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Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam

Phòng thí nghiệm điều kiện hoạt động tại trụ sở tập đoàn

Kinh doanh và Tiếp thịNhà máy Nghiên cứu và Phát triển

Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế
Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, 
AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng. 

Thử nghiệm độ bền Thử nghiệm hiệu suất
hoạt động

Mô phỏng môi trường
băng tuyết

Mô phỏng môi trường
nắng gắt

Mô phỏng môi trường
mưa rào

Đánh giá trải nghiệm
người dùng

Thử nghiệm
độ an toàn

Thử nghiệm
điều kiện ẩm thấp
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Lịch sử phát triển
Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người 
Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp 
nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 
1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:
• Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
• Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
• Thiết kế tinh tế, hiện đại.
• Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.
Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son 
đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng  
đã được sản xuất cho các gia đình Việt.

Thành lập nhà máy 
Sanyo Việt Nam

Xuất xưởng những
sản phẩm máy giặt 
đầu tiên

Tái cấu trúc 
doanh nghiệp

Xuất xưởng tủ lạnh 
4 cửa đầu tiên

Xuất xưởng những sản phẩm 
máy giặt lồng ngang tự động 
phân bổ nước giặt và nước xả vảiXuất xưởng những

sản phẩm tủ lạnh đầu tiên

Nhập khẩu máy
điều hòa không khí 
đầu tiên tại Việt Nam

Được GFK bình chọn là 
thương hiệu điện gia dụng 
số 1 tại Việt Nam

Thành lập
AQUA Việt Nam

Xuất xưởng những      
sản phẩm máy điều hòa 
đầu tiên

Khánh thành nhà máy
Máy giặt II, chuyên sản xuất 
máy giặt lồng ngang

Tivi AQUA
chính thức ra mắt 
tại Việt Nam



Giải pháp điều hòa không khí AQUA
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Thông minh tối ưu Thoải mái tối ưuBảo vệ tối ưu Phù hợp tối ưuSức mạnh tối ưu
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Không khí sạch là yếu tố quan trọng và được quan tâm hàng đầu 
trong thời điểm hiện nay. Không khí bị ô nhiễm sẽ dẫn đến các 
bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi và tim mạch. Bên cạnh đó, 
tỉ lệ người mắc bệnh dị ứng, hen suyễn do bụi PM 2.5, phấn hoa, 
nấm mốc, khói bụi và các chất độc hại ngày càng tăng cao. 
Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn và ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, 
không khí trong lành đối với chúng ta trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết.
AQUA đã nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm mang đến 
một bầu không khí trong lành. Với công nghệ tiên tiến, AQUA 
chúng tôi luôn giữ cho máy điều hòa không khí luôn sạch sẽ và 
đảm bảo luồng không khí thổi ra luôn có lợi cho sức khỏe của 
người dùng.

Duy Trì Máy Điều Hòa Sạch Sẽ

Cung Cấp Không Khí Trong Lành

Puri-Clean

Purification

Tự Kháng Khuẩn

Bộ Lọc Super IFD

Bảo vệ tối ưu
Luôn sạch, luôn mát

Tự Làm Sạch

Diệt Khuẩn Bằng Tia UV
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Khi máy đang hoạt động, dùng bộ 
điều khiển kích hoạt công nghệ Self 
Clean. Quạt trong dàn lạnh sẽ tạm 
ngưng hoạt động (đóng băng dàn 
lạnh) trong 10 phút.

Đóng băng dàn lạnh

Từ phút 18 đến phút 20, quạt trong 
dàn lạnh sẽ hoạt động để làm khô 
dàn lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn 
và nấm mốc.

Hong khô dàn lạnh

Công nghệ Self Clean

*Việc kiểm định tỷ lệ khuếch tán khí mát và tỷ lệ rã đông của máy điều hòa với công nghệ Tự Làm Sạch được kiểm tra trên mẫu AS09FBBHRA bởi TUV Rheinland. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng tỷ lệ khuếch tán khí mát là 98.2% và tỷ lệ rã đông là 0%.
*AQUA có máy điều hòa Tự Làm Sạch số 1 thế giới trong 2 năm liên tiếp với thị phần chiếm 43.3%. (Dữ liệu từ Euromonitor International và tháng 2/2020)

Công nghệ

Từ phút 11 đến phút 17, quạt trong 
dàn lạnh hoạt động trở lại để vào 
quy trình rã băng. Băng tan thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn, vi 
khuẩn.

Rã băng và cuốn trôi
Trong quá trình hoạt động bụi bẩn 
sẽ tích tụ trên dàn hơi. Nếu không 
được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn 
sẽ khiến nấm mốc và vi khuẩn 
phát triển, làm ảnh hưởng đến 
chất lượng không khí đi qua 
máy điều hòa. Điều đó cũng làm 
giảm 15-30% hiệu suất điều hòa 
không khí.

Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn,
sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Chứng nhận TUV*

Lợi ích
Thổi không khí sạch hơn

Công nghệ tiên tiến tiêu diệt 
vi khuẩn lên đến 99.9% và giữ 
cho dàn hơi luôn sạch sẽ.

Với công nghệ Self Clean, 
máy điều hòa không khí luôn 
có thể hoạt động hết công suất 
làm lạnh để không tiêu tốn 
thêm năng lượng.

Hiệu suất năng lượng cao hơn

Tiết kiệm chi phí và thời gian vệ sinh 
chỉ với 1 nút nhấn công nghệ Self 
Clean thay cho phương pháp làm 
sạch thủ công sẽ tốn rất nhiều tiền.

Tiết kiệm chi phí vệ sinh



Tự kháng khuẩn
Lợi ích

Nấm mốc và vi khuẩn không có khả năng phát 
triển trên các bộ phận mà luồng không khí đi 
qua và các ion bạc không gây tổn hại đến cơ thể 
con người. Do đó, không khí thoát ra khỏi máy 
điều hòa luôn tốt cho sức khỏe.

Không khí thổi ra tốt cho sức khỏe hơn

*Dựa trên cuộc kiểm nghiệm Kháng Khuẩn và Kháng Nấm Mốc của SGS trên mẫu máy Kháng Khuẩn AS+GF30, PP-HR-2037 (trắng) và PS-HG-3001 (trắng), đó là những mẫu máy được áp dụng công nghệ Tự Vệ Sinh, báo cáo cho thấy rằng hiệu suất kháng khuẩn là 99% và hiệu suất kháng nấm 
mốc là cấp 0. 

Công nghệ

Mốc và vi khuẩn có nhiều trong không khí của phòng. Chúng làm giảm chất lượng không khí và 
gây ra bệnh tật. Khi bật điều hòa, bụi bẩn sẽ bám vào các bộ phận của dàn lạnh. Những yếu tố 
này dẫn đến sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Các hạt nano bạc liên tục giải phóng một ít 
ion bạc để bảo vệ chống lại nấm mốc và vi khuẩn. Việc sử dụng các hạt nano bạc vào các nút thắt 
nơi lưu thông không khí đi qua sẽ tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc với hiệu suất lên đến 99,9%. 

Hạt nano bạc

Màng bề mặt ẩm

Vi khuẩn Ion bạc được giải phóng

Môi trường

Ion bạcVật liệu và lớp phủ

Bề mặt
kháng khuẩn
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Bổ sung các hạt nano bạc vào luồng khí lưu thông qua máy để tiêu 
diệt nấm mốc và vi khuẩn đe dọa đến sức khỏe của chúng ta.

Làm sạch và khử trùng thường xuyên rất cần 
thiết để giữ cho bộ phận bên trong máy sạch sẽ. 
Nhờ vậy, bạn có thể tiết kiệm chi phí thay vì phải 
gửi đến các dịch vụ làm sạch.

Tiết kiệm chi phí vệ sinh Chứng nhận SGS*



Diệt khuẩn bằng tia UV
Lợi ích

Với  tính năng độc đáo,  tia UV giúp  loại bỏ 
những  chất  gây hại trong không khí  mà 
không cần dùng hóa chất độc hại và không 
gây ảnh hưởng môi trường.

Vận hành hiệu quả và đáng tin cậy

*Máy phát UVC được lắp đặt trên điều hòa AQUA có chức năng ức chế vi rút Covid 19 dựa trên chủ đề nghiên cứu STUDY OF VALIDATION OF THE EFFICIENCY OF UVC GENERATION ON SARS-COV-2 BY NO GLP VIRAL CLEARANCE STUDY (FIO) được thực hiện bởi Texcell (một tổ chức 
nghiên cứu tiếp xúc toàn cầu).
Báo cáo thử nghiệm cho thấy một khả năng ức chế và giảm 4,79 titer (tương đương 99,998%) nồng độ Sars-Cov-2 trong 1 giờ đã được chứng minh trong một hộp 45L.

Công nghệ

Ánh sáng mặt trời chứa ba loại tia: UVA, UVB và UVC. 
Loại tia thứ ba UVC là tia có bước sóng năng lượng ngắn hơn dao động từ 200 - 280 nm, đặc biệt 
hiệu quả trong việc phá hủy vật liệu di truyền.
Khi chức năng được bật, đèn LED phát tia UV gần phần thổi gió từ phía bên phải sang trái. 
Không khí lưu thông trong phòng đi vào máy điều hòa theo hướng gió vào và đi qua khu vực tiếp xúc 
trực tiếp với tia UVC. Những chất gây hại trong không khí bị tiêu diệt một cách nhanh chóng giúp 
không khí luôn được sạch và trong lành.
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Tia UV tận dụng bước sóng từ 265-275 nm, giúp 
diệt khuẩn và loại bỏ tác nhân gây hại vô hình trong 
không khí mạnh mẽ hơn.

Diệt khuẩn hiệu quả Texcell Certification*



Sử dụng bộ lọc làm sạch IFD tiên tiến để loại bỏ tất cả các loại chất 
gây ô nhiễm và dị ứng trong không khí với hiệu suất lên đến 99,9%, 
giúp tận hưởng không khí thoải mái.

Thanh lọc không khí

*Việc kiểm nghiệm Hiệu Suất Lọc Không Khí của Máy Điều Hòa với công Nghệ Bộ Lọc IFD được kiểm tra trên mẫu máy AS18JD4HRA bởi TUV Rheinland. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy CADR là 300m3/giờ.
**Báo cáo kiểm nghiệm hiệu suất làm sạch không khí được kiểm tra trên mẫu máy AS35JBJHRA-W bởi Intertek. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy máy điều hòa không khí có thể loại bỏ khói, bụi và phấn hoa.

Lợi ích

CADR (tốc độ phân phối không khí sạch) lên đến 
300m3/giờ trên các mẫu máy 18,000 Btu. Nó cho 
phép máy điều hòa làm sạch không khí cả phòng 
trong vòng 15 phút, hiệu suất tương đương với 
máy lọc không khí chuyên nghiệp.

Lọc không khí mạnh mẽ 
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Bộ lọc IFD ở phía trước dàn hơi trong điều kiện 
bình thường. Khi chất lượng không khí trong 
phòng được xác định là kém và tính năng lọc 
không khí được bật, bộ lọc IFD sẽ di chuyển lên 
trên để che toàn bộ cửa hút gió và bắt đầu lọc khí.

Thiết kế biến đổi

Chứng nhận TUV*/Intertek** 

Công nghệ

Lưới lọc tiên tiến bao gồm 6818 lỗ thông gió 
với bề mặt tiếp xúc lớn tới 8180cm2. Khi bật 
tính năng lọc không khí, tĩnh điện được tạo ra 
để hấp thụ các mối nguy hại trong không khí.

Bộ lọc Super IFD

Cảm biến siêu nhạy được lắp đặt trong 
cửa hút gió giúp phát hiện bụi và các chất 
gây dị ứng trong không khí, thời gian 
cũng được hiển thị trên màn hình. Khi 
chất lượng không khí tốt, đèn báo màu xanh. 
Khi chất lượng không khí kém, đèn báo 
chuyển sang màu đỏ để cảnh báo.

Cảm biến chất lượng không khí thông minh



Hấp thụ và tiêu diệt vi rút & vi khuẩn trong không khí với hiệu suất 
lên đến 99%.

Bộ lọc SUPER-IFD
Lợi ích

Bộ lọc IFD được thiết kế có thể tháo rời. Khi bộ 
lọc bị bẩn sau thời gian dài sử dụng, nó có thể 
được tái sử dụng sau khi giặt thay vì tốn thêm 
tiền để mua cái mới.

Dễ lau chùi

Bên cạnh bộ lọc IFD nâng cao, chúng tôi cung 
cấp nhiều bộ lọc mạnh mẽ với các chức năng 
cụ thể để bạn chọn loại phù hợp nhất với nhu 
cầu của mình.

Bộ lọc tùy chọn

*Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn Staphylococcus Albicans và Escherichia được kiểm tra trên mẫu máy AS25JBJHRA-W bởi SGS. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn lên đến 99.3%.  
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Công nghệ

Bộ lọc IFD có khả năng đặc biệt là tạo ra lực hút 
điện mạnh giữa các hạt trong không khí và bề 
mặt bên trong của bộ lọc. Để đạt được điều này, 
các hạt được mang điện tích âm hoặc dương 
trước khi chúng đi vào bộ lọc.

Chứng nhận SGS*
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Không khí sạch mát

Lưới lọc bụi mịn PM2.5
Lợi ích

Lưới  lọc bụi mịn PM2.5 sử dụng  lực hút  tĩnh 
điện giúp giữ lại các hạt bụi siêu nhỏ hơn 
0.3 µm (micromet) bao gồm các chất gây 
dị ứng như phấn hoa và bụi bẩn.

Khí thải xe

Rệp

Nấm
Khói thuốc

Lông chó

Phấn hoa

Công nghệ
Bộ lưới lọc PM2.5 hoạt động theo một chiều để chống lại vi khuẩn và bụi bẩn có kích thước 3 µm (micromet). Bộ lọc PM2.5 thu được các hạt bụi 
siêu nhỏ gây dị ứng có kích thước nhỏ nhất lên tới 0,3 µm (micromet) để cung cấp không khí sạch sẽ cho căn phòng của bạn bằng 3 bước sau:

Bộ  lọc  bụi  mịn  hoạt  động  bằng  lực  hút  tĩnh 
điện bằng cách tạo ra các ion âm (-) để giữ lại 
những hạt bụi siêu nhỏ chỉ 0.3 µm (micromet).

Các tác nhân gây hại và bụi bẩn ngoài không 
khí bị hút vào lớp lưới lọc.

Không khí siêu sạch và làn gió siêu mát được 
thổi ra trong căn phòng của bạn.

Bước 1 Bước 2 Bước 3
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Dễ dàng vệ sinh dàn lạnh
Lợi ích
Giữ dàn lạnh luôn sạch Tiết kiệm chi phí vệ sinh máy

*Chỉ áp dụng ở model AQA KCRV10XAW/13XAW.

Dễ dàng vệ sinh các bộ phận chính trong máy, bao gồm quạt, giúp loại 
bỏ bụi bẩn và duy trì hiệu suất làm lạnh.

Công nghệ tháo rời cánh quạt và phần thổi gió đơn giản với 3 bước giúp 
người dùng tiết kiệm được thời gian và chi phí vệ sinh máy hàng tháng.

Công nghệ
Dễ dàng tháo lắp cánh quạt và phần thổi gió với 3 bước đơn giản

� Mở mặt trước của dàn lạnh.
� Tháo từ phía dưới dàn lạnh.
� Tháo động cơ và quạt ra khỏi dàn lạnh.
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Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển 
nhanh chóng của công nghệ viễn thông và IoT.
Giờ đây, gần như mọi thao tác đều có thể thực hiện bằng những 
cú chạm đơn giản trên điện thoại thông minh. Các thiết bị 
thông minh đã trở thành xu hướng gia dụng mới mà AQUA đang 
thiết lập vị trí dẫn đầu. Với các chức năng thông minh, bạn có 
thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình, như điều khiển điều hòa 
không khí từ bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào.

Thông minh tối ưu
Một tương lai được kết nối
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Hệ Sinh Thái 
Cảm Biến

Điều Khiển
Bằng WiFi



Hãy tưởng tượng khi bạn đang vội vã trở về nhà trong mùa hè 
nóng nực hoặc đang nằm trên ghế sofa ở nhà nhưng không thể 
tìm thấy điều khiển từ xa. Những gì bạn muốn là điều khiển 
máy điều hòa không khí dễ dàng hơn, truy cập từ bất cứ đâu và 
bất cứ lúc nào với ứng dụng thông minh trên điện thoại hoặc 
máy tính bảng.
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Hẹn giờ hàng tuần

Lợi ích
Điều khiển bằng Wi-Fi

Dưới đây là một số chức năng bạn có thể sử dụng với ứng dụng thông minh khi mô-đun Wi-Fi được cài đặt

Công nghệ

Điều khiển bằng Wi-Fi là tùy chọn có trong máy 
điều hòa không khí của AQUA và bạn cần phải 
cài đặt mô-đun Wi-Fi bằng cách thủ công. 
Mô-đun sẽ tận dụng thiết kế đầu cắm USB để 
dễ dàng cài đặt.

Tận dụng đầu cắm USB

Kết nối với mô-đun Wi-Fi Đậy nắp Wi-Fi lại
và đóng bảng điều khiển

Tháo nắp Wi-FiTắt nguồn và mở bảng điều khiển

Đặt nhiệt độ và tốc 
độ quạt cho mỗi tuần.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Cảnh báo lỗi

Gửi thông báo thường 
xuyên cho người dùng 
để làm sạch lưới lọc. 

Sleep CurveĐiều khiển
thuận tiện 

Điều khiển nhómNhắc nhở
thông minh 

Mã lỗi hiển thị trên 
ứng dụng khi có trục 
trặc. 

Điều khiển máy điều 
hòa từ bất cứ đâu và 
bất cứ lúc nào thông 
qua mạng. 

3G/4G

Đặt trước 4 chế độ 
giấc ngủ cho mọi 
người ở các độ tuổi 
khác nhau.

Điều khiển nhiều 
thiết bị chỉ với một 
điện thoại thông 
minh trong tay.



Nhận biết điều kiện không khí trong phòng và các hoạt động của 
con người trong việc giám sát thời gian thực tế. Máy điều hòa không 
khí sẽ chuyển đổi chế độ làm việc dựa trên những nhận biết để cải 
thiện hiệu suất năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng.
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Cảm biến con người
Lợi ích

Nếu bạn được xác định là nóng, không khí mát sẽ theo bạn. Nếu bạn 
được xác định là lạnh, luồng không khí tránh tiếp xúc trực tiếp với bạn.

Trải nghiệm thoải mái

Hệ sinh thái cảm biến nhận biết sự tồn tại của con người trong phòng 
một cách thông minh. Khi phòng trống, máy lạnh được chuyển sang 
chế độ tiết kiệm năng lượng trong 20 phút.

Tiết kiệm năng lượng

Công nghệ
Khu vực cảm biến ngang Khu vực cảm biến dọc

60º 60º

120°
8m

2m

60°

Với 2 mô-đun được tích hợp, hệ sinh thái cảm biến nhận biết hai khu vực cùng một lúc với góc lên đến 120° và khoảng cách xa đến 8 mét. Cảm biến 
sẽ nhận biết được chuyển động của cơ thể người trong phòng, sau đó điều chỉnh luồng không khí theo hoặc tránh dựa trên nhu cầu cá nhân.



Công nghệ biến tần tiên tiến của AQUA cung cấp khả năng 
điều hòa không khí mạnh mẽ, vượt trội cho người dùng dù 
đang trong mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá.
AQUA đã xuất khẩu máy điều hòa không khí đến hơn 130 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Khí hậu mỗi vùng 
là khác nhau và chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh 
điều hòa không khí dựa trên tính chất của địa phương và 
nhu cầu của người dùng. 

Sức mạnh tối ưu
Duy trì hiệu suất bền vững

Hyper PCBInverter Plus

HYPER PCB

ECO MODE 1 đổi 1
Trong 730 ngày
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Tiết kiệm năng lượng

Tích hợp công nghệ điều khiển Inverter TLFM, Inverter PID và 
Inverter A-PAM giúp máy điều hòa đạt hiệu suất hoạt động tốt 
nhất nhằm mang lại sự thoải mái cho người dùng.

Inverter Plus
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Điều khiển biến tần PID

Adoption-Pulse Amplitude Modulation hoặc 
A-PAM, điều khiển biến tần tự động điều chỉnh 
điện áp DC Bus phù hợp với việc tải của máy 
nén, để tăng dải điện áp hoạt động.

Điều khiển biến tần A-PAM

Hiệu suất tiết kiệm năng lượng

Lợi ích

Điều hòa tự động điều chỉnh điện áp DC để 
đạt được hoạt động ổn định trong khoảng 
120V – 264V với khả năng kiểm soát điện áp 
lý tưởng. Do đó, máy điều hòa không khí cho 
ra công suất làm lạnh/sưởi ấm nhanh và đủ.

Inverter Plus đạt hiệu suất làm việc cao ở tất cả 
các pha tần số. Hiệu suất làm mát/sưởi ấm nhanh 
hơn và mạnh mẽ hơn.

Tính xác thực
RH

T℃

55%

40%
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Khi máy điều hòa không khí được bật, Inverter 
Plus đạt đến nhiệt độ mong muốn nhanh hơn 
nhiều so với thông thường và sau đó duy trì 
nó với nhiệt độ chính xác ± 0,1℃.

Luồng không khí mát mẻ, thoải mái

Cool

PID hoặc Proportion Integration Differentiation, 
điều khiển tối đa biến tần làm việc trước khi đạt 
đến nhiệt độ mong muốn và sau đó liên tục điều 
chỉnh thời gian thực tế để phù hợp nhiệt độ 
không khí trong phòng với nhiệt độ mong muốn.

Công nghệ
Điều khiển biến tần TLFM 

Triple Linkage Frequency Modulation hoặc TLFM 
tận dụng 3 cách điều khiển điện áp khác nhau 
để quản lý hiệu suất hoạt động tối ưu ở mọi pha 
tần số.

PWM A-PAM PHASE

Voltage

Fr
eq

ue
nc

y

Low Frequency Medium-High Frequency High Frequency 

PWM

A-PAM
PHASE

Te
m

pe
ra

tu
re

PID Control Normal Control
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Super Cooling Curve

Time
Super Cool Comfort

Temperature Reducing Comparison
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re 30

25
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Thay đổi (%)

160%

120%

80%

40%
Bình thường Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 3

EER Air Outlet Temp Cooling Capacity

Energy Saving

22%

Energy Saving

41%

Energy Saving

60%

Lợi ích
Tiết kiệm năng lượng 
Chế độ Eco được cải tiến giúp cải thiện hiệu suất năng lượng bằng cách 
giảm đầu ra của khí mát mà không bị trở ngại nào.

3 chế độ điều khiển
Chương trình điều khiển đặc biệt cho phép máy điều hòa hoạt động ở 
nhiều chế độ khác nhau, mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng.

Tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 20% - 60% giúp người dùng 
tận hưởng cảm giác mát mẻ, thoải mái mà chẳng cần lo lắng 
về hóa đơn tiền điện.

Chế độ Eco

Công nghệ
Chỉ cần nhấn nút “Eco” trên bộ điều khiển từ xa, máy điều hòa sẽ ở 
chế độ hoạt động và kiểm soát năng lượng thoải mái.
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Chế độ
Mức năng lượng

sử dụng

Bình thường 100%

Chế độ 1

Chế độ 2

Chế độ 3

80%

60%

40%

Khả năng
làm mát

BTU13000

BTU11440

BTU9750

BTU7800



Vận hành Bảo vệ ở dải điện áp cao

BO MẠCH ĐỘ BỀN CAO

130V 264V  Max 450V
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Ổn định hơn
PCB hoạt động ổn định giữa 130V-264V và chịu đựng ở mức tối đa 550SV. Nó cho phép máy 
điều hòa không khí cung cấp khả năng làm mát phù hợp trong môi trường khắc nghiệt.

Bền hơn
Thiết kế đặc biệt và lớp phủ chất lượng cao để bảo vệ các bộ phận của nó, chống lại các 
yếu tố làm giảm tuổi thọ của nó.

Vận hành bền bỉ
Lợi íchCung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ và thiết kế tối ưu hóa để 

đối phó với các biến động điện áp và các hư hỏng bất ngờ có thể 
dẫn đến sự cố của máy điều hòa không khí.

Công nghệ
Lớp phủ dày hơn
PCB được phủ bằng lớp 
phủ bảo vệ dày hơn, tốt 
hơn so với thông thường 
để bảo vệ khỏi độ ẩm, 
hóa chất, côn trùng và 
nhiệt độ khắc nghiệt.

Vật liệu FR-4
Đặc tính của vật liệu FR-4 
là chống cháy và giữ được 
vật liệu cơ khí và chất 
lượng cách điện trong cả 
điều kiện khô và ẩm.

Thiết kế nhỏ gọn
Thiết kế nhỏ hơn và 
chiếm ít không gian hơn 
so với thông thường. Nó 
giảm thiểu sự ảnh hưởng 
đến hiệu quả trao đổi 
nhiệt của bình ngưng và 
tiết kiệm không gian hơn 
cho các bộ phận khác.

Cảm biến nhiệt độ nhạy 
bén cao tích hợp kiểm 
soát hiệu suất làm việc 
của máy nén để đạt 
được hiệu suất làm  
mát và sưởi ấm vượt trội.

Mô-đun thông minh

Chống côn trùngChống côn trùng Chống ẩm thấpChống ẩm thấp Chống rỉ sétChống rỉ sét



100%
ỐNG ĐỒNG

Lớp chống ăn mòn
Lợi ích

Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống lớp chống ăn mòn, các vật liệu chống ăn mòn đặc biệt bao gồm ống đồng, vít hợp kim kẽm - niken, sơn máy nén, 
lớp chống ăn mòn Bluefin, tấm ống kẽm mạ nhôm, đường nối ống, phần chữ U và trục mô-tơ.
Hệ thống chống ăn mòn có thể ngăn ngừa sự phá hủy do ăn mòn và tăng độ bền hơn của điều hòa AQUA.

Trải nghiệm thoải mái

Công nghệ

AQUA sử dụng lớp chống ăn mòn nhôm màu xanh thế hệ mới trên ống 
đồng có khả năng chống ăn mòn cao hơn Aluminum. Nó chuyên về khả 
năng chống ăn mòn mạnh.

Ống đồng AQUA có thể tự bảo vệ khỏi rỉ sét và hiện tượng ngưng tụ nước 
trên điều hòa, giúp nước dễ bay hơi và không ngưng tụ trong ống.

Bluefin 100% ống đồng
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Sơn
máy nén

Lớp chống
ăn mòn Bluefin

Vít mạ hợp kim kẽm-niken
chống ăn mòn

Phần chữ U

Trục mô-tơỐng đồng
chống ăn mòn

Tấm ống
kẽm mạ nhôm



Khi sự tiến bộ không ngừng của các cải tiến trong ngành 
điều hòa không khí, việc làm mát và sưởi ấm cơ bản không còn 
đáp ứng được sự phát triển nhu cầu của người tiêu dùng. 
AQUA mang đến những trải nghiệm máy điều hòa không khí 
thoải mái nhất cho người dùng.
Chế độ làm lạnh nhanh TURBO COOL cho phép máy điều hòa 
không khí  đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh hơn và 
duy tr ì  nhiệt độ chính xác. Nó còn mang lại  hiệu suất 
làm mát nhanh hơn và dễ chịu hơn. Chúng tôi cũng cung cấp 
máy điều hòa không khí vận hành êm ái đến 15db(A) và 
hơn thế nữa.

Thoải mái tối ưu
Chăm sóc từng trải nghiệm

Turbo Cool
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Luồng Gió 3DLuồng Gió Triple

I Feel



Quạt thổi to hơn

Phần thổi gió to hơn

Chế độ làm lạnh nhanh hơn đến 47%

Dàn lạnh to hơn

MODE
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Chế độ làm lạnh nhanh
Lợi ích

So với tốc độ quạt trung bình, khi điều hòa ở chế độ turbo, nó có thể mang lại cho bạn trải nghiệm mát lạnh dưới đây:
Làm mát căn phòng bạn với nhiệt độ giảm ngay 1.5 độ trong vòng 3 phút và lạnh nhanh hơn đến 47%.
Lượng không khí trong phòng tăng 25%.
Khoảng cách gió thổi xa hơn đến 20%.

Trải nghiệm thoải mái

Công nghệ
Ống dẫn khí tốt hơn Đường kính ống rộng hiệu quả cao

Cửa hút gió được mở rộng lên đến 17%. Không gian 
giữa dàn bay hơi và bảng điều khiển phía trước, và 
lỗ thoát khí cũng được mở rộng. Tối ưu hóa 
giúp tăng lưu lượng luồng gió ra ngoài không 
khí.

� Với vòng tròn xoắn ốc 30 độ
Tối ưu hóa sự nhiễu loạn chất lỏng trong ống dẫn 
giúp tăng 16% diện tích truyền nhiệt với góc 
xoắn ốc 300.

� Đường răng cưa trong ống là 18 độ

Bao phủ vây cánh kép

Normal Fin New Fin

HIỆU SUẤT

lên đến50%



Giúp phát hiện nhiệt độ xung quanh bằng bộ điều khiển từ xa dù 
bạn đang ở bất kì đâu trong phòng. Vì vậy, máy điều hòa sẽ tối ưu 
hóa hoạt động dựa trên những thông tin để mang lại trải nghiệm 
điều hòa không khí tốt hơn.

Hiệu suất làm việc của máy điều hòa không khí tùy điều kiện. Nếu nhiệt độ 
phòng cao hơn/thấp hơn mong đợi, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. 
Tính năng I FEEL AQUA có thể điều chỉnh phù hợp với trải nghiệm của 
chính bạn.
Tích hợp cảm biến nhiệt độ
Với cảm biến nhiệt độ chính xác được tích hợp bên trong, bộ điều khiển từ xa 
của máy điều hòa không khí có thể theo dõi chính xác nhiệt độ xung quanh.
Điều khiển dễ dàng
Với một cú nhấp chuột vào nút I FEEL trên bộ điều khiển từ xa, điều hòa nhận 
thông tin nhiệt độ thời gian và tối ưu hóa các điều kiện để làm việc, nhanh 
chóng đạt nhiệt độ cài đặt mong muốn.
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Tính năng I FEEL
Lợi ích

Công nghệ

Trải nghiệm thoải mái
Chức năng tối ưu hóa các điều kiện làm việc của máy điều hòa để cung cấp 
luồng không khí ở nhiệt độ tốt nhất mà bạn cần.

KHÁC
Không I FEEL

AQUA
Có I FEEL



XA HƠN, NHANH HƠN, MẠNH HƠN
LUỒNG KHÔNG KHÍ LẠNH
VỚI NHIỆT ĐỘ ĐỒNG ĐỀU

Luồng gió Triple

Làn gió mát từ trần

Lợi ích

Thoải mái hơn, không khí sẽ không thổi trực tiếp 
vào cơ thể người mà không khí mát được 
phân bổ đều khắp phòng.
Luồng không khí tập trung, thổi xa hơn, thổi nhanh 
hơn để đạt được nhiệt độ mà bạn mong muốn.

Công nghệ
Xa hơn Nhanh hơn

Thiết kế mới của chúng tôi với đảo gió hai 
cánh mới. Nó giống như hình dạng của boong 
máy bay phía trên hướng lên một góc 35 độ so 
với trần nhà, do đó luồng không khí từ phần thổi 
gió sẽ thổi xa hơn và mạnh hơn.

Phù hợp với nguyên lý của hiệu ứng ống hẹp, 
ống giãn nở tối ưu cho hẹp lại bên trong và 
rộng ra bên ngoài. Hiệu ứng “Venturi” xảy ra 
khi luồng không khí thổi qua ống dẫn ở giữa, 
giống như lũ tràn ra khỏi một con đập. 
Luồng không khí đi ra với tốc độ cao hơn.

Luồng không khí phía sau phần dưới cùng được 
hấp thụ chặt chẽ bởi áp suất khó tin được tạo ra 
bởi luồng không khí nhanh hơn ở trên, tham gia 
luồng không khí chính và làm cho nó thậm chí 
còn mạnh hơn.

Mạnh hơn
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Cánh đảo gió điều chỉnh tự động theo chiều dọc (lên - xuống) và 
chiều ngang (trái - phải), giúp luồng không khí được tỏa rộng và 
đều khắp phòng.
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Luồng gió 3D

Chế độ hoạt động yên tĩnh (Quiet Mode)
Tiếng gió rít chỉ 15dB(A) thậm chí còn yên tĩnh hơn cả tưởng tượng 
của bạn. Trong khi máy điều hòa hoạt động, có thể bạn không nhận 
thấy sự tồn tại của nó. Do đó, bạn có thể tập trung vào những gì bạn 
đang làm.

Chế độ hoạt động cho giấc ngủ (Sleep Mode)
Máy điều hòa AQUA với thiết kế đặc biệt cho giấc ngủ, nhiệt độ phòng 
và độ ồn được tùy chỉnh nhằm đem lại giấc ngủ sâu trọn vẹn.

Lợi ích

10m từ xe hơi75
dB(A)

50
dB(A)

Cuộc hội thoại
bình thường

46
dB(A)

Dàn nóng
máy lạnh

30
dB(A)

Buổi đêm
ở sa mạc

20
dB(A)

Buổi đêm
ở thành thị

15
dB(A)

Tiếng gió rít 

Công nghệ



Việc lắp đặt dễ dàng liên quan rất nhiều đến hiệu quả làm 
việc của người lắp đặt và điều đó có nghĩa là họ sẽ có 
thêm thu nhập trong mùa cao điểm. Máy điều hòa không 
khí AQUA thực sự dễ lắp đặt với các thành phần được tối 
ưu hóa khác nhau. Tấm gắn tường được tối ưu hóa cung 
cấp thông tin chi tiết để lắp đặt nhanh chóng. Chân đế mở 
rộng tạo điều kiện cho việc lắp đặt với không gian hoạt 
động lớn hơn.
Trong khi đó, việc tháo lắp và bảo trì máy điều hòa không 
khí dễ dàng hơn với động cơ quạt và bảng điều khiển dễ 
dàng tiếp cận.

Phù hợp tối ưu
Linh hoạt và dễ sử dụng
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Dễ Dàng
Cài Đặt



48%

Đơn giản hóa việc tháo lắp và 
bảo trì mà không cần tháo rời 
thiết bị bay hơi.

Động cơ quạt dễ tiếp cận

Đơn giản hóa việc tháo lắp và 
bảo trì mà không cần tháo rời vỏ.

Bảng điều khiển dễ dàng truy cập 

Lợi ích

Tiết kiệm 50% thời gian cài đặt.

Công nghệ

Tiết kiệm thời gian lắp đặt với 
không gian hoạt động lớn cho 
đường ống và hệ thống dây điện.

Không gian ống rộng hơn

Giúp sửa chữa tấm lắp và treo 
điều hòa đúng vị trí.

Giúp việc lắp đặt dễ dàng với 
diện tích hoạt động lớn hơn.

Thông số kỹ thuật rõ ràng Chân đế mở rộng

Giúp mở đáy để kết nối đường ống 
và hệ thống dây điện mà không 
cần tuốc-nơ-vít.

Nắp đáy có thể tháo rời

Dễ dàng cài đặt

Tiết kiệm 80% thời gian bảo trì.
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Các dòng điều hòa AQUA

Điều hòa Inverter 
sang trọng

Điều hòa Inverter 
cao cấp

Điều hòa Inverter 
trung cấp

Điều hòa Inverter 
tiêu chuẩn

Điều hòa phổ thông
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Dòng điều hòa Inverter tiêu chuẩn

 Dòng điều hòa Inverter trung cấp

Clean Cool - WNHClean Cool - WNMAClean Cool - WNZA

Các dòng điều hòa AQUA

Dòng điều hòa phổ thông

Dòng điều hòa Inverter sang trọng

Dòng điều hòa Inverter cao cấp

AQA-FCHV24P AQA-KCHV10VIP

Clean Cool Pro – TK (**) Clean Cool Pro – TH (**) Clean Cool - TR (**)

**Dòng TK và TH có tính năng ECO Mode có khả năng tiết kiệm điện từ 20% - 60% so với chế độ bình thường.*Dòng FB có tính năng Cảm biến con người có khả năng điều chỉnh luồng gió tránh xa hay hướng vào người, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Turbo Cool – NQ-STurbo Cool – PAFrost Cool - NBHyper Cool - FB (*)UV Cool - XAW
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Các dòng điều hòa AQUA
Puri Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 8,870
Hiệu suất năng lượng: 5
Diện tích phòng gia đình đề nghị: <=15m2

HYPER PCB

Hyper Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 12,300
Hiệu suất năng lượng: 5.3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m2

Công nghệ PID Inverter
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ 
mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của 
máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Bo mạch HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng      
130V - 264V, và chịu được điệp áp tối đa 450V, 
cho phép máy hoạt động ổn định trong môi 
trường khắc nghiệt.

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Tự lọc không khí
Lọc sạch hiệu quả bụi mịn PM 0.3 - 2.5.

Tự kháng khuẩn
Bổ sung thêm các hạt phân tử Nano Ag tại các 
nút thắt nơi lưu thông không khí đi qua nhằm 
tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc lên đến 99.9%.

UV Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 14,760
Hiệu suất năng lượng: 5.3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m2

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Ức chế vi rút bằng tia UVC
Ức chế vi rút Covid 19 đến 99.998% và diệt khuẩn 
với bước sóng từ 265-275 nm, giúp diệt khuẩn và 
loại bỏ tác nhân gây hại vô hình trong không khí 
mạnh mẽ hơn.  

Vệ sinh dễ dàng
Công nghệ  tháo lắp cánh quạt và phần thổi gió. 
Điều hòa AQUA giúp người dùng tiết kiệm được 
thời  gian và  chi  phí  vệ  sinh  máy  lạnh  hằng 
tháng.   

Comfort Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 24,500
Hiệu suất năng lượng: EER(W/W) 3,3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 30-40m2

Điều khiển bằng WIFI
Chức năng kết nối với các thiết bị thông minh giúp 
dễ dàng truy cập và điều khiển máy điều hòa bất 
cứ lúc nào. 

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Luồng không khí ấm
Hệ thống lưu thông không khí độc đáo, luồng 
gió lạnh 10⁰C dễ dàng chuyển đổi thành luồng 
gió ấm 23⁰C.

*Dòng FB có tính năng Cảm biến con người có khả năng điều chỉnh luồng gió tránh xa hay hướng vào người, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.
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Các dòng điều hòa AQUA

HYPER PCB

Clean Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 12,000
Hiệu suất năng lượng: 5.1
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m2

Công nghệ PID Inverter
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ 
mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của 
máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Bo mạch HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng      
130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, 
cho phép máy hoạt động ổn định trong môi 
trường khắc nghiệt.

Ultimate Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 17,746
Hiệu suất năng lượng: 3.2
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 20-30m2

Luồng gió thổi mạnh
Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều 
hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều 
hơn tới 25% so với loại máy thông thường.

Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, 
giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong 
thời gian ngắn.

Luồng gió 3D
Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi 
ngóc ngách căn phòng.

Clean Cool Pro
Công suất làm lạnh (Btu/h): 11,000
Hiệu suất năng lượng: 4.7
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m2

Chế độ ECO Mode
Tiết kiệm điện với 3 cấp độ 20%, 40%, 60% giúp 
người dùng tận hưởng cảm giác mát lạnh mà 
chẳng cần lo lắng về chi phí tiền điện.

Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách 
đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành 
dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.

Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, 
giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong 
thời gian ngắn.

Turbo Cool
Công suất làm lạnh (Btu/h): 17,100
Hiệu suất năng lượng: 3.4
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 20-30m2

Luồng gió thổi mạnh
Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều 
hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều 
hơn tới 25% so với loại máy thông thường.

Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, 
giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong 
thời gian ngắn.

Luồng gió 3D
Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi 
ngóc ngách căn phòng.

**Dòng TK và TH có tính năng ECO Mode có khả năng tiết kiệm điện từ 20% - 60% so với chế độ bình thường.
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Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
PHÂN KHÚC SẢN PHẨM
DÒNG SẢN PHẨM
MÃ SẢN PHẨM
Chức năng
Công suất (Btu/h)
Công suất tiêu thụ (W)
Dòng điện định mức
Hiệu suất năng lượng (CSPF)
Sao năng lượng
Lưu lượng gió (m³/phút)
Gas
Đường kính ống lỏng/ ống gas (mm)
Chiều dài ống gas (m)
Độ cao chênh lệch ống gas (m)
DÀN LẠNH
Màu sắc
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)
Khối lượng đóng gói
Khối lượng tịnh
DÀN NÓNG
Độ ồn
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) 
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao) 
Khối lượng đóng gói
Khối lượng tịnh
XUẤT XỨ

Làm lạnh
Làm lạnh / Sưởi ấm
Làm lạnh / Sưởi ấm

Tối thiểu / Tối đa
Tối đa

dB(A)
mm
mm
Kg
Kg

dB(A)
mm
mm
Kg
Kg

Chế độ Eco
PID Inverter
A-PAM Inverter
Tự thanh lọc không khí
Vật liệu kháng khuẩn 
Tự làm sạch Self Clean
Lưới lọc IFD
Bộ phát tia UVC
Lưới lọc 3M
Dải điện áp rộng 130 - 264V
Bo mạch tuổi thọ cao
Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin
Ống dẫn gas
Điều khiển WiFi
Cảm biến
Hướng gió 4 chiều
Luồng gió thông minh
Chế độ ngủ
Chế độ làm lạnh nhanh
Luồng gió thổi xa
Luồng gió thổi mạnh
BNT (1)
Bảng điều khiển cảm ứng
Tự khởi động lại
Thiết kế dễ lắp đặt
Hiển thị LED

Comfort Cool
AQA-FCHV24P

Làm lạnh / Sưởi ấm
24500

2170 / 3200
10.0 / 13,9

EER(W/W) 3,3
 -

20.0
R410A

6,35 / 12,7
3 / 25

15

Nâu - đen
42 / 37 / 33 / 22

640 x 455 x 1990
505 x 330 x 1810

58
46

56
1046 x 460 x 780
960 x 405 x 695

55,5
50

Trung Quốc

•
•

•
•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

Tùy chọn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIẾT KIỆM ĐIỆN

BẢO VỆ SỨC KHỎE

BỀN BỈ

LỢI ÍCH KHÁC

INVERTER SANG TRỌNG INVERTER SANG TRỌNG INVERTER CAO CẤP INVERTER CAO CẤP
Puri Cool 

AQA-KCHV10VIP
Làm lạnh / Sưởi ấm

8870
570 / 660
2,5 / 2,8

5.9
5

9.2
R32

6,35 / 9,52
3 / 15

10

Bạc
34 / 29 / 25 / 15
1032 x 318 x 418
923 x 215 x 320

15,2
12

47
954 x 409 x 625
800 x 280 x 550

34
31,5

Trung Quốc

•
•
•
•
•
•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

Tùy chọn

•
•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV10FB
Chỉ làm lạnh

9200
780
3,6
5.3
5

11.7
R32

6,35 / 9,52
3 / 15

10

Trắng 
37 / 34 / 32 / 28
952 x 283x 389
866 x 196 x 300

12,5
10

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

28
25,5

Thái Lan

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

Con người
•
•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13FB
Chỉ làm lạnh

12300 
1100
5.0
5.3
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 28
952 x 283 x 389
866 x 196 x 300

12,5
10

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

29
26,5

Thái Lan

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

Con người
•
•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV10NB
Chỉ làm lạnh

9200 
780
3,5
5.5
5

11.7
R32

6,35 / 9,52
3 / 15

10

Bạc 
37 / 34 / 32 / 28
954 x 279 x 355
855 x 200 x 280

12,5
10

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

28
25,5

Thái Lan

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13NB
Chỉ làm lạnh

12300 
1100

5
5.3
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Bạc 
38 / 35 / 32 / 28
954 x 279x 355
855 x 200 x 280

12,5
10

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

29
26,5

Thái Lan

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV10XAW
Chỉ làm lạnh

9180
740 (120 - 960)

4,4
5.4
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng
39/36/33/30

　937 x 265 x 374
856 x 196 x 301

12.3
9.8

50
　845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

26
24

Thái Lan
•
•

•
•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13XAW
Chỉ làm lạnh

12300
1070 (230 - 1450)

5,2
5.3
5
16

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng
39/36/33/30

　937 x 265 x 374
856 x 196 x 301

12.5
10.5

50
　845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

26
24

Thái Lan
•
•

•
•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

Hyper Cool Frost Cool
INVERTER TRUNG CẤP

UV Cool
INVERTER TRUNG CẤP

Clean Cool Pro
AQA-KCRV10TK

Chỉ làm lạnh
9200 
795 
4,4
4.6
5
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33 / 31 / 28 / 25
909 x 279 x 355
820 x 195x 280

11,5
9.5

50 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

26
24

Thái Lan
•
•
•

•

•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13TK
Chỉ làm lạnh

12100 
1100 
6,4
4.7
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 29
954 x 279 x 355
865 x 200 x 290

12 
10

52 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

27
24

Thái Lan
•
•
•

•

•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV18TK
Chỉ làm lạnh

17400 
1700 

8 
4.7
5
18

R32
6,35 / 12,7

3 / 25
15

Trắng 
43 / 40 / 37 / 34
991 x 313 x 399
910 x 215 x 305

13 
11

52
954 x 409 x 625
800 x 275 x 553

33
30

Thái Lan
•
•
•

•

•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV24TK(*)
Chỉ làm lạnh

22860 
2200 

5.1
5

18.3
R32

6,35 / 12,7
3 / 25

15

Trắng 
48 / 45 / 42 / 35

1085 x 329 x 403
997 x 230 x 322

16.5 
14

56
1046 x 780 x 460
890 x 697 x 353

50
45.5

Thái Lan
•
•
•

•

•
•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•
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Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm

Làm lạnh
Làm lạnh / Sưởi ấm
Làm lạnh / Sưởi ấm

Tối thiểu / Tối đa
Tối đa

dB(A)
mm
mm
Kg
Kg

dB(A)
mm
mm
Kg
Kg

Chế độ Eco
PID Inverter
A-PAM Inverter
Tự thanh lọc không khí
Vật liệu kháng khuẩn 
Tự làm sạch Self Clean
Lưới lọc IFD
Bộ phát tia UVC
Lưới lọc 3M
Dải điện áp rộng 130 - 264V
Bo mạch tuổi thọ cao
Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin
Ống dẫn gas
Điều khiển WiFi
Cảm biến
Hướng gió 4 chiều
Luồng gió thông minh
Chế độ ngủ
Chế độ làm lạnh nhanh
Luồng gió thổi xa
Luồng gió thổi mạnh
BNT (1)
Bảng điều khiển cảm ứng
Tự khởi động lại
Thiết kế dễ lắp đặt
Hiển thị LED

INVERTER TRUNG CẤP INVERTER TIÊU CHUẨN INVERTER TIÊU CHUẨN INVERTER TIÊU CHUẨN DÒNG ON / OFFDÒNG ON / OFF
Clean Cool Pro Clean Cool Pro Clean Cool Clean Cool

INVERTER TIÊU CHUẨN
Clean Cool Turbo CoolUtimate Cool

AQA-KCRV10TH
Chỉ làm lạnh

9200 
795 
4,4
4.6
5
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33 / 31 / 28 / 25
909 x 279 x 355
820 x 195 x 280

11,5
9.5

50 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

26 
26

Thái Lan
•
•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13TH
Chỉ làm lạnh

12100 
1100 
6,4
4.7
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 29
954 x 279 x 355
865 x 200 x 290

12 
10

52 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

27 
27

Thái Lan
•
•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV10TR
Chỉ làm lạnh

9200 
795 
4,4
4.6
5
11

R32
6,35/ 9,52

3 / 15
10

Trắng
33/31/28/25

909 x 279 x 355
820 x 195 x 280 

11.5 
9.5

50 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

26 
23

Thái Lan
•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV13TR
Chỉ làm lạnh

12100 
1100 
6,4
4.7
5
12

R32
6,35/ 9,52

3 / 15
10

Trắng
38/35/32/29

954 x 279 x 355
865 x 200 x 290

12 
10

52 
845 x 320 x 590
700 x 245 x 544

27 
24

Thái Lan
•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•
•

AQA-KCRV10WNZA
Chỉ làm lạnh

9100 
750 
4,3
4.9
5
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33 / 31 / 28 / 25
890 x 275 x 340
810 x 200 x 280

10,5
9

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

27 
25

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCRV13WNZA
Chỉ làm lạnh

12000 
1100 
6,2
5.1
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 29
940 x 275 x 340
855 x 200 x 280

11 
9.5

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

28 
26

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCRV10WNMA
Chỉ làm lạnh

9100 
750 
4,3
4.9
5
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33 / 31 / 28 / 25
890 x 275 x 340
810 x 200 x 280

10,5
9

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

27 
25

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCRV13WNMA
Chỉ làm lạnh

12000 
1100 
6,2
5.1
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 29
940 x 275 x 340
855 x 200 x 280

11 
9.5

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

28 
26

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR9NQ-S
Chỉ làm lạnh

9000
828
3,8
3.5
2
10

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
37 / 34 / 32 / 28
890 x 27 x /340
810 x 200 x 280

11
9,5

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

27,5
25,5

Việt Nam

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR18PA
Chỉ làm lạnh

17064 
1795 

7,9
3
2
18

R32
6,35 / 12.7

3 / 25
15

Trắng 
38/35/32/29
937/286/380
875/217/307

13.5 
10.5

56
954/409/625
800/280/550

38
34

Thái Lan

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR12PA
Chỉ làm lạnh

11604 
1030 

5,1
3.1
2
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38/35/32/29
874/363/270
805/200/292

11 
9.2

52
845 x 320 x 590 

700/245/544
25.5
23

Thái Lan

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR9PA
Chỉ làm lạnh

8872 
845 
3,72
3.1
2
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33/31/28/25
771/273/341
703/191/265

9 
7.3

52
810/354/490
695/245/430

24
21

Thái Lan

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCRV13WNH
Chỉ làm lạnh

12000 
1100 
6,2
5.1
5
12

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 29
940 x 275 x 340
855 x 200 x 280

11 
9.5

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

28 
26

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCRV10WNH
Chỉ làm lạnh

9100 
750 
4,3
4.9
5
11

R32
6,35 / 9,52

3 / 15
10

Trắng 
33 / 31 / 28 / 25
890 x 275 x 340
810 x 200 x 280

10,5
9

52
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

27 
25

Việt Nam

•
•

•

•
•

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR12NQ-S
Chỉ làm lạnh

11300
1030
4,7
3.4
2

12.5
R32

6,35 / 9,52
3 / 15

10

Trắng 
38 / 35 / 32 / 28
940 x 275 x 340
855 x 200 x 280

11,5
10

50
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

29,5
27,5

Việt Nam

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

AQA-KCR18NQ-S
Chỉ làm lạnh

17100
1655
7,5
3.4
2
17

R32
6,35 / 12,7

3 / 25
15

Trắng 
44 / 41 / 38 / 35

1085 x 329 x 403
997 x 230 x 322

15,5
13

51
920 x 351 x 620
780 x 245 x 540

35
33

Trung Quốc

Dàn nóng, dàn lạnh
Đồng

•
•
•
•
•

•
•

PHÂN KHÚC SẢN PHẨM
DÒNG SẢN PHẨM
MÃ SẢN PHẨM
Chức năng
Công suất (Btu/h)
Công suất tiêu thụ (W)
Dòng điện định mức
Hiệu suất năng lượng (CSPF)
Sao năng lượng
Lưu lượng gió (m³/phút)
Gas
Đường kính ống lỏng/ ống gas (mm)
Chiều dài ống gas (m)
Độ cao chênh lệch ống gas (m)
DÀN LẠNH
Màu sắc
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)
Khối lượng đóng gói
Khối lượng tịnh
DÀN NÓNG
Độ ồn
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) 
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao) 
Khối lượng đóng gói
Khối lượng tịnh
XUẤT XỨ

TIẾT KIỆM ĐIỆN

BẢO VỆ SỨC KHỎE

BỀN BỈ

LỢI ÍCH KHÁC

INVERTER TIÊU CHUẨN



64 65

Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
BẮC GIANG 

BẮC KẠN

BẮC NINH 

CAO BẰNG 

ĐIỆN BIÊN

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ TĨNH

HẢI DƯƠNG

HẢI DƯƠNG  

HẢI PHÒNG 

HẢI PHÒNG 

HÒA BÌNH 

HƯNG YÊN 

HƯNG YÊN 

LAI CHÂU

LẠNG SƠN

LÀO CAI

NAM ĐỊNH 

NAM ĐỊNH 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NINH BÌNH

522 đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

100, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

108 đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 04, tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số 66, tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

53A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số 5, ngõ 123, đường Quy Lưu, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội

33 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

14, phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

284 đường Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

119 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

151 đường An Dương, tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

233 đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số 10, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

16/3 đường Kéo Tấu, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

054 đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

333 khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

114 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

209 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

668 đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

PHÚ THỌ

QUẢNG NINH

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

SƠN LA

SƠN LA

THÁI BÌNH

THÁI BÌNH 

THÁI NGUYÊN 

THANH HÓA

THANH HÓA

THANH HÓA

TUYÊN QUANG

TUYÊN QUANG 

VĨNH PHÚC

YÊN BÁI 

YÊN BÁI 

AN GIANG

AN GIANG

BẠC LIÊU

BẾN TRE

BÌNH DƯƠNG

BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC

BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN

1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

359, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

967 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

418, tổ 20, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

408 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

324 đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

150A đường Lò Văn Giá, tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

15B đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

244/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

457 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

258 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

411 đường Quang Trung, tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

174 đường Bình Thuận, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngô Gia Tự, phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số 78, tổ 18 , phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

50 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

107 đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

164 đường Trương Định, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

1A/5 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

106B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

571 khu phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

83 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số 47, khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số 791 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

133A đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp. Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Dịch vụ và hỗ trợ
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150B đường Đốc Phú Chi, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số 42 đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tổ 4, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

215/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu

34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

589 đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

37 đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

126 đường Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

242 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Số 60 đường Quang Trung, tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

13 đường Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

14 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

311A đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

281 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

464 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

41 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

62 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

305 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

54 đường Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

183 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

116 đường Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

83-85 đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

50 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

37 đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

115/4A đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

1878, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số 12 đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

302 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

141 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

229 đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số 18 đường số 2, khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

1411 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

341 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số 179 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

801 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Khu phố Yên Bình, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

34 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

204A đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

446, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An

Số 1 Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

72 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số 223A đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

567 đường Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng

41 đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

175 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

157 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

449 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
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