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Hygienic

Quick
Installation

Dense foam

Touchless

Safety Stop

Water Saving

Touchless
The tap works without touching the handle. The water 
starts running as soon as you get close to the variation 
and the water will stop when you raise your hand.

Chúng hoạt động mà không cần di chuyển cần gạt. 
Nước bắt đầu chảy ngay khi tay bạn đến gần cảm biến 
và nước sẽ dừng lại khi bạn đưa tay đi.

Safety Stop After 60 Sec
Automatically closes the valve when the tap operates 
for up to 60 seconds

Vòi sẽ tự động đóng van khi vòi hoạt động quá 60 giây

Water Saving 
This reduces both water and energy consumption, eas-
ing the pressure on the environment – and your purse.

Điều này làm giảm cả tiêu thụ nước và năng lượng, giảm 
bớt áp lực lên môi trường - và hầu bao của bạn

Quick Installation.
Lắp đặt nhanh chóng.

Hygienic 
As no direct contact is needed thanks to the innovative 
sensor technology, the risk of transferring microorgan-
isms is significantly reduced.

Do không cần tiếp xúc trực tiếp nhờ công nghệ cảm biến 
tiên tiến, nguy cơ lây truyền vi sinh vật giảm đáng kể.

Multiple  Adjustable 
You will be able to adjust for different amounts dis-
pensed you want to come out by Power switch (On/Off) 

Bạn sẽ có thể điều chỉnh các lượng dung dịch phân 
phối khác nhau bằng nút nguồn.

Dense foam
Emit miniature foam with dense density. Gentle bubbles 
penetrate the pores and clean your hands.

Chức năng tạo ra bọt mịn và dày đặc. Bọt mịn nhẹ 
nhàng xâm nhập vào lỗ chân lông và làm sạch tay của 
bạn

AC/DC Operation
Battery or mains powered.

Hoạt động bằng nguồn pin hoặc nguồn điện.AC / DC



Vòi cảm biến tự động mới của Häfele kết hợp thiết kế hiện đại 
và công nghệ tiên tiến, mang đến sự tiện lợi tối đa trong quá 
trình sử dụng. Không cần chạm để khóa/mở nước như các loại 
vòi truyền thống, người dùng có thể yên tâm tuyệt đối về tính 
vệ sinh của vòi. Một giải pháp lý tưởng cho các phòng tắm 
thương mại nhờ hoạt động hiệu quả, độ bền cao, dễ bảo trì và 
đặc biệt an toàn cho người sử dụng.

Häfele new sensor automatic basin mixers combine modern 
designs and the latest technologies to optimize users’ expe-
rience. Unlike traditional mixers, the innovative products are 
turned on and off touch-free, offering people the peace of 
mind when it comes to hygiene. An ideal choice for commer-
cial bathrooms thanks to its high efficiency, durability, easy 
maintenance and especially safety for users.

VÒI RỬA TAY
TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC BASIN TAPS



3    
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

Đặt hàng riêng
Special order

Vòi lavabo tự động H-123
Automatic basin mixer H-123

Art.No.: 589.63.062   5.990.000 

 • Vòi cảm ứng
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
 • Không có bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Áp lực nước: 0.05-0.8Mpa
 • Kích thước: 53 x 180 x 123 mm
 • Nguôn điện: DC 6V & AC220V

 • Sensor faucet                        
 • Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
 • Without waste set                 
 • Finish: Chrome                     
 • Water Pressure : 0.05-0.8Mpa  
 • Size: 53 x 180 x 123 mm
 • Power: DC 6V & AC220V

Vòi lavabo tự động H-175
Automatic basin mixer H-175

Art.No.: 589.63.061 5.390.000 

 • Vòi cảm ứng
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
 • Không có bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Áp lực nước: 0.05-0.8Mpa
 • Kích thước: 50 x 167 x 175 mm
 • Nguôn điện: DC 6V & AC220V

 • Sensor faucet                         
 • Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
 • Without waste set                   
 • Finish: Chrome                     
 • Water Pressure : 0.05-0.8Mpa  
 • Size: 50 x 167 x 175 mm
 • Power: DC 6V & AC220V

Vòi lavabo tự động H-100
Automatic basin mixer H-100

Art.No.: 589.63.060 5.990.000 

 • Vòi cảm ứng
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 5 lít/phút
 • Không có bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Áp lực nước: 0.05-0.8Mpa
 • Kích thước: 50 x 144 x 123 mm
 • Nguôn điện: DC 6V & AC220V 

 • Sensor faucet
 • Flow rate at 3 bar: 5 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Chrome
 • Water Pressure: 0.05-0.8Mpa
 • Size: 50 x 144 x 123 mm
 • Power: DC 6V & AC220V
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Water Saving

    

Safety Stop

  

Quick
Installation

  

Touchless Water Saving

 AC / DC   

Safety Stop

  

Quick
Installation

  

Touchless Water Saving

  AC / DC   

Safety Stop

  

Quick
Installation

  

Touchless

AC / DC



Bồn tiểu nam tự động là lựa chọn hoàn hảo để thay thế các 
sản phẩm nút nhấn thông thường, đáp ứng xu hướng thiết kế 
và nhu cầu của người dùng hiện đại. Sản phẩm vừa tiện lợi với 
hệ thống cảm biến, vừa hiệu quả về kinh tế và môi trường nhờ 
công nghệ xả nước thông minh, tiết kiệm lượng nước tiêu thụ. 

Automatic urinals are a perfect alternative to common 
push-button urinals, meeting the modern design trend and us-
ers’ demand. Not only are they more convenient with a sensor 
system, but they are ecominical and ecological thanks to the 
smart flushing technology, minimizing water consumption. 

BỒN TIỂU NAM 
TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC URINALS
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

Tiểu nam treo tường tự động
Automatic wall-hung urinal

Art.No.: 588.09.400 9.390.000

 • Kích thước: 410x355x840 mm
 • Chế độ xả: 
- Lần đầu: 0.45 ~ 1.20L 
- Lần hai : 0.90 ~ 2.40L  

 • Áp lực nước: 0.3~0.6 Mpa 
 • Gồm bộ xả bằng đồng và phụ kiện lắp đặt
 • Nguồn: DC 6V & AC220V 

 • Wall-hung urinal: 410x355x840 mm
 • Flushing:  
- First time: 0.45-1.20L 
- Second time: 0.90-2.40L 

 • Pressure: 0.3~0.6 Mpa 
 • Brass drainer and fixing accessories
 • Power: DC 6V & AC220V 

Tiểu nam đặt sàn tự động
Automatic free-standing urinal

Art.No.: 588.09.401 8.990.000 

 • Kích thước: 380x405x980 mm
 • Chế độ xả: 
- Lần đầu: 0.45 ~ 1.20L 
- Lần hai : 0.90 ~ 2.40L  

 • Áp lực nước: 0.3~0.6 Mpa 
 • Gồm bộ xả bằng đồng và phụ kiện lắp đặt
 • Nguồn: DC 6V & AC220V 

 • Free stading urinal: 380x405x980 mm
 • Flushing:  
- First time: 0.45-1.20L 
- Second time: 0.90-2.40L 

 • Pressure: 0.3~0.6 Mpa 
 • Brass drainer and fixing accessories
 • Power: DC 6V & AC220V 

Van xả tiểu nam âm tường tự động
Urinal sensor valve (concealed type)

Art.No.: 589.63.910 6.690.000

 • Lắp đặt âm tường
 • Chế độ xả: 
- Lần đầu: 0.45 ~ 1.20L 
- Lần hai : 0.90 ~ 2.40L  

 • – Áp lực nước: 0.3~0.6 Mpa 
 • – Kích thước: 130 x 92.5 x 130 mm
 • – Nguồn: DC 6V & AC220V

 • Built-in installated
 • Flushing:  
- First time: 0.45-1.20L 
- Second time: 0.90-2.40L 

 • Pressure: 0.3~0.6 Mpa 
 • Dimensions: 130 x 92.5 x 130 mm
 • Power: DC 6V & AC220V 
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Water Saving

  AC / DC   

Touchless Water Saving

  AC / DC   

Touchless Water Saving

  AC / DC   

Touchless

Đặt hàng riêng
Special order



Máy sấy tay tự động Häfele làm khô tay một cách nhanh chóng 
và vệ sinh bằng luồng khí nóng hoặc mát, giúp tiết kiệm giấy, 
bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sản phẩm sở hữu công nghệ cảm 
ứng mới nhất cùng kiểu dáng thanh lịch, phù hợp với sở thích 
và nhu cầu của nhiều người tiêu dùng.

Häfele automatic hand dryers dry your hands quickly and hy-
gienically with a hot or cool airflow mechanism, helping save 
paper and protect the environment. The products are also de-
veloped with the latest sensor technology and elegant design, 
meeting the aethestic and functional needs of many consum-
ers.

MÁY SẤY TAY 
TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC HAND DRYERS
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Máy sấy tay - H238
Hand dryer - H238

Art.No.: 3.890.000

 • Cao độ lắp đặt: 1170 mm
 • Lượng điện tiêu thụ:  
- Sấy ấm: 1400W 
- Sấy mát: 550W

 • Độ ồn: 76 dB
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước: 236x250x165 mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz

 • Elevation installation: 1170 mm
 • Power consumption: 
- Hot dry: 1400W 
- Cool dry: 550W

 • Noise level: 76 dB
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 236x250x165 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz

Máy sấy tay -  H468
Hand dryer - H468

Art.No.:  4.990.000

 • Cao độ lắp đặt: 1170 mm
 • Lượng điện tiêu thụ:  
- Sấy ấm: 1400W 
- Sấy mát: 550W

 • Độ ồn: 76 dB
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước: 250x165x 468mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz

 • Elevation installation: 1170 mm
 • Power consumption: 
- Hot dry: 1400W 
- Cool dry: 550W

 • Noise level: 76 dB
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 250x165x468 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz

Máy sấy tay - H700 
Hand dryer - H700

Art.No.: 14.590.000

 • Cao độ lắp đặt: 915- 935 mm
 • Lượng điện tiêu thụ:  
- Sấy ấm: 1850W 
- Sấy mát: 700W

 • Độ ồn: 70 dB
 • Chất liệu : Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước : 300x214x700 mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz

 • Elevation installation: 915- 935 mm
 • Power consumption: 
- Hot dry: 1850W 
- Cool dry: 700W

 • Noise level: 70 dB
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 300x214x700 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz
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Đặt hàng riêng
Special order



Häfele hands-free soap dispenser is convenient, effective and 
hygienic. Its removable soap tank makes it convenient to refill 
soap when needed.

Vòi xà phòng tự động Häfele tiện lợi, hiệu quả và đảm bảo vệ 
sinh tuyệt đối cho người sử dụng. Bình chứa có thể tháo rời dễ 
dàng để thêm xà phòng cho nhiều lần sử dụng tiếp theo.

VÒI XÀ PHÒNG 
TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC SOAP DISPENSER
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Vòi xịt xà phòng tự động bán âm
Automatic deck-mounted soap dispenser

Art.No.: 589.63.090 5.490.000 

 • Vòi xịt xà phòng tự động        
 • Thể tích 1000ml           
 • –Lưu lượng: 0.6-1.0 ml/ lần
 • Màu sắc: Chrome
 • Áp lực nước: 0.05-0.8Mpa
 • Kích thước: 41 x 134 x 119 mm
 • Nguôn điện: DC 6V & AC220V

 • Sensor soap dispenser          
 • With soap/ liquidbottle 1000ml           
 • Flow of soap liquid: 0.6-1.0 ml/ time
 • Finish: Chrome
 • Water pressure: 0.05-0.8Mpa
 • Size: 41 x 134 x 119 mm
 • Power: DC 6V & AC220V 
 
 

Bình xà phòng treo tường tự động
Automatic wall-mounted soap dispenser

Art.No.: 580.37.051 1.790.000

 • Bình xịt xà phòng
 • Dùng được các loại dung dịch: gel rửa tay, cồn, 
xà phòng

 • Thể tích 850 ml
 • Lưu lượng: 0.2~ 2.5 ml / lần (Điều chỉnh 5 cấp độ)
 • Màu sắc: Màu trắng
 • Kích thước: 261x120x110 mm
 • Nguôn điện: DC 6V

 • Sensor soap dispenser
 • Working for all kinds of clean fluid: alcohol, alcohol 
gel or Liquid sanitizer.

 • With soap/ liquid bottle 850ml
 • Flow of soap liquid: 0.2~ 2.5 ml /time (5 level 
adjustable)

 • Finish: White
 • Size: 261x120x110 mm
 • Power: DC 6V
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  AC / DC   

Touchless

  

Dense foam

    DC 
Operation   

Touchless

Đặt hàng riêng
Special order


