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1. Giới thiệu các model Septic

1.1 Model và hình ảnh

TÀI LIỆU SEPTIC

Dòng Filter Toàn Mỹ
TMBP1000F
TMBP1600F
TMBP2000F
TMBP2500F



1. Giới thiệu các model Septic

1.2 Thông số kỹ thuật
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Dòng

sản

phẩm

Dung 

tích (lít)

Kích thước 

(Đường kính x 

chiều cao) mm

Số người

sử dụng

Đường kính 

ống hút cặn 

(mm)

Thời gián 

hút cặn 

(năm)

Filter 1000 1180x1357 4~5 90 3~5

Filter 1600 1380x1502 6~8 90 3~5

Filter 2000 1460x1622 9~10 90 3~5

Filter 2500 1590x1692 11~12 90 3~5
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2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Septic 
2.1 Cấu tạo

STT Tên chi tiết Số lượng

01 Thân bồn nhựa 01

02 Chi tiết cố định ống PVC 01

03 Ống PVC 42 01

04
Vị trí lỗ thông hơi ( lắp đầu nối

ren ngoài 1 inch)
01

05 Nắp chụp đường ống ra 01

06 Ống nước ra 01

07 Bộ nắp bồn 01

08 Nắp chụp thông tắc 01

09 Lẫy khóa nắp bồn 02

10 Vít Inox 304 06

11 Ngăn lọc trên 01

12 Ống nước vào 01

13 Ngăn lọc dưới 01

14 Quả cầu lọc
Theo thể tích thừng

bồn*

15 Ống hút xả 01

- Bồn tự hoại Septic Toàn Mỹ được thiết kế với kiểu dáng hiện đại với gân dạng sóng, thon gọn

cùng với những cải tiến về hệ thống lọc thông minh thế hệ mới.

o1000L : 228 quả

o1600L : 278 quả

o2000L : 304 quả

o2500L : 380 quả
*
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2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Septic 
2.2 Tính năng
Bồn tự hoại Septic Toàn Mỹ là sản phẩm thế hệ mới của bồn Septic với nhiều cải tiến mang tính đột phá.

 Sau 3 năm đưa ra thị trường dòng Bồn tự hoại SepticToàn Mỹ không ngừng nghiên cứu cải tiến nhằm

đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam. 

 Bồn được làm từ vật liệu LLDPE, có tuổi thọ lâu năm chịu được axit và bazơ, có khả năng chống thấm

cao.

 Áp dụng công nghệ sản xuất bồn và tiêu chuẩn test hàng đầu của Thái Lan và Ấn Độ, và các nước

Châu Âu.

 Bồn Septic được thiết kế với kiểu dáng khoa học, cấu trúc chắc chắn với gân dạng sóng tăng cứng, độ

dày đảm bảo chắc chắn và bền vững.

 Dễ dàng vận chuyển, lắp đặt với mọi địa hình (trong nhà, ngoài vườn, các công trình công cộng…)

 Hệ thống lọc mới khử mùi hiệu quả hơn, do hệ thống được kín hoàn toàn phần nắp

 Lắp ráp dễ dàng ở mọi địa hình,  với yêu cầu xử lý tốt nền móng vị trí để bồn và không bị nghiêng lún.

 Người dân tại vùng nông thân có thể lấy phân từ bồn septic để bón cho cây trồng khi cần thiết, mà

không cần có máy hút hiện đại giống như ở các thành phố lớn.

 Bổ sung các kích cỡ lớn hơn (2000 lít, 2500 lít, …), đáp ứng được mọi nhu cầu.
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2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Septic
2.3 Nguyên lý hoạt động

ĐƯỜNG NƯỚC THẢI VÀO
ĐƯỜNG NƯỚC RA

PHẦN CHẤT THẢI 
CHƯA PHÂN HỦY

PHẦN CHẤT THẢI 

CHƯA PHÂN HỦY

QUẢ CẦU 

NHỰA MỚI

PHẦN CHẤT 

LỎNG

PHẦN CẶN 

LẮNG XUỐNG 

DƯỚI

VỊ TRÍ LỖ 

THÔNG NGĂN 

LỌC DƯỚI VÀ 

BỒN
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2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Septic
2.3 Nguyên lý hoạt động

 Bồn tự hoại septic được chia thành 2 phần chất thải vào và ngăn lọc nước thải ra.

 Nước thải và chất thải đi vào bồn, ở khu vực nước vào của bồn, chia thành 3 phần

1. Chất thải chưa phân hủy: nổi trên mặt

2. Phần nước thải lơ lửng: ở giữa

3. Phần cặn: cặn lắng xuống đáy bồn

 Phần nước thải ở giữa được tràn lên phần chất thải ra bằng lỗ trên ngăn lọc ở giữa.

 Phần ngăn lọc chất thải ra gồm 2 phần.

1. Phần vỏ ngăn lọc trên, dưới : Có tác dụng chứa quả cầu lọc.

2. Phần quả cầu nhựa nổi trên mặt : có tác dụng lọc toàn bộ những chất thải thô, không cho nó ra khỏi đường

ống gây tắc ống.

 Nước thải được đưa ra ngoài theo đường ống ra.

 Trên nắp bồn có chi tiết nút bịt xả thông tắc (có ren dễ tháo lắp) => có tác dụng khi bể tự hoại Septic đầy, 

mở phần nắp có ren ống nhựa Ø110mm đưa thiết bị hút cặn để vệ sinh.

 Trên thành của bồn có lỗ thoát khí => an toàn, không gây áp suất lớn trong bồn do khí gas gây ra.

 Nên hút cặn cho bồn tự hoại Septic 3~5 năm một lần, sử dụng men vi sinh 06 tháng một lần sẽ rất tốt cho

bồn tự hoại Septic làm việc.
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.1 Kiểm tra bồn trước khi nắp đặt

Lấy linh kiện trong bồn tự hoại Septic, các

mục cần lấy như sau:

1. Túi đựng sách hướng dẫn sử dụng và lắp đặt, 

phiếu bảo hành – Số lượng : 01 túi

2. Ống nối mềm Ø110 mm – Số lượng : 01 cái

3. Đai siết inox cho ống nối mềm Ø110 mm – Số

lượng: 02 cái

4. Ống nối mềm Ø90 mm – Số lượng : 01 cái

5. Đai siết inox cho ống nối mềm Ø90 mm – Số

lượng: 02 cái

Chú ý: 

- khi lấy các linh kiện từ mục 1 đến mục 5 

xong, lắp ráp lại nắp bồn.

- Lắp xong nắp bồn, dùng silicon bôi kín xung 

quanh vành để chống mùi
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.1 Kiểm tra bồn trước khi nắp đặt

Kiểm tra rò rỉ nước trước khi lắp đăt:

- Để bồn thẳng đứng, và bơm nước vào bồn. 

Bơm đến khi nước tra ra ngoài từ đường ống 

nước ra.

- Để nước trong bồn trong 24h trước khi lắp đặt, 

để kiểm tra bồn có bị rò rủ do tác động từ bên 

ngoài hay trong quá trình vận chuyển
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.2 Khảo sát địa điểm lắp đặt bồn tự hoại Septic

 Vị trí đất liền thổ tốt nhất cho việc lắp đặt Septic

 Vị trí bồn đặt càng cao càng tốt, để tránh nước có thể tràn ngược từ ngoài

vào.

 Khu vục đột bồn tránh nhiều người, xe cộ qua lại, ở các vị trí đất không sử

dụng đến.
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.3 Xử lý vị trí đặt bồn tự hoại Septic
 Bồn được để trên mặt nền

 Đáy đổ bê tông, cốt thép, dày 13 cm

 Bề mặt bê tông làm phẳng và dùng thước 

nivo đánh thăng bằng
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.3 Xử lý vị trí đặt bồn tự hoại Septic
 Bồn để trong nền nhà 

 Đáy đổ bê tông, cốt thép, dày 13 cm

 Xung quanh xây tường 10 cm, cách bồn 15 ~ 30 cm.

 Khe hở giữa bồn và tường được chèn cát

 Mặt nền được đổ bê tông
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.3 Xử lý vị trí đặt bồn tự hoại Septic
 Bồn được chôn dưới mặt đất (ngoài nhà)

 Hố đào chiều sâu, đường kính hố đào rộng hơn 

thân bồn từ 15~30 cm

 Nền được xử lý chống lún, cụ thể

- Nền đất cứng, dùng máy đầm, sau đó đổ lớp bê 

tông cốt thép dày 13 cm

- Bề mặt bê tông làm phẳng và dùng thước nivo đánh 

thăng bằng

- Chiều sâu hố được tính, để đường nước ra của 

Septic cao hơn hệ thống thoát nước

- Đổi với nền đất yếu và bồn ≥ 2000 lít, thì cần chống 

lún bằng việc ép cọc.
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.4 Lắp đặt bồn

Bước 1: Đưa bồn vào đúng 
vị trí

Bước 2: Dùng thước nivo 
đánh thăng bằng bồn

Bước 3: Dùng ống nối mềm 
nối đường ống nước vào, 
đường ống ra, lắp đầu nối 

ren ngoài 1 inch vào vị trí lỗ 
thông hơi. Và bịt kín nắp 

bằng silicon

Lưu ý: Khi vận chuyện và lắp đặt, không đẩy bồn qua chỗ có đá gạch, vật sắc cứng, không 
dùng vật nhọn tác động lên bồn
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4. Hướng dẫn lắp đặt

4.4 Lắp đặt bồn

Bước 4: Đưa nước vào 
bồn

Bước 5: Lấp cát xung 
quanh, và nèn chặt 

bằng cách tưới nước

Bước 6: Đổ lớp bê tông 
xung quanh bề mặt, để 
hố chờ hút cặn và vị trí 

nắp bồn

Lưu ý: Trong quá trình lắp đặt, khuyên khách hàng dùng silicon để bịt kín khe giữa nắp và 
thân bồn Septic
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5. Hướng dẫn bảo trì

 Đưa men vi sinh vào bồn Septic định kỳ theo 

tiêu chuẩn như sau: 200g/ m3

Dung tích (lít) Số lượng gói 
(200g/ gói)

1000 1

1600 2

2000 2

2500 3

 Để nước đầu ra đảm bảo theo tiêu chuẩn, định 

kỳ 03~06 tháng đổ mem vi sinh 1 lần
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CẢM ƠN!


