
Nhà tiên phong trong thiết bị xử lý nước thải tiên tiến từ năm 1955 
JET INC bắt đầu phát triển hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn chất lượng, đáng tin cậy cho khu thương mại và dân cư, 
từ năm 1955. JET INC dẫn đầu trong ngành với những giá trị, dịch vụ và thiết kế cách tân. Được chứng minh thực tế qua hàng 
ngàn hệ thống xử lý đã được lắp đặt, JET INC đã trải qua hàng trăm chương trình kiểm tra và sự đánh giá hiệu quả hoạt động ở 
cấp địa phương, cấp bang và cấp quốc gia (Mỹ). JET tập trung phát triển hai dòng sản phẩm để kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh 
hoạt tại nguồn, đó là: Commercial Plant – Xử lý quy mô thương mại và Home Plant – Xử lý quy mô hộ gia đình. 
Cho đến nay JET đã có hơn 500 đại lý phân phối trên khắp 50 bang của nước Mỹ. Ngoài ra  JET đã vươn ra thị trường thế giới: 
các nhà phân phối tại khắp các Châu Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, và Châu Á. 

Hệ thống xử lý thương mại 
Hệ thống xử lý nước thải thương mại 
của Jet được thiết kế theo dạng môđun, 
có thể xử lý đến 1200m3/ngày và cho 
phép xây dựng theo giai đoạn. Điều 
này cho phép các motel, trung tâm mua 
sắm và các trạm dịch vụ có thể được 
xây dựng dọc theo đường cao tốc nằm 
xa thành phố; các khu đô thị nhỏ có thể 
phát triển ở các vùng cách xa hệ thống 
thoát nước; các nhà máy có thể được 
xây ở các vùng nông thôn. Con người 
có thể sống và làm việc ở các khu vực 
xa xôi, cách ly như Đảo Guam và Peru, 
cũng như là ở các sa mạc, thung lũng 
hay các rặng núi trên thế giới. Hệ 
thống của chúng tôi đã được kiểm 
chứng qua thời gian, nước thải được xử 
lý thông qua quá trình phân hủy hiếu 
khí mà hiệu quả hoạt động của nó đã 
được chứng minh. Quá trình này cho 
phép các vi sinh vật sống chuyển hóa 
nước thải thành chất lỏng không màu, 
không mùi. Bên cạnh đó Jet mang lại 
sự hỗ trợ về thiết kế, công nghệ và xây 
dựng cũng như hỗ trợ về kỹ thuật tại 
chỗ, khởi động hệ thống và huấn luyện 
người vận hành. Jet sẽ thiết kế tùy 
chỉnh cho bất cứ dự án nào theo yêu 
cầu riêng của bạn. 

Hệ thống xử lý cho hộ gia đình
Không giống như các bể tự hoại kiểu cũ, 
hệ thống này của Jet không đơn thuần 
chỉ là chứa nước thải, nó có thể xử lý từ
2-6 m3/ngày. Chất lượng nước đầu ra của 
hệ thống Jet ổn định - nước trong, sạch 
và không mùi - không cần phải xử lý tiếp 
bằng quá trình thấm qua đất (hay gọi là 
Cánh đồng thấm). Ngoài ra, quá trình 
Tăng tốc xử lý sinh học (JET BAT®)  xử
lý được sốc tải 100%, có nghĩa là việc 
tăng lưu lượng đột biến do nhu cầu dùng 
nước tăng bởi lượng khách cuối tuần 
tăng lên, việc giặt và tắm nhiều hơn, máy 
rửa chén tự động…vv, không ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của việc xử lý. 

 

Các ưu điểm của JET 
• Hiệu quả xử lý cao: 85-90%BOD5, 83-

87% SS, 82-87% COD1, chất lượng 
đầu ra rất ổn định. 

• Tiết kiệm diện tích, hệ thống công suất 
100m3/ngày chỉ chiếm diện tích 
khoảng 50m2 

• Chi phí vận hành thấp 
• Vận hành cực kỳ dễ dàng, hoàn toàn 

tự động, không cần chăm sóc thường 
xuyên. 

• Đĩa khuếch tán khí Jet AIR-SEAL® - 
không bao giờ tắc nghẽn - giúp tiết 
kiệm tiền và thời gian của bạn. 

• Thích hợp cho các khu mới phát triển 
bất động sản. 

• Công suất từ 5m3/ng đến 1200 m3/ng. 
• Thiết kế hợp khối và tùy chỉnh theo 

từng dự án, linh động trong việc nâng 
cấp công suất trong tương lai. 

• Hỗ trợ kĩ thuật 24/7 (từ Jet): Khởi động 
hệ thống và huấn luyện người vận 
hành. 

• Kích thước hệ thống xử lý, thiết bị cơ 
điện được thiết kế một cách tối ưu, 
đúng công suất, đảm bảo hiệu quả hoạt 
động cao, tuổi thọ lâu dài 

• Chế phẩm vi sinh BIO JET-7® tăng tốc 
quá trình xử lý, không sợ sốc tải. 

• Khử trùng bằng viên nén JET 
CHLOR®, kinh tế, an toàn và hiệu 
quả. 

• Không bị ăn mòn, bể bằng bê tông cốt 
thép cho độ bền cao. 

• Tái sử dụng nước sau xử lý cho mục 
đích khác như tưới cây, rửa sân, rửa 
xe…vv. 

Ứng dụng 
Hệ thống Jet Comercial Plant với thiết 
kế tối ưu, thích hợp cho: 

− TT Thương Mại 
− Khách sạn 
− Nhà hàng 
− Chung cư 
− Khu dân cư 
− Trường học 
− Doanh trại 

 

Hệ thống xử lý quy mô hộ gia đình 

Hệ thống xử lý quy mô thương mại 

 Cơ sở dịch vụ 
 Biệt thự 
 Resort 
 Các khu vực mới phát 

triển nhà ở 
 Các cở sở phát sinh 

nước thải có tính chất 
như nước thải sinh 
hoạt 



  

QUY TRÌNH X� LÝ 
Sơ  đồ khối một HTXL tiêu biểu 

Quá trình bắt đầu với bể/ngăn điều 
hòa, nước thải vào bể ở dạng tự chảy 
hoặc được bơm từ trạm bơm. Ngăn 
điều hòa được thiết kế để điều hòa lưu 
lượng trong trước khi vào ngăn sục 
khí. Ngăn điều hòa cũng được sục khí 
bằng khuếch tán khí Jet nhờ máy thổi 
khí, những đĩa khuếch tán khí này 
dùng để khuấy trộn và sục khí vào bể. 
Đây cũng còn được gọi là bể/ngăn 
tiền xử lý. Bể điều hòa có bơm chìm 
được điều khiển bằng đồng hồ định 
giờ 24h, dùng để bơm nước vào ngăn 
sục khí, cung cấp lượng vi sinh vật 
cần thiết để bắt đầu quá trình xử lý 
sinh học. 

Bể sục khí là ngăn kế tiếp của xử lý 

sinh học. Ở ngăn này, một máy thổi 
khí được cung cấp để sục khí và 
khuấy trộn bể thông qua đĩa khuếch 
tán khí Jet. Ngăn sục khí cung cấp 
một lượng lớn không khí cho hỗn hợp 
nước thải sơ bộ và các vi khuẩn có ích 
và các vi sinh vật tiêu thụ các chất 
hữu cơ. Sự phát triển của vi sinh vật 
có ích được tăng tốc bởi sự khuấy 
trộn mạnh của không khí với bùn hoạt 
tính (vi sinh vật có nồng độ đậm đặc) 
và nước thải. Lượng oxy thích hợp 
được cung cấp để nuôi dưỡng quá 
trình sinh học ở mọi mức độ hoạt 
động. Tỉ số giữa thức ăn và vi sinh vật 
và nồng độ oxy được kiểm soát và 
điều chỉnh ứng với sự thay đổi của 
nước thải. 

Bể lắng cho phép sinh khối (vi sinh 

vật) lắng xuống nhờ trọng lực. Hỗn hợp 
này được gọi là bùn hoạt tính, được tuần 
hoàn lại ngăn sục khí giúp duy trì lượng 
vi sinh vật cần thiết. Bơm khí nâng tuần 
hoàn bùn trở lại ngăn sục khí đầu tiên để 
xử lý thêm. Dụng cụ hớt váng nổi trong 
bể này loại bỏ chất béo, dầu, mỡ, tuần 
hoàn lại ngăn sục khí để xử lý thêm. 
Nước trong sau lắng ra khỏi bể nhờ 
máng thu nước chảy tràn. 
Bể phân hủy hiếu khí được trang bị 
khuếch tán khí để khuấy trộn và để chứa 
bùn thải từ bể lắng. Nước tách bùn được 
bơm ngược về ngăn điều hòa 
Nước trong sau bể lắng chảy qua bộ clo 
hóa để được khử trùng. Nước được giữ 
lại trong ngăn tiếp xúc ít nhất 30 phút để 
tiêu diệt các vi khuẩn có hại. 
Nước từ ngăn tiếp xúc được bơm qua 
thiết bị lọc nước để sử dụng cho mục 
đích tưới tiêu. 
 

KHUẾCH TÁN KHÍ JET’S AIR-SEAL® 
Trái tim của mọi HTXL sục khí kéo dài chính là bộ phận khuếch tán khí của nó. 
Khi hệ thống xử lý đang hoạt động, đĩa khuếch tán khí phân phối không khí vào 
trong bể và cũng đóng vai trò như là van một chiều giữ không cho nước thải 
quay ngược vào làm nghẽn đường ống khí khi hệ thống dừng hoạt động. Các loại 
khuếch tán khí khác sử dụng các dạng khuếch tán cơ khí phức tạp khác nhau, 
nhưng tất cả các thiết bị rốt cuộc cũng bị tắc nghẽn. Bộ phận khuếch tán khí luôn 
là bộ phận tốn kém để bảo dưỡng, nhưng với Jet AIR-SEAL ®: 
• Không tắc nghẽn, không bảo trì. Tiết kiệm chi phí vì tiết kiệm được lao 
động và vật tư thay thế, HTXL hoạt động liên tục ở hiệu suất cao nhất. 

• Khuếch tán khí AIR-SEAL ® đơn giản trong thiết kế, hiệu quả trong vận hành. 
Nó thực sự là khuếch tán khí duy nhất không bị nghẽn trên thị trường. 

 

Công ty TNHH Nước APT - APT Water Co., Ltd. 
319_A7 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 
T: +84 8 38662541   F:+84 8 38662138 - W: www.aptwater.net    E: email@aptwater.net 

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM: 

1. Tiền xử lý 

2. Sục khí 

3. Lắng 


