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Nội dung

9 | QUY TẮC CÀI ĐẶT MAY NGHIỀN

13 |  Saniflo

14 | Sanitop

15 |  Sanipro XR

16 |  Saniaccess 1•2•3 

17 |  Sanigrind Pro

18 | Sanibest Pro 

19 |  Sanipack

4 |    THÔNG TIN SFA 

VÀ VỊ TRI HIỆN TẠI RÊN THẾ  GIỚI

7 |   TẬP TRUNG VÀO CÁC GIẢI  

PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

8 |   CÁC CÔNG NGHỆ NGHIỀN CHẤT 

THẢI CỦA CHÚNG TÔI

MÁY BƠM NGHIỀN 

10

28 |  Sanishower

29 |  Sanispeed

30 | Sanivite

MÁY BƠM CHẤT THẢI XÁM

26

22 |  HỆ THỐNG ECO + 

23 | CÁCH CÀI ĐẶT MÔ HÌNH THU GỌN

24 |  Sanicompact Pro

25 | Saniflush

BỒN VỆ SINH 
TÍCH HỢP MÁY NGHIỀN

20
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80 | CHỨC NĂNG CỦA BỂ TÁCH MỠ

80 | Sanigrease T

52 | TRỢ GIÚP LỰA CHỌN TRẠM 

   NÂNG

56 | Sanicom 1

58 | Sanicom 2

60 | Sanicubic 1 WP

62 | Sanicubic 2 Classic

64 | Sanicubic 1 GR

66 | Sanicubic 2 GR 

68 | Sanicubic 1 VX

70 | Sanicubic 2 VX

72 | Sanicubic 1 SC

74 | Sanicubic 2 SC

34 |  Sanicondens Clim Mini S

35 | Sanicondens Pro

76 |  Báo động

76 | Hộp điều khiển

38 | Sanipuddle

40 | Sanisub 400

42 | Sanisub Steel

44 | Sanisub ZPK 40A

46 | Sanipump ZPG

48 | Sanipump ZFS

50 | Sanipump SLD 36

MÁY BƠM TẦNG HẦM

32

MÁY BƠM NGƯNG TỤ

76

BÁO ĐỘNG VÀ HỘP ĐIỀU KHIỂN

78

BỂ TÁCH MỠ

52

TRẠM NÂNG LẮP TRÊN SÀN
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Tập đoàn SFA 
dẫn đầu thế giới
về thiết bị vệ sinh
Trong hơn 60 năm qua, các công ty của Tập đoàn SFA đã và đang làm việc không ngừng để đem đến cho khách hàng 
chuyên nghiệp và khách hàng tiêu dùng trực tiếp của chúng tôi những đẳng cấp ngày càng cao về tiện ích vệ sinh 
trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Canada 
USA 
 

Canada 
Hoa Kỳ 

Ý 
Lúc-xăm-bua 
Hà Lan 
Bồ Đào Nha 
Ba Lan 
Ro-ma-ni-a 
Tây Ban Nha

Thụy Điển 
Thụy Sĩ 
Thổ Nhĩ Kỳ 
Vương quốc Anh

Châu Úc 
New Zealand

Bra-xin

Nam Phi

Trung Quốc 
Nhật Bản 
Nga 
Việt Nam

Síp, Man-ta, Ấn Độ, Na Uy, 
các nước Baltic, Croatia, 
Israel, Ukraina, Bun-ga-ri, 
Trung Đông, Chính quốc 
Pháp, Algeria, Ma Rốc, 
Tunisia, Ai Cập, Hy Lạp, Xu-
đăng, Phần Lan, Tây Phi và 
hơn thế nữa.

Nhiều quốc gia  
xuất khẩu của+ 

Áo  
Bỉ 
Cộng hòa Séc 
Pháp 
Đức 
Ai-len  
 

Một tập đoàn quốc tế

Được thành lập tại 27 quốc gia trên khắp 5 châu, Tập đoàn tiếp tục mở rộng ra quốc tế 
thông qua mối quan hệ đối tác gắn bó với các chuyên gia trong lĩnh vực này, họ được 
tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng nhằm mang lại danh tiếng về hiệu suất, chất lượng và 
dịch vụ của Tập đoàn quốc tế chúng tôi. 
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1958
Đây là dấu ấn rất riêng của 
Tập đoàn SFA!

Chính thái độ và cách tiếp cận này đã dẫn đến việc chúng 
tôi tung ra sản phẩm Sanibroyeur đầu tiên vào năm 1958. 
Ý tưởng tuyệt vời đó tiếp tục công cuộc cách mạng hóa 
thiết kế nội thất trên toàn thế giới. Chuyên môn sâu về 
các giải pháp này đã được đưa vào sử dụng trong nhiều 
năm, đem lại hỗ trợ vô giá trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. 

Tập đoàn SFA hoạt động trong 4 lĩnh vực: 

• Giải pháp bơm gia dụng
• Giải pháp bơm chuyên nghiệp
• Thiết bị cho vòi sen, liệu pháp tắm hơi và spa
• Xử lý nước.

SFA được thành lập
và tung ra sản phẩm máy 
nghiền chất thải toa-lét thứ 
nhất 
Europelec gia nhập tập đoàn

1970
Mở rộng sang Châu Âu và Bắc Mỹ

1988
Mua Kinedo

1990
Chứng nhận ISO của các nhà máy

2019
Mua Zehnder Pumpen

2020
Thiết lập hình ảnh trực quan mới
Mua Hệ thống Aquaturbo
và Định dạng

1993
Grandform gia nhập tập đoàn

Tầm nhìn & Quan điểm

Hoạt động của Tập đoàn tập trung chuyên sâu vào các 
loại máy bơm và các trạm bơm đã minh họa rõ ràng 
chính sách tăng trưởng rõ nét của Tập đoàn.

Cách tiếp cận chính sách này nhằm mục đích bảo vệ và 
nâng cao hơn nữa về chuyên môn và các nguồn lực. Sáng 
kiến này tạo dựng một khối đồng nhất để hoạt động theo 
khả năng tăng trưởng cực cao.

Bằng cách đưa vào tập đoàn một chuyên gia kỹ thuật 
như Zehnder Pumpen, một công ty đã được công nhận 
và đánh giá cao trên thị trường và là công ty toàn cầu với 
sự hiện diện tại hơn 70 quốc gia, SFA đã tạo điều kiện để 
phát triển khả năng đổi mới, củng cố cơ sở sản xuất và 
đảm bảo sự  phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này. 
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  GRÜNHAIN-BEIERFELD 
  ĐỨC

Công ty Zehnder Pumpen, được SFA mua vào năm 2019, đã tự 
khẳng định mình là một thương hiệu chuyên sâu được công 
nhận trong sản xuất máy bơm chìm, máy bơm vườn, trạm bơm 
nước thải, máy lọc nước sinh hoạt tự động hoặc mạng lưới cấp 
nước sinh hoạt.

Về mặt lịch sử, hai tổ chức của chúng tôi chia sẻ các giá trị của ngành công nghiệp vệ sinh hàng 
đầu của Pháp: sự đổi mới, độ tin cậy, độ bền và hiệu suất.

Xuyên suốt toàn bộ lịch sử, SFA đã thiết lập cơ sở sản xuất hiệu suất cao, chọn ra chiến lược sản xuất 
tích hợp để tạo dựng và lắp ráp thiết bị của Tập đoàn trong thời gian kỷ lục. Mô hình công nghiệp của 
Tập đoàn đảm bảo việc kiểm soát hoàn toàn từng giai đoạn sản xuất, kiểm soát chất lượng và thời hạn 

sản xuất. Việc đảm bảo độ tin cậy và lòng tin này được các khách hàng của Tập đoàn đánh giá cao. 
Cam kết của Tập đoàn về chất lượng được các phòng thí nghiệm độc lập công nhận trên bình diện 

quốc tế. Mỗi nhà máy đều tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc trong các chứng chỉ áp dụng ở mọi quốc 
gia nơi có bán các sản phẩm của các nhà máy:

• Nhãn CE ở Châu Âu 
• Nhãn chứng nhận CSA ở Bắc Mỹ 

• Chứng nhận PCT ở Nga 
• Tiêu chuẩn JET ở Nhật Bản.

Các giải pháp SFA đồng nghĩa với
chất lượng, thiết kế và công nghệ

  BRÉGY  
  PHÁP

Mỗi ngày, khoảng 300 nhân viên làm việc để mang giá 
trị của công ty chúng tôi đến với cuộc sống, giúp mọi 
thứ trở nên dễ dàng hơn cho khách hàng và những 
người lắp đặt máy của chúng tôi. Trong những năm qua, 
nhiều khoản đầu tư đã đưa Brégy từ một cơ sở lắp ráp 
đơn giản trở thành một trung tâm sản xuất tự cung tự 
cấp lớn. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm từ đầu đến 
cuối, chúng tôi đã tích hợp theo chiều dọc việc sản xuất 
nhiều bộ phận vào quy trình sản xuất của riêng mình. 
Nhà máy rộng 25 000 mét vuông của chúng tôi được 
chia thành bốn đơn vị quản lý sản xuất các bộ phận 
bằng hợp chất và cao su, sản xuất động cơ, lắp ráp các 
bộ phận và tạo ra các linh kiện điện tử.

Các loại máy bơm và máy nghiền của SFA đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu hiện hành (EN 12050-3, EN 12050-2 và EN 12050-1) và được sản xuất 
tại nhà máy có chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001.

2  N Ă M  B Ả O  H À N H

2 YIL GARANTİ
SFA pompa ve öğütücüleri mevcut yürürlükte olan Avrupa Standartları’na 
uyumludur (EN 12050-3 and EN 12050-2) ve Fransa’da AFAQ tarafından verilen 
ISO 9001 belgesine sahip olan fabrikasında üretilmektedir. 
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Sanicondens  Pro

MỘT PHÒNG TẮM 
HOÀN CHỈNH MỚI

Sanipro XR

MỘT PHÒNG TẮM 
BÊN CẠNH PHÒNG NGỦ 

Sanishower

LẮP ĐẶT MỘT 
NHÀ BẾP MỚI      

Sanivite 

LOẠI BỎ NƯỚC NGƯNG TỤ CỦA 
MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ   

Sanicondens Clim Mini S

BIẾN NHÀ XE
THÀNH PHÒNG GIẶT ỦI

VÀ THU THẬP 
TẤT CẢ NƯỚC THẢI 

TỪ CĂN NHÀ

Sanicubic  1 VX 

BÒN VỆ SINH MỚI
TRONG KHÔNG GIAN NHỎ 

Sanicompact Pro
BƠM VÀ TRUNG HÒA 

NƯỚC NGƯNG TỤ CỦA NỒI HƠI

BƠM NƯỚC MÀU XÁM 
TỪ MỘT BỒN TẮM

Sanispeed

Để thích ứng với các giai đoạn khác 
nhau của cuộc sống, quý vị có thể cần 
phải chỉnh sửa và thay đổi ngôi nhà của 
mình bằng cách xây dựng một phần mở 
rộng hoặc xây thêm phòng tắm trong 
phòng ngủ, phòng tắm bổ sung hoặc 
các thiết bị tiện ích. Các sản phẩm của 
Saniflo giúp quý vị có thể tiến hành lắp 
đặt một cách dễ dàng và không cần phải 

thực hiện các công việc xây dựng lớn.
Nếu phòng bổ sung mới nằm cách xa hệ 
thống thoát nước chính, có thể là trên gác 
mái, ở nhà xe hoặc ở tầng hầm, thì việc sử 
dụng hệ thống đường ống có đường kính 
nhỏ để tạo không gian mới này thường 
dễ dàng hơn và hiệu quả về chi phí thay 
vì phải làm các công việc xây dựng lớn 
để kết nối với cống nước thải chính. 

GIẢI PHÁP 
SANIFLO 

LÀ GÌ? 
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Máy nghiền của SFA vẫn dẫn đầu về công nghệ kể từ khi phát minh nhờ vào nỗ lực nghiên cứu và phát triển liên tục của tập 
đoàn. Độ ồn, khả năng tiếp cận và thiết kế là tất cả các yếu tố chính để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

CÁC CÔNG NGHỆ NGHIỀN CỦA CHÚNG TÔI

Máy cắt một lưỡi giúp giảm các chất thải màu đen thành các 
hạt mịn. Lưỡi dao bằng thép xoay và cắt xuyên qua các chất 
thải và thải nước và chất thải ra ngoài cùng một lúc.

MÁY CẮT MỘT LƯỠI

Đĩa dao nhiều lưỡi sử dụng tác dụng cắt nhỏ và hoạt động như 
một tua-bin.   
Công nghệ này có sẵn trong Sanicompact. 

ĐĨA DAO NHIỀU LƯỠI

Cánh quạt pro X K2 là lưỡi dao mạnh mẽ hơn và được thiết kế để 
đối phó với các vật cản không thường xuyên như khăn ướt, băng 
vệ sinh, khăn vệ sinh hoặc bao cao su.

CÁNH QUẠT PRO X K2

Bánh xe hai kênh hút và thải nước và các hạt màu xám mà 
không cần phải nghiền các thành phần này và cho khoảng 
trống 50 mm để đạt hiệu suất tối đa.

BÁNH XE HAI KÊNH

SFA cũng có công nghệ xoáy. Công nghệ này có thể xử lý các hạt 
có kích thước lên đến 50 mm, để đáp ứng các ứng dụng đòi hỏi 
khắt khe nhất và tạo ra tác dụng ly tâm hơn là tác dụng của một 
lưỡi cắt.

CÁNH QUẠT XOÁY KX V6

8



MỘT SỐ QUY TẮC
ĐỂ CÀI ĐẶT

MỘT MÁY NGHIỀN SFA

Để lắp đặt các khuỷu kết nối trên đường ống thoát 
nước, hãy sử dụng hai khuỷu 45° thay vì một khuỷu 
90°. 
Các đường cong với biên độ lớn hơn GIẢM rò rỉ 
đường ống thoát nước. 

2

Ống thoát nước của máy nghiền phải được kết nối 
với ống chảy xuống từ trên cao, theo hướng của 
dòng chảy.
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Nếu đường ống thoát nước chảy theo chiều thẳng 
xuống, hãy lắp một van sục khí ở điểm cao nhất 
để tránh hiện tượng xi phông.

3

Quá trình bơm theo chiều dọc phải diễn ra từ phần 
đầu của ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC (1). Từ điểm 
cao nhất của ống thoát nước (2), cần phải có độ 
nghiêng ít nhất 1 %.
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Tạo độ dốc dự trù giữa các thiết bị vệ 
sinh gia dụng và máy nghiền SFA.
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T R Ư Ớ C

TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G  S A N I F L O ? 

Dòng sản phẩm SFA Saniflo
tạo ra các thiết bị vệ sinh
ở bất cứ đâu và không cần bất 
kỳ công trình lớn nào.
Trong hơn 60 năm, SFA đã cung cấp các giải pháp bơm nước thải để tạo điều kiện phát 
triển bất động sản.

Việc lắp đặt máy nghiền SFA cho phép bạn tạo các thiết bị vệ sinh ở bất kỳ đâu trong 
nhà, ngay cả khi không có hệ thống thoát nước tự chảy!

Nguồn cấp nước, ống xả có đường kính nhỏ và ổ cắm điện là tất cả những gì bạn cần để 
lắp đặt máy nghiền SFA.

S A U
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Saniflo®

• ĐÁNG TIN CẬY VÀ ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1958

• DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG NHỜ CÁC ĐIỂM TRUY CẬP KHÁC NHAU

• THIẾT KẾ ĐẸP

• DÒNG MÁY HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH NHẤT THỊ TRƯỜNG 

Saniflo
Lựa chọn lý tưởng

để thoát nước bồn cầu

Saniaccess 1-2-3
Giải pháp hoàn thiện 
lý tưởng cho nhà trọ

P.16

Sanipro XR
Thoát nước  

cả hệ thống buồng tắm

P.15

Sanitop
Thoát nước cho cả 

bồn cầu và chậu rửa tay

P.14

P.13

Sanipack
Máy nghiền dành cho 

bồn cầu treo tường 
lắp trong vách ngăn

P.19

Sanibest Pro
 Máy nghiền hiệu suất cao! 

 Lý tưởng cho cộng đồng

P.18

P.17
Sanigrind Pro

Giải pháp độc đáo
dành cho bồn cầu S-trap

Bồn 
cầu

Chậu
 vệ sinh

Bồn cầu 
treo tường

Tập thể Vận hành  
dễ dàng

Buồng 
tắm sen

Chậu
rửa tay

11
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•  Bồn cầu kiểu xả nước được làm bằng thủy tinh, tích hợp bẫy p, sử 
dụng 4,8 lít mỗi lần xả. 

•  Bồn cầu màu trắng lắp sát tưởng với bệ ngồi cao 420 mm để tăng 
thêm sự thoải mái.

•  Bể cách nhiệt ngăn chặn chất thải ngưng tụ có van nạp và xả.

•  Bồn và bể chứa được trang bị với tất cả các phần cứng cần thiết cho quy 
trình lắp đặt. 

• Đường từ bồn cầu đến đường thoát nước rộng 100 mm.

Bồn cầu sứ thủy tinh của SFA được thiết kế bền bỉ với độ 
bóng cao cho bề mặt dễ lau chùi. Bồn vệ sinh được lắp 
đặt trên sàn nhà và sát tường, có chiều cao mong muốn 
để đáp ứng nhu cầu tiện nghi và thẩm mỹ, mang đến 
một phong cách riêng. Bồn vệ sinh năng suất cao 
của Saniflo sử dụng 4,8 lít mỗi lần xả và được công 
nhận bởi chương trình WaterSense tiết kiệm nước 
của EPA. Hệ thống bồn vệ sinh hoàn chỉnh đi kèm 
với tất cả các yếu tố cần thiết cho quy trình thiết 
lập bao gồm bệ ngồi được thiết kế đóng êm nhẹ và 
sang trọng.

Bồn 083

11  Bể chứa nước bồn vệ sinh
Bể chứa 4,8 lít mỗi lần xả được cách điện và trang bị tất cả các van bên trong. 

22  Bồn tròn
Bồn cầu lắp sát tường với bệ ngồi cao 420 mm.

33  Mở rộng đường ống
Ống PVC dài 18”có miếng đệm bên trong, đơn giản hóa quá trình 
lắp đặt, giúp giấu máy bơm và đường ống sau tường một cách dễ 
dàng hơn.

44  Sanibest Pro
Máy bơm nghiền 1100 W được sử dụng với mục đích thương mại có 

thể xử lý các trường hợp vô tình xả băng vệ sinh từ các phòng tắm 
đầy đủ vật chất. 

SAU KHI L
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Saniflo

Van một chiều, đầu nối, bộ lọc than để trung hòa mùi.

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

4  m

100  m

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp. : 100  mm

Dao một lưỡi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

• Lý tưởng cho việc thoát nước từ bồn cầu.
•  Thích hợp để sử dụng trong các căn phòng được chuyển 

đổi từ tầng hầng hoặc gác xép.
• Sản phẩm hoạt động yên tĩnh.

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31 

Số lượng ống nhập 1

Đường kính ngoài của ống nạp 100 mm

Đường kính ngoài của ống xả 22/28/32 mm

Nhiệt độ tối đa nước nạp vào 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ 400 W

Chỉ số chống nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 5.6 kg

Mã sản xuất SXSTD

Thiết bị nghiền đầu tiên cho phép lắp đặt thêm một nhà vệ sinh khi không thể thực hiện được giải pháp thông thường.
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanitop

Sanitop, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than hoạt 
tính đi kèm để trung hòa mùi hôi.

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

5  m

100  m

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Dao một lưỡi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

• Cho phép lắp đặt 1 bồn cầu + 1 chậu rửa tay.
• Sản phẩm hoạt động yên tĩnh.

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31 

Số lượng ống nhập 2

Đường kính ngoài của ống nạp 40, 100 mm

Đường kính ngoài của ống xả 22/28/32 mm

Nhiệt độ tối đa nước nạp 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ 400 W

Chỉ số chống nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 5.7 kg

Mã sản xuất ST2STD

Tương tự như Saniflo nguyên bản nhưng cho phép kết nối WC và chậu rửa tay.
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanipro XR

Sanipro XR, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than hoạt 
tính đi kèm để trung hòa mùi hôi.

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

5  m

100  m

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 41,  100  mm

Dao một lưỡi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Hệ thống nghiền đáng tin cậy và hiệu quả.
•  Xả hết nước từ phòng tắm.
•  Sản phẩm hoạt động yên tĩnh.

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31 

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của ống nạp 40, 100 mm

Đường kính ngoài của ống xả 22/28/32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 13 cm

Nhiệt độ tối đa nước nạp 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ 400 W

Chỉ số chống nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 7 kg

Mã sản xuất SRSTD

Thiết bị gọn gàng giúp bạn dễ dàng lắp đặt thêm một phòng tắm. Có thể dễ dàng lắp đặt một WC, chậu rửa tay, bồn rửa vệ 
sinh và vòi sen có thể tăng áp suất nước.
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Saniaccess 3
Saniaccess 2
Saniaccess 1

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

Saniaccess 1-2-3

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

5  m

100  m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  3 mẫu cho mọi nhu cầu: WC riêng hoặc phòng tắm hoàn 
chỉnh.

• Bảo trì dễ dàng với quyền truy cập kép vào sản phẩm.
• Lý tưởng cho nhà trọ, nhà cho thuê.

NỘI DUNG CỦA GÓI
Saniaccess, van một chiều, các đầu nối, bộ lọc than hoạt 
tính đi kèm để trung hòa mùi

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 41,  100  mm

Dao một lưỡi

Kích thước  (mm )

Chiều cao xả  (m )

Lưu lượng (l/min)

Số lượng ống nhập 1 2 4

Đường kính ngoài 
của ống nạp

40, 100 mm

Đường kính ngoài 
của ống nạp

22/28/32 mm

Chiều cao tối thiểu 
khay tắm

15 cm

Nhiệt độ tôi đa 
nước nạp

35 °C 

Tần số - Điện áp 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ 400 W

Chỉ số chống nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 7 kg

Mã sản xuất SANIACCESS1 SANIACCESS2 SANIACCESS3

Truy cập trực tiếp vào rổ trong trường 
hợp tắc nghẽn do sử dụng không đúng 
cách, không tháo gỡ thiết bị và không 
rút sạch nước trong bể chứa.

Nắp đậy tiện lợi cho phép bảo trì và bảo dưỡng mà không cần tháo gỡ.
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanigrind Pro

Sanigrind Pro, van một chiều, các đầu nối, bộ lọc than 
hoạt tính để trung hòa mùi hôi

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

7  m

110  m

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 41,  100  mm

Lưỡi nghiền Pro X K2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

• Lý tưởng cho mục đích sử dụng công cộng.
• Giải pháp độc đáo cho bồn vệ sinh S-trap.
• Khả năng hạ thấp máy bơm.
• Hệ thống nghiền hiệu suất cao.

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31 

Số lượng ống nhập 3

Đường kính ngoài của ống nạp 40, 100 mm

Đường kính ngoài của ống xả 22/28/32 mm

Nhiệt độ tối đa nước nạp 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ 1100 W

Chỉ số chống nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng 12 kg

Mã nhà máy GRINDPRO

 Giải pháp độc đáo cho bồn vệ sinh S-trap. Máy nghiền hạng nặng cho mục đích sử dụng công cộng.
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanibest Pro

Sanibest Pro, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than 
hoạt tính dùng để trung hòa mùi hôi.

ĐƯỜNG CONG KÍCH THƯỚC

7  m

110  m

Đường kính ngoài của 
ống xả : 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của ống 
nạp: 40, 100 mm

Máy nghiền Pro X K2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Thích hợp để sử dụng chuyên sâu trong môi trường công 
cộng và thương mại.

•  Lý tưởng cho cộng đồng.
•  Truy cập trực tiếp vào các thành phần điện tử.

Chiều cao xả nước  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất : ALARM
Xem trang 31 

Truy cập trực tiếp vào phần điện thông 
qua nắp đậy

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của đường ống nạp nước 40, 100 mm

Đường kính ngoài của đường ống thoát nước 22/28/32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 15 cm

Nhiệt  độ  tối đa nước nạp vào 35 °C 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 1100 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng 12 kg

Mã sản xuất B3PRO

Máy bơm nghiền hạng nặng thích hợp cho các môi trường thương mại hoặc công cộng sử dụng nhiều.
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LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanipack

Sanipack, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than để 
trung hòa mùi hôi.

ĐƯỜNG CONG KÍCH THƯỚC

5  m

100  m

Đường kính ngoài của 
ống xả: 22/28/32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp. : 40, 100  mm

Dao một lưỡi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Máy bơm nghiền dành cho bồn vệ sinh treo tường, lắp 
trong vách ngăn.

•  Lý tưởng cho phòng tắm vừa vặn.
•  Thiết kế nhỏ gọn, thích hợp để lắp đặt kín đáo phía sau 

vách ngăn.
•  Kích thước siêu mỏng,

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của ống nạp 40, 100 mm

Đường kính ngoài của ống xả 22/28/32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 13 cm

Nhiệt độ tối đa của nước nạp 35 °C 

Hệ thống bồn WC max. 50 cm 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 400 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 48 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng 5.5 kg

Mã sản xuất PA2STD

Được thiết kế cho thiết bị vệ sinh treo tường và một phòng tắm hoàn chỉnh kiểu dáng đẹp và hiện đại.
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TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G  S A N I C O M PA C T ?

Đủ tiện nghi và đáng tin 
cậy với thiết kế hiện đại, 
các sản phẩm trong dòng 
Sanicompact là giải pháp lắp 
đặt các thiết bị vệ sinh trong 
không gian nhỏ. 
Để đáp ứng kỳ vọng về mặt quy hoạch không gian, SFA đã mở rộng phạm vi các loại máy 
nghiền. Khi không gian dùng để lắp đặt các thiết bị vệ sinh đời mới bị giảm thiểu, dòng 
sản phẩm Sanicompact sẽ là một giải pháp thẩm mỹ và hiệu quả.

Nhờ tích hợp sẵn máy nghiền, những chiếc bồn làm bằng sứ này sẽ giúp tiết kiệm không 
gian. Đặt trên sàn hoặc treo tường, các giải pháp này là lý tưởng để lắp đặt studio, buồng 
nhỏ hoặc không gian dưới cầu thang. Ngoài bồn vệ sinh ra, những giải pháp này cũng 
cho thêm phương án lắp đặt một chậu rửa tay,

S  A  U
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Sanicompact

• SẢN PHẨM CÓ THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI VÀ ĐƯỢC TRANG BỊ CÔNG NGHỆ CHỐNG ỒN, YÊN TĨNH

•   MỘT DÒNG SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: 

TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG NHỜ HỆ THỐNG XẢ NƯỚC KÉP

• SỬ DỤNG TIỆN LỢI NHỜ THIẾT KẾ BỆ NGỒI VÀ NẮP BỒN CẦU ĐÓNG NHẸ

•  ĐẢM BẢO VỆ SINH NHỜ LỚP GỐM CHỐNG CẶN VÔI VÀ NẮP BỒN CẦU CHỐNG VI KHUẨN

Saniflush
Bồn vệ sinh trọn bộ bằng gốm  
với hệ thống nghiền chất thải 

hiệu quả

Hệ thống xả 
nước kép

P.25

Sanicompact Pro
Thiết kế nhỏ gọn và hiện đại

P.24

Bồn vệ sinh Bồn vệ sinh
treo tường

Chậu rửa tay

21
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TRONG HƠN 60 NĂM QUA, SFA ĐÃ LIÊN TỤC TỰ ĐỔI MỚI VÀ CẢI CÁCH.

S FA  Đ Ổ I  M Ớ I

Với hệ thống này, dòng Sanicompact 
của SFA được xứng danh là sản phẩm  
tiết kiệm nước nhất trên thị trường.

Điều này thể hiện việc tiết kiệm nước 
hơn 13.000 L (13 m3) so với bồn cầu 
thông thường, được trang bị vòi xả 3 L/6 L 
(hơn một năm cho gia đình 4 người). 

 

Một sản phẩm Sanicompact tiết kiệm 
hơn 5.200 L nước so với bất kỳ loại máy 
nghiền chất thải tương đương khác trên 
thị trường.

HỆ THỐNG XẢ NƯỚC KÉP ECO+

Kể từ năm 2009, công ty đã tham gia bảo vệ môi trường 
bằng cách mở rộng hệ thống ECO + cho toàn bộ dòng Sanicompact.

Hệ thống này hoạt động bằng chế độ xả kép với chỉ 1,8 hoặc 3 lít nước.
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HỆ THỐNG XẢ NƯỚC KÉP ECO+

MÁY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

LẮP ĐẶT SANICOMPACT NHƯ THẾ NÀO?

Nhấn nút xả nước để bắt đầu một chương 
trình mới, đầu tiên là kích hoạt bước rửa bồn.

Để lắp đặt Sanicompact, ta cần: một ống nạp 
nước + một ống xả nước + một ổ cắm điện.

1

1

Chất thải đã được nghiền nát  hoàn toàn 
sẽ bị loại bỏ. Van một chiều sẽ ngăn không 

cho nước thải chảy ngược trở lại. 

3

Kết nối khuỷu thoát nước Sanicompact  
với ống PVC và kết nối ống đó với 

cống thoát nước chính.

3

Động cơ khởi động:
nước và chất thải bị hút ra ngoài.

Kết nối Sanicompact 
với đường ống cấp nước lạnh.

2

2

Máy bơm nghiền đã sẵn sàng
cho lần sử dụng tiếp theo.

4

Kết nối Sanicompact với ổ cắm 230 V:
Máy bắt đầu chạy!

4
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CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanicompact Pro

Van một chiều, các thiết bị cố định sàn nhà, nắp bồn cầu 
dạng phanh rơi có thể tháo rời.

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

3  m

30  m

Đường kính ngoài của đường 
ống thoát nước: 32 mm

Đường  ngoài của đường 
ống nạp nước: 40  mm

Đĩa dao nhiều lưỡi 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Có thể được cài đặt thay thế cho một chậu vệ sinh.
•  Không yêu cầu thiết lập bể chứa nước, giúp tối ưu hóa 

không gian nhỏ.
• Có thể kết nối một chậu rửa tay.
•  Lưu lượng > 100 L / phút

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Số lượng ống nhập 1

Đường kính ngoài của ống nạp 40 mm

Đường kính ngoài của ống xả 32 mm

Nhiệt độ tối đa nước nạp vào 35 °C 

Thể tích nước xả 1.8/3 L 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất động cơ 550 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 51 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 31 kg

Mã sản xuất C11LV

Một thiết bị WC được thiết kế đẹp mắt, được tích hợp sẵn máy nghiền, hoàn hảo cho một căn phòng nhỏ trong nhà của bạn.
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CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Saniflush

Van một chiều, các thiết bị cố định sàn nhà, nắp bồn cầu 
dạng rơi

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

5  m

100  m

Đường kính ngoài của 
đường ống xả: 32 mm

Đường kính ngoài của 
đường ống nạp: 40 mm

Dao một lưỡi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Thiết kế cổ điển với đáy bồn truyền thống.
• Có thể kết nối thêm chậu rửa tay và buồng tắm.
• Dễ dàng tiếp cận máy mài bằng cách trượt khối gốm.
•  Không mặt bích, dễ làm sạch.
•  Hệ thống xả xoắn ốc 3 - 6 L.

Chiều cao đường thoát nước (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Số lượng ống nhập 2

Đường kính ngoài của ống nạp 40 mm

Đường kính ngoài của ống xả 32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 15 cm

Nhiệt độ tối đa nước nạp vào 35 °C 

Thể tích nước xả 3/6 L 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất động cơ 400 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 56 kg

Mã sản xuất SANIFLUSH

Đế bồn truyền thống được thiết kế kiểu cổ điển với máy nghiền được giấu sau bồn. Làm vệ sinh rất dễ dàng nhờ hệ thống 
không mặt bích.
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TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G

M ÁY  B Ơ M  N Ư Ớ C  X Á M ? 

SFA thiết kế các giải pháp máy bơm 
nước màu xám dễ lắp đặt mà không 
cần phải có các công trình xây dựng 
lớn. Đây là dòng máy bơm gia dụng, 
lý tưởng để dễ dàng kiến tạo một 
phòng tắm, nhà bếp hoặc phòng 
giặt ủi mới. 

Máy bơm SFA giúp quý vị kiến tạo một phòng tắm, nhà bếp hoặc phòng giặt mới ở bất 
cứ nơi nào trong nhà quý vị muốn, ngay cả khi không có hệ thống thoát nước bằng 
trọng lực.

Máy bơm có kích thước nhỏ, có thể dễ dàng lắp đặt trong tủ. Ngoài ra, máy bơm hoạt 
động cực kì yên tĩnh. Đây là một giải pháp lý tưởng để kiến tạo thêm một phòng tắm sen 
và tăng sự riêng tư khi bạn bè đến thăm hoặc gia đình của quý vị thêm thành viên. Hơn 
nữa, khoản đầu tư này còn làm tăng giá trị của bất động sản. Trên thực tế, người ta ước 
tính rằng việc kiến tạo thêm một phòng tắm sẽ làm tăng giá trị của một bất động sản 
lên gần 10%.

T R Ư Ớ C

S  A  U
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Máy bơm nước  
màu xám

•  NHIỀU PHƯƠNG ÁN PHÙ HỢP: DỄ LẮP ĐẶT VÀ NHỎ GỌN

•  PHÒNG TẮM, PHÒNG GIẶT HOẶC NHÀ BẾP, BẮT CỨ NƠI ĐÂU QUÝ VỊ MUỐN MÀ KHÔNG CẦN 

THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚN!

Sanishower
Máy bơm thích hợp 

cho khay tắm sen tiêu 
chuẩn

Chậu 
rửa tay

Chậu rửa 
vệ sinh

Bồn rửa 
bát

Phòng 
tắm vách 

kính

Khay tắm 
sen gạch 

men

Bồn tắm Máy giặt Máy rửa 
bát

Buồng 
tắm sen

Khay tắm 
sen

P.28

P.29

P.30

Sanispeed
Máy bơm phù hợp để 

lắp đặt phòng giặt 
hoặc nhà bếp

Sanivite 
Máy bơm phù hợp 

để lắp đặt trong nhà 
bếp

27
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LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanishower

Sanishower, van một chiều, các đầu nối

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

4  m

40  m

Đường kính ngoài của ống xả: 
32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 32, 40 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Bơm thích hợp cho khay tắm tiêu chuẩn
•  Độ ồn thấp
•  Thiết kế thẩm mỹ để cài đặt kín đáo
•  Mức độ xuất phát thấp

Chiều cao đường thoát nước  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

28

Một máy bơm nhỏ gọn được thiết kế để lắp đặt bên cạnh hoặc bên dưới khay tắm có thể tiếp cận để bảo trì.

Số lượng ống nhập 2

Đường kính ngoài của ống nạp 32, 40 mm

Đường kính ngoài của ống xả 32mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 12 cm

Nhiệt độ tối đa của nước nạp 35 °C

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 250 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 46 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 4.6 kg

Mã sản xuất D2STD



TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanispeed

Van một chiều, đầu nối, bộ lọc than hoạt tính để trung hòa mùi

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

7  m

70  m

Đường kính ngoài của ống 
xả: 32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 40 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Bơm phù hợp cho việc lắp đặt của một nhà bếp
•  Tương thích với chất làm mềm nước
•  Tốc độ dòng chảy: 110 L / phút

Chiều cao đường thoát nước  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l/min)

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của ống nạp 40 mm

Đường kính ngoài của ống xả 32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 15 cm

Nhiệt độ tối đa của nước nạp 75°C không liên tục (tối đa 5 phút) 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 400 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 42 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 7 kg

Mã sản xuất SSPSTD

29

Lý tưởng cho các môi trường thương mại nhẹ như cửa hàng nhỏ, quán cà phê, văn phòng, quán rượu và phẫu thuật nha khoa.
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

KIỆN HÀNG

Sanivite

Van một chiều, các đầu nối, bộ lọc than hoạt tính để trung hòa 
mùi

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY KÍCH THƯỚC

5  m

50  m

Đường kính ngoài của ống 
xả: 32  mm

Đường kính ngoài của 
ống nạp: 40 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỐI NỐI

•  Máy bơm phù hợp để lắp đặt trong phòng giặt ủi hoặc nhà 
bếp.

•  Chế độ khởi động cấp độ thấp.
•  Đã bao gồm bộ lọc than.

Chiều cao đường thoát nước  (m )

Kích thước  (mm )

Sanialarm
Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 31

Số lượng ống nhập 4

Đường kính ngoài của ống nạp 40 mm

Đường kính ngoài của ống xả 32 mm

Chiều cao tối thiểu của khay tắm 15 cm

Nhiệt độ tối đa của nước nạp 60 °C không liên tục (tối đa 5 phút) 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất mô-tơ 400 W

Chỉ số kín nước IP44

Cấp bảo vệ điện I

Mức độ ồn 42 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 6.2 kg

Mã sản xuất SVSTD

Lý tưởng cho nhà bếp hoặc phòng tiện ích với bốn cửa vào để kết nối với bồn rửa hoặc thiết bị gia dụng.

30
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Khái niệm ban đầu

Đôi khi mất điện, các thiết bị cũ bị 
đóng cặn do bảo dưỡng kém hoặc 
thậm chí các vấn đề của đường ống 
bị tắc đều là những yếu tố gây ra thay 
đổi đáng kể về mực nước thường 
trực trong máy bơm nghiền SFA.
Để giải quyết loại vấn đề khó dự đoán 
này, SFA đem lại một giải pháp hiệu 
quả bằng cách cung cấp cảnh báo tức 
thì để tránh việc sử dụng không phù hợp 
và thực hiện hành động ngay lập tức. 

Chuông báo hoạt động như thế nào ? 
Sanialarm gắn vào vỏ của thiết bị SFA. Chuông báo bao gồm một công tắc áp suất theo mức nước, tự 

động kích hoạt còi cảnh báo khi lượng nước vượt quá mức tối đa cho phép. Sau đó, chuông báo sẽ tạo ra 
âm thanh ngắt quãng cho đến khi tắt tiếng và sự cố đã được giải quyết.

Dễ dàng cài đặt Sanialarm

2

Khoan một lỗ có đường kính 
10 mm ở vị trí trong ảnh trên, trên 
nắp đậy thiết bị.

1

Lắp 2 pin 1,5V tiêu chuẩn (không đi 
kèm) vào chuông báo,

3

Bôi mỡ silicon trước khi lắp ống 
công tắc áp suất Sanialarm.

Sanialarm

Gắn Sanialarm vào. Chuyển sang vị trí ON (bật).

Tham chiếu 
EAN 3308810042799 
ALARM

4 5
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG: 

 NGẮT KẾT NỐI 
NGUỒN ĐIỆN TỪ 

MÁY BƠM NGHIỀN.

Hoạt động với tất cả các mẫu máy trong dòng máy 
nghiền dễ thích ứng của SFA (trước đó và hiện tại), 
cũng như  Sanispeed và Sanivite. Sanialarm hoạt 

động với 2 pin 1.5 V (không đi kèm)
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TẠ I  S AO  N Ê N  S Ử  D Ụ N G 
S A N I CLI M ? 

Máy điều hòa không khí tạo ra nước ngưng tụ. Để rút nước 
trong máy điều hòa, cần cẩn thận loại bỏ nước ngưng tụ.
Để đáp ứng nhu cầu 
này, SFA cung cấp một 
loạt các giải pháp để 
loại bỏ nước ngưng 
tụ khỏi máy điều hòa 
không khí với công suất 
làm mát lên đến 8 kW.

TẠ I  S AO  N Ê N  S Ử  D Ụ N G 
S A N I CO N D E N S ? 

Chất ngưng tụ từ nồi hơi không phải lúc nào cũng 
có khả năng thoát nước nhờ dòng chảy theo trọng lực.
Đây là lý do tại sao SFA cung cấp máy bơm hút nước 
ngưng tụ: dùng cho nồi hơi đốt dầu và khí, cho nồi hơi 
bếp cỡ nhỏ cũng như cho nồi hơi công suất lớn (lên đến 
80 kW).

Theo luật, các chất ngưng tụ do các thiết bị đốt thải ra chỉ được chảy ra 
ngoài qua hệ thống thoát nước có khả năng chống nước thải với giá trị 
pH dưới 6,5.  
Các máy bơm này cũng tương thích với máy bơm nhiệt và bình nhiệt 
động lực học.

Các quy định quốc gia và địa phương có thể yêu cầu xử lý trước các 
chất ngưng tụ.

Đảm bảo rằng máy bơm phù hợp với máy điều 
hòa không khí của quý vị:

Thể tích nước ngưng tụ cần dẫn lưu là khoảng 0,5 đến 0,8 L/giờ 
trên mỗi kW công suất làm mát (giá trị này có thể tăng mạnh 
ở những khu vực có độ ẩm rất cao). Điều này tức là ví dụ, đối 
với một máy điều hòa không khí 5 kW, thể tích nước ngưng tụ 
được dẫn lưu sẽ là 2,5 đến 4 L/giờ.

Để lắp đặt phù hợp và hiệu quả với máy điều hòa không khí 
của quý vị, điều quan trọng là phải xem xét tổn thất do xả nước: 
chiều cao hút, chiều cao phân phối dọc và cuối cùng là chiều 
dài xả nước ngang.
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Máy bơm nước ngưng tụ 
cho máy điều hòa

và nồi hơi

• THIẾT BỊ KÍN ĐÁO NHỜ KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN CỦA NÓ 

• DÒNG SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH

• HIỆU SUẤT BƠM: LÊN ĐẾN 6 M

• DỄ DÀNG LẮP RÁP NHỜ BỘ DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH ĐI KÈM

•  CÓ SẴN MỘT SỐ KHỚP NỐI ỐNG NẠP NƯỚC 
ĐỂ TĂNG TÍNH LINH HOẠT TRONG LẮP ĐẶT (Sanicondens Pro)

Quầy trưng 
bày làm lạnh

Hộp điều hòa 
không khí

Máy hút ẩmNồi hơi 
DẦU

Nồi hơi
KHÍ

Điều hòa  
không khí

 50 kW
TỐI ĐA

 30 kW
TỐI ĐA

Sanicondens Pro
Có đủ phụ kiện theo tiêu 
chuẩn và kết nối sẵn với 

thiết bị báo động

Sanicondens 
Clim mini S

Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn 
cho một thiết bị hoàn 

toàn kín đáo

P.35

P.34
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D

E

LỢI ÍCH SẢN PHẨM
•  Giải pháp nhỏ gọn để lắp đặt kín đáo.
•  Yên lặng: chỉ 21 dB(A)
•  Hệ thống an toàn: bộ bảo vệ nhiệt 130 °C và cảnh báo 

tràn nước.
•  Điều khiển dễ dàng: đế trong suốt

Công suất tối đa của nồi hơi 8 kW

Đường kính ống nạp DN 16 mm

Đường kính ống xả DN 6 mm

Lưu lượng tối đa 9 l/h +/-15% 

Nhiệt độ tối đa nước nạp 35 °C 

Lực hút tối đa giữa thiết bị dò tìm và máy 
bơm

2 m

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ tối đa 22 W

Chỉ số chống nước IP24 

Độ ồn 21 dB(A)

Nhận dạng và hậu cần

Mã sản xuất CLIMMINI3S

Sanicondens Clim Mini S

6  m

MỐI NỐI

Máy bơm Sanicondens Clim mini, thiết bị dò tìm, ống 
mềm 1,2 m, giá đỡ, ống thông hơi, dây cáp điện

KIỆN HÀNG

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC
Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )

bể chứa nước ngưng tụ

cảm biến mức

khối máy bơm

công tắc chân không 
chống xi-phông

đường ống dẫn nước thải

Lưu lượng (l / h)

Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nước ngưng tụ từ các thiết bị điều hòa không khí.
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LỢI ÍCH SẢN PHẨM
•  Giải pháp nhỏ gọn và yên tĩnh.
•  Có thể kết nối với nồi hơi ga và dầu, bộ lắp tường và sàn, 

tủ trưng bày làm lạnh.
•  máy điều hòa không khí, máy lạnh âm trần và máy hút 

ẩm.
• kết nối sẵn với thiết bị báo động.
•  Cài đặt dễ dàng: bộ hoàn chỉnh được cung cấp

MỐI NỐI

Sanicondens Pro, van một chiều, vít cố định, 1 bộ điều hợp 
đầu vào, 1 bộ điều hợp đầu ra (Ø 50 mm), 1 ống xả mềm 
5 m, 1 cáp nguồn 1,5 m, 1 nút cao su, 1 cáp kết nối sẵn thiết 
bị báo động

KIỆN HÀNG

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Công suất tối đa của nồi hơi Dầu 30, Khí 50 kW

Số lượng ống nhập 2

Đường kính ống nạp DN 28 mm

Đường kính ống xả (bên trong) 10 mm

Thể tích bể 2.2 L

Nhiệt độ tối đa nước nạp 80 °C (S3 15%) 

Điện áp - Tần số 220-240 V - 50-60 Hz

Công suất tiêu thụ tối đa 60 W

Cường độ dòng điện tối đa 0.52 A

Cấp bảo vệ điện I

Chỉ số chống nước IP24

Độ ồn < 45 dB(A)

Kết nối sẵn vối thiết bị báo động có

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô 3 kg

Mã sản xuất SK6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

Đường kính ống xả (bên 
trong) : 10  mm

Đường kính ống nạp DN : 
28  mm

Sanicondens Pro

4.5  m

50  m

Chiều cao xả  (m )

Kích thước  (mm )Lưu lượng (l / h)

Được thiết kế đặc biệt để xử lý chất cô đặc có tính axit từ nồi hơi và các thiết bị sản xuất nước khác.
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TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G  S A N I S U B ? 

Dòng sản phẩm Sanisub  
SFA dành cho mọi nhu  
cầu về xả nước 
Toàn bộ dòng máy bơm tầng hầm, chuyên dụng để nâng nước và chính xác hơn là 
để hút nước ra khỏi tầng hầm, phòng giặt ủi, nhà để xe và các không gian khác có 
thể bị ngập lụt ngẫu nhiên và tạm thời.

Dòng sản phẩm Sanisub có thân bằng thép và polypropylene. Đường dẫn thông 
suốt từ 1 đến 30 mm và tự động khởi động bằng phao hoặc điều khiển mức nước 
bằng điện tử. Dòng sản phẩm Sanisub cũng đem đến các giải pháp cho nước 
mạnh và nước nóng lên đến 90 °C.
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Máy bơm nước  
tầng hầm

• DỄ DÀNG SỬ DỤNG

• LÝ TƯỞNG CHO TRƯỜNG HỢP BƠM KHẨN CẤP

• THIẾT BỊ CẦM TAY

• TỰ ĐỘNG HOẶC TÙY CHỌN TÙY THEO MẪU THIẾT BỊ

Sanipuddle
Chỉ để lại 1 mm

Sanisub 400
Độ sâu ngâm nước 7 m

Sanisub ZPK 40A
Để hút cạn nước một tầng hầm

Sanipump ZPG 71
Để rút nước mưa

Sanipump ZFS 71
Máy bơm nghiền

Sanipump SLD
Để rút nước mưa

 
Nước trong suốt

Giếng khoan, 
giếng, hầm chứa 
rác thải, bể bơi

Nước ngập lụt, thoát nước tầng 
hầm, nước phá băng, v.v.

Cá nhân
Nước thải: 
nước xámNước mưa

Nước ăn 
mòn/nước 

muối

Khả năng xử lý 
chất rắn
< 1 mm

Khả năng xử lý 
chất rắn
< 30 mm

Khả năng xử lý 
chất rắn
< 10 mm

Nước bẩn

P.38

P.40

P.42

P.44

P.46

P.48

P.50

Sanisub Steel
Máy bơm tầng hầm thép 

không gỉ
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Lưu lượng (m³/h )

•  Bơm polypropylene và thép không gỉ chất lượng cao
• Rút đến 1 mm nước.
•  Phớt kín nước cơ khí kép.
•  Van một chiều tích hợp và ống xả áp 1-¼” với DN 25.
•  Khớp nối ống mềm.
•  Bánh xe đa kênh.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY
Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT

• Cột áp tổng: 7  m  
•  Lưu lượng tối đa : 5.5  m³/h

Sanipuddle

KIỆN HÀNG
Máy bơm Sanipuddle, 10 m dây cáp, van một chiều

7  m

Sanipuddle là máy bơm hút vũng nước đến 1 mm, được thiết kế để nâng nước trong từ hầm, phòng giặt ủi, 
sàn hồ bơi, spa hoặc trục thang máy, v.v. Sanipuddle có thể nâng nước lên đến 7 m. Kiện hàng đã bao gồm 
van một chiều và khớp nối cong. Có thể dùng thêm điều khiển mức điện tử có sẵn trong kiện hàng. 
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TÙY CHỌN BỔ SUNG

Bộ điều khiển mức điện tử được sử dụng để kiểm soát mức chất lỏng 
trong bể chứa hoặc hố khi yêu cầu kiểm soát rất chính xác hoặc khi 
mức độ chất lỏng phải rất thấp. Bộ điều khiển mức bao gồm 4 điện 
cực bằng thép không gỉ, giá đỡ điện cực, giá đỡ, 10 m dây cáp và bộ 
chuyển đổi điều khiển dạng cắm.

Sanipuddle

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ

Các-te bơm PP GF

Chống nước Carbon / gốm / NBR

Các-te động cơ Thép không gỉ

Cánh quạt PA 6 GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 300

Công suất đầu ra P2 (W) 160

Số vòng một phút 2800

Cấp bảo vệ điện I

Độ sâu ngâm (m) 5

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10

Thủy lực

Cột áp tổng (m) 7

Lưu lượng tối đa (m³/h) 5.5

Đường kính đường ống thoát nước G (in) 1

Kích thước hạt (mm) 1

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Thủ công

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 3.77

Mã sản xuất SANIPUDDLE-001

Điều khiển mức điện tử cho Sanipuddle

KÍCH THƯỚC

Kích thước  (mm )

Mã sản xuất: HYDRO-00048 
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Tự động kích hoạt.
•  Độ sâu ngâm nước 7 m.
•  Hút lên đến 5 mm mà không cần bộ lọc.
• Kích cỡ hạt 10 mm.
•  Tích hợp van một chiều.
•  Có sẵn vòng khóa phao.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY
Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT

•  Cột áp tổng: 7.5  m  
•  Lưu lượng tối đa : 7  m³/h

Sanisub 400

KIỆN HÀNG
Máy bơm Sanisub 400, 10 m dây cáp, khuỷu nối 90°, 
van một chiều

7.5  m

Sanisub 400 là máy bơm chìm nước trong, dùng để bơm nước lũ từ phòng khách hoặc tầng hầm. Máy cho 
phép nâng nước lên đến 7,5 m. Máy được kích hoạt tự động nhờ phao đòn bẩy tích hợp. Nhờ đặc tính đa 
năng, máy có thể chuyển đổi thành một máy bơm hút nước thấp nhờ vào bộ lọc có thể tháo rời và khóa phao 
để hoạt động liên tục.
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Sanisub 400

Vật liệu

Trục Thép không gỉ

Các-te bơm PP GF

Chống nước NBR

Các-te động cơ Thép không gỉ

Cánh quạt PA 6 GF

Thông só kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 400

Công suất đầu ra P2 (W) 180

Số vòng quay một phút 2800

Cấp bảo vệ điện I

Độ sâu ngâm (m) 7

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10

Thủy lực

Cột aps tổng  (m) 7.5

Lưu lượng tối đa (m³/h) 7

Đường kính đường ống thoát nước G (in) 1’’¼

Cấp độ BẬT/ TẮT (mm) 200/50

Kích thước hạt (mm) 10

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Phao

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 4.6

Mã sản xuất SANISUB-005

KÍCH THƯỚC

Kích thước  (mm )
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Kích thước hạt 10 mm.
•  Chiều cao nâng 7,5 m.
•  Làm mát tối ưu.
•  Tương tác mô-đun thông qua mắt cáp.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY
Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT

• Cột áp tổng: 7.5  m  
•  Lưu lượng tối đa : 9  m³/h

Sanisub Steel 50A

KIỆN HÀNG
10 m dây cáp nguồn

7.5  m

Sanisub Steel là máy bơm hầm được thiết kế để nâng nước trong, bị ô nhiễm nhẹ: bồn rửa tay, bể chứa và 
tầng hầm ngập nước. Sanisub Steel là một máy bơm bằng thép không gỉ với khả năng làm mát tối ưu. Máy 
bơm này có thể nâng nước lên đến 7,5 m với kích thước hạt là 10 mm, nhiệt độ tối đa 70 °C.
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Sanisub Steel 50A

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ

Các-te bơm Thép không gỉ

Chống nước Carbon / gốm

Các-te động cơ Thép không gỉ

Cánh quạt PPO GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Công suất tiêu thụ P1 (W) 450

Công suất đầu ra P2 (W) 203

Số vòng quay một phút 2800

Cấp bảo vê điện I

Lớp cách nhiệt động cơ F

Độ sâu ngâm (m) 5

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10

Thủy lực

Cột áp tổng  (m) 7.5

Lưu lượng tối đa (m³/h) 9

Đường kính đường ống thoát nước G (in) 1’’¼

Kích thước hạt (mm) 10

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Phao

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 4.5

Mã sản xuất SANISUBSTEEL-001

KÍCH THƯỚC

Kích thước  (mm )
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Chiều cao nâng nước lên đến 10 m.
•  Khả năng xử lý hạt với kích thước 30 mm.
•  Chống nước lên đến 90 °C (thời gian ngắn)
•  Chiều cao gắn kết có thể điều chỉnh bằng mắt cáp.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT
• Cột áp tổng: 10  m  
•  Lưu lượng tối đa : 10  m³/h

Sanisub ZPK

KIỆN HÀNG
Máy bơm Sanisub ZPK, khớp nối cong 90° (DN 32), van một 
chiều, dây cáp nguồn 10 m

10  m

Sanisub ZPK là một máy bơm tầng hầm được thiết kế để bơm nước đầy nhẹ: tầng hầm, nhà để xe và hố nước 
mưa.
Máy có khả năng chịu nước nóng lên đến 90 °C trong thời gian ngắn. Sanisub ZPK được kích hoạt tự động 
bằng phao điều chỉnh và có thể bơm nước lên đến 10 m với kích thước hạt là 30 mm. Máy được cung cấp với 
một khơp nối cong 90° có kích thước DN32 và một dây cáp nguồn 10 m có phích cắm.
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KÍCH THƯỚC

Sanisub ZPK 40 A

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ

Các-te bơm PP GF

Chống nước Carbon / gốm

Các-te động cơ Thép không gỉ

Cánh quạt PA 6 GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 850

Công suất đầu ra P2 (W) 430

Số vòng quay một phút 2800

Cấp bảo vệ điện I

Độ sâu ngâm (m) 5

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10

Thủy lực

Cột áp tổng (m) 10

Lưu lượng tối đa (m³/h) 10

Đường kính đường ống thoát nướcs DN 32

Đường kính xả G (inches) 1’’¼

Kích thước hạt (mm) 30

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 90 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Phao

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 6.43

Mã sản xuất SANISUB-002

Kích thước  (mm )
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Nâng nước mưa (chế độ S1, nếu động cơ bị ngập hoàn 
toàn).

• Tích hợp chân bơm.
• Cánh quạt hai kênh.
•  Lối đi tự do 40 mm.
•  4 phiên bản có sẵn hàng.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT

• Cột áp tổng : 31  m  
•  Lưu lượng tối đa : 43  m³/h

Tùy thuộc vào mô hình

Sanipump ZPG 71

tùy thuộc vào mô 
hình

19  m

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm bằng gang dùng để bơm nước xám và nước mưa với chiều cao nâng tối 
đa là 31 m và lối đi tự do là 40 mm. Sanipump ZPG 71 được lắp đặt trong lỗ cống hoặc hố. Tất cả các phụ kiện 
đều có sẵn trong kiện hàng, giúp lắp đặt máy trên sàn hoặc trên bệ. Sanipump ZPG 71 hiện có 4 phiên bản: 1 
phiên bản một pha và 3 phiên bản ba pha.
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KÍCH THƯỚC

Sanipump ZPG 71.1 S Sanipump ZPG 71.1 T Sanipump ZPG 71.2 T Sanipump ZPG 71.3 T

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Chống nươcs Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm

Chân GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2200 2100 3900 3900

Công suất đầu ra P2 (W) 1600 1700 3200 3200

Số vòng quay một phút 2800 2800 2800 2800

Cấp bảo vệ điện I I I I

Lớp cách nhiệt động cơ F F F F

Bơm chìm S1 S1 S1 S1

Chế độ hoạt động S3 40% S3 40% S3 40% S3 40%

Độ sâu ngâm (m) 5 5 5 5

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10 10 10 10

Dây cáp nguồn : Loại cáp, Phần (mm2) S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 

Thủy lực

Cột áp tổng (m) 19 19 26 31

Lưu lượng tối đa (m³/h) 43 43 43 43

Đường kính đường ống thoát nước DN 50 50 50 50

Kích thước hạt (mm) 40 40 40 40

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Loại cánh quạt Hai kênh Hai kênh Hai kênh Hai kênh

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 38 40 44 46

Mã sản xuất ZPG-001 ZPG-002 ZPG-003 ZPG-004

Kích thước  (mm )
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Bánh xe giãn nở.
•  Chế độ S1 (nếu động cơ bị ngập hoàn toàn).
•  Bơm ATEX.
•  5 phiên bản, một pha và ba pha.
• Ống thoát nước DN50.
•  Phớt cơ khí kép.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT
•  Cột áp tổng: 39  m  
• Lưu lượng tối đa : 17  m³/h

Tùy thuộc vào mô hình

Sanipump  ZFS 71

tùy thuộc vào mô 
hình

22  m

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm bằng gang dùng để nâng nước thải (nhà vệ sinh công cộng) lên đến độ 
cao 39 m. Sanipump ZFS 71 được gắn bánh mài. Bánh xe có sẵn trong các phiên bản máy bơm một pha và ba 
pha.
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KÍCH THƯỚC

Sanipump ZFS 
71.1 S

Sanipump ZFS 
71.1 T

Sanipump ZFS 
71.2T

Sanipump ZFS 
71.3T

Sanipump ZFS 
71.4T

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Chống nước Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm Carbon / gốm

Chân GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2200 2100 2100 3900 3900

Công suất đầu ra P2 (W) 1600 1700 1700 3200 3200

Số vòng quay một phút 2800 2800 2800 2800 2800

Cấp bảo vệ điện I I I I I

Lớp cách nhiệt động cơ F F F F F

ATEX Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng

Chế độ chìm S1 S1 S1 S1 S1

Chế độ hoạt động S3 40% S3 40% S3 40% S3 40% S3 40%

Độ sâu ngâm (m) 5 5 5 5 5

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10 10 10 10 10

Dây cáp nguồn : Loại cáp, Phần (mm2) S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 S1BN8-F, 1.5 

Thủy lực

Cột áp tổng (m) 22 22 25 35 39

Lưu lượng tối đa (m³/h) 17 17 17 17 17

Đường kính ống thoát nước DN 50 50 50 50 50

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm 
(5 phút)

70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Loại cánh quạt Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 38 38 38 42 42

Mã sản xuất ZFS-001 ZFS-002 ZFS-003 ZFS-004 ZFS-005

Kích thước  (mm )
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Lưu lượng  (m³/h )

•  Tốc độ dòng chảy cao: lên đến 48 m³/h.
•  Chế độ S1 ngập nước.
•  Thoát nước mưa.
•  Bánh xe hai kênh với lối đi tự do 50 mm.
•  Phiên bản một pha hoặc ba pha.
•  Hệ thống khớp nối hoặc chân.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao  đường thoát nước (m )

HIỆU SUẤT
• Cột áp tổng: 14  m  
•  Lưu lượng tối đa : 48  m³/h

Tùy thuộc vào mô hình

Sanipump SLD 700

tùy thuộc vào mô 
hình

14  m

Sanipump SLD là máy bơm nước mưa chuyên dụng với tốc độ dòng chảy lớn lên đến 48 m³/h. Máy bơm có 
phiên bản một pha hoặc ba pha với lối đi tự do là 50 mm nhờ vào cánh quạt hai kênh hiệu suất cao. Ngoài 
một phiên bản có đế để lắp đặt trong lỗ cống, máy bơm còn đi kèm các phụ kiện và bộ dụng cụ thoát nước. 
Khi lắp 2 máy bơm, nên lắp thêm hộp điều khiển ZPS.
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KÍCH THƯỚC

Sanipump SLD 700 S Sanipump SLD 700 SA Sanipump SLD 700 T

Nguyên vật liệu

Trục Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20

Chống nước Carbon / gốm / NBR Carbon / gốm / NBR Carbon / gốm / NBR

Chân GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230 230 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2000 2000 2000

Công suất đầu ra P2 (W) 1100 1100 1100

Số vòng quay một phút 2800 2800 2800

Cấp bảo vệ điện I I I

Lớp cách nhiệt động cơ F F F

Chế độ chìm S1 S1 S1

Độ sâu ngâm (m) 20 20 20

Dây cáp nguồn : Chiều dài (m) 10 10 10

Thủy lực

Cột áp tổng (m) 14 14 14

Lưu lượng tối đa (m³/h) 48 48 48

Đường kính ống thoát nước DN 50 50 50

Đường kính ống thoát nước G (inches) 2 2 2

Kích thước hạt (mm) 50 50 50

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C 70 °C 70 °C

Loại cánh quạt Hai kênh Hai kênh Hai kênh

Loại kích hoạt - Phao -

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 32.5 32.8 31

Mã sản xuất SLD-001 SLD-002 SLD-003

Kích thước  (mm )
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Số lượng nhà Lưu lượng 

1 nhà (1 đến 3 người ở) 2.5 m3/giờ

Tối đa 2 nhà (4 đến 6 người ở) 5 m3/giờ 

Tối đa 4 nhà (7 đến 9 người ở) 10 m3/giờ

Tối đa 6 nhà (10 đến 12 người ở) 15 m3/giờ

Đây là lượng nước cần thoát dựa theo loại và số lượng thiết bị vệ sinh được kết nối với trạm 
bơm. 
Lưu lượng đo lường thể tích trên một đơn vị thời gian. Nó được biểu thị bằng mét khối trên 
giờ (m3/giờ) hoặc lít trên giây (L/s).

TABLE OF DISCHARGE LOSSESTDH LÀ ÁP SUẤT MÀ MÁY BƠM PHẢI CUNG CẤP 
GIỮA ĐIỂM HÚT VÀ ĐIỂM XẢ.

TDH = Geo H  + H v
 
Geo H = Chiều cao hình học 
Đây là chiều cao tính bằng mét của nước xả.

H v  = Tổng thất thoát do xả trong đường ống xả 
(tính bằng mét của cột nước). 

  Có 2 dạng thất thoát do ma sát:
•  thất thoát do ma sát thường xuyên (hoặc tuyến 
tính): do ma sát của chất lỏng với thành ống xả 

•  thất thoát xả đơn lẻ do ma sát: thất thoát này 
xảy ra ở các chỗ khấp khểnh trong đường ống 
(góc, van một chiều, v.v. )

Những thất thoát này phải được thêm vào chiều 
cao hình học để xác định tổng cột nước thực.

Phải nhân giá trị thu được trong bảng này với 
tổng chiều dài của ống thoát nước để có được 
tổng thất thoát của phụ tải.  

XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG ĐỈNH1

Lưu 
lượng 

tính theo 
m3/giờ

Đường ống PVC áp lực DN PN10

DN 32 
36.2 / 40

DN 40 
45.2 / 50

DN 50 
57 / 63

DN65 
67.8 / 75

DN 80 
81.4 / 90

DN 100 
101.6 / 110

2 0.011

3 0.022 0.008

4 0.037 0.013

5 0.054 0.019 0.006

6 0.075 0.026 0.009

7 0.099 0.034 0.011

8 0.126 0.043 0.014 0.006

9 0.054 0.018 0.008

10 0.065 0.021 0.009

12 0.090 0.029 0.013 0.005

15 0.044 0.019 0.008

20 0.032 0.013 0.005

25 0.048 0.020 0.007

30 0.028 0.010

40 0.016

50 0.024

60 0.033

70 0.044

80 0.056

LƯU LƯỢNG ƯỚC TÍNH 
  Trên cơ sở 1 nhà ở bao gồm: 1 nhà 

vệ sinh, 1 bồn tắm, 1 vòi hoa sen, 1 
bồn rửa mặt, 1 bồn rửa bát, 1 máy 
giặt, 1 máy rửa bát.

2 TÍNH TỔNG CỘT NƯỚC THỰC (TDH) 
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XE M  XÉ T  T R Ư Ờ N G  H Ợ P
2 nhà ở được kết nối với một trạm nâng.  
Trạm phải xả nước thải ở độ cao 4 m trên tổng chiều dài ống là 
10 m, vỏ ống làm bằng nhựa PVC và dày 50 mm.

•  Chiều cao hình học: 4 m.

• Bảng thất thoát do xả: đối với 2 nhà ở,  
chúng tôi ước tính lưu lượng tại thời điểm cao điểm là 5 m3/giờ. 

Theo bảng thất thoát do xả, chiều cao là: 0.019 x 10= 0.19 m

   Do đó, tổng cột nước thực sẽ là: 4 m + 0.19 m = 4.19 m

   Do đó, dự án đưa ra các tiêu chuẩn sau:  
TDH = 4.19 m và lưu lượng = 5 m3/giờ

• Khách hàng của chúng tôi muốn lắp đặt một trạm bơm đặt trên 
sàn trong tầng hầm của mình.

Dòng Sanicubic tương thích với nhu cầu của anh ta.

Dựa vào phân tích đường cong hiệu suất bơm cho Sanicubic, 
chúng tôi xác nhận rằng trạm Sanicubic 2 Classic đáp ứng được 
nhu cầu lắp đặt.

Một khi tổng cột nước thực và 

lưu lượng đỉnh đã được xác định, 

đường cong đặc trưng của máy 

bơm có thể xác định độ phù hợp 

cho các yêu cầu.

Sau đó, thể tích của bể sẽ được 

xác định dựa theo những ràng 

buộc cụ thể của mỗi cài đặt.

TRỢ GIÚP LỰA CHỌN

TRẠM      
NÂNG
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THỦY LỰC

Máy bơm là bộ phận chính của trạm 
nâng. Với độ tin cậy cao, trạm nâng sẽ 
giúp bơm nước thải ra khỏi thiết bị.

SFA luôn đổi mới để liên tục cải thiện hiệu 
suất của các loại máy bơm.

Độ tin cậy và an toàn của các loại máy 
bơm này được đảm bảo nhờ vô số thử 
nghiệm được thực hiện trong các nhà 
máy của chúng tôi trong quá trình 
thiết kế: hai thử nghiệm điện 100%, thử 
nghiệm rò rỉ 100% và thử nghiệm chức 
năng.

BÁNH XE DÀNH CHO MÁY MÀI
PRO X K2
Sanicubic 1 WP
Sanicubic 2 Classic

BÁNH XE ĐA KÊNH
Sanicom 1
Sanicom 2

BÁNH XE MỘT KÊNH 
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 2 SC

BÁNH XE XOÁY KX V6
Sanicubic 1 VX
Sanicubic 2 VX

BÁNH XE HAI KÊNH
Sanipump ZPG 71

BÁNH XE HAI KÊNH
Sanipump SLD 700

BÁNH XE DÀNH CHO MÁY MÀI
PRO X K3
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 2 GR
Sanipump ZFS 71
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Trạm bơm lắp đặt trên sàn
TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G  S A N I C U B I C ? 
Vì không phải lúc nào cũng có thể lắp đặt trạm nâng ở tầng hầm, 
SFA cung cấp các dòng sản phẩm Sanicom và Sanicubic! 
Đây là những trạm bơm được đặt trên mặt đất một cách đơn giản để 
dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Sanicom dùng để bơm nước màu xám, trong khi Sanicubic bơm cả 
nước màu xám và nước màu đen.  

Sanicom® 1
Nước màu xám

Sanicom® 2
Nước màu xám

Sanicubic 1 WP
Nước thải

Sanicubic 2 Classic
Nước thải

Sanicubic 1 GR
Nước thải

Sanicubic 2 GR
Nước thải

Sanicubic 1 VX
Nước thải

Sanicubic 2 VX
Nước thải

Sanicubic 1 SC
Nước thải

Sanicubic 2 SC
Nước thải

•  Tiệm bánh, phòng thí nghiệm, quán sinh tố: 
bơm nước bồn rửa chén, quầy rượu, máy rửa chén, máy rửa 
ly thủy tinh

•  Tiệm làm tóc: dùng cho các khay đựng thuốc làm tóc ở 
tiệm làm tóc

•  Phòng tập thể dục, nhà hàng, cơ sở nha khoa và thú y: 
bơm nước từ các thiết bị vệ sinh có bồn rửa tay, vòi hoa sen 
và bồn tiểu nam

•  Lò nướng bánh mì: thoát nước ngưng tụ ở nhiệt độ cao
• Phòng nồi hơi và chất làm mềm: thoát nước màu xám
• Thoát nước sản xuất

•  Toàn bộ khu nhà biệt lập: thoát nước thải
•  Phần mở rộng nhà hoặc thiết kế nhà có hồ bơi: 
thoát nước thải

•  Phần mở rộng của nhà máy (thiết kế phụ kiện vệ sinh, nhà 
vệ sinh, bồn rửa và bồn tiểu): thoát nước thải

• Khu căn cứ của cơ sở, sự kiện văn hóa: thoát nước thải
•  Các khu phát triển trên sông, nhà gỗ nổi, sà lan: thoát 
nước thải

• Các căn hộ: bắt đầu bơ m từ 2 căn hộ trên cùng một trạm
• Quán rượu và nhà hàng: thoát nước thải
• Sân vận động: thoát nước thải
•  Khách sạn, các khu cắm trại, các văn phòng: thoát nước 
thải

• Thuyền: thoát nước thải

•  VẬN HÀNH HIỆU SUẤT CAO VỚI MÁY NGHIỀN SFA (NGOẠI TRỪ SANICUBIC 1 VX, SANICUBIC 2 VX VÀ SANICOM)

• ĐỘNG CƠ VÀ BỘ PHẬN CẢM BIẾN MỨC CÓ THỂ THÁO RA DỄ DÀNG

•  [1]ĐƠN VỊ ĐIỀU KHIỂN ĐI KÈM THEO TIÊU CHUẨN (NGOẠI TRỪ SANICUBIC 1 VÀ SANICOM 1)

• VẬN HÀNH AN TOÀN VỚI HỘP BÁO ĐỘNG ÂM THANH VÀ TRỰC QUAN

• CÁC ĐẦU VÀO THẤP

P.56

P.58

P.60

P.62

P.64

P.66

P.68

P.70

P.72

P.74

Thương mại Tập thểCá nhân Các ví dụ về việc sử dụng

55

T
R

Ạ
M

 N
Â

N
G



• Tổng cột áp: 11  m  
• Lưu lượng tối đa : 12  m³/h

HIỆU SUẤT

Trạm Sanicom 1 được thiết kế để nâng nước từ những nơi công cộng như phòng phẫu thuật, nhà tắm trong 
nhà thi đấu thể thao, tiệm giặt ủi, quán rượu, tiệm làm tóc, v.v. Trạm bơm có thể nâng nước có nhiệt độ lên 
đến 90 °C trong khoảng thời gian ngắn. Trạm được trang bị một ống nhúng giúp điều khiển khởi động và 
dừng động cơ. Một máy báo động mức độ cao được tích hợp trong thiết bị. Có sẵn máy báo động từ xa bằng 
âm thanh và hình ảnh dưới dạng tùy chọn bổ sung.

•  Khả năng bơm nước xám (ngoại trừ nhà vệ sinh) lên 
đến 90 °C

•  Lắp đặt đơn giản và dễ dàng không cần giải ngân đất
•  Khớp nối ống nạp nước cho mỗi mặt của thiết bị để 

tăng tính linh hoạt (đường kính ngoài 40)
•  Cảm biến mức và động cơ có thể tháo rời để dễ bảo trì

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp : 40, 50  mm

nước ăn mòn và/hoặc nước mặn, nước xám

TÙY CHỌN BỔ SUNG

Sanicom 1

Đường kính ngoài của ống xả : 32  mm

Đường kính ngoài của ống thông gió : 50  mm

Đa kênh

Hộp báo động có dây Sanicom 1
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng  (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Kích thước  (mm )

Sanicom 1 v02

Loại hộp điều khiển Tích hợp

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ Nhôm

Cánh quạt PA 6 GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 750

Công suất đầu ra P2 (W) 525

Chỉ số chống nước IPX4

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 11

Lưu lượng tối đa (m³/h) 12

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 32

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 50

Tổng thể tích (L) 14

Thể tích hữu ích (L) 5.7

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 135/50

Mức báo động (mm) 205

Kích thước hạt (mm) 8

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 90 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 11.5

Mã sản xuất COM1002
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• Tổng cột áp: 15  m  
•  Lưu lượng tối đa : 16  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicom 2 là một trạm nâng với hai máy bơm được thiết kế cho mục đích sử dụng thương mại. Trạm bơm 
nước xám lên đến 90 °C (tối đa 5 phút) từ nhà bếp nhà hàng, tiệm giặt ủi, phòng phẫu thuật, quán rượu, tiệm 
làm tóc, v.v. Sanicom 2 bao gồm 2 máy bơm độc lập. Máy bơm thứ hai hỗ trợ máy bơm thứ nhất trong trường 
hợp có nguồn nước lớn nạp vào. Bể được lắp 2 ống nhúng điều khiển hoạt động của cả động cơ và cả hệ 
thống báo động. Có sẵn báo động có dây từ xa dưới dạng tùy chọn bổ sung.

•  Khả năng bơm nước xám lên đến 90 °C.
•  Lắp đặt đơn giản và dễ dàng mà không cần giải ngân 

đất.
•  2 ống nạp nước bên thấp Ø ngoài 80 (có thể làm mối 

nối đối với Ø ngoài 50 hoặc Ø ngoài 40).
•  Được cung cấp cùng với bộ điều khiển từ xa: 2 máy 

bơm luân phiên để sử dụng chuyên sâu hơn.
•  Động cơ có thể tháo rời và cảm biến mức để dễ bảo 

trì.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp: 40, 50, 80  mm

nước ăn mòn và, hoặc nước mặn, nước xám

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicom 2 

Đường kính ngoài của ống xả: 50  mm

Đường kính ngoài của ống thông gió: 50  mm

Hộp điều khiển cơ bản

Đa kênh

TÙY CHỌN BỔ SUNG
Hộp báo động có dây Sanicom 2
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng  (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicom 2 v02

Loại hộp điều khiển Hộp điều khiển cơ bản

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ Nhôm

Cánh quạt PA 6 GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 1500

Công suất đầu ra P2 (W) 1050

Chỉ số chống nước IPX4

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 15

Lưu lượng tối đa (m³/h) 16

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50, 80

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 50

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 50

Tổng thể tích (L) 34

Thể tích hữu ích (L) 13

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 145/60

Mức báo động (mm) 215

Kích thước hạt (mm) 8

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 90 °C

Loại cánh quạt Đa kênh

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 25

Mã sản xuất COM2002

Kích thước  (mm )
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• Tổng cột áp : 13  m  
•  Lưu lượng tối đa : 15  m³/h

HIỆU SUẤT

Trạm nâng Sanicubic 1 WP được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân (nhà ở, cơ sở thương mại nhỏ) và thu 
gom tất cả nước thải từ nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hoặc phòng giặt. Nhờ công nghệ mài Pro X K2, thiết bị 
loại bỏ nước thải thông qua đường ống có đường kính ngoài nhỏ 50 mm.

•  Cài đặt đơn giản và dễ dàng mà không cần giải ngân 
đất.

•  4 cửa vào, trong đó có 2 cửa thấp để linh hoạt hơn khi 
lắp đặt.

•  Công nghệ mài Pro X K2 thoát nước thải qua ống 
mềm có đường kính ngoài 50 mm.

•  Phốt gia cố IP68 và điều khiển từ xa.
•  Động cơ có thể tháo rời và cảm biến mức để dễ bảo 

trì.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp: 40, 50, 100, 110  mm

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 1 WP

Đường kính ngoài của ống xả  : 50  mm

Đường kính ngoài của ống thông gió: 50  mm

Hộp điều khiển cơ bản

Bánh mài Pro X K2

Hộp báo động từ xa có dây, hoạt động 
bằng hình ảnh và âm thanh (5m)
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 1 WP

Loại hộp điều khiển Cơ bản

Nguyên vật liệu

Bể chứa PP

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ PA 12 GF

Cánh quạt PP GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 1500

Công suất đầu ra P2 (W) 1050

Chế độ hoạt động S3 30%

Chỉ số chống nước IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 13

Lưu lượng tối đa (m³/h) 15

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50, 100, 110

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 50

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 50

Tổng thể tích (L) 32

Thể tích hữu ích (L) 10

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 140/70

Mức báo động (mm) 210

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Bánh mài Pro X K2

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 23

Mã sản xuất CUBIC1IP68NM

Kích thước  (mm )
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•  Tổng cột áp: 13  m  
• Lưu lượng tối đa : 15  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicubic 2 Classic là trạm có 2 máy bơm được thiết kế để nâng nước thải từ các nhà một gia đình, nhà hồ 
bơi, nhà bếp, v.v. 
Nhờ công nghệ nghiền chất thải Pro X K2, trạm bơm thoát nước thải qua một đường ống có đường kính nhỏ 
50 mm. Hai máy bơm hoạt động luân phiên. Có 5 đầu nạp nước, trong đó có 2 đầu thấp cho phép linh hoạt 
trong việc lắp đặt thiết bị vệ sinh.

•  Thiết bị dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng nhờ cảm 
biến mức và động cơ có thể tháo rời.

•  2 máy bơm hoạt động luân phiên.
•  5 đầu nạp nước, trong đó có 2 đầu thấp.
•  Công tắc mức thấp.
•  Khả năng bị tắc nghẽn thấp nhờ công nghệ mài Pro 

X K2.
• Ống thoát nước có đường kính 50mm.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp: 40, 50, 100, 110  mm

nước xám, nước màu đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 2 Classic

Đường kính ngoài của ống xả : 50  mm

Đường kính ngoài của ống thông gió: 50  mm

Hộp điều khiển cơ bản

Bánh mài Pro X K2

Hộp báo động từ xa có dây, hoạt động 
bằng âm thanh và hình ảnh
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng  (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 2 Classic

Loại hộp điều khiển Cơ bản

Nguyên vật liệu

Bể chứa PP

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ PA 12 GF

Cánh quạt PP GF

Thống số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 1500

Công suất đầu ra P2 (W) 1050

Chế độ hoạt động S3 50%

Chỉ số chống nước IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 13

Lưu lượng tối đa (m³/h) 15

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50, 100, 110

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 50

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 50

Tổng thể tích (L) 45

Thể tích hữu ích (L) 17.5

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 140/70

Mức báo động (mm) 210

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Bánh mài Pro X K2

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 35

Mã sản xuất R4LCIP68NM

Kích thước  (mm )
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•  Tổng cột áp: 39  m  
•  Lưu lượng tối đa : 17  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicubic 1 GR là trạm được dùng cho mục đích sử dụng cá nhân (gian hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ). Trạm 
thu gom tất cả nước thải từ nhà vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp hoặc phòng giặt. Trạm có một máy bơm được 
trang bị hệ thống nghiền Pro X K3. Trạm có 7 đầu nạp nước để thu gom tất cả các loại nước thải ở những 
thiết lập khắt khe nhất. 
Kiện hàng tiêu chuẩn có sẵn hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén và một máy báo động bằng âm 
thanh và hình ảnh.

•  Cài đặt không cần khai quật.
•  Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
•  Kích thước nhỏ gọn.
•  7 đầu nạp nước.
•  Bánh xe pha loãng.
•  5 phiên bản gồm dạng một pha hoặc ba pha.
•  Kết nối tích hợp và van một chiều.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 1 GR

Tùy thuộc vào mô hình

Đường kính đầu vào DN : 50, 100

Đường kính đầu xả DN : 50

Đường kính ngoài của ống thông gió : 75  mm

Bộ điều khiển ZPS - phiên bản bơm đơn

Bánh mài Pro X K3
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 1 GR 
SE71.1 S

Sanicubic 1 GR 
SE71.1 T

Sanicubic 1 GR 
SE71.2 T

Sanicubic 1 GR 
SE71.3 T

Sanicubic 1 GR 
SE71.4 T

Loại hộp điều khiển Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE LD PE LD PE LD PE LD PE LD

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2200 2100 2100 3900 3900

Công suất đầu ra P2 (W) 1700 1700 1700 3200 3200

Chế độ hoạt động S3 25% S3 25% S3 25% S3 25% S3 25%

Chỉ số chống nước IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 22 22 25 35 39

Lưu lượng tối đa (m³/h) 17 17 17 17 17

Đường kính ống nạp DN 50, 100 50, 100 50, 100 50, 100 50, 100

Đường kính ống xả DN 50 50 50 50 50

Đường kính ngoài của ống thông gió 
(mm)

75 75 75 75 75

Tổng thể tích (L) 55 55 55 55 55

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 140-250/30 140-250/30 140-250/30 140-250/30 140-250/30

Mức báo động (mm) 180-290 180-290 180-290 180-290 180-290

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm 
(5 phút)

55 °C 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C

Loại cánh quạt Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3

Loại kích hoạt Khí nén Khí nén Khí nén Khí nén Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 64 64 64 68 68

Mã sản xuất CUBIC1GRSE71-1S CUBIC1GRSE71-1T CUBIC1GRSE71-2T CUBIC1GRSE71-3T CUBIC1GRSE71-4T

Kích thước  (mm )
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•  Tổng cột áp: 39  m  
•  Lưu lượng tối đa : 17  m³/h

HIỆU SUẤT

Trạm Sanicubic 2 GR được thiết kế để nâng nước thải từ các ngôi nhà riêng lẻ, nhà bể bơi, nhà bếp, v.v. Trạm 
có 2 máy bơm được trang bị hệ thống nghiền Pro X K3. Hệ thống này sẽ được kích hoạt đồng thời trong 
trường hợp có nguồn nước lớn. 
Sanicubic 2 GR có 4 phiên bản cho 4 hiệu suất nâng nước cấp độ cao. Có 5 đầu nạp nước với đường kính khác 
nhau. 
Trạm nâng đi kèm hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén và một máy báo động bằng âm thanh và 
hình ảnh.

•  Cài đặt không cần khai quật.
•  Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
•  Bánh xe mở rộng.
•  3 đầu vào DN 100, 2 đầu vào DN 50.
•  Bể chứa 150 lít.
•  4 phiên bản ba pha.
•  Có van một chiều & mặt bích đầu ra.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 2 GR

Tùy thuộc vào mô hình

Đường kính đầu vào DN : 100, 150

Đường kính đầu xả DN : 50

Đường kính ngoài của ống thông gió : 75  mm

Bộ điều khiển ZPS - phiên bản hai máy bơm

Bánh mài Pro X K3
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng  (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 2 GR SE71.1 T Sanicubic 2 GR SE71.2 T Sanicubic 2 GR SE71.3 T Sanicubic 2 GR SE71.4 T

Loại hộp điều khiển Hộp ZPS 2 Hộp ZPS 2 Hộp ZPS 2 Hộp ZPS 2

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE LD PE LD PE LD PE LD

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2100 2100 3900 3900

Công suất đầu ra P2 (W) 1700 1700 3200 3200

Chế độ hoạt động S3 25% S3 25% S3 25% S3 25%

Chỉ số chống nước IP68 IP68 IP68 IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 22 25 35 39

Lưu lượng tối đa (m³/h) 17 17 17 17

Đường kính ống nạp DN 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150

Đường kính ống xả DN 50 50 50 50

Đường kính ngoài của ống thông gió 75 75 75 75

Tổng thể tích (L) 150 150 150 150

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 140-250/30 140-250/30 140-250/30 140-250/30

Mức báo động (mm) 180-290 180-290 180-290 180-290

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm 
(5 phút)

55 °C 55 °C 55 °C 55 °C

Loại cánh quạt Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3 Bánh mài Pro X K3

Loại kích hoạt Khí nén Khí nén Khí nén Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 137 137 144 144

Mã sản xuất CUBIC2GRSE71-1T CUBIC2GRSE71-2T CUBIC2GRSE71-3T CUBIC2GRSE71-4T

Kích thước  (mm )
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• Tổng cột áp: 13  m  
•  Lưu lượng tối đa : 40  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicubic 1 VX là trạm nâng có 1 máy bơm được trang bị cánh quạt xoáy. Trạm được thiết kế để nâng nước 
thải từ các nhà rạp hoặc các cơ sở thương mại nhỏ. Sanicubic 1 VX có quyền truy cập trực tiếp và an toàn vào 
máy bơm và cảm biến mức. Kiện hàng tiêu chuẩn đã bao gồm hộp điều khiển từ xa và máy báo động bằng 
âm thanh và hình ảnh.

•  Cài đặt không cần khai quật.
• Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
•  3 đầu nạp nước.
•  Cánh quạt xoáy.
•  Truy cập trực tiếp và an toàn vào máy bơm.
•  Có sẵn hộp điều khiển từ xa.
•  Có sẵn máy báo động có dây.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp : 40, 50, 100, 110, 125  mm

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 1 VX

Đường kính ngoài của ống thông gió : 75  mm

Hộp điều khiển cơ bản

Cánh quạt xoáy

Hộp báo động từ xa có dây hoạt 
động bằng âm thanh và hình ảnh

Đường kính ngoài của ống xả : 90/110  mm
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 1 VX

Loại hộp điều khiển Cơ bản

Nguyên vật liệu

Bể chứa PP GF

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ PA 12 GF

Cánh quạt PPO GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2000

Công suất đầu ra P2 (W) 1400

Chế độ hoạt động S3 15%

Chỉ số chống nước IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 13

Lưu lượng tối đa (m³/h) 40

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50, 100, 110, 125

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 90/110

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 75

Tổng thể tích (L) 60

Thể tích hữu ích (L) 21

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 165/95

Mức báo động (mm) 235

Kích thước hạt (mm) 50

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Xoáy

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 30

Mã sản xuất CUBIC1XLVX

Kích thước  (mm )
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•  Tổng cột áp: 16  m  
• Lưu lượng tối đa : 55  m³/h

HIỆU SUẤT

Trạm nâng Sanicubic 2 VX được thiết kế để nâng nước thải từ các cửa hàng, nhà riêng và các cơ sở công cộng. 
Trạm được trang bị hai máy bơm có gắn cánh quạt xoáy để tạo lối đi tự do 50 mm. 5 đầu vào của thiết bị cho 
phép kết nối nhiều thiết bị vệ sinh. 

•  Cài đặt không cần giải ngân
•  Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
•  5 đầu nạp nước, trong đó có 2 đầu thấp.
•  Mức độ tương tác thấp.
•  2 cánh quạt xoáy.
•  Động cơ hoạt động luân phiên.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI
Đường kính ngoài của ống nạp : 40, 50, 100, 110, 125  mm

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 2 VX

Đường kính ngoài của ống thông gió. : 75  mm

Hộp điều khiển cơ bản

Cánh quạt xoáy

Hộp báo động từ xa có dây hoạt 
động bằng âm thanh và hình ảnh

Đường kính ngoài của ống xả: 90/110  mm
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 2 VX S

Loại hộp điều khiển Cơ bản

Nguyên vật liệu

Bể chứa PP GF

Các-te bơm PA 12 GF

Các-te động cơ PA 12 GF

Cánh quạt PPO GF

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 230

Tần số (Hz) 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 2000

Công suất đầu ra P2 (W) 1400

Chế độ hoạt động S3 30%

Chỉ số chống nước IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 13

Lưu lượng tối đa (m³/h) 40

Đường kính ngoài của ống nạp (mm) 40, 50, 100, 110, 125

Đường kính ngoài của ống xả (mm) 90/110

Đường kính ngoài của ống thông gió (mm) 75

Tổng thể tích (L) 120

Thể tích hữu ích (L) 26

Mức BẬT/Mức TẮT (mm) 165/95

Mức báo động (mm) 235

Kích thước hạt (mm) 50

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 70 °C

Loại cánh quạt Xoáy

Loại kích hoạt Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 101

Mã sản xuất CUBIC2XLVX

Kích thước  (mm )
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• Tổng cột áp: 22  m  
• Lưu lượng tối đa : 165  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicubic 1 SC là trạm nâng với một máy bơm 3 pha làm bằng gang, được lắp cánh quạt một kênh. Được thiết 
kế để nâng nước thải từ các tòa nhà công cộng hoặc trung tâm mua sắm, trạm bao gồm 4 phiên bản máy 
bơm. Kiện hàng tiêu chuẩn có sẵn hộp điều khiển từ xa được điều khiển bằng khí nén và máy báo động bằng 
âm thanh và hình ảnh.

•  Cài đặt không cần khai quật.
• Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
•  1 đầu vào DN150.
•  Bơm 3 pha làm bằng gang.
•  Lối đi tự do 80 mm hoặc 100 mm.
•  Hộp điều khiển đi kèm (ZPS hoặc PS2)
•  Khởi động sao-tam giác cho phiên bản 

Sanicubic 1 SC7.5T.
•  Có thể tùy chỉnh trạm (thể tích bể chứa và cửa vào) để 

lắp đặt theo nhu cầu riêng.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 1 SC

Tùy thuộc vào mô hình

Đường kính đầu vào DN : 150

Đường kính đầu xả DN : 100

Đường kính ống thông gió DN : 100

Bộ điều khiển ZPS - phiên bản bơm đơn

Đơn kênh

Hộp hệ thống PS2
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ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Lưu lượng  (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 1 SC3.0 T Sanicubic 1 SC4.0 T Sanicubic 1 SC5.5 T Sanicubic 1 SC7.5 T

Loại hộp điều khiển Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1 Hộp ZPS 1 Hộp hệ thống PS2

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE HD PE HD PE HD PE HD

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 4000 5500 6300 8700

Công suất đầu ra P2 (W) 3000 4000 5500 7500

Chế độ hoạt động S3 25% S3 25% S3 25% S3 25%

Chỉ số chống nước IP68 IP68 IP68 IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 10 13 18 22

Lưu lượng tối đa (m³/h) 120 140 160 165

Đường kính đầu vào DN 150 150 150 150

Đường kính đầu xả DN 100 100 100 100

Đường kính ống thông gió DN 100 100 100 100

Tổng thể tích (L) 480 480 480 480

Thể tích hữu ích (L) 270 270 270 270

Kích thước hạt (mm) 80 80 100 100

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C

Loại cánh quạt Đơn kênh Đơn kênh Đơn kênh Đơn kênh

Loại kích hoạt Khí nén Khí nén Khí nén Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 210 220 225 240

Mã sản xuất CUBIC1SC3-0T CUBIC1SC4-0T CUBIC1SC5-5T CUBIC1SC7-5T

Kích thước  (mm )
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•  Tổng cột áp : 22  m  
•  Lưu lượng tối đa : 165  m³/h

HIỆU SUẤT

Sanicubic 2 SC là trạm nâng lắp trên sàn với 2 máy bơm cánh quạt một kênh. Sanicubic 2 SC có 4 phiên bản. 
Trạm có một đầu vào DN 150 để nâng lượng nước thải lớn từ các tòa nhà công cộng hoặc các khu chung cư. 
Kiện hàng tiêu chuẩn có sẵn hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén (ZPS) và máy báo động bằng âm 
thanh và hình ảnh. Phiên bản Sanicubic 2 SC7.5T đi kèm hộp điều khiển PS2 tích hợp trong tủ điện.

•  Hai máy bơm ba pha.
•  1 đầu vào DN150.
•  Có 4 phiên bản.
•  Bể chứa 1000 lít.
•  Lối đi tự do 80 mm hoặc 100 mm.
•  Hộp điều khiển đi kèm (ZPS hoặc PS2).
•  Khởi động sao-tam giác cho phiên bản 

Sanicubic 2 SC7.5T.
•  Tùy chỉnh bể theo yêu cầu (thể tích bể lên đến 

20000 L và số lượng đầu vào).
•  Có sẵn phụ kiện lắp đặt nếu cần sử dụng.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

MỐI NỐI

nước xám, nước đen

HÀNG TIÊU CHUẨN

Sanicubic 2 SC

Tùy thuộc vào mô hình

Đường kính đầu vào DN  : 150

Đường kính đầu xả DN  : 100

Bộ điều khiển ZPS - phiên bản hai máy bơm

Đơn kênh

Hộp hệ thống PS2

Đường kính ống thông gió DN  : 100
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Lưu lượng (m³/h )

KÍCH THƯỚC

Chiều cao đường thoát nước (m)

Sanicubic 2 SC3.0 T Sanicubic 2 SC4.0 T Sanicubic 2 SC5.5 T Sanicubic 2 SC7.5 T

Loại hộp điều khiển Hộp ZPS 2 Hộp ZPS 2 Hộp ZPS 2 Hộp hệ thống PS2

Nguyên vật liệu

Bể chứa PE HD PE HD PE HD PE HD

Các-te bơm GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Các-te động cơ GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Cánh quạt GG-20 GG-20 GG-20 GG-20

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 400 400 400 400

Tần số (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

Công suất tiêu thụ P1 (W) 4000 5500 6300 8700

Công suất đầu ra P2 (W) 3000 4000 5500 7500

Chế độ hoạt động S3 25% S3 25% S3 25% S3 25%

Chỉ số chống nước IP68 IP68 IP68 IP68

Thủy lực

Tổng cột áp (m) 10 13 18 22

Lưu lượng tối đa (m³/h) 120 140 160 165

Đường kính đầu vào DN 150 150 150 150

Đường kính đầu xả DN 100 100 100 100

Đường kính ống thông gió DN 100 100 100 100

Tổng thể tích (L) 1000 1000 1000 1000

Thể tích hữu ích (L) 500 500 500 500

Kích thước hạt (mm) 80 80 100 100

Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút) 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C

Loại cánh quạt Đơn kênh Đơn kênh Đơn kênh Đơn kênh

Loại kích hoạt Khí nén Khí nén Khí nén Khí nén

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 370 385 400 425

Mã sản xuất CUBIC2SC3-0T CUBIC2SC4-0T CUBIC2SC5-5T CUBIC2SC7-5T

Kích thước  (mm )

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY
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Phụ kiện và hộp điều khiển

Thiết bị báo động

Báo động có dây bằng âm thanh và hình ảnh

Sản phẩm Mã nhà máy Có thể được sử dụng với

Hộp báo động có dây Sanicom 1 BOITALARMCOM1002 Sanicom 1 không bắt buộc

Thiết bị báo động từ xa, có dây, hoạt động 
bằng hình ảnh và âm thanh (5m)

BOITALARMCOM2002 Sanicom 2 không bắt buộc

Thiết bị báo động từ xa, có dây, hoạt động 
bằng hình ảnh và âm thanh (5m)

- Sanicubic 1 WP/1 VX/2 Classic/2VX có sẵn  
trong kiện hàng tiêu chuẩn

Hộp điều khiển

Thiết bị điều khiển từ xa (dây cáp 4 m)

Sản phẩm Mã nhà máy Có thể được sử dụng với

Hộp điều khiển cơ bản - Sanicom 2
Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 VX

Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 VX

có sẵn  
trong kiện hàng tiêu chuẩn

• Chỉ số chống nước: IP44
• Cáp: 5 m

Thiết bị báo động Sanicom 1 là máy báo động có dây dài 5 m cho phép giám sát máy bơm Sanicom 1 từ 
một căn phòng khác. Máy báo động được cấp điện bởi trạm nâng, do đó, máy không cần một nguồn điện 
riêng. Trong trường hợp mất điện, máy sẽ hoạt động bằng pin nằm trong hộp báo động. Hộp báo động có 
thể phát hiện mực nước bất thường trong bể chứa và giám sát nguồn điện.

Hộp điều khiển được cung cấp kèm một dây cáp dài 4 m để cài đặt từ xa. Thiết bị giúp giám sát trạm 
nâng với khả năng kích hoạt chế độ vận hành bắt buộc. Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh được kích 
hoạt trong trường hợp mực nước trong bể cao bất thường hoặc trong trường hợp cắt điện.
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Hộp điều khiển ZPS

Sản phẩm Mã nhà máy Có thể được sử dụng với

HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 1 S ZPS-001 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 2 S ZPS-002 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 1 T ZPS-003 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 2 T ZPS-004 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 1 S ZPS-005 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 2 S ZPS-006 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 1 T ZPS-007 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 2 T ZPS-008 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

Bảng điều khiển ZPS có 8 mẫu: phiên bản cho 1 hoặc 2 máy bơm, một pha hoặc ba pha, điều khiển bằng 
khí nén hoặc bằng phao. Được tích hợp báo động âm thanh và hình ảnh. Hiển thị trạng thái hoạt động 
của (các) máy bơm bằng tin nhắn văn bản và đèn báo hiệu. Bộ nhớ trong lưu được tối đa 64 tin nhắn. Vận 
hành tự động với một máy bơm, vận hành luân phiên với trạm hai máy bơm, máy bơm thứ hai sẽ kích hoạt 
nếu cần thiết. Có thể kiểm soát mức bằng áp suất động. Công tắc phao hoặc giao diện 4–20 mA cho cảm 
biến bên ngoài. Hiển thị thời gian hoạt động, mức tiêu thụ điện năng và khoảng thời gian bảo dưỡng. Kiện 
hàng có bao gồm giá treo tường.

Hộp điều khiển ZPS 1 Hộp điều khiển ZPS 2

Hộp hệ thống PS 2

Sản phẩm Mã nhà máy Có thể được sử dụng với

Hộp hệ thống PS2 - Sanicubic SC7.5T có sẵn  
trong kiện hàng tiêu chuẩn

•  Hộp đựng bộ điều khiển PS2 được lắp vào trong cửa tủ điều khiển và thiết bị điều 
khiển được gắn trên thanh ray.

• Có thể kết nối các cảm biến mức khác nhau.
•  Kiểm soát hoàn toàn hoạt động của máy bơm bằng màn hình LCD và chiết áp kỹ thuật 

số.
• 8 đèn LED hiển thị trạng thái và lỗi của máy bơm.
• Kích thước: Rộng 600 x Cao 600 x Sâu 210
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TẠ I  S A O  N Ê N  S Ử  D Ụ N G  S A N I G R E A S E ?

Các chức năng của bẫy mỡ

Mọi nhà hàng đều thải ra nước thải đầy chất béo và dầu, có nguồn gốc động vật hoặc 
thực vật. Điều này dẫn đến lượng cặn cao trong đường ống. Các chất cặn này làm gián 
đoạn hoạt động bình thường của mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải.

Bằng cách lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ, chất thải vĩ mô và mỡ được giữ lại tại nguồn. Nhờ 
đó, điều này giúp ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào đối với nước và các thiết bị vệ sinh công 
cộng.

Điều L 13 31 10 của Bộ luật Y tế Công cộng mới quy định rằng: «Mọi hành vi 
xả nước thải không phải là nước thải sinh hoạt vào cống rãnh công cộng 
phải được sự cho phép trước của cộng đồng sở hữu các công trình mà 
nước này sẽ đi qua trước khi ra môi trường tự nhiên».
Các quy định về vệ sinh và y tế của sở phải nêu rõ các quy tắc quản lý chất 
thải béo, cụ thể là việc lắp đặt hệ thống tiền xử lý. Chúng tôi cũng nhận 
thấy rằng ngày càng có nhiều thành phố áp đặt điều này vào các văn bản 
pháp luật của thành phố.

Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn NF EN1825-2 
Đối với thiết bị tách dầu mỡ có bể chứa cặn, phương pháp tính toán theo tiêu 
chuẩn NF EN1825-2 như sau:

NS = Số bữa ăn x Thể tích bữa ăn x df x tf x fr x 
(3,600 x thời gian hoạt động hàng ngày)

fq

df: Hệ số tỷ trọng; tf: Hệ số nhiệt độ; vi: Hệ số chất tẩy rửa; fq: Hệ số đỉnh. 

Để tối đa hóa hiệu suất, cần bảo dưỡng bẫy mỡ hằng ngày. Đối với thiết 
bị tách dầu mỡ, ta cần bảo dưỡng hằng tháng.
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Bẫy mỡ

Thương 
mại

Ví dụ cách sử 
dụng

Kích thước 
danh định 

(NS)

• MÔ HÌNH THÉP KHÔNG GỈ

• BỂ CHỨA  ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ ĐỂ DỄ DÀNG LẮP ĐẶT

• Xe tải bán thức ăn di động
• Máy rửa bát di động
• Máy rửa bát thương mại
•  Chuẩn bị thức ăn theo sự kiện

Sanigrease T
Bẫy mỡ

P.80
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L L1 H E S FE DN
T 40 480 550 484 385 330 154 32
T 60 540 610 534 435 380 154 32
T 80 640 710 574 453 400 174 50
T 100 730 800 594 473 420 174 50

•  Tiết kiệm không gian.
•  Bảo trì nhanh chóng và dễ dàng nhờ 

van xả.
•  Bốn chân máy có thể điều chỉnh độ 

cao.
•  Bồn 304 L bằng thép không gỉ.
•  Có tay cầm.
•  Giỏ đựng có thể tháo rời.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

Sanigrease T 40/60/80/100 là bẫy mỡ được thiết kế cho bồn rửa chén ở nhà hàng.
Nhờ kích thước nhỏ, việc lắp đặt các thiết bị này rất nhanh chóng và dễ dàng. Bốn chân máy có thể điều 
chỉnh độ cao giúp dễ dàng vệ sinh xung quanh khay. Việc bảo trì được thực hiện dễ dàng nhờ giỏ đựng có 
thể tháo rời và các van xả.

Sanigrease T 40 / T 60 / T 80 / T 100

Sanigrease 
T 40

Sanigrease 
T 60

Sanigrease 
T 80

Sanigrease 
T 100

Nguyên vật liệu

Bể chứa Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Thủy lực

Tổng thể tích (L) 39 53 67 82

Đường kính ống nạp DN 32 32 50 50

Đường kính ống xả DN 32 32 50 50

Đường kính cống DN 25 25 25 25

Nhận dạng và hậu cần

Trọng lượng thô (kg) 26 29 36 40

Mã sản xuất GREASET-001 GREASET-002 GREASET-003 GREASET-004

KÍCH THƯỚC

Kích thước  (mm )
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CAM KẾT CỦA TẬP ĐOÀN SFA CHÚNG TÔI

SFA là một tập đoàn công nghiệp có mặt trên toàn thế giới, với mục tiêu chính đơn giản: thiết kế 
và sản xuất các giải pháp gia dụng và chuyên nghiệp ở bất cứ nơi nào có dòng nước chảy qua.

Tham vọng của chúng tôi là tiếp tục ĐỒNG HÀNH và PHÁT TRIỂN với tất cả các đối tác và cổ đông 
của chúng tôi (tất cả những người tham gia vào cuộc sống kinh doanh của chúng tôi, những người 
xem công ty và những người mà chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp), theo một cách 

tiếp cận chung nhằm phát triển và tiến bộ lâu dài.

 Cam kết về sự tôn trọng giúp chúng tôi điều hướng mối quan hệ với tất cả các bên liên quan. 
Sự tôn trọng này là một phần lâu dài trong các hoạt động và các mối quan hệ kinh doanh của 
chúng tôi. Việc ghi nhận sự khác biệt của từng cá nhân phải được xem xét và vượt lên sự tuân 
thủ tối thiểu về luật pháp và điều lệ.

Sự tôn trọng là trọng tâm của sự tương tác giữa người với người, không chỉ trong SFA và đối với 
khách hàng của chúng tôi, mà còn trong các môi trường xã hội và rộng lớn hơn của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng các cá nhân và quyền riêng tư của họ.

 Cam kết về tính chính trực của chúng tôi khiến chúng tôi phải nghiêm túc tôn trọng nghĩa vụ 
trung thực trong các mối quan hệ kinh doanh của mình. Tính chính trực yêu cầu tất cả chúng 
tôi; đặc biệt là ban lãnh đạo, làm gương trong việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với 
khách hàng, đồng nghiệp và tất cả các bên liên quan khác.

 Cam kết về chất lượng của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chất lượng. 
Chất lượng áp dụng cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh và mọi người đều có vai trò và đóng góp 
để đạt được mục tiêu này. Tham vọng của chúng tôi là được tất cả các bên liên quan công nhận 
và chấp thuận khi chúng tôi cùng nhau phát triển.

Tinh thần Đồng đội truyền cảm hứng cho chúng tôi bao gồm sự đoàn kết và hợp tác. Điều này 
có nghĩa là chúng ta có thể kết hợp các kỹ năng tốt nhất vì lợi ích của khách hàng và các bên 
liên quan, đồng thời cùng nhau vượt qua những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt hôm 
nay và trong tương lai.

Các nguyên tắc hành động và ứng xử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc cơ bản, chẳng 
hạn như các nguyên tắc của Tuyên Ngôn Thế giới về Quyền Con Người, của luật chế độ nô lệ 
hiện đại và các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (đặc biệt là các điều lệ liên quan đến 
việc cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bức).

Hiến chương đạo đức

 “ĐẢM BẢO RẰNG ĐẠO ĐỨC KINH 
DOANH LÀ TRỌNG TÂM CỦA SỰ TĂNG 

TRƯỞNG CÓ TRÁCH NHIỆM.”







SFA Việt Nam 

Kh
ôn

g 
hợ

p 
đồ

ng
. S

FA
 b

ảo
 lư

u 
qu

yề
n 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 c

hi
 ti

ết
, t

hi
ết

 k
ế 

và
 h

ìn
h 

ản
h 

m
à 

kh
ôn

g 
có

 th
ôn

g 
bá

o 
trư

ớc
 - 

R
C

S 
PA

R
IS

 B
 4

09
 9

66
 6

45


