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MÁY NƯỚC NÓNG
TRỰC TIẾP

AURES LUXURY

RT45E-VNST45PE-VN

AURES SMART

SMC45PE-VN
& SMC45E-VN

RMC45E-VN

AURES COMFORT

SM45PE - VN
& SM45E - VN

AURES EASY

SB35E-VN

THẾ HỆ MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP MỚI AURES



CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG

Bơm DC siêu êm hỗ trợ nơi áp lực 
nước yếu

Vòi sen với 3 chế độ phun khác nhau

Vòi sen với 5 chế độ phun khác nhau

Chống thấm nước (tiêu chuẩn IP25)

Công nghệ nhiệt độ ổn định
bất chấp mọi điều kiện lưu lượng
và nhiệt độ nước đầu vào 

Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên 
gia đình với 3 chế độ cài đặt

Hệ thống an toàn đồng bộ đảm bảo 
máy hoạt động an toàn

Hệ thống chống bỏng thông minh 
ngăn cho máy không hoạt động khi 
nhiệt độ nước nước đầu vào vượt quá 
mức nhiệt độ cài đặt 

Bơm tự động kích hoạt
trong điều điện áp suất nước thấp

Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt 
cho độ bền vượt trội

Nút Tắt/Mở dễ dàng tích hợp cùng 
chế độ mồi bơm  chỉ trong 1 nút bấm

Đạt tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
theo quy định của nhà nước

Cầu dao ngắt điện lưỡng cực
khi phát hiện rò rỉ điện

Lựa chọn công suất làm nóng
thông qua 3 nấc Thấp - Trung bình - Cao

Lựa chọn công suất làm nóng tùy ý 
với núm vặn điều khiển vô cấp

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP
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Thanh trượt chất lượng cao dễ dàng 
điều chỉnh



MÁY NƯỚC NÓNG
TRỰC TIẾP
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Lần đầu tiên và duy nhất trên thị trường, siêu phẩm máy 
nước nóng AURES với thiết kế và công nghệ thời thượng 
mang dấu ấn tương lai, cho bạn và gia đình những phút giây 
thoải mái bất tận.
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CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
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MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THIẾT KẾ THỜI THƯỢNG TỪ Ý 
Được chắp bút từ nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Umberto Palermo, siêu 
phẩm máy nước nóng AURES với thiết kế hình tròn sáng tạo khơi gợi 
sự năng động và thanh lịch hay kiểu dáng vuông toát lên sự mạnh mẽ 
và sang trọng.

Dù ở bất kì góc nhìn nào, AURES chắn chắn sẽ là một lựa chọn hoàn 
hảo tô điểm cho nhà tắm của bạn.

CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH BẤT CHẤP MỌI THỜI TIẾT 
Thông thường, nhiệt độ nước nóng đầu ra thường không ổn định và 
thay đổi theo lưu lượng nước hoặc nhiệt độ nước lạnh đầu vào, gây khó 
khăn cho người tắm. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ariston đã phát triển nên 
CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH cung cấp nhiệt độ nước nóng luôn 
không đổi trong suốt quá trình sử dụng bất chấp mọi điều kiện.  

Ví dụ: 
Nhiệt độ bạn cài đặt là 37oC. Với 3 nhiệt độ ngoài trời khác nhau: ngày 
nắng - nhiệt độ nước 35oC, ngày mưa - nhiệt độ nước 25oC ngày lạnh 
- nhiệt độ nước 15oC. 

Với máy nước nóng thông thường, nước sẽ được làm nóng lên a oC (a: 
công suất làm nóng lựa chọn) từ nhiệt độ nước lạnh ngoài trời khiến 
cho nhiệt độ nước đầu ra biến thiên theo 3 nhiệt độ khác nhau. 

Với Ariston và công nghệ nhiệt độ chuẩn xác tích hợp trong dòng máy 
LUXURY và SMART, với bất kì nhiệt độ nước lạnh đầu vào nào, nhiệt độ 
nước nóng đầu ra luôn không đổi ở mức 37oC. 

Với công nghệ này, bạn không cần phải kiểm tra nhiệt độ nước trước 
khi tắm và hoàn toàn yên tâm để trẻ nhỏ và người lớn tuổi sử dụng máy 
một cách an toàn.

GHI NHỚ NHIỆT ĐỘ CHO TỪNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Luôn hướng tới mục tiêu cung cấp những sản phẩm thân thiện với 
người tiêu dùng, lần đầu tiên Ariston ra mắt một sản phẩm có khả năng 
ghi nhớ thói quen tắm bằng việc lưu lại nhiệt độ nước nóng sử dụng và 
cung cấp đến 3 chế độ cài đặt nhiệt độ khác nhau cho từng thành viên 
gia đình: sản phẩm AURES LUXURY. 

Chỉ với 1 LẦN CHẠM TAY là có ngay NHIỆT ĐỘ NƯỚC NÓNG NHƯ Ý, 
cả gia đình MỖI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT LỰA CHỌN chế độ tắm riêng, đặc 
biệt trẻ em và người lớn tuổi sử dụng thật dễ dàng. Đơn giản và hoàn 
hảo với LUXURY!

BẤT CHẤP NHIỆT ĐỘ THAY ĐỔI
CỦA NƯỚC ĐẦU VÀO

BẤT CHẤP LƯU LƯỢNG NƯỚC
KHÔNG ỔN ĐỊNH 



HỆ THỐNG CHỐNG BỎNG THÔNG MINH 
An toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu với các chuyên gia từ Ariston. 
Bên cạnh tích hợp hệ thống an toàn đồng bộ cho tất cả các sản phẩm 
máy nước nóng trực tiếp, Ariston còn mang lại hiệu quả bảo vệ kép với 
HỆ THỐNG CHỐNG BỎNG THÔNG MINH có tác dụng ngăn chặn 
nước đầu vào vượt quá mức cho phép. 

Ví dụ: Mức nhiệt độ an toàn bạn thường cài đặt để tắm cho bé là 35oC. 
Hôm nay, nhiệt độ nước ngoài trời là 36oC. 

Lúc này, hệ thống chống bỏng thông minh sẽ cảm ứng được nhiệt độ 
nước đầu vào không phù hợp với cài đặt, hệ thống sẽ ngăn không cho 
máy làm nóng nước, đồng thời đèn hiệu chống bỏng sẽ nháy liên tục 
thông báo cho người dùng biết nhiệt độ đầu vào đang cao hơn mức cài 
đặt. Lúc này, bạn có 2 lựa chọn: 1. Nếu bạn đồng ý sử dụng nhiệt độ 
nước cao hơn, hãy điều chỉnh lại thiết lập nhiệt độ và tiếp tục sử dụng, 
2. Nếu không đồng ý, hãy chờ đến khi nhiệt độ nước bên ngoài quay 
về mức an toàn để tiếp tục sử dụng.

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
Hệ thống an toàn đồng bộ có trong tất cả các máy nước nóng trực tiếp 
Ariston đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Hệ thống bao gồm: 

� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC đảm bảo sức khỏe và 
môi trường 

� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB an toàn gấp đôi với chế 
độ phản ứng ngắt cả 2 cực điện (dây pha và dây trung tính) khi 
phát hiện rò rỉ điện. 

� Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt bền vượt trội 

� Thiết kế chống thấm nước IP25 theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu 
IEC60529

� Hệ thống chống bỏng thông minh luôn đảm bảo nhiệt độ nước 
nóng trong giới hạn đã thiết lập 

� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước đảm bảo máy luôn có đủ nước 
đi các bộ phận làm nóng được kích hoạt 

� Bơm siêu êm (trong dòng sản phẩm có bơm) hỗ trợ cho điều kiện 
lắp đặt có áp lực nước yếu 

� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa – Lọc – Mở)

CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP
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Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước (Đường kính x sâu)

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

mm

Có 

Không 

5

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

2

350x80

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 5 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, 

khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� 3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ theo nhu cầu 

của từng thành viên gia đình
� Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp 

mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ 
nước đầu vào

� Thiết kế độc đáo và sang trọng được 
phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng 
Umberto Palermo

� Hệ thống chống bỏng thông minh 
ngăn cho máy không hoạt động khi 
nhiệt độ nước nước đầu vào vượt quá 
mức nhiệt độ cài đặt

� Cầu giao chống giật ELCB với chức 
năng tự động kiểm tra (Auto test)

AURES LUXURY ROUND

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ RT45E-VN

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

3195122

Thiết kế
thời thượng,
ghi nhớ nhiệt độ
từng thành viên
gia đình
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4.5KW

Không bơmRT45E-VN

A
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Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước (Đường kính x sâu)

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

mm

Có 

Không 

5

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

2

350x80

AURES SMART ROUND

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ RMC45E-VN

25 /

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

3195094

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 5 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, 

khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp 

mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ 
nước đầu vào

� Thiết kế độc đáo và sang trọng được 
phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng 
Umberto Palermo

� Hệ thống chống bỏng thông minh 
ngăn cho máy không hoạt động khi 
nhiệt độ nước nước đầu vào vượt quá 
mức nhiệt độ cài đặt

� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB 
nhân đôi bảo vệ

4.5KW

Không bơmRMC45E-VN 
Thiết kế độc đáo,
nhiệt độ luôn
ổn định 

A

O I



Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

kg

mm

Có  

Có 

5

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

2

386x230x76

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 5 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà 

phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� 3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ theo nhu cầu của từng thành viên gia đình
� Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng và 

nhiệt độ nước đầu vào
� Thiết kế độc đáo và sang trọng được 

phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng 
Umberto Palermo

� Hệ thống chống bỏng thông minh 
ngăn cho máy không hoạt động khi 
nhiệt độ nước nước đầu vào vượt quá 
mức nhiệt độ cài đặt

� Cầu giao chống giật ELCB với chức 
năng tự động kiểm tra (Auto test)

� Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện 
lắp đặt có áp lực nước thấp

AURES LUXURY SQUARE

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ ST45PE-VN

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

3195121

Ghi nhớ nhiệt độ
từng thành viên
gia đình
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Có bơmST45PE-VN

A

4.5KW

O I



Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

mm

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 5 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, 

khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng 

và nhiệt độ nước đầu vào
� Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. 

người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
� Hệ thống chống bỏng thông minh 

ngăn cho máy không hoạt động khi 
nhiệt độ nước nước đầu vào vượt quá 
mức nhiệt độ cài đặt

� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB 
nhân đôi bảo vệ

� Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện 
lắp đặt có áp lực nước thấp

AURES SMART SQUARE

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

Có

Không 

5

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

1.9

386x230x76

SMC45E-VN

Có 

Có

5

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

2

386x230x76

SMC45PE-VN

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

31950713195070

/ 24

Nhiệt độ ổn định
bất chấp mọi
điều kiện

4.5KW

Có bơmSMC45PE-VN 

Không bơmSMC45E-VN 

A

O I



Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

mm

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 3 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, 

vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi 

NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC và Cầu giao 

chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ
� Thoải mái lựa chọn công suất làm nóng như ý
� Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện lắp đặt

có áp lực nước thấp

AURES COMFORT

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

/ 24

Thiết kế
sang trọng,
an toàn
vượt trội

Có 

Không 

3

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

1.9

386x230x76

SM45E-VN

Có 

Có

3

4.5

220/50

20/0.2

380/3.8

2

8

1/2 , 15

2

386x230x76

SM45PE-VN

MÃ SẢN PHẨM

31950733195072

4.5KW

Có bơmSM45PE-VN

Không bơmSM45E-VN

A

O I



Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh 

Kích thước

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

mm

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC 
� Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
� Mạch điện PCB bền bỉ
� Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
� Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
� Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước 
� Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
� Vòi sen 1 chức năng 
� Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, 

vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:
� Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi 

NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
� Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC và Cầu giao

chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ
� 3 lựa chọn công suất làm nóng: Thấp - Trung Bình - Cao

AURES EASY

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I
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Có 

Có

1

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

1.6

297x234x95

SB35E-VN

MÃ SẢN PHẨM

3195055

Tiết kiệm hiệu quả,
thoải mái an toàn 

3.5KW

A

 

O I



SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

/ 30

  * Không bao gồm kích thước núm vặn
** Thời gian bảo hành chi tiết của từng bộ phận xem trên phiếu bảo hành

Mã Sản phẩm 

Màu sắc

Tương thích điện từ EMC 

Hình dáng 

PUMP (220 V) 

Công suất

Điện năng 

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước BSP 

Trọng lượng tịnh

Kích thước * (Cao x ngang x sâu) 

ELCB lưỡng cực

Chế độ vòi sen 

Cấp độ bảo vệ 

3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ 

Màn hình led hiển thị nhiệt độ  

Công nghệ nhiệt độ chuẩn xác

Hệ thống chống bỏng thông minh 

Thanh trượt và khay xà phòng

Dây sen 

Thời gian bảo hành**

Tên hệ thống

KW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

 Ømm

kg 

mm

 

Chế độ  

 

 

 

 

 

 

Năm

MÔ TẢ  ĐƠN VỊ  AURES SMARTAURES LUXURY

SMC45PE-VN 
SMC45E-VN

3195070/ 3195071

Xám - Trắng

x

Chữ nhật

Có/ Không

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 2/ 1.9

386x230x76

x

5

IP25

 

 

x

x

x

x

2

RMC45E-VN

3195094

Xám - Trắng

x

 Tròn

Không 

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 2

 350x80

x

5

IP25

 

 

x

x

x

x

2

ST45PE-VN

3195121

Xám - Đen

x

Chữ nhật

Có

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 2

386x230x76

x

5

IP25

x

x

x

x

x

x

2

RT45E-VN

3195122

Xám - Đen 

x

Tròn 

 Không 

4.5

220/50 

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 2

 350x80

x

5

IP25

x

x

x

x

x

x

2

SB35E-VN

 AURES EASY

3195055

Trắng 

x

Chữ nhật

 Không

3.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 1.6

297x234x95

x

1

IP25

 

 

 

 

 

x

2

SM45PE-VN
SM45E-VN

 AURES COMFORT

3195072/ 3195073

Trắng

x

Chữ nhật 

Có/ Không

4.5

220/50

30/0.3

380/3.8

2

8

1/2 , 15

 2/ 1.9

386x230x76

x

3

IP25

 

 

 

 

 x

x

2


