
1/2 
 

 

 

NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH 

BẢNG KÊ CÁC CÔNG NĂNG TUỲ CHỌN 

  

STT CÔNG NĂNG 

 

Model (Quý khách vui lòng chọn model theo link bên dưới )  

https://petechcorp.com/san-pham/nha-ve-sinh-cong-cong-tu-dong/ 

▪ Phương án A: Bể xử lý được lắp chung module Toilet 

  

▪ Phương án B: Bể xử lý sẽ chôn bên dưới toilet (độ sâu tối thiểu là -
0,6m) 

 

7. Bộ đếm lượt sử dụng / bộ nhận xu – thu phí   

8. Cửa đóng/mở tự động   

9. Vòi rửa (bidet shower) tự động định lượng nước   

10. Phát tiếng nhắc nhở hết thời gian sử dụng (preset từ 5 phút đến 20 phút)   

11. Vòi rửa tay (basin) tự động cấp nước (sensor)   

12. Cấp xà phòng (nước) tự động   

13. Cấp giấy toilet tự động   

1. Tự động giội nước   

2. Cấp không khí tươi và khử mùi bên trong module   

3. Tự động rửa và sấy bệ ngồi bồn cầu   

4. Tự động khử trùng bồn cầu (UV và Nano Titan)   

5. Tự động rửa sàn   

6. Bể xử lý chất thải 

https://petechcorp.com/san-pham/nha-ve-sinh-cong-cong-tu-dong/
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14. Bộ sấy tay cảm ứng   

15. Tự động phát nhạc   

16. Có màn ảnh LCD để người sử dụng thấy được bên ngoài NVS (giữ xe)   

17. Thùng rác tự động đóng/mở   

18. Nguồn điện dự phòng (UPS), sử dụng được 30 lượt khi cúp điện   

19.. Sử dụng thuận lợi cho người khuyết tật (khiếm thị, xe lăn)   

20. Không cần cấp nước, mái có thu gom nước mưa và thùng chứa nước 
(đủ dùng suốt năm) 

  

21. Tiết kiệm nước (0.3 lít đến 0.7 lít / 1 lượt dội)   

22. Không dùng nước: Đóng/ngăn mùi bằng bọt (foam gel) và có nắp ngăn 
mùi (xi-phông) tự động. 

  

23. Điều hoà không khí (preset 20 ~ 30 độ C)  

24. Không cần điện lưới: Dùng năng lượng mặt trời ( lắp trên mái toilets)  

25. Không cần hệ thống thoát nước thải: Dùng công nghệ toilet trên tàu vũ 
trụ, tự thu gom chất thải xử lý vi sinh sấy khô và tự hủy khép kín trong 
module 

 

26. Các yêu cầu khác (nếu có)  

27. Số lượng sản phẩm cho 1 đơn hàng 

- Từ 1 đến 5 modules   

- Từ 6 đến 20 modules   

- Từ 21 đến 50 modules   

- Trên 50 modules   

 
Lưu ý: Đính kèm giấy Đăng Ký Kinh Doanh hoặc giấy Quyết Định Thành Lập Đơn Vị của quý 
khách. 

       Người đề nghị 
(Ký tên, ghi rõ Họ tên và đóng dấu) 
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