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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VAN XẢ TỰ ĐỘNG 

 BỒN TIỂU NAM TS446DC 

Các lưu ý khi lắp đặt. 
* Thực hiện cấp nước. 
* Không lắp thanh tay vịn hoặc các vật khác trong vùng cảm 
ứng (vùng cảm ứng ổn định và bất ổn định) như hình mình 
họa vào ban đêm. 
* Tại vị trí mà cảm ứng hồng ngoại chiếu vào vách ngăn 
thép không gỉ hay bất kỳ bề mặt phản quang khác hoặc cảm 
ứng hồng ngoại khác, không nên lắp đặt van xả ở đó (bao 
gồm cảm ứng hồng ngoại của hệ thống xả bồn tự động).  
* Nếu lắp đặt ở những vị trí đó có thể khiến van xả bị hỏng 
hóc. 
* Nếu lắp van xả ở phía có tia nắng mặt trời rọi vào thì ánh 
nắng mặt trời có thể tác động đến cảm ứng hồng ngoại và 
gây ra hỏng hóc. 
* Luôn duy trì áp lực nước cấp trong khoảng 0,07 – 0,7 
Mpa. 
* Chỉ được lắp van xả vào ống nước cấp nước sạch.  
Không sử dụng nước có cặn bẩn hoặc nước thải. 
* Van xả là một thiết bị điện, do đó cần tránh bắn nước vào 
van xả. 
 
 
 

Vùng cảm ứng và 
góc cảm ứng 

Vùng cảm 
ứng ổn định 

Vùng cảm ứng bất ổn định 
Cảm ứng hồng ngoại của hệ 
thống xả bồn tự động  

Thép không rỉ và hệ thống 
xả nước cao cấp khác 

Cảm ứng hồng 
ngoài của hệ thống 
xả bồn tiểu tự động  

Cảm ứng hồng ngoài 
của hệ thống xả bồn 
tiểu tự động  

Quy trình lắp đặt 
1. Vệ sinh ống cấp.  

Vệ sinh ống cấp sạch sẽ trước khi  lắp đặt. 
2. Lắp đặt ống xả 

2.1 Tháo nắp trước của van xả bồn tiểu (vặn 2 con vít dưới đáy nắp trước 
như hình vẽ). 

2.2 Luồn ống qua đai ốc và mặt bích (phía dưới), sau đó lắp vào lỗ chờ cấp 
nước (như minh họa). 

 

3. Lắp thân van 
Lắp frange (phía sau) ở vị trí bên phải thân van, sau đó lắp thân 
van vào ống chờ cấp nước như hình minh họa. 

Ống chờ cấp nước Ren ½ inh 

Ren ½ inh 

Mặt bích (phía dưới) 

Đai hãm 

Ống xả 

Vòng đệm 

Nắp 

4. Cố định ống xả 
Chèn thêm vòng đệm vào đai ốc, đấu nối ống xả với 
thân van. 

Đai hãm 

Vòng đệm  

Ống xả 

Gioăng cao su 
Nắp 

5. Đấu nối dây dẫn 
Nối dây dẫn nguồn (cam/ xám/ vàng) và dây van (đỏ/ 
đen) với dây dẫn của cảm biến. 
Cảm biến nằm trong nắp trước của thiết bị, phía sau cửa 
sổ cảm biến. 

6. Lắp pin. 
Lắp hộp pin có gắn 2 quả pin. 
Đặt pin đúng theo cực (+) và (-) trong hộp pin. 

Cam/ Xám/ Vàng 

Dây vàng 
Mặt bích 
(bên dưới)  

Đỏ/ Đen 
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Dây van 

8. Kiểm tra sau khi lắp đặt. 
Kiểm tra vị trí lắp đặt của ống.  
Kiểm tra từng bộ phận xem có bị rò rỉ nước 
không. 
9. Kiểm tra lắp đặt và điều chỉnh lượng 
nước 

1. Vặn van hết cỡ. 
2. Sau khi cảm ứng khoảng hơn 6 giây 

thì điều chỉnh van để đạt được lượng 
nước xả phù hợp. 

3. Kiểm tra xem van cảm ứng có làm 
việc bình thường hay không. 
(xem “hướng dẫn kiểm tra”) 

 

7. Cố định nắp trước và sau của thiết bị. 
Sắp xếp bộ dây dẫn, cố định nắp trước và 
sau của thiết bị, sau đó chốt bằng các vít bắt 
tường. 

Vệ sinh thiết bị lọc 

1. Siết chặt van xả để khóa nước. 
2. Mở nắp rồi tháo bộ lọc ra. 
3. Dùng chổi mềm loại bỏ các cặn bẩn trên bộ lọc. 
4. Lắp lại bộ lọc và nắp. 
5. Xoay van xả để lấy được lượng nước xả phù hợp. 

Cài đặt chế độ xả ướt 

Siết chặt 

Bộ lọc 
Nắp 

Dây vàng 
Xả ướt 

Công tắc lựa chọn xả ướt được cài đặt mặc 
định ở vị trí “OFF”.  

Tháo bỏ dây vàng, để chọn chức năng xả ướt. 

Đèn báo thay pin *Nếu pin của cảm ứng hồng ngoại gần cạn kiệt thì đèn báo 
thay pin sẽ nhấp nháy mỗi khi cảm ứng phát hiện ra người 
dùng. 
* Khi đèn báo thay pin bắt đầu sáng thì hãy thay ngay pin 
mới. 
Đối với pin thay thế, sử dụng loại pin kiềm “AA” có sẵn trên 
thị trường. (nếu sử dụng pin mangan thì tuổi thọ của pin sẽ 
giảm đi rất nhiều). Xem hướng dẫn thao tác thay pin. 

Pin 

Cửa sổ cảm biến 

Nắp trước 

Vít 

Van điện từ 

Gioăng cao su 

Mặt bích (phía dưới)  

Ống xả 

Hộp pin 

Nắp sau 

Dây nguồn 

Van khóa 
    Mặt bích (phía dưới)  

Thân van 

Thiết bị lọc và nắp 

Vòng đệm 

Đai ốc hãm 

Thông số kỹ thuật 

Model 

Nguồn điện 

Kích thước 

Phạm vi cảm ứng 

Xả ướt 

Hẹn giờ bảo vệ hệ thống  

Lượng nước xả 

Nhiệt độ hoạt động 

Áp lực nước cấp 

Trong phạm vi 800 mm. từ cửa sổ cảm biến 

TS446 DC 

2 pin AA 

136 mm x 150 mm x 100 mm. 

Thời gian tự động xả ướt: 24h 

Công tắc lựa chọn xả ướt (cài mặc định OFF) 

2,5 – 5,0 L mỗi lần xả 

0 - 40oC 

Tối thiểu 0,07 MPa, tối đa 0,7 MPa 

• Cảm ứng hồng ngoại 
phát hiện người dùng 
đang đứng trước bồn 
tiểu trong khoảng 
800mm 

• Xả nước khi 
người dùng rời 
khỏi bồn tiểu 

 

• Thiết bị xả nước bồn 
tiểu trong gần 2s sau 
khi cảm ứng hồng 
ngoại bắt đầu hoạt 
động. 

 

• Không cần hiệu chỉnh 
tầm phát hiện sau 
khi có dòng điện. 

• Khi lâu không có 

•  người dùng bồn tiểu 

•  thì hệ thống sẽ tự  

• động xả nước sau 24h 
để bảo trì và đảm bảo 
vệ sinh 

1. Phát hiện 2.Xả nước Xả ướt Tầm phát hiện tự động Hẹn giờ bảo vệ hệ thống

Lưu ý: Về xả 
ướt, tham 
 khảo phần “Cài 

đặt xả ướt” 

Vận hành 

Đơn vị:  mm 

Vít 

50 

15
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4 
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1 


