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Máy
nước nóng

Chức năng chính
Bộ chống rò rỉ điện
Bộ chống rò rỉ điện ELCB cực nhạy, nhanh chóng ngắt điện khi có
dấu hiệu rò rỉ nhỏ nhất, đem đến cho bạn sự an toàn và cảm giác
thật sảng khoai khi tắm.

Thiết bị chống bỏng và thiết bị điều chỉnh nhiệt kép
Tự động cắt giảm nhiệt độ cần thiết để bảo vệ người dùng, giúp điều khiển nhiệt độ tối ưu.
Tăng cường an toàn hơn nữa cho bạn với chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ.

Bộ cảm biến lưu lượng nước
Thiết bị điều chỉnh dòng nước tự động, giúp ngăn không cho nước đun quá
nóng do bị tắt nghẽn. Tự động tắt máy nếu lưu lượng dòng nước quá thấp
(<2.0L/phút). Ngăn không cho nước đun quá nóng do bị rò rỉ ống dẫn nước.

Chống bám nước và bụi bẩn
Vỏ nhựa Abs chống văng nước và bám bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP25. Ngoài ra vỏ
nhựa còn giúp cản tia nước và bụi bẩn vào bên trong thân máy.

Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
Sự ăn mòn và tích tụ cặn vôi ở thanh nhiệt làm giảm khả năng đun nóng.
Thanh nhiệt chất lượng cao đảm bảo máy nước nóng hoạt động lâu hơn.
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Máy nước nóng trực tiếp

• Tự động ngắt nguồn khi phát hiện rò rỉ điện (15mA)
• Cảm biến lưu lượng nước.
• Cảm biến nhiệt độ an toàn, ngăn ngừa bỏng.
• Trọng lượng tịnh: 3.0kg
• Công suất: 4.5kw
• Kích thước (CxRxS)mm: 340x240x95
• 5 chức năng chính

EWE451AX-DWR
Màu sắc: Trắng đỏ

• Tự động ngắt nguồn khi phát hiện rò rỉ điện (15mA)
• Cảm biến lưu lượng nước.
• Cảm biến nhiệt độ an toàn, ngăn ngừa bỏng.
• Trọng lượng tịnh: 3.0kg
• Công suất: 4.5kw
• Kích thước (CxRxS)mm: 340x240x95
• 5 chức năng chính

EWE451AX-DWB
Màu sắc: Trắng xanh
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Máy nước nóng trực tiếp

• Không có bơm trợ lực
• Thiết kế sang trọng, mảnh mai
giúp tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn

• Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao,
ngăn chặn điện giật

• Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C)
• Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy
khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ

• Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
• Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
• Vòi sen: 5 chế độ phun
• Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút
• Công suất: 3.5kw
• Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367
• Trọng lượng: 2.9kg
• Màu sắc: Trắng xám
EWE351BX-DW

• 5 chức năng chính 		

EWE451BX-DW

• Có bơm trợ lực
• Vòi hoa sen trần cố định, thiết kế đẹp
• Thiết kế sang trọng, mảnh mai giúp
tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn

• Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện giật
• Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C)
• Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy
khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ

• Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
• Thanh nhiệt siêu bền (bảo hành 5 năm)
• Vòi sen: 5 chế độ phun
• Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút
• Công suất: 3.5kw
• Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367.
• Trọng lượng: 3.7kg
• Màu sắc: Trắng xám
• 5 chức năng chính
EWE351BA-DWX1
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Máy nước nóng trực tiếp

• Không có bơm trợ lực
• Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao,
ngăn chặn điện rò rỉ tức thời

• Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (nhiệt độ tối đa 55 độ C)
• Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy
khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ

• Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
• Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
• Vòi sen: 5 chế độ phun
• Công suất: 3.5kw
• Lưu lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút.
• Kích thước SP (RxSxC, mm): 240x 90x340.
• Trọng lượng: 3.0kg
• Màu sắc: Trắng
• 5 chức năng chính
EWE351AX-SW

• Có bơm trợ lực
• Thiết kế sang trọng, mảnh mai giúp
tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn.

• Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện giật.
• Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C).
• Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy
khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ.

• Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao.
• Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
• Vòi sen: 5 chế độ phun.
• Công suất: 3.5kw/4.5kW
• Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút.
• Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367.
• Trọng lượng: 3.7kg
• Màu sắc trắng xám
EWE351BA-DW

• 5 chức năng chính

EWE451BA-DW
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Máy nước nóng gián tiếp

• Dung tích 15L
• Bình chứa nước tráng men AqualCyl,
chịu được tác động & áp lực nước cao.

• Thanh đun nóng cách nhiệt tốt,
giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng.

• Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước.
• Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn
nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt.

• Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao.
• Công suất: 2.5kw - 220V/50hz- Áp lực nước 0.8MPa
• Trọng lượng 10.8kg
• Kích thước (RxSxC, mm): 477x312x270
• Màu sắc: Trắng
EWS15DDX-DW

• Dung tích 30L
• Bình chứa nước tráng men AqualCyl,
chịu được tác động & áp lực nước cao

• Thanh đun nóng cách nhiệt tốt,
giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng

• Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước
• Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn
nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt

• Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao
• Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
• Áp lực nước 0.8MPa
• Trọng lượng 10.8kg
• Kích thước (RxSxC, mm): 605x349x350
• Màu sắc: Trắng
EWS30DDX-DW
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Máy nước nóng gián tiếp

• Dung tích 15L
• Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
• Bình chứa nước tráng men AqualCyl,
chịu được tác động & áp lực nước cao

• Thanh đun nóng cách nhiệt tốt,
giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng

• Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước
• Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn
nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt

• Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao
• Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
• Áp lực nước 0.8MPa
• Trọng lượng 10.8kg
• Kích thước (RxSxC, mm): 477x312x270
• Màu: Trắng & bạc
EWS15DEX-DW

• Dung tích 30L
• Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
• Bình chứa nước tráng men AqualCyl,
chịu được tác động & áp lực nước cao

• Thanh đun nóng cách nhiệt tốt,
giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng

• Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước.
• Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn
nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt

• Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao.
• Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
• Áp lực nước 0.8MPa
• Trọng lượng 10.8kg
• Kích thước (RxSxC, mm): 605x349x350
• Màu: Trắng & bạc
EWS30DEX-DW
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