
                              
              HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG   
                      SEN ÂM TƯỜNG/ ÂM TRẦN  

 
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara 
Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt 

               CHI TIẾT SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
 

Tên chi tiết Chất liệu Số lượng 

Ống nối bát 
sen tắm 

Đồng mạ niken crome 1 thanh 

Củ sen Đồng mạ niken crome 1 chiếc 

Gá sen Nhựa ABS 1 chiếc 

Bát sen tay Nhựa ABS 1 chiếc 

Bát sen tắm Nhựa ABS 1 chiếc 

Dây sen Inox 304 1 chiếc 

 

 

 

 

Chế độ nước Nóng lạnh 

Catridge Ceramic 

Vật liệu Đồng mạ Niken crome 

Áp lực nước 0.05-0.75 MPa 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT                                                   
 

1. Khoét lỗ trên tường đặt bộ chia nước, tâm lỗ cách nền 800-
1000mm, độ sâu sao cho mặt bằng hoàn thiện của bộ chia nước 
bằng với mặt hoàn thiện của tường. 

Lưu ý : Khi khoan lỗ trên tường, kiểm tra nơi bị khoan không có 
ống nước hoặc dây điện chạy ngầm.  

2.Cắt tường đặt đường ống âm lên bát sen tắm, bát sent ay. Ống 
nước sử dụng vật liệu PPR đường kính 20mm. Đường nước lên bát 
sen tắm được cắt thẳng từ bộ chia nước lên tới vị trí độ cao phù hợp 
( thông thường khoảng 2m), đường nước ra bát sen tay  được cắt 
thẳng từ bộ chia nước xuống dưới cách nền khoảng 600mm. 

3.Gắn bộ chia nước và phụ kiện cố định vào tường. 

4.Nối ống cấp nước vào các đường nước cấp lên bát sen tắm và bát 
sen tay 

5.Lắp bát sen tắm vào ống nối trên tường, dây sen nối với bát sen 
tay và đầu cấp nước dưới bộ chia nước. Lắp mặt nạ của bộ chia 
nước ốp vào tường 

Lưu ý : Xả sạch đường nước trước khi kết nối vào bát sen tắm và 
bát sen tay. 
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