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GIỚI THIỆU BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON 

Công ty TNHH MTS Việt nam (thành viên của tập đoàn MTS) được cấp phép đầu tư từ năm 1999 
về lĩnh vực sản xuất và phân phối bình nước nóng nhãn hiệu Ariston. Đây là nhãn hiệu quốc tế có 
mặt đầu tiên tại Việt nam từ thập kỷ 80 và luôn là nhãn hiệu mạnh nhất, uy tín nhất trên thị trường 
Việt nam với hệ thống từ các cửa hàng phân phối, bán lẻ sản phẩm đến các cửa hàng lắp đặt và kiến 
trúc sư trải rộng trên mọi miền đất nước  

 
 
Nhãn hiệu Ariston bắt đầu được người tiêu dùng biết tới từ thập kỷ 60. Không chỉ tại Ý mà trên 
khắp thế giới, Ariston được coi là một nhãn hiệu hàng đầu mang lại cuộc sống tiện nghi hơn với kỹ 
thuật tiên tiến. Ariston đã đầu tư nhiều công sức vào lĩnh vực thiết kế và cải tiến sản phẩm, nâng 
cao vai trò đối với môi trường. Trong lịch sử, nhãn hiệu Ariston đã từng có một số điều chỉnh về 
logo. Và nay, nhãn hiệu mới của Ariston mong muốn luôn có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu của 
người tiêu dùng trong một môi trường thay đổi không ngừng.  
 
Công ty có một sứ mạng rõ ràng: Cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới, cho phép 
người sử dụng làm chủ nguồn ấm trong gia đình mình cũng như đạt tới mức tiện nghi cao nhất.  
 
Mục tiêu của chúng tôi Công ty: Liên tục được công nhận là người dẫn đầu trong việc mang lại sự 
tiện nghi trong gia đình.  

Giá trị của Ariston với khách hàng: 

Phù hợp: Chất lượng, sự tin cậy và những tính năng tiết kiệm năng lượng đến cho tất cả 
mọi người. 

Đơn giản: Sự tiện nghi từ sản phẩm của Ariston theo cách mà mỗi cá nhân mong muốn. 

Trách nhiệm: Đặt cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh 

Quan tâm: Đồng điệu cùng các gia đình và việc sử dụng công nghệ. 
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Chứng nhận chất lượng 
Kiểm định và đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (CE) Tập đoàn đã được cấp gần 
3.000 chứng chỉ chính thức về chất lượng. Hệ thống phòng thí nghiệm của MTS được công nhận bởi IMQ 
(Viện Kiểm định Chất lượng Italia) và CEBEC (Hội đồng Kỹ thuật Điện tửVương quốc Bỉ). 

Năm 2006, Ariston là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt nam được cấp chứng nhận “TIÊU CHUẨN CHẤT 
LƯỢNG” bởi Trung Tâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam 

Ngoài ra tập đoàn đã được cấp gần 3.000 chứng chỉ chính thức về chất lượng. Hệ thống phòng thí nghiệm 
của MTS được công nhận bởi IMQ (Viện Kiểm định Chất lượng Italia) và CEBEC (Hội đồng Kỹ thuật Điện 
tửVương quốc Bỉ) 

 

Giải thưởng 
Công ty MTS Việt Nam liên tiếp nhận giải thưởng Rồng Vàng trong 3 năm 06 - Jan – 09. Đây là 
giải thưởng duy nhất tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thời báo 
Kinh tế Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. 
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Bảo hành 
Các sản phẩm bình nước nóng Ariston được bảo hành tại nhà.  

Trung tâm bảo hành Miền Bắc 

 Địa chỉ: Đường TS 3 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh 

 Điện thoại: Holine: 18001517  

 Fax: 0241714114  

 Mail: customerservice@vn.mtsgroup.com  

BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP DÙNG ĐIỆN 

AM series 
Thế hệ sản phẩm đột phá với thiết kế sang trọng, tính năng ưu việt, tối tân, góp phần nâng cao khả 
năng tiết kiệm điện, giúp người sử dụng hài lòng với sự tiện nghi của sản phẩm và thỏa mãn bởi 
những nhu cầu cao cấp trong cuộc sống hiện đại. 

Dòng sản phẩm AM series có hai loại dung tích 50 lít và 60 lít với màn hình hiển thị LCD có trang 
bị điều khiển từ xa (hoặc dùng bảng điều khiển kêt nối bằng dây). 

   

 

Đặc điểm: 

Dung tích lớn 50L - 60L 

Hệ thống điều khiển đa dạng:

 Điều khiển từ xa với màn hình LCD 

 Bảng điều khiển LED nối cáp tiện dụng 

Chức năng thông minh IPS (Hệ thống vi xử lý tối ưu hóa hoạt động): Chế độ tiết kiệm

Thanh đốt hiệu suất cao HE với công nghệ tự làm sạch

Chức năng hẹn giờ

 Hẹn giờ 
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 Chức năng ban đêm 

 Chế độ tạm nghỉ 

Giữ nhiệt tối ưu

 Cách nhiệt mật độ cao 

 Chức năng giữ ấm 

 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị tính AM50SH2.5 
EI3 FE 

AM60SH2.5 
EI3 FE 

AM50SH2.5  
ER FE 

AM60SH2.5 
ER FE 

Dung tích l 50 60 50 50 

Công suất w 2500 2500 2500 2500 

Điện thế V 230 230 230 230 

Thời gian gia 
nhiệt [∆T=35oC] 

giờ:phút 0:51 1:02 0:51 1:02 

Nhiệt độ tối đa c 75 75 75 75 

Tổn thất nhiệt kWh/24hr 1.156 1.265 1.156 1.265 

Áp suất hoạt 
động tối đa 

bar 7.5 7.5 7.5 7.5 

Trọng lượng tịnh Kg 19.2 21.7 19.2 21.7 

Độ dày bình 
chứa (trung bình) 

mm 1.88 1.88 1.88 1.88 

 

Kích thước sản phẩm: 
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 AM50SH2.5 EI3 
FE 

AM60SH2.5 EI3 
FE 

AM50SH2.5 ER 
FE 

AM60SH2.5 ER 
FE 

Installation horizontal horizontal horizontal/covered horizontal/covered

Product Code 3180077 3180078 3180079 3180080 

a mm 820 962 820 962 

b mm 100 100 100 100 

c mm 202.5 202.5 202.5 202.5 

d mm 365 365 365 365 

m mm 434 576 434 576 

 

Ti Series  
Đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm Ariston TI series là việc ứng dụng công nghệ B.E.S.T 

(bộ ổn nhiệt an toàn sử dụng điện 2 cực), đây cũng là dòng sản phẩm bình nước nóng đầu tiên tại thị 
trường Việt Nam được lắp ráp công nghệ này. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm Ariston TI series còn 
được trang bị thiết bị chống giật ELCB tích hợp, và cùng với công nghệ BEST, nó trở thành sản 
phẩm có mức độ an toàn cao nhất trong các loại bình nước nóng sử dụng điện. 

   

 Công nghệ BEST (Bộ ổn định nhiệt an toàn điện tử)bản quyền của Ariston; cung cấp thêm 
18% lượng nước nóng khi pha trộn ở nhiệt độ 40oC so với bình tiêu chuẩn 

 Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB 

 Thanh đốt với cơng nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng cường tuổi thọ bình 

 Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng 

 Bộ điều khiển thông minh với nhiều chức năng lựa chọn 

 Đèn hiển thị điện tử nhiệt độ bình 

 Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan  

Thông số kỹ thuật và kích thước tổng quan:
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 Đơn vị tính Ti 15 Ti 30

Dung tích l 15 30

Công suất w 1500/2500 1500/2500 

Điện thế V 230 230 

Thời gian gia nhiệt 
[∆T=35oC] 

giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31 

Nhiệt độ tối đa c 75 75 

Tổn thất nhiệt kWh/24hr 0.66 0.81 

Áp suất hoạt động tối đa bar 7.5 7.5 

Trọng lượng tịnh Kg 7.5 12.8 

Độ dày bình chứa (trung 
bình) 

mm 2.1 2.2 

 

Kích thước sản phẩm: 

 

 

 Ti 15 OR 1.5 Ti 15 Or 2.5 Ti 30 Or 1.5 Ti 30 Or 2.5

Installation Over sink Over sink Over sink Over sink 

Product Code 3180020 3180021 3180022 3180023 

a mm 753 753 753 753 

b mm 388 388 388 388 
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Pro Series 
Pro series với Hệ Thống Kiểm Soát An Toàn TSS cùng thiết bị chống giật ELCB nâng cao 

hơn nữa độ an toàn cho người sử dụng. Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng 
cường hiệu suất trao đổi nhiệt cùng lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng.  

   

Đặc điểm: 

 Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB 

 Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao 

 Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng 

 Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao 

 Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Tita 

 Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE góp tăng cường tuổi thọ bình và tiết kiệm năng 
lượng 

 Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng 

 Có 02 loại dung tích khác nhau 15L và 30L 

Thông số kỹ thuật:

 Đơn vị tính Pro 15 Pro 30

Dung tích l 15 30

Công suất w 1500/2500 1500/2500 

Điện thế V 230 230 

Thời gian gia nhiệt 
[∆T=35oC] 

giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31 

Nhiệt độ tối đa c 75 75 

Tổn thất nhiệt kWh/24hr 0.66 0.81 

Áp suất hoạt động tối đa bar 8.0 8.0 
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Trọng lượng tịnh Kg 7.5 12.8 

Độ dày bình chứa (trung 
bình) 

mm 2.1 2.2 

 

Kích thước sản phẩm: 

 

 Pro 15 Pro 30

Installation Over sink Over sink 

a mm 360 462 

b mm 350 447 

c mm 349 368 

d mm 92 115 

 

TiTech Pro 
Pro series với Hệ Thống Kiểm Soát An Toàn TSS cùng thiết bị chống giật ELCB nâng cao 

hơn nữa độ an toàn cho người sử dụng. Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng 
cường hiệu suất trao đổi nhiệt cùng lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng.  

   

 

 Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB  
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 Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao 

 Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng  

 Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao  

 Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan  

 Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng  

 Có nhiều loại dung tích khác nhau, kiểu lắp đặt khác nhau  

 Lựa chọn công suất: 1500W/2500W  

 Nhiều loại dung tích chọn lựa; dung tích lớn mang lại sự tiện nghi hơn.  

Thông số kỹ thuật:

 Đơn vị 
tính 

Ti Pro 

15 Or 

Ti Pro 

30 R 

Ti Pro 

40 SH 

Ti Pro 

50 SH 

Ti Pro 

50 V 

Ti Pro 

80 V 

Ti Pro 

100 V 
Dung tích l 15 30 40 50 50 80 100 

Công suất w 1500/2500 1500/2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Điện thế V 230 230 230 230 230 230 230 230 

Thời gian gia nhiệt 
[∆T=35oC] 

giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31 0:41 0:51 0:51 1:22 1:43 

Nhiệt độ tối đa c 75 75 75 75 75 75 75 

Tổn thất nhiệt kWh/24
hr 

0.66 0.81 0.97 1.19 1.19 1.41 1.60 

Áp suất hoạt động 
tối đa 

bar 7.5 7.5 8 8 8 8 8 

Trọng lượng tịnh Kg 7.5 12.8 17 19 20 23 25 

Độ dày bình chứa 
(trung bình) 

mm 2.1 2.2 1.8 1.8 1.8 18 

 

Kích thước bình: 
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 Ti Pro 

15 Or 

Ti Pro 

30 R 

 

Ti Pro 

40 SH 

Ti Pro 

50 SH 

Ti Pro 

50 V 

Ti Pro 

80 V 

Ti Pro 

100 V 

Installation oversink oversink oversink oversink oversink oversink oversink

a mm 360 462 753 868 570 775 930 

b mm 350 447 367 505    

c mm 349 368      

d mm 92 115      

 

Star Series 
Với dung tích 15 lít và 30 lít, được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của tập đoàn 

MTS, với hệ thống kiểm soát an toàn TSS và lớp cách nhiệt mật độ cao HDI giúp cho máy nuớc 
nóng an toàn và đạt hiệu suất cao nhất trong sử dụng.  

                   

Đặc điểm: 

 Hệ thống kiểm soát an toàn TSS 

 Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao 

 Tráng men chống rỉ sét kéo dài tuổi thọ 

 Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao 

 Vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao 

 Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng 

 Bản Cực magiê lớn và không bị ăn mòn  

 

Thông số kỹ thuật: 
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 Đơn vị tính Star 15 Star 30

Dung tích l 15 30

Công suất w 1500/2500 1500/2500 

Điện thế V 230 230 

Thời gian gia nhiệt 
[∆T=35oC] 

giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31 

Nhiệt độ tối đa c 75 75 

Tổn thất nhiệt kWh/24hr 0.66 0.81 

Áp suất hoạt động tối đa bar 8.0 8.0 

Trọng lượng tịnh Kg 7.5 12.8 

Độ dày bình chứa (trung 
bình) 

mm 2.1 2.2 

 

Kích thước bình: 

           

 Star 15 Star 30

Installation Over sink Over sink 

Product Code 3180024 3180025 

a mm 360 462 

b mm 350 447 

c mm 349 368 

d mm 92 115 
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MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP DÙNG ĐIỆN 

BELLO series (W/B) 
Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Âu, mang 

lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng  

         

Đặc điểm: 

 Hệ thống đun trực tiếp hiệu quả  

 Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn  

 Tổng hợp 

- Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA  

- Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất  

- Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống  

 Tích hợp bộ điểu khiển nhiệt độ điện tử  

 Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử  

 Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)  

 Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước  

 Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu  

Thông số kỹ thuật:

 Đơn vị 
tính 

BELLO 
có bơm 

BELLO 
Không bơm 

Công suất w 4500 4500 

Điện thế  V 230 230 

Cường độ dòng điện A 20.5 20.5 

Lưu lượng nước tối thiểu lít/phút 3 3 
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Lưu lượng nước tối đa lít/phút 6 6 

Đầu nối nước Inch G1/2 G1/2 

Điều khiển nhiệt độ  Điện tử Điện tử 

ELCB chống giật  Điện tử Điện tử 

Trọng lượng kg 4 3 

Linh kiện kèm theo máy  Bộ vòi sen đa 
cấp 

Bộ vòi sen đa 
cấp 

 

Kích thước bình: 

 BRAVO có bơm/ hoặc không bơm 

a mm 225 

b mm 370 

c mm 97 

 

BELLO series (Y/G) 
Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Au, 

mang lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng. 
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Đặc điểm: 

 Hệ thống đun trực tiếp hiệu quả  

 Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn  

 Tổng hợp:  

- Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA  

- Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất  

- Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống  

 Tích hợp bộ điểu khiển nhiệt độ điện tử  

 Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử  

 Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)  

 Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước  

 Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu 

Thông số kỹ thuật:

 Đơn vị 
tính 

BELLO 
có bơm 

BELLO 
Không bơm 

Công suất w 4500 4500 

Điện thế  V 230 230 

Cường độ dòng điện A 20.5 20.5 

Lưu lượng nước tối thiểu lít/phút 3 3 

Lưu lượng nước tối đa lít/phút 6 6 

Đầu nối nước Inch G1/2 G1/2 

Điều khiển nhiệt độ  Điện tử Điện tử 
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ELCB chống giật  Điện tử Điện tử 

Trọng lượng kg 4 3 

Linh kiện kèm theo máy  Bộ vòi sen đa 
cấp 

Bộ vòi sen đa 
cấp 

 

Kích thước bình: 

 

 BRAVO có bơm/ hoặc không bơm 

a mm 225 

b mm 370 

c mm 97 

 

BELLO series (D/S) 
Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Au, 

mang lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng.  

  

Đặc điểm: 

 Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn  
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 Tổng hợp:  
+ Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA  
+ Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất  
+ Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống  

 Tích hợp bộ điểu khiển nhiệt độ điện tử 

 Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử  

 Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)  

 Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước  

 Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu  

Thông số kỹ thuật: 

 Đơn vị 
tính 

BELLO 
có bơm 

BELLO Không 
bơm 

Công suất w 4500 4500 

Điện thế  V 230 230 

Cường độ dòng điện A 20.5 20.5 

Lưu lượng nước tối thiểu lít/phút 3 3 

Lưu lượng nước tối đa lít/phút 6 6 

Đầu nối nước Inch G1/2 G1/2 

Điều khiển nhiệt độ  Điện tử Điện tử 

ELCB chống giật  Điện tử Điện tử 

Trọng lượng kg 4 3 

Linh kiện kèm theo máy  Bộ vòi sen đa cấp Bộ vòi sen đa cấp 

Kích thước bình: 
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 BRAVO có bơm/ hoặc không bơm 

a mm 225 

b mm 370 

c mm 97 

 

BRAVO Series 
Dòng máy BRAVO với bộ kiểm soát điện tử, vòi sen đa chức năng cao cấp mang lại sự tiện 

nghi cho người sử dụng 

     

Đặc điểm: 

 Tích hợp bộ kiểm soát điện tử, vòi sen đa chức năng cao cấp và bơm tăng áp. 

 Đáp ứng tối đa sự thoải mái trong sử dụng cho cả gia đình. 

 Giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng nước nóng hàng ngày của gia đình.  

 Hệ thống kiểm soát an toàn tổng thể với thiết bị chống giật ELCB đảm bảo an toàn cho người 
sử dụng và thiết bị.  

Thông số kỹ thuật:

 Đơn vị tính BELLO có bơm BELLO Không bơm 
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Công suất w 4500 4500 

Điện thế  V 230 230 

Cường độ dòng điện A 20.5 20.5 

Lưu lượng nước tối thiểu lít/phút 3 3 

Lưu lượng nước tối đa lít/phút 6 6 

Đầu nối nước Inch G1/2 G1/2 

Điều khiển nhiệt độ  Điện tử Điện tử 

ELCB chống giật  Điện tử Điện tử 

Trọng lượng kg 4 3 

Linh kiện kèm theo máy  Bộ vòi sen đa cấp Bộ vòi sen đa cấp 

 

Kích thước bình: 

 

 BRAVO có bơm/ hoặc không bơm 

a mm 225 

b mm 370 

c mm 97 

 

 

 

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.” 
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