
Lọc tổng Famy, ngại chi nước bẩn
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I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
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II. HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Quyền lợi khách hàng
Sản phẩm chính hãng Famy chỉ được bảo hành khi khách hàng kích 
hoạt bảo hành đúng quy định 
Kiểm tra sản phẩm chính hãng, thông tin sản xuất
Được bảo dưỡng định kỳ theo chính sách từng sản phẩm
Khách hàng cài đặt ứng dụng FamyCare được tích lũy điểm thành 
viên, nhận thông tin khuyến mãi định kỳ, nhận mã tham gia các chương 
trình quay số trúng thưởng

Cài đặt
Tìm kiếm cài đặt ứng dụng FamyCare với từ khóa “FamyCare” trong kho 
ứng dụng Google play & App store.

Quét mã QR để xem 
hướng dẫn kích hoạt bảo hành

Kiểm tra hàng chính hãng & kích hoạt bảo hành
Trong phần trang chủ ứng dụng ta bấm quét mã để kiểm tra hàng chính 
hãng. Để kích hoạt bảo hành ta chọn mục bảo hành, đưa điện thoại quét 
mã QR trên cột lọc và điền thông tin và bấm kích hoạt bảo hành.
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III. THÔNG TIN BẢO HÀNH

PHIẾU BẢO HÀNH

MODEL:
LT01C LT02CLT01ACD01C
LT02AI LT03CILT03CLT02A
LT031AI LT033AILT033ALT031A

T336AB A318A316T316AB
A338 GK03AGK03CA336

LTUF01A PRO LTUF033AILTUF033ALTUF01

Khác:..........

Lưu ý:
Bảo hành 36 tháng đối với cột lọc composite, cột Inox 304 (với cột Inox 
không bảo hành với nguồn nước cấp nhiễm mặn, nước giếng khoan, 
có chứa chất ăn mòn inox)
Không bảo hành bộ lọc tổng auto van nếu không có mái che.
Không bảo hành sản phẩm khi không lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng 
theo yêu cầu của nhà sản xuất

Người mua hàng:.....................................................................
Địa chỉ:....................................................................................
Điện thoại:...............................................................................
Người bán:................................SĐT........................................
Ngày giao hàng:......................................................................

TEM KÍCH HOẠT 
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Người bán hàng Người mua hàng
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IV. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LỌC TỔNG

V. CHU TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG

HỆ THỐNG LỌCNƯỚC ĐẦU NGUỒN

Bơm nước 

Van cơ 

Cột vật liệu lọc

Auto van 
THIẾT BỊ GIA ĐÌNH

Cốc lọc 20 inch

Thùng muối

Giai đoạn 1: Nước đầu nguồn qua bơm tạo áp lực đẩy nước sang cột chứa vật 
liệu lọc
Giai đoạn 2: Tại các cột lọc diễn ra quá trình lọc chặn với loại cặn và hấp thụ các 
hóa chất tồn dư
Giai đoạn 3: Lọc chặn cuối với sợi bông có mắt lọc 1-5 micromet
Giai đoạn 4: Nước sạch đạt chuẩn được chứa vào bồn chứa và dẫn đến các thiết 
bị sử dụng nước trong gia đình
Giai đoạn 5: Diễn ra khi xả rửa cặn giữ lại trong các cột với hệ thống có cột 
Cation, vật liệu sẽ được hoàn nguyên bằng thùng hút muối (đối với hệ thống 
dùng hạt Cation)

Van xả rửa

Cốc lọc 20 inch

Thùng hút muối

Bơm nước Tạo áp lực đẩy nước qua vật liệu lọc, có thể không 
cần nếu áp lực nước đầu vào đủ lớn
Chứa các vật liệu chuyên dụng lọc nước (sỏi, cát 
thạch anh, mangan, than hoạt tính, cation, FFA)
Van cơ 3 cửa, 5 cửa có tùy chọn van cơ hoặc auto 
van đáp ứng các nhu cầu vận hành hệ thống

2 lõi lọc sợi PP 1-5 micromet giúp chặn cặn siêu nhỏ

Chứa muối hoàn nguyên cột lọc cation

Cột lọc
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VI. HỆ THỐNG VAN XẢ RỬA

1. Van cơ 3 cửa

2. Van cơ 5 cửa

3. Auto van
Quét mã QR 

để xem chi tiết sử dụng van cơ

Quét mã QR 
để xem chi tiết sử dụng van tự động

Ưu nhược điểm của van cơ:
Van cơ có ưu điểm là tiết kiệm chi phí. Do không phải là van tự động nên người 
dùng cần nhớ thời gian xả rửa định kỳ.

Ưu nhược điểm của Auto van:
Van tự động sẽ tự xả rửa, phù hợp gia đình có điều kiện, không có thời gian, 
giúp xả rửa định kỳ.Được hoàn nguyên và tái sinh tự động theo lưu lượng hoặc 
thời gian làm việc.Nhược điểm là cần có mái che bảo vệ thiết bị điện.

Van cơ 3 cửa có chức năng chuyển đổi chế độ giúp thực 
hiện việc sục rửa, vệ sinh cột lọc theo chu kỳ, bao gồm: Lọc 
– Rửa xuôi – Rửa ngược. Cơ chế này để làm sạch và tơi xốp 
vật liệu lọc trong cột lọc thô. Tùy vào thời điểm sử dụng mà 
bạn có thể lựa chọn chế độ phù hợp.

Van cơ 5 cửa (hay van 5 ngã) thường được lắp đặt ở trên cột 
thứ 3 hay còn gọi là cột trao đổi hạt Cation. Bộ phận này 
đóng vai trò quan trọng trong việc bảo dưỡng cột lọc, giúp 
cho quá trình hoàn nguyên muối được diễn ra nhanh hơn.

Auto van điện tử là thiết bị điện tử nhờ vào thao tác điều 
khiển các linh kiện được lắp đặt đồng bộ với nhau và được 
theo dõi qua màn hình LCD. Van sục rửa tự động là thiết bị 
không thể thiếu trong một hệ thống. Van được sử dụng trong 
cả hệ thống lọc công suất lớn lẫn cả công xuất nhỏ.
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Tác dụng của vật liệu lọc nước có thể dễ dàng nhận thấy được là: làm sạch 
nước, loại bỏ các hợp chất hữu cơ và cặn bẩn, các chất độc có hại trong cơ 
thể người, các kim loại như sắt, magie, đá vôi, mangan, canxi... và cho ra  
nguồn nước sạch an toàn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế cho gia đình để sử dụng. 

2. Hệ thống 2 cột lọc

Sỏi thạch anh

Than hoạt tính

Van 3 cửa

Sỏi thạch anh

Cát thạch anh

Mangan

Van 3 cửa

3. Hệ thống 3 cột lọc

Van 3 cửa

Magan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Sỏi thạch anh

Van 5 cửa

Sỏi thạch anh

Cation

4. Hệ thống lọc nước giếng khoan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh Sỏi thạch anh Sỏi thạch anh

Than hoạt tính Cation

Van 3 cửa Van 3 cửa Van 5 cửa

FFA

*Tùy thuộc tần suất sử dụng và chất lượng nguồn nước

Chặn các cặn lơ lửng kích 
thước lớn trong nguồn 
nước, dùng để đỡ các loại 
vật liệu lọc khác

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3 năm

SỎI THẠCH ANH:

Có tác dụng lọc nước, giữ 
lại các chất lơ lửng, 
không kết tủa trong nước

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3năm

CÁT THẠCH ANH:

Có tác dụng khử các kim 
loại nặng như đồng, kẽm, 
crôm, niken, Asen

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3 năm

CÁT MANGAN:

Giúp loại bỏ các chất hữu 
cơ, khử mùi, hút các chất 
hóa học, tạp chất hòa tan 
trong nước

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3 năm

THAN HOẠT TÍNH:

Giúp làm mềm nước, loại 
bỏ các thành phần đóng 
cặn như (canxi,magie...)

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3 năm

HẠT CATION:

Vật liệu chuyên xử lý 
nước nhiễm sắt (do Famy 
nghiên cứu)

*Tuổi thọ vật liệu: 2-3 năm

HẠT FFA:

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1. Hệ thống 1 cột lọc

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

Van 3 cửa

Than hoạt tính

Mangan

Cát thạch anh

Sỏi thạch anh

1: HỆ THỐNG 1 CỘT LỌC

1 2

1 2 3

1 2 3
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VIII. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2. Tính toán vật tư đường ống, dây điện để kết nối bộ lọc tổng vào hệ thống 
nước gia đình
 Tính toán số lượng ống nước các loại 
 Tính toán số lượng van, cút góc
 Mua thêm keo, cuộn cao su non
 Dây diện

1. Lựa chọn vị trí lắp đặt
 Ở nơi thuận lợi, dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng định kỳ
 Nơi lắp đặt cần có nguồn điện sẵn
 Nơi lắp đặt gần với đường nước vào téc chứa hoặc gần với đường ống  
 tổng đi ra các nhánh cấp nước cho từng phòng trong tòa nhà
 Nơi lắp đặt nếu có mái che mưa nắng sẽ phù hợp hơn
 Nơi lắp đặt tránh những vị trí có diện tích quá nhỏ hẹp hoặc treo leo nguy  
 hiểm

Quét mã QR 
để xem hướng dẫn lắp đặt

3. Triển khai lắp đặt
3.1 Lắp đặt sản phẩm
 Mở thùng chính và thùng hút muối kiểm tra các thành phần linh kiện   
 theo tờ “ĐỊNH MỨC LỌC TỔNG ĐẦU NGUỒN” kèm theo
 Dựng cột composite hoặc cột inox
 Thực hiện đổ vật liệu vào từng cột theo định mức
 Bộ 1 cột: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao cát; 0.5 bao mangan; 0.5 bao  
            than hoạt tính 
 Bộ 2 cột:
  Cột số 1: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao cát; 1 bao mangan
  Cột số 2: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao than hoạt tính
 Bộ 3 cột:
  Cột 1: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao cát; 1 bao mangan
  Cột 2: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao than hoạt tính 
  Cột 3: Đổ 0.5 bao sỏi thạch anh; 1 bao hạt cation
 Đưa cột lên giá và cố định bằng đai, thực hiện kết nối các van, các   
 đường ống nước cột lại với nhau (thứ tự đã được đánh số trên các van  
 và cột)
 Lắp cốc lọc 20inch và lõi PP
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3.2 Kết nối bộ lọc tổng với nước cấp
3.3 Kết nối lọc tổng với téc chứa nước thành phẩm
3.4 Kết nối điện (đối với sản phẩm sử dụng hệ thống auto van)
3.5 Xả rửa vật liệu

4. Các bước cơ bản lắp đặt thực tế
Trên mỗi cột và van của sản phẩm đã được đánh số theo cặp để tránh nhầm lẫn 
trong quá trình lắp đặt.

1. Tháo đai 
thùng sản phẩm

2. Xếp sản phẩm 
ra vị trí cần lắp đặt

3. Mở vỏ thùng 
của cột lọc

4. Mở thùng hút muối 
chứa các linh kiện

5. Tiến hành đổ vật 
liệu lọc theo định mức

6. Kết nối các van vào 
các cột lọc theo số 

tương ứng

7. Cố định cột lên giá 
inox và kết nối đường 

ống nước

9. Kiểm tra và tiến 
hành xả rửa vật liệu

8. Lắp cốc lọc 20 inch 
kèm lõi PP 5 micron

Quét mã QR 
để xem hướng dẫn lắp đặt

IX. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
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X. QUY TRÌNH XẢ RỬA VẬT LIỆU

1. Quy trình sục rửa vật liệu cột lọc thô số 1, 2

Phần trên nắp cột lọc có van cơ 3 cửa (1 đường nước thô vào, 1 đường 
nước sạch ra, 1 đường xả cặn):

Rửa xuôi 15 phút: Xoay tay van về vị trí rửa nhanh (Fast Rinse)
Rửa ngược 15 phút: Xoay tay van về vị trí rửa ngược (Backwash)
Chế độ lọc: Trả tay van về vị trí lọc thông thường (Filter)

Nước vào

Nước xả thải

Nước vào Nước sau lọcNước vào

Nước xả thải

N
ướ

c 
và

o

N
ướ

c 
xả

 th
ải

N
ướ

c 
và

o

N
ướ

c 
xả

 th
ải

N
ướ

c 
và

o

Nước sau lọc

Backwash Rinse Filter

Bước 1:
Chế độ rửa ngược

(Backwash)

Bước 2:
Chế độ rửa xuôi

(Rinse)

Bước 3:
Chế độ lọc

(Filter)

Quét mã QR 
để xem hướng dẫn lắp đặt
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XI. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LỌC TỔNG

Hệ thống Auto van được lập trình tự động do kỹ thuật viên Famy lập trình
giúp hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. Auto van 5 cửa (Rửa xuôi – 
Rửa ngược – Hút muối – Hoàn muối – Lọc).

Lưu ý: Cần đổ muối hoàn nguyên định kỳ sau lưu lượng nước sử dụng từ 
12-15m³ nước, mỗi lần đổ 5-7kg/lần. 

Chuẩn bị dung dịch muối hoàn để hoàn nguyên xả nước sạch vào thùng 
muối hoàn nguyên đến khi đạt 95% dung tích của thùng. Cho muối viên 
tinh khiết NaCl vào hòa tan (nồng độ 4-5%).

2. Sục rửa và hoàn nguyên cột lọc làm mềm số 3 (Van cơ 5 cửa)

3. Sục rửa và hoàn nguyên cột lọc làm mềm số 3 (Auto van)

Hút muối 40 phút: Xoay van về vị trí hút muối (Brine Refill)
Trả muối 15 phút: Xoay van về vị trí trả muối (Brine & Slowr)
Rửa muối 15 phút: Xoay van về vị trí rửa xuôi (Fastwash)
Rửa ngược 15 phút: Xoay van về vị trí rửa ngược (Backwash)
Rửa xuôi 15 phút: Xoay van về vị trí rửa ngược (Fastrine)

Service: Lọc
Fastrine: Chế độ rửa nhanh
Back wash: Chế độ rửa ngược
Brine and slows: Chế độ hút muối
Brine refil: Chế độ đẩy nước vào thùng muối

BACK WASH BRINE REFIL

BRINE & SLOWS

SERVICE FASTRINE

Quét mã QR 
để xem hướng dẫn lắp đặt



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
VPGD: Lô 15 - LK11 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

Nhà máy: KCN 2-9 - 168 Nguyễn Mẫn - Kiến An - Hải Phòng
MST: 0222761900   / CSKH: 1900 292924   / Website: www.famy.vn

Quét mã xem ngay


