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THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO !

5)

3)

2)1) Kiểm tra RCD bằng cách nhấn nút Test, sau
đó nhấn nút Reset để máy hoạt động lại,
định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Thiết bị này không phù hợp cho việc sử
dụng bởi người (bao gồm trẻ em) giảm khả
năng về thể chất, giác quan và tinh thần
hoặc người không biết cách sử dụng trừ
khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi
người giám hộ.

Máy nước nóng phải được nối đất. Phải nối dây
tiếp đất vào domino của máy nước nóng.

4)

6)

7)

OUTLETINLET
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* Model Kingston và Granden nút ấn của
  RCD nằm ở phía dưới cùng của máy 

TEST

RESET

RCD

Ở điểm nước nóng ra của máy nước nóng,
dây sen và tay sen phải được thông với nhau.
Đảm bảo chúng không bị khóa hay bị chặn
bởi bất kì hình thức nào.

Những phụ kiện không nằm trong khuyến cáo
của nhà sản xuất thì không nên kết nối vào
máy nước nóng.

Không có linh kiện thay thế dự phòng trong
máy. Chỉ có kỹ thuật viên chuyên ngành về
máy nước nóng mới được mở mặt nạ máy ra.

Không khóa
Không chặn 
Không biến đổi

Không cho trẻ em đùa nghịch với máy
nước nóng.

Nên sử dụng van khóa, dây sen kèm theo máy. 

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối với nước ngoài
Vui lòng liên lạc với cơ quan chức năng của
nước sở tại, công ty nhập khẩu thiết bị này
để tham khảo thông tin trước khi thực hiện
xả bỏ thiết bị này.

Khi không sử dụng nữa, thiết bị này nên được chuyển đến nơi chuyên tái chế rác thải
dành cho thiết bị điện – điện tử. Việc vứt bỏ rác thải này phải tuân theo quy định bảo vệ
môi trường của nước sở tại.
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2 x Đầu thanh trượt

1 x Bộ Tắc- kê nhựa & Ốc vít

1 x Khay xà phòng 

Dây sen 1 x 1.5m

1 x Van vặn khóa nước

* Dùng cho các khu vực có áp lực nước
  cấp vào máy cao (Vd: Chung cư cao tầng) Tùy chọn mục

1 x Van nhấn khóa nước

1 x Tay sen

1 x Lưới lọc

*4 bộ tắc-kê nhựa và ốc vít
cho model Zillenium

* Tương tự bộ phụ kiện đi kèm của model
  Zillenium, Generation, & Champagne

DANH MỤC LINH KIỆN

Máy nước nóng & Linh kiện

1 x Máy nước nóng

3 x bộ tắc-kê
nhựa & ốc vít

1 x Thanh Trượt

1 x Ngàm giữ tay sen

1 x Sách hướng dẫn lắp đặt



1 x Tay sen phun mưa

1 x thanh trượt rời (A)

Dây sen 1 x 1.5m 1 x Van nhấn khóa nước

1 x Đế bắt van

2 x Bộ tắc-kê & ốc vít 

1 x Van chuyển đổi (chọn
      chế độ tay sen phun mưa
      hoặc tay sen)

Dây sen 1 x 1.0m 

1 x Sách hướng dẫn
      lắp đặt và sử
      dụng

1 x Đĩa của ngàm giữ
      thanh trượt

1 x Đầu chặn
      thanh trượt

2 x bộ tắc-kê & vít

1 x Ngàm giữ tay sen

1 x Thanh trượt rời (B)
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1 x Máy nước nóng

3 x bộ tắc-kê
nhựa & ốc vít

*4 bộ tắc-kê nhựa và ốc vít
cho model Zillenium

1 x Tay sen

1 x Lưới lọc

Tùy chọn mục: Máy nước nóng & Tay sen phun mưa



1 x Tay sen phun mưa

1 x thanh trượt rời (A)

Dây sen 1 x 1.5m 1 x Van nhấn khóa nước

1 x Đế bắt van

2 x Bộ tắc-kê & ốc vít 

1 x Van chuyển đổi (chọn
      chế độ tay sen phun mưa
      hoặc tay sen)

Dây sen 1 x 1.0m 

1 x Sách hướng dẫn
      lắp đặt và sử
      dụng

1 x Đĩa của ngàm giữ
      thanh trượt

1 x Đầu chặn
      thanh trượt

2 x bộ tắc-kê & vít

1 x Ngàm giữ tay sen

1 x Thanh trượt rời (B)

6DANH MỤC LINH KIỆN

Tùy chọn mục: Máy nước nóng & Tay sen phun mưa

1 x Máy nước nóng

3 x bộ tắc-kê
nhựa & ốc vít

*4 bộ tắc-kê nhựa và ốc vít
cho model Zillenium

1 x Tay sen

1 x Lưới lọc
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* 
**
***

Nút ELCB Test & Reset nằm ở phía dưới mặt trước của model Kingston & Grande
4 lỗ treo máy cho model Zillenium
Lỗ luồn dây điện nằm ở bên trái model Kingston & Grande

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vỏ máy
Đèn hiển thị nhiệt độ
Đèn hiển thị RCD
Nút điều chỉnh nhiệt độ
Lỗ treo máy (3 lỗ) **
Bộ phận bảo vệ quá nhiệt
Bầu điện trở
Con diode
Công tắc Test/ Reset *
Mạch điều khiển nhiệt độ
Công tắc từ
Đường nước vào

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Chân điện trở
Lỗ luồn dây điện ***
Kẹp dây điện
Domino
Kẹp bầu điện trở
Mạch chống giật (chỉ với model có E)
Đường nước ra
Board bơm AC
Bơm AC
Biến trở điều chỉnh tốc độ bơm
Board bơm DC
Bơm DC

Model : Máy nước nóng không bơm

Model: Máy nước nóng bơm êmModel : Máy nước nóng có bơm AC

13

14

15

16

17

18

19

1

4

21

20

22

2

3 8

10

23

24

11

12

9

7

6
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LINH KIỆN TRONG MÁY



CẢNH BÁO!
 

Phòng tắm
Sơ đồ bố trí các thiết bị và dây dẫn

YÊU CẦU VỀ ĐIỆN

Nguồn diện trong nhà/CB tổng của nguồn
Cầu chì hoặc CB có cường độ dòng điện phù hợp với công suất máy

CB đóng/ngắt
                                   Phù hợp với công suất của máy

Hộp điện âm tường
           Kích cỡ dây dẫn phù hợp với công suất của máy

Dây dẫn điện phù hợp với công suất máy

Dây dẫn điện

CB
(A)

Thiết bị
đóng mở (A)mm 2

16.0
20.5
25.0
27.3
29.6
34.1
36.4
15.2
24.0
28.7
38.3
15.0
17.5
29.6
39.6

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
4.0
4.0
4.0
6.0
4.0
4.0
4.0
6.0

20
25
32
32
40
40
40
20
32
32
45
20
20
40
45

20
25
32
32
40
40
40
20
32
32
45
20
20
40
45

7/0.85mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/1.04mm
7/1.04mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/1.04mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/0.85mm
7/1.04mm

220~
50/60Hz

230~
50/60Hz

240~
50/60Hz

3.5
4.5
5.5
6.0
6.5
7.5
8.0
3.5
5.5
6.6
8.8
3.6
4.2
7.1
9.5

56/0.30
56/0.30
56/0.30
56/0.30
56/0.30
84/0.30
84/0.30
56/0.30
56/0.30
56/0.30
84/0.30
56/0.30
56/0.30
56/0.30
84/0.30
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THIẾT BỊ PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT

Lưu ý: Nên lắp đặt loại ELCB có độ nhạy 10mA kết hợp với máy nước nóng.

1)  Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.
2)  Phải sử dụng CB bảo vệ, đóng/ngắt trước khi đấu nối vào máy và đặt ở nơi an toàn dễ thao tác.
3)  Dẫn dây điện từ nguồn điện trong nhà hoặc CB tổng đến CB của máy nước nóng ở bên ngoài phòng tắm.
4)  Phải sử dụng CB lưỡng cực (dây pha & dây trung tín) có khả năng chịu tải tương ứng với công suất máy
     nước nóng. và khoảng cách tối thiểu giữa 2 tiếp điểm đóng cắt: 3mm.
5)  CB đóng/ngắt nguồn điện cấp vào máy nước nóng luôn phải đặt bên ngoài phòng tắm.
6)  Không nên sử dụng phích cắm, ổ cắm, chỉ sử dụng CB đóng/ ngắt nguồn điện cấp vào máy nước nóng.
7)  Chọn tiết diện (đường kính) dây dẫn điện phù hợp với công suất “Bảng thông số lựa chọn dây dẫn”

Bảng thông số lựa chọn dây dẫn

Điện áp
(V~) Dây đơn Dây đôi

Kích thước dây dẫnCường độ
dòng điện (A)

Công suất
(kW)



YÊU CẦU VỀ ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

Sơ đồ minh họa nguyên lý cấp nước lạnh vào
máy (hình bên)

Không sử dụng các phụ kiện phức tạp trên
đường ống cấp nước lạnh vào máy.

Lưu lượng nước lạnh tối thiểu yêu cầu 2L/phút.
Lưu lượng hoạt động hiệu quả ở 5L/phút.

Sản phẩm đã được kiểm chứng về khả năng
chống tia nước, đủ tiêu chuẩn để lắp đặt
trong phòng tắm và phía trên bồn tắm.

Không lắp đặt máy tại các vị trí có khả năng
nước xả trực tiếp và liên tục vào máy.

Chỉ lắp đặt máy theo khuyến cáo.

1.

2.

3.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG

1.

2.

3.

KHUYẾN CÁO: LẮP ĐẶT MÁY
TRÊN TƯỜNG PHẲNG
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Bồn nước
lạnh

Van khóa

Tối thiểu
1.5m

Van
khóa

Cách sàn
phòng tắm

1.5m

Nguồn
cấp nước

chính



CỐ ĐỊNH MÁY NƯỚC NÓNG TRÊN TƯỜNG

Mở vít phía bên dưới máy và mở mặt nạ máy.

Xác định vị trí lắp đặt thích hợp cho việc đấu nối
điện và nước vào máy.

Đánh dấu vị trí của các lỗ gắn lên tường.

Khoan lỗ có đường kính 5.0mm. 

Sử dụng bộ vít và tắc-kê kèm theo
để cố định máy váo tường

1.

2.

3.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: MÁY PHẢI
ĐƯỢC LẮP CỐ ĐỊNH TRÊN TƯỜNG ĐỂ
TRÁNH NHỮNG HƯ HỎNG KHI LẮP
ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

Gắn vào tường

Bộ vít x 3 *

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

Đánh dấu các lỗ lắp đặt

* 4 con vít cho  model Zillenium

Mở mặt nạ máy
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ĐẤU NỐI ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

KẾT NỐI ĐƯỜNG ĐIỆN

Tiêu chuẩn ren đấu nối nước: ren ngoài 15mm (1/2 BSP)

Lưu ý: KHÔNG sử dụng quá lực khi đấu nối

Lưu ý: Van khóa có các ron cao su chống rò rỉ nước

Phải đấu nối van khóa trên đường nước lạnh cấp vào máy

Cấp nước vào và kiểm tra rò rỉ thật kĩ tại các vị
trí đã thực hiện đấu nối

1.

2.

3.

Luôn ngắt nguồn điện cấp vào trước khi đấu nối hoặc thực hiện việc bảo trì

Dây điện được luồn vào vị trí để sẵn phía trên của máy. Lớp ron cao su có
chức năng làm kín chống côn trùng xâm nhập vào máy

Tuân thủ triệt để quy tắc đấu nối như sau:

Đỏ hoặc Nâu    .................. dây Pha Live (L) 
Đen hoặc xanh dương   .................. dây Trung Tính Neutral (N)
Xanh lá/Vàng hoặc Vàng/Xánh lá  .................. Dây tiếp địa Earth (   )

1.

2.

3.

!

Vị trí đấu dây
điện vào nằm ở
phía bên phải *

CHÚ Ý!
Hoàn tất đấu nối đường ống nước trước khi đấu nối điện

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

Đường nước vào

Ron cao su
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* Vị trí dây điện đấu vào nằm ở phía bên trái cho model Kingston và Grande

        CẢNH BÁO
PHẢI NỐI TIẾP ĐỊA (NỐI ĐẤT) CHO MÁY



Cố định khay đựng xà phòng và giá đỡ vòi sen như hình minh họa bên dưới

Xác định chiều cao thích hợp cho việc lắp bộ dây tay sen và đánh dấu vị trí khoan tường

Gỡ các nút bịt kín để xác định vị trí khoan cố định trên tường

Khoan tường và sử dụng bộ tắc-kê đặt vào lỗ vừa khoan

Siết chặt bằng ốc vít đi kèm và gắn nút bít

Sử dụng bộ dây nối mềm để đấu nối vào đầu ra nước nóng trên máy và tay sen 

Chắc chắn phải có lưới lọc giữa dây sen và lưới lọc của tay sen  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

Các phụ kiện của máy
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Nắp đầu
chặn thanh

trượt

Đầu chặn
thanh trượt

Đầu chặn
thanh trượt

Tay sen

Lắp đặt đầu chặn
thanh trượt trên

Lắp đặt đầu chặn
thanh trượt dưới

Lưới lọc

Thanh trượt

Thanh trượt

Nắp đầu chặn
thanh trượt

Khay để xà phòng

Dây sen

Khay để xà phòng

Ngàm giữ
tay sen

Ngàm giữ
tay sen

Dây sen

Nắp đầu
chặn thanh

trượt

Nắp đầu chặn
thanh trượt

Đầu chặn
thanh trượt

Đầu chặn
thanh trượt

MODEL: ZILLENIUM, GENERATION
& CHAMPAGNE

MODEL : KINGSTON & GRANDE



1.   Cố định bộ vòi sen theo kích thước hiển thị như hình minh họa bên dưới (2 lỗ).
      Lưu ý: Chiều cao sử dụng phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng của khách hàng

2.   Cố định bằng bộ vít kèm theo

3.   Cố định thanh trượt rời (A) với thanh trượt rời (B)

4.   Cố định lại đầu chặn thanh trượt RS về phía trên để che đi đường nối như hình minh họa

5.   Gắn vòi sen vào đầu còn lại của thanh trượt rời A

6.   Gắn van chuyển đổi vào đầu còn lại của thanh trượt rời B

7.   Lắp đầu chặn thanh trượt và van chuyển đôi vào 2 đế đã được gắn

8.   Nối dây sen từ đường nước nóng của máy tới van chọn

9.   Gắn dây sen vào tay sen.
      Lưu ý : Phải chắc chắn là có lưới
      lọc nằm giữa dây sen và tay sen
      và có ron cao su ở giữa thanh
      trượt và van chuyển đổi.

10. Lựa chọn chế độ hoạt động của tay sen

Thanh trượt
rời (A)

Đường nối
được che bởi

đầu chặn
thanh trượt

Đĩa của ngàm giữ
thanh trượt

Đĩa của ngàm giữ
thanh trượt

Van chuyển đổi* Ghi chú: Cách lắp đặt bộ vòi sen tròn tương tự như hình ảnh trên,
                 chỉnh thay thế bộ sen vuông bằng bộ sen tròn

Đầu chặn thanh
trượt (B)

800mm

FROM H

EATE
R 

O
U

TL
ET

Vòi sen &
Tay sen mưa

Vòi sen

Tay sen mưa

Chế độ hoạt động

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 13

Máy nước nóng & Bộ vòi sen (tùy chọn)

Cách sàn phòng tắm
1200mmĐiểm nối

vào tay sen

Điểm nối từ
máy nước

nóng



1. Bật công tắc CB của máy nước nóng bên ngoài phòng tắm

      CẢNH BÁO
Đấu nối tiếp địa không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của máy và gây nguy
hiểm cho người sử dụng. Đấu tiếp địa đúng cách là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng máy

!

4. Điều chỉnh nhiệt độ nước nóng bằng cách xoay về bên trái
(giảm); bên phải (tăng). Đèn POWER sáng lên

5. Thiết bị chống giật RCD được tích hợp sẵn trong máy.
Kiểm tra hoạt động của RCD bằng cách nhấn nút “TEST”
sẽ ngắt nguồn điện cấp vào máy. Nhấn nút “RESET” để
RCD tiếp tục hoạt động
Lưu ý: Ngưng sử dụng thiết bị và liên hệ ngay với Trung
            Tâm Bảo Hành nếu nhấn nút “TEST” mà RCD
            không ngắt điện

2a. Van Nhấn khóa nước (Tùy chọn)
Cấp nước vào máy bằng cách nhấn nút trên thân
van khóa

Nhấn thêm lần nữa để khóa nước vào máy

2b. Van Vặn (Tùy chọn)
Để cấp nước vào máy, vặn van khóa theo hướng ngược
chiều

Để khóa nước vào máy, vặn van khóa theo chiều kim
đồng hồ

3. Điều khiển tốc độ bơm bằng nút vặn bên phải thân máy
(áp dụng cho máy có bơm)
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* Nút RCD nằm ở mặt trước phía dưới của
   model Kingston & Grande

Nhấn

KHÓA
NƯỚC

MỞ
NƯỚC

TEST

RESET

RCD



THINNER

a) -
-

-

Tháo lưới lọc ra khỏi tay sen
Vệ sinh lưới lọc bằng bàn chải đánh răng
để làm sạch cặn bẩn khỏi lưới lọc
Rửa sach lưới lọc bằng nước sạch

-

-
-

Tháo nắp bộ lọc bằng cách vặn nắp ngược 
chiều kim đồng hồ
Kéo bộ lọc ra và vệ sinh
Ráp bộ lọc vào lại sau khi vệ sinh xong

b)   Van Nhấn (Tùy chọn)

-
-
-

Tháo bộ lọc ra khỏi van
Rửa sạch bộ lọc bằng nước
Ráp bộ lọc vào lại sau khi vệ sinh xong

c)   Van Vặn (Tùy chọn)

15BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẠT CHẤT TẤY RỬA,
CỒN HOẶC XĂNG DẦU ĐỂ VỆ SINH MÁY
Chỉ vệ sinh vỏ máy bằng khăn ướt hoặc xà phòng,
sau đó phải được lau sạch bằng khăn khô mềm

VỆ SINH LƯỚI LỌC
Nên vệ sinh lưới lọc định kì để đảm bảo máy vận
hành tốt.

X

Lưới lọc

Bộ lọc

Bộ lọc

Vít
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XỬ LÝ SỰ CỐ

1.     Thiết bị phải được nối đất

nhỏ hoặc băng keo
Không được sử dụng xi măng để nối ống nước. Nếu cần thiết, nên sử dụng dây2.     

4.      

VẤN ĐỀ THƯỜNG
GẶP NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP

1)  Máy không ra nước
nóng

a)  Bụi bẩn làn nghẹt đường nước
vào

a)  Vệ sinh lưới lọc

b)  Ngắt nguồn điện vào máy và
yêu cầu nhân viên kỹ thuật
đến thay thế triac

a)  Ngắt nguồn điện vào máy và
yêu cầu nhân viên kỹ thuật
đến thay thế công tắc từ

a)  Kiểm tra nguồn điện hoặc CB.
Yêu cầu nhân viên kĩ thuật
đến kiểm tra.

b)  Ngắt nguồn điện vào máy và
yêu cầu nhân viên kỹ thuật
đến thay thế cảm biến nhiệt

b)  Tăng áp lực nước lạnh cấp
vào

a)  Tham khảo phần (1)

d)  Giảm áp lực nước vào máy

a,b,c)  Ngắt nguồn điện vào máy
và yêu cầu nhân viên kĩ 
thuật kiểm tra

b)  Triac bị lỗi

a)  Công tắc từ bị lỗi

b)  Cảm biến nhiệt bị lỗi 

a)  Ngắt nguồn điện cấp vào máy

b)  Nhiệt độ nước cấp vào cao

a)  Áp lực nước cấp vào máy

d)  Nhiệt độ nước cấp vào
quá lạnh

c)  Lỗi của công tắc từ

b)  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt đang
hoạt động

a)  Lỗi do không có nguồn điện

    

2)  Nước không nóng

3)  Nước quá nóng mặc
     dù chỉnh mức nhiệt
     độ thấp

4)  Nước lạnh đột ngột

5)  Tắt nước, đèn báo vẫn
      sáng
      (Vẫn còn nguồn điện)

Nếu RCD không ngắt nguồn điện vào máy khi nhấn nút “TEST”, gọi ngay cho 
Trung Tâm Bảo Hành gần nhất để được tư vấn và sửa chữa

3.     

Nếu máy nước nóng của bạn gặp trục trặc, hãy tắt nguồn điện ngay và gọi đến
Trung Tâm Bảo Hành để được tư vấn và sửa chữa. Không nên cố gắng tự sử 
chữa thiết bị

CẢNH BÁO

Tất cả máy nước nóng CENTON đều đã được kiểm tra chất lượng trước khi xuất
khỏi nhà máy. Với việc sử dụng đúng cách và bảo dưỡng định kì, máy nước nóng
rất bền và an toàn. Chỉ được sử dụng những phụ kiện do nhà máy sản xuất. 
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–   Từ 4.5kW - 5.5kW, 220-240Vac, 50/60Hz
–
–  

Công suất

Không bơm
: 1.7kgs
: 1.8kgs
: 3kgs
: 2.9kgs
: 1.7kgs

Bơm AC
: 2.7kgs
: 2.8kgs
: 4kgs
: 3.9kgs
: 2.7kgs

: 220mm x 330mm x 96mm (H)
: 240mm x 360mm x 110mm (H)
: 247mm x 378mm x 96mm (H)
: 246mm x 376mm x 98mm (H)
: 240mm x 360mm x 105mm (H)

Lưu lượng nước tối thiểu
Áp suất nước cấp tối thiểu

2 lít/ phút
20kPa (0.2bar/2.9psi)

–  
–
–

   

Áp suất nước cấp tối đa
Điều khiển nhiệt độ
Ren kết nối đường nước

0.38MPa (3.8bar/55psi)
Điều khiển cơ
15mm dia. (1/2” BSP)
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To Heater Chasis

HEATING ELEMENT 2
(HT2)

HEATING ELEMENT 1
(HT1)

DOUBLE FUNCTION
MANUAL RESET
THERMOSTAT

TEST

TST

RESET

RST RD-SW

FLOW 
SWITCH

RCD
TEST/RESET

L

HT1

HT1HT2

RLY1

HT2

Lin

H1

H1

H2

H2

NT
CZ

LED

ES

4

POWER SELECTOR, PS3

ESCTL

HEATER /
RCD INDICATOR

PD1

2

M
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up
pl

y
22
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~

Công suất định mức Điện trở Công suất
4.5kW 220V Điện trở 1 1.3kW 220V

3.2kW 220V
1.6kW 220V
3.9kW 220V

5.5kW 220V

MODEL: KHÔNG BƠM

Bơm DC
: N/A
: 2kgs
: 3.7kgs
: 3.5kgs
: 2kgs

Trọng lượng 

Zillenium 
Generation
Kingston
Grande
Champagne

Kích thước 

Zillenium 
Generation
Kingston
Grande
Champagne

Điện trở

Sơ đồ mạch điện

Điện trở 2
Điện trở 1
Điện trở 2
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RCD

RCD INDICATOR

RCD

RCD INDICATOR

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

MODEL: CÓ BƠM AC

MODEL: CÓ BƠM DC
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