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INTRODUCTION: 
GIỚI THIỆU 

 
  DiAn Sanitary Equipments  already have been located on train since 2005 , counted from 2005 to nowaday they have above 
2000 units, and they all have operated well. 
Hệ thống vệ sinh nhãn hiệu Dĩ An được lắp trên xe lửa từ năm 2005 , tính từ năm 2005 đến nay đã lắp khoảng 2000 bộ , chúng 
đều  đã và đang hoạt động tốt. 
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I. STRUCTURE OF THE DIAN SANITARY EQUIPMENTS   : 
                               CẤU TẠO HỆ THỐNG VỆ SINH NHÃN HIỆU DĨ AN 

  The structure of the DiAn Sanitary Equipments  as shown in Figure 1: 
 Cấu tạo của hệ thống Vệ Sinh nhãn hiệu Dĩ An được thể hiện trong hình 1 : 
  This Equipment has two system , the Air –Water-Waste System and the Treatment Tank . 
  The Air-Water-Waste System is locted on the floor of the car , the Treatment Tank is located under the frame of the car . 
 Hệ thống này gồm 2 hệ thống thành phần là hệ thống Thuỷ-Khí-Bồn cầu và Thùng Xử lý . Hệ thống Thuỷ- Khí- Bồn cầu được 
đặt trên sàn xe , trong phòng vệ sinh , Thùng Xử lý được lắp dưới gầm xe . 
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FIGURE 1 – HÌNH 1  
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1.1-Structure of the Air-Water-Waste System: 
      Hệ thống Thuỷ –Khí-Bồn cầu  

 The Air-Water-Waste System to be shown in Figure 2, 
 Hệ thống Thuỷ –Khí – Bồn cầu  được thể hiện trong hình 2 . 

FIGURE 2- HÌNH 2  
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The Air-Water-Waste System consist of : 
Hệ thống Thuỷ –Khí – Bồn cầu  bao gồm : 
 1-the filter lubricator, its function is to sediment water in air, regulate air pressure, and add iol into the air . 
    Bộ lọc nước và phân dầu bôi trơn, chức năng của nó tách nước ra khỏi không khí, điều chỉnh áp suất không khí nén và 
phân phối dầu vào không khí nén  
 2-The flush activator, its function is to let air go into the system to ferform some the later’s working. 
    Nút tác động, chức năng của nó là cho không khí vào hệ thống để hệ thống hoạt động . 
 3- Air –Water Valve, it lets air to act, therefor to alow the air to push the cylinder 13 in and out to open or to close the flapper 
9, to open or close water, to let air compress the Waste into the treatment tank. 
  Van thuỷ khí, dùng không khí nén tác động mở hay đóng nước,đưa không khí đến xi lanh 13 để mở hay đóng cánh bướm 9, 
đương không khí đền hộp khí đẩy để đẩy chất thải về thùng xử lý.   
3A-The bleed off plug, its function is to let air in bottom of the Air-Water Vale exhausting slowly as requirement  
 Là họng tiết lưu của van thuỷ khí, cho khí ở đáy piston van thuỷ khí châm châm ra ngoài theo yêu cầu . 
4-Bowl ventilator . Bộ thông khí bồn cầu  
5- Hopper Bleed Off. Van ngắt phun , mở thông khí hộp khí đẩy khi ngắt phun. 
6-Preesure Relief , it will open when air pressure is over a defined value. 
    Van an toàn, mở khi áp suất hộp khí đẩy tăng quá ( ví dụ do ống đẩy bị nghẹt ). 
7-Crank Arm, it tranmiss the force of cylinder 13 to the torque to open or to close the flapper 9.  
 Má khuỷu, có nhiệm vụ chuyển lực kéo, đẩy của xi lanh 13 thành monent quay làm đóng hoặc mở cánh bướm 9. 
8- bowl of toilet . bồn cầu . 
9-Flapper. When opening to alow water and waste flow  into the hopper 12, when closing to alow the air  compressing water 
and waste come down treament tank . also Flapper is closed to keep a little water on it to prevent the exhausting from the 
foul gas in the hopper. 
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 Cánh bướm. Khi mở cho nước và chất thải chảy vào hộp 12, khi đóng cho phép không khí nén ép nước và chất thải đi 
xuống thùng xử lý. Đồng thời khi cánh bướm đóng, nó có tác dụng giữ một ít nước ở phía trên nó ngăn không cho khí hôi 
bay lên bồn cầu . 
10-Rim (ring of pipe). Its function is guiding water going into the bow .  
    Vòng phun nước. Nó có nhiệm vụ phun nước vòng quanh bồn cầu  
11- Trap . a pipe has U shaped, it prevent bat smell goes up. 
     Đoạn ống cong chữ U, có tác dụng không cho mùi hôi bay lên . 
12- Hopper of Toilet. to let the compressed air push the wast and water into the streatment tanhk. 
     Hộp khí đẩy . 
13-Air cylinder. Its function to alow air coming into top or bottom , in order to close or open the Flapper . 
     Xi lanh khí. Nhận không khí nén vào phía trên hay dưới piston  để mở hoặc đóng cánh bướm . 
 1.2-Structure of the Treatment Tank: 
       Structure of the Treatment Tank is shown in the figure 3, 4 and 5, it consist of: 
  Cấu tạo thùng xử lý được thể hiện trên hình 3, 4 và 5  bao gồm: 
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FIGURE 3- HÌNH 3  
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FIGURE 4 
OUTSIDE OF TREATMENT TANK 
HÌNH DÁNG NGOÀI THÙNG XỬ LÝ 

. 
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FIGURE 5-  HÌNH 5  
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1- Tank body – thân thùng 
2- Cleaning cover, to be opened each year to spray water to clean and checking inside the tank. 

Cửa làm sạch, được mở mỗi năm để phun nước làm sạch và kiệm tra bên trong thùng 
3- Lid of tank - Nắp thùng 
4- Beam, the beam is used to install the tank under the frame of the car. 

Xà đỡ, công dụng của nó là nơi để lắp thùng lên bệ xe. 
5- Cap for filling chlorine- nắp để bỏ viên clo vào 
6- Primary chlorinator- Bộ clo sơ cấp. 
7- Secondary chlorinator – bộ clo thứ cấp  
8- Bark box assembly, or Synthetic media ,this sub system is shown in figure 6. 

Lắp hộp các cục cản, bộ này được thể hiện trong hình 6 
9- Gates for changing the location of the 11 as required. 

Các cửa để lắp van trượt 11 tuỳ theo vị trí thích hợp . 
-9-1- To be opened every 4 month period to spray water fo cleaning . 
 Các cửa 9-1 được mở mỗi 4 tháng để phun nước và làm sạch 
-9-2-  The gates for water and waste come in 
Các cửa lắp các ống để dẫn nước và chất thải vào thùng. 
-9-3- Their  function as the same as  that of gates 9-1, we can choice one of them as along to convenient. 
 Chức năng các cửa 9-3 giống như 9-1 các cửa này tuỳ chọn sao cho tiện  
- the gate 9, 9-1, 9-2, 9-3  all be shown in figure 5. 
 - Các cửa 9, 9-1, 9-2, 9-3 thể hiện trên hình 5. 

10- Daily draining gate . Daily drain water into environment .  
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Cửa xả thường xuyên – nước sau xử lý chảy ra cửa này . 
11- Slide vale. For draining mud and water after every 4 months . 

Van trượt, dùng xả bùn và nước sau mỗi 4 tháng . 
12- Ventilator- bộ thoát khí  

FIGURE 6- HÌNH 6 
SYNTHETIC MEDIA 

BỘ CẢN VÀ XỬ LÝ VI SINH 

 



                                                                                                              
Dian Sanitary Equipment 

 

Page 12 
 

II. THE PRINCIPLE OF THE TREATMENT TANK OPERATION: 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THÙNG XỬ LÝ: 

The principle of operation of the Treatment Tank is as shown in the Figure 10 : 
 Nguyên lý hoạt động của thùng xử lý như biểu diễn trong hình 10 : 

- Stimulates biological material part number 24825 or 24826 stimulates and helps becteria in dirt multiplying in the synthetic 
inside the tank. 

- Chất kích thích sinh học số 24825 hoặc 24826 kích thích và trợ giúp vi khuẩn trong chất bẩn trong các cục cản trong thùng. 
- Waste to be converted into liquid and gas ( primarily CO2 ) by becteria, gases exhaust to atmosphere through ventilator 12 . 

Liquid goes through primary and secondary chlorine contact chamber , through those , where liquid is disinfected bacteria , 
subtracted chlorine then drains out to the atmosphere . 
Vi khuẩn biến đổi các chất thải thành chất lỏng và khí ( chủ yếu là CO2 ), khi thoát ra ngoài trời qua thông khí 12. Chất 
lỏng chảy qua  hộp clo sơ cấp đến buồng tương tác clo thứ cấp, qua đó chất lỏng được diệt khuẩn, khử clo và đi ra môi 
trường 

- After each 4 month period the dirt residuce likes mud inside tank be taked away through Slide Valve 11 ( Figure 3). 
Sau mỗi chu kỳ 4 tháng, chất bẩn đọng lại được lấy qua van trượt 11 ( hình 3 ) và mang đi. 

- Because in the material to clean the toilet number 2487 contained Na2CO3, therefor:  
Vì trong chất rửa bồn cầu số 2478 có chứa Na2CO3 nên: 
   Cl2 + H2O    HCl + HClO . 
   2HCl + Na2CO3   2NaCl +H2O + CO2 
    NaCl , H2O , CO2 come to environment . 
   NaCl , H2O , CO2  thải ra môi trường 
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FIGURE 10- HÌNH 10 
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III- OPERATION AND MAINTENANCE DIAN SANITARY EQUIPMENT 
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VỆ SINH NHÃN HIỆU DĨ AN 

 
 3.1 TREATMENT TANK 
       THÙNG XỬ LÝ  
3.1.1-SYNTHETIC MEDIA  
        BỘ  CẢN  

Media life 10 years min .- Tuổi thọ trên 10 năm. 
Impervious to chamecals including diesel and gasoline – Không thấm các hoá chất kể cả dầu diesel và gasoline. 
Clean with a high-pressure washer and /or vacuum- Có thể làm sạch bằng máy rửa áp suất cao hay chân không . 
Food grade antifreeze compatible - tương thích với thực phẩm đông lạnh .  
U.S.F.D.A. Appruved – được cơ quan thuốc và thực phẩm Mỹ ( Food Drug Administration ) chấp thuận . 
Five (5) year product warranty – Bảo hành 5 năm. 
Synthetic Media is shown in figure 6 – bộ cản được thể hiện trong hình 6  

 
3.1.2-AUTHORIZED CHEMICALS – HOÁ CHẤT UỶ QUYỀN . 
- Chlorine Slugs.- Các viên clo hay cac con sên clo vì có khả năng tan từ từ và gậm nhấm vi khuẩn. 

- Kills the becterical in the effluent- Diệt vi khuẩn trong nước thải 
- 25 pound pail part number  94135 – thùng mang số 94135, nặng 25 cân anh ( 0,48 kh / pound ) 

- Microculture – chất vi mô  
- Stimulates biological breakdown – Kích thích vi khuẩn phân tách 
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- 5 pound pail dissolvable bags part number 24825 ; 0,5 pound / bags – thùng các gói số 24825, 5 cân anh; mỗi gói 0,5 
puond (0,48 kg/ pound) 

- 1 gallon liquid part number 24826 - 1 chai số 24826, một can anh (3,785 lít/gallon). 
- Microscrub- chất chà rửa Microscub  

- Use to clean toilet hopper- làm sạch hộp khí đẩy  
- Case of 12 , 16-ounce bottles part number 24827- Loại thùng 12 chai  16 lạng anh ( 28,349gam/ounce ) số 24827. 

- MicroClean – chất làm sạch Microclean . 
- Safe to use on all surfaces , especially the toilet – sử dụng làm sạch các bề mặt WC đặc biệt toilet . 
- Case of 12 quarts , concentrate or ready to use – loại thùng 12 đậm đặc hay pha sẵn , thùng 12 lít anh ( 946,35ml/quart ) 
- Ready to use : part number 24542 – Loại pha săn : mã 24542 
- Concentrate : part number 24542-13- Loại đậm đặc : mã 24542-13 

3.1.3-TREATMENT TANK DETAIL- TÌNH TIẾT BẢO DƯỠNG THÙNG XỬ LÝ  
- Biologically processes waste – Quá trình xử lý chất thải là vi sinh  
- Human waste , toilet paper , water only-chỉ xử lý chất thải của người , giấy vệ sinh và nước . 
- Keep chlorinator filled at all times- Luôn chế đầy hộp clo . 
- Lay chlorine flat in chlorinator- Đặt nằm các phiến clo trong hộp clo. 
- Add microculture quarterly 3 pound , or monthly one pound- Hàng quý châm thêm chất Microculture 3 pound , hoặc 

mỗi tháng 1 pound. 
- Flush and clean with low pressure only – chỉ xả nước sạch với áp suất thấp  
- Service life 10+years with synthetic media – Tuổi thọ các cục cản tổng hợp hơn 10 năm 
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3.1.4-TREATMENT TANK INSTALLATION DETAILS- CHI TIẾT LẮP THÙNG XỬ LÝ  
- All pipe size is 38.1 mm ( 1.50 inch )- Các cỡ ống là 38.1mm ( 1,50 in) 
- Tank must be vented to atmosphere- Thùng phải được thông hơi . 
- Use only plastic compatible pipe sealant – chỉ dùng keo dán ống thích hợp với plastic. 
- Hand tighten all plastic fitting – Gắn chặt các ống nhực bằng tay .  
- Do not use ((pipe dope )). Không dùng các loại kéo dán ống không thích ứng plastic . 
We use La co Silic-Tite or permatex No more leaks -26096   
 chung tôi dùng La co Silic-Tite hoặc ermatex-số 26096 
3.1.5TREATMENT TANK SPARE PARTS 
  PHỤ TÙNG DỰ PHÒNG CHO THÙNG XỬ 
LÝ                                                       

- For Tank 77678-3HD.DA.Cho thùng số 
77678-3HD  

- Cholorinator Lid  -43953 DA.Nắp bộ clo sơ 
cấp 

- Chlorinator Lid O-ring -27213 DA.Doăng nắp 
clo thứ cấp 

- Slide Vale Assembly -94370 DA.Van trượt 
thùng xử lý  

 
FIGURE 11- HÌNH 11 
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3.2- TOILET 
TOA LÉT 

FIGURE 12-HÌNH 12 
 
  3.2.1- HOW TO USE 
          SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO  

    -  See the Figure 12 ,13 
         Xem hình 12 , 13  

       - Uses one liter of water Per flush. 
          Dùng một lít nước / 1 lần bấm nút 
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FIGURE 13 – HÌNH 13 
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3.2.2-TOILET COMPONTS 
        CÁC BỘ PHẬN CỦA TOILET 

FIGURE 14-HÌNH 14 
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3.2.3-TOILET INSTALLATION REQUIREMENTS 
           NHỮNG YÊU CẦU LẮP ĐẶT TOILET 

* Compressed air at 4.14 BAR – 4.48 BAR ( 60- 65 PSI ) at toilet – Ap suất gió 4,14-4,48 Bar. 
* Air supply via minimum 6.35 mm (0.25 inch ) supply line- Các ống nối mềm 6.35 mm. 
* Water supply 12.7 mm (0,50 in ) supply line –Ong cấp nước 12,7 mm 
* Pressure water at 0.14 -0.38 Bar ; 0,24 Bar is optimal - Ap suất nước 0,14-0,38 Bar-tốt nhất là 0,24 Bar  
* Filter / lubricator in air line ahead of toilet –Bộ lọc – bôi trơn vào ống gió phía trân toilet. 
* Inverted P-trap installed within 177.8 mm ( 7 in ) of toilet – Bẫy ống chữ U đặt cách toilet 177,8 mm. 
* Maximum horizontal run 9.1 m ( 30 feet )-xa theo phương ngang cách thùng xử lý max 9,1m. 
* Maximum vertical rise 914 mm ( 36 in ) at toilet – Cao độ cách thùng xử lý max 914 mm  
* Do not use any “ loctite” brand adhesives. -Không dùng chất kết dính “ loctile” . 
* All adhesives and sealants must be plastic compatible – Các chất kết dính phải tương thích với plastic. 
* Do not use products containing petroleum-Không dùng các sản phẩm chứa xăng . 
* Do not use products containing formaldehyde- Không dùng các sản phẩm chứa Formaldehyde. 
* Do not use Teflon tape on air fittings- Không dùng băng kep teflon trên đường ống gió . 
* Use only silicone lubricants- Chỉ dùng dầu bôi trơn bằng silicon. 
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3.2.4-TOILET SPARES . 
         PHỤ TÙNG DỰ PHÒNG CHO TOILET. 

- Air and water valve -39014 – Van thuỷ khí  
- Bleed off Plug – 30382-3 – Họng tiết lưu của van thuỷ khí . 
- Flush activator – 93710 – Bộ tác động xả ( nút bấm ) 
- Air cylinder – 94540  - Xi lanh gió . 
- Hopper -90039.- Hộp khí đẩy  
- Pressure Relief Valve – 37518 – Van an toàn hộp khí đẩy (van xả áp) 
- Hopper bleed off Valve -37548- Van thông hơi hộp khí đẩy (văn ngắt phun)  
- Flapper -90048- Cánh bướm . 
- Crank Arm – 90042 – Má khuỷu. 
- Toilet Seal – 99070 – Doăng cánh bướm . 

 
3.2.5-TOILET REPAIR KITS 
            PHỤ TÙNG SỬA CHỮA . 

- Air and Water Valve Kit – 95001- Phụ tùng van thuỷ khí . 
- Flush Activator Valve Kit -95020 – Phụ tùng bộ tác động xả ( nút bấm ) 
- Air Cylinder Kit – 94004 – Phụ tùng xi lanh gió  
- Flapper Replacement Kít -92043 – Phụ tùng cánh bướm . 

3.2.6- AIR AND WATER SEQUENCES VALVE  KITS- FIGURE 15 
            PHỤ TÙNG VAN THUỶ KHÍ – HÌNH 15 
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FIGURE 15- HÌNH 15 
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3.2.7 AIR AND WATER SEQUENCE VALVE REPAIR KIT INSTRUCTION 
          CHỈ DẪN SỬA CHỮA VAN THUỶ KHÍ . 
 

1- Remove valve from toilet – Tháo van ra khỏi toilet 
2- Disassembly valve from bottom up by 1st  unscrew bottom cap, Open top cap  - Mở nắp dưới , mở nắp trên . 
3- Remove water seal by pushinh up with tool thrugh water inlet – Đẩy piston lên , tháo seal 27242. 
4- Use 4.76 mm hex into top of spool and hold bottom piston to remove spool- tháo piston 35510 khỏi ty piston 39390 
5- Push spool up thruogh valve body to remove with spacers attached – Đẩy ty piston 39390 cùng nút 95173-3 lên .Rút 

các vòng các 39601, 39602 các seal 27250 lên  
6- Remove nut and stem using needle nose pliers- tháo đai ốc 39088 , lò xo và ty 39087 , dùng kìm mỏ quạ .  
7- Lubricate all new o-rings – tra dầu nhơn vào các doăng chữ O mới. 
8- Reinstall with new parts shown into spool except top water seal and cap - lắp các chi tiết vào thân van trừ nắp và 

van kín nước lắp sau . 
9- Note : Specific spool and o-ring size and replacement is critical- Kích thươc doăng chữ O va lõi là dặc biệt chính xác 

, cần thân trọng  
10- Install top water seal – lắp doăng kín nước ở trên . 
11- Reinstall into toilets and fit top cap – Lắp van vào toilet rồi đậy nắp . 
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3.2.8 HOW TO REPARE FLUSH ACTIVATOR. 
         CÁCH SỬA CHỮA NÚT BẤM  
       Figure 16 show how to repare Flush Activator 
       Hình 16 với các chỉ dẫn sửa chữa Nút bấm. 

FIGURE 16- HÌNH 16 
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3.2.9-HOW TO REPARE AIR CYLINDER.  
          CÁCH SỬA CHỮA XI LANH GIÓ 

- Read instruction in Figure 17 – đọc những chỉ dẫn trong hình 17 
FIGURE 17  -HÌNH 17 
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3.2.10- HOW TO USE THE FILTER LUBRICATOR 
            CÁCH SỬ DỤNG BỘ LOC – BÔI TRƠN 
3.2.10.1- Regulation  - Cách điều chỉnh   

FIGURE 18 – HÌNH 18 
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FIGURE 19 
 

  
 
 



                                                                                                              
Dian Sanitary Equipment 

 

Page 28 
 

          3.2.10.2- Luricator prats 
                         Phụ tùng bộ bôi trơn                                          
                 Oil in ¾ ounce tube – 24704- Dầu bôi trơn trong chai 3/4 lạng anh ( 28,349 gam/ounce )số 24704 
                Filter / Regulator – 37521 – Bộ lọc gió và điều áp – số 37521   
                Replacement Filter – 37521-3 – Giỏ lọc thay thế – số 37521-3 
                 Lubricator – 37503. –Bộ bôi trơn – số 37503 

  3.3-TROUBLESHOOTING. 
         KHẮC PHỤC SỰ CỐ . 

                    Please check the following before beginning any service or repair : 
                    Trước khi bảo dưỡng , sửa chữa , hãy kiểm tra các vấn đề sau : 
 

       3.3.1-WATER SUPPLY : 
                NƯỚC CẤP  

1- Is the water turn on? . – Khoá nước đã mở chưa ? 
2- Is there minimum 1.2 meters of head for gravity systems ? 

Chiều cao cột áp nước có đủ ít nhất là 1,2m H2O chưa ? 
3- Make sure no check valve is installed before the Air/water Sequence Valve . 

Kiểm tra đsảm bảo không có van nào khoá trước van thuỷ khí . 
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  3.3.2 -AIR SYSTEM : 
            HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ NÉN 

1- Is the air turned on ? – Khoá gió đã mở chua ? 
2- Is the air pressure set at a constant 4.14 Bar – 4.48 Bar ( (60-65 PSI )  at the toilet ?  

Ap suất gió được chỉnh định ở giá trị 4,14 - 4,48 Bar chưa ? 
3- Do you have any air leaks or links in the air system ? 

Có sự dò rỉ trong hệ thống không ? 
4- Is the lubricator set for 1-2 drop per flush ? 

Đã chỉnh định bộ bôi trơn châm vào gió 1-2 giọt dầu một lần bấm chưa ? 
5- Do you have water in the air system ? this usually causes irregular timing . 

Có nước trong hệ thống gió không ? tuy rằng không thường xuyên . 
Drain the air tank and check the filter regulator for water . To check for water in Air/Water Sequence Valve , remove Bleed 

–Off plug , put finger over screw opening and flush . If water is present , it will squirt out , If water is detected , then the air 
cylinder and air lines must also be drained . 
 Xả nước và kiểm tra bộ lọc gió -điều áp  . Kiểm tra van thuỷ khí , vặn mở vít họng tiết lưu của van thuỷ khí , nếu có nước 

thì nước sẽ phun ra . Cần xả nước ở tất cả các đường ống . 
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 3.3.3-CYCLE TIME : 
              CHU KỲ HOẠT ĐỘNG: 

1- Is the flapper cycle time set correctly at 4- 8 seconds? 
Chu kỳ hoạt động của cánh bướm có là 4 – 8 giây không? 

2- Is the Bleed Off Assembly plug bloked? 
Họng tiết lưu có bị nghẹt không? 

3- Regulate the srew C4 of the bleed off plug of the Air-Water Valve. 
Điều chỉnh vít C4 của họng tiết lưu của van thuỷ khí . 
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  3.3.4- OTHER TROUBLESHOOTING 
           KHẮC PHỤC SỰ CỐ KHÁC  
 

Trouble/Sự cố Possible causes/Nguyên nhân Correction/khắc phục 

-Flapper does not open. 
  Cánh bướm không mở  
-Water does not flow. 
 Không có nước chảy ra . 
-Nothing happen. 
   Không hoạt động  

1-No Air Supply to Microflush. 
  Không có gió vào ngăn này hay không 
ra khỏi ngăn đối diện. 
2-Water or oil has accumulated 
 In Air/Water Sequence Valve. 
 Nước/dầu đã tích tụ trong van thuỷ khí  

1-Check supplying compressed air  and 
exhausted it . 

- Xem việc cấp và xả khí  
2-Clean valve, adjust lubricator  
   Làm sạch van thuỷ khí, điều chỉnh bộ 
bôi trơn. 

Flapper opens and closes 4-8 seconds 
after handle is released, but no water 
enter bowl. 
 Van bướm mở-đóng trong vòng 4-8s 
nhưng không có nước vào bồn 

1-Nowater supply to Microflush. 
    Không có nước tới đầu xả nước  
2-Water turn off. 
   Van nước bị khoá. 

1-Supply water at pressure required at 
toilet. 
 Cung cấp nhước đủ áp tới bồn cầu 
2-Open angle stop ( shut-off valve ) 
   Mở khoá nước 

Flapper opens when flushed , and 
closes immediately when activator is 
released. 
 Cánh bướm mở nhưng đóng ngay sau 
khi buông nút bấm . 

1-Debris in  Bleed off Plug of 
Air/Water Sequence Valve, or screw C4 
of it was loose. 
 Có mảnh vụn trong họng tiết lưu, hay 
vít C4 của nó bị lỏng .  

-Clean Air/Water Seq Valve. Regulate 
and set the screw C4. 
  Rủa sạch van thuỷ khí, chỉnh va công 
lại vít C4 

-Flapper opens and will not close 
Cánh bướm mở nhưng không đóng  

Bleed off Plug blocked. 
Họng tiết lưu bị nghẹt 

Remove, clean or replace, reinstall 
Mở ra rửa sạch hoặc thay mới, lắp lại 
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-Water continues to run when 
Microflush is not in use . 
 Cánh bướm mở mà không đóng , nước 
chảy liên tục  

-Foreign subject is under water valve in 
Air/Water Sequence Valve.  
 Có vật lạ dưới van nước của van thuỷ 
khí . 

-Clean Air/Water Sequence Valve . 
Reference Service Kit P/N 95001. 
 Làm sạch van thuỷ khí, xem phụ tùng 
sửa chữa mã  95001. 

-Water splashes when flushed  
 Nước bắn tung toé khi bấm  

-Water is too high pressure in bowl. 
  Ap suất nước tới bồn cầu quá cao 

-Reduce incoming water via angle stop.  
Giảm áp suất nước vào, thông qua khoá 
nước. 

-Flush cycle is too long 
 Chu kỳ hoạt động quá dài   

- Bleed –Off Plug blocked . 
 Họng tiết lưu bị nghẹt . 

-Remoe, clean or replace, reinstall. 
 Mở ra rửa sach hoặc thay mới, lắp lại  

-Flush cycle is too short. 
Chu kỳ hoạt động quá ngắn  
 

-Bleed-Off Plug hole is too larg or 
related air lines leaking . 
 Họng tiết lưu bị lỏng, hay ống nối bị rò 
rỉ. 

-Remove , replace , and check for air 
line leaks.  
 Tháo, thay mới, kiểm tra các ống gió  
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ROUTINE MAINTENANCE 
ĐỊNH KỲ BẢO DƯỠNG  

 
    QUARTERLY : 
     HÀNG QUÝ 

- Check for proper Microphor lubricant in Lubricator  - Kiểm tra dầu bôi trơn trong bộ bôi trơn  
- Full bowl will last about 2500 flushes  - Một bình đầy nhớt đủ cho 2500 lần xả 
- Check for only 1-2 drops of lubricant per flush . Kiểm tra 1- 2 giọt dầu 1 lần xả  
- Drain moisture from air system – Khử hơi ẩm trong hệ thống khí nén . 

    EVERY TWO TO THREE YEARS UPON FAILURE : 
     MỖI 2 ĐẾN 3 NĂM HOẶC KHI CÓ HƯ HỎNG : 
- Rebuild Air and Water , Flush Activator and Air Cylinder, Valves using DiAn SANITARY Equipments  service kits. 

Sau 2 đến 3 năm hoặc khi có hư hỏng , tháo rời lắp lại toàn bộ van thuỷ khí , bộ nút bấm , xi lanh gió – sử dụng phụ tùng 
thiết bị vệ sinh hiệu Dĩ An. 
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WATER DRAIN VN STANDARD TABLE 
BẢNG TIÊU CHUẨN VN VỀ NƯỚC THẢI 

(QĐ 4146/QĐ-BGTVT) 
No 

Số tt 
Parameter 
Thông số 

Unite 
Đơn vị 

Value 
Giá trị 

1 pH  5-9 
2 BOD2 (200C) mg/l 150 

3 Total Suspended solids (TSS) 
Tổng các hạt rắn lơ lửng mg/l 300 

4 Total dissolved solids  
Tổng cac hạt rắn hoà tan mg/l 2000 

5   Sulfide (counted on H2S) 
Sulfide ( tính theo H2S ) mg/l 4.0 

6 Ammonium (counted on N) 
Amoniac (tính theo N) mg/l 50 

7 Nitrate NO3 (counted on N) 
Ni tơ rát NO3 (tính theo N) mg/l 150 

8 Animal Lipit, vegetable Oil 
Dầu mỡ động, thực vật  mg/l 20 

9 Total Surfactant  
Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Pospate P3O4 ( counted on P ) 
Phốt phát P3O4 ( tính theo P) mg/l 10 

 Total Coliform  
Tổng Coliform MPN/100ml 1000 

 
 


