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XÂY ĐẮP NIỀM TIN 
Kể từ khi thành lập vào năm 2006 cho đến nay, Tecomen đã trở thành nhà sản xuất 
số 1 Việt Nam về sản phẩm máy lọc nước (OEM), chiếm 45% thị phần tại Việt Nam và 
xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, Trung Đông.
Các sản phẩm chính của chúng tôi gồm máy lọc nước RO cho gia đình, máy lọc 
nước biển và máy lọc nước RO tích hợp nóng lạnh. Tất cả các sản phẩm đều được 
sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và được thiết kế để đáp ứng những nhu 
cầu khắt khe nhất của khách hàng.
Nhà máy của chúng tôi được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại nhất, được 
kiểm soát bởi các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm khắc từ khâu đầu vào cho đến khi ra 
thành phẩm. Chiến lược của chúng tôi tập trung phát triển R&D, marketing, sản xuất 
và hệ thống kiểm soát chất lượng. Tất cả làm nên sự khác biệt của Tecomen trên thị 
trường.
Tecomen cung cấp trên 200,000 sản phẩm mỗi tháng cho thị trường nội địa và xuất 
khẩu ra thị trường nước ngoài dưới hình thức hợp đồng OEM. Chúng tôi tự hào là đối 
tác lớn nhất của Dow (USA) ở thị trường Đông Nam Á về màng lọc gia đình và chúng 
tôi đã xây dựng được niềm tin về chất lượng sản phẩm trong lòng khách hàng. Việc 
tham gia các hội chợ quốc tế hàng năm như Wetex, Aquatech cũng như các triển 
lãm nội địa tại các thị trường mục tiêu đã mang lại cho Tecomen cơ hội được tiếp cận 
nhiều khách hàng và nhà phân phối.
 Sứ mệnh của Tecomen là trở thành đối tác tin cậy lâu dài với khách hàng góp phần 
vào sự phát triển bền vững của họ. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản 
phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, đa dạng mẫu mã và cải tiến liên tục.

Giới thiệu
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SỨ MỆNH

Tạo ra những “giá trị khác biệt” đóng góp cho 
cuộc sống “hạnh phúc” hơn của mọi người 
trên “hành tinh xanh” tươi đẹp.

TẦM NHÌN 2040

Top 5 Toàn Cầu về sản phẩm và thiết bị máy lọc 
nước cho gia đình. 

Top 10 về điện gia dụng cao cấp.
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TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ (CVP) 

‣ Trở thành đối tác chiến lược của khách hàng

‣ Phát triển bền vững với khách hàng

‣ Mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng

‣ Cung cấp cho khách hàng giải pháp kinh doanh 
hiệu quả, dựa trên giá trị sản phẩm được thiết kế 
tinh tế với công nghệ thông minh.
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MÁY LỌC NƯỚC RO
CÓ VI MẠCH THÔNG MINH

Bộ vi điều khiển thông minh có chức năng báo lỗi, 
thông báo thời gian thay lõi, tự động sục rửa màng RO
Van điện từ xả giúp tăng tuổi thọ màng RO
Máy có 5 cấp lọc:

Có thể tích hợp trên 9 cấp lọc, hoặc theo yêu 
cầu của khách hàng
Màng RO 1812-50 Filmtec DOW - USA
Bình áp PAE: 3.2G
Lưu lượng bơm 24V 1,8l/phút
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 10-15 Lít/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Lõi 1- PP 5 micron
Lõi 2- OCB
Lõi 3- PP 1 micron hoặc lõi CTO 
Màng RO filmtec F50 1812
(có tem xác thực 7039 cho màng)
Lõi 5 - T33
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Là máy lọc nước RO có vi mạch 
thông minh
Sử dụng giá sắt đa năng
Kích thước: 370*215*460mm.
Khối lượng: 13.9kg 

Là máy lọc nước RO có vi mạch 
thông minh
Sử dụng giá sắt chân quỳ lắp 
đặt tiện lợi.
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm 
Kích thước: 375*230*485mm
Khối lượng: 14.2kg

Là máy lọc nước RO có vi mạch 
thông minh
Sử dụng giá sắt đa năng
Có công tắc 2 in 1
Có đồng hồ hiển thị áp suất 
hoạt động của hệ thống
Kích thước 370*215*460mm
Khối lượng: 14.1kg 

RO-15 RO-101 RO-26
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MÁY LỌC NƯỚC RO
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ

Đồng hồ hiển thị áp suất hoạt động của hệ thống
Có thể tích hợp công tắc 2 in 1, đèn báo 
Máy có 5 cấp lọc: 

Có thể tích hợp trên 9 cấp lọc, hoặc theo yêu 
cầu của khách hàng
Màng RO 1812-50 Filmtec DOW - USA
Bình áp PAE: 3.2G
Lưu lượng bơm 24V 1,8 Lít / phút
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 10-15 Lít/giờ
Bảo hành: 12 tháng

Lõi 1- PP 5 micron
Lõi 2- OCB
Lõi 3- PP 1 micron hoặc lõi CTO 
Màng RO filmtec F50 1812
(có tem xác thực 7039 cho màng)
Lõi 5 - T33
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Là máy lọc nước RO sử dụng 
đồng hồ
Sử dụng giá sắt chân quỳ
Có cút nối nhanh
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm
Kích thước 375*230*485mm
Khối lượng: 14.1kg 

Là máy lọc nước RO  sử dụng 
đồng hồ
Sử dụng giá sắt đa năng 
Có van xả tay cung cấp chế 
độ xả nước thủ công để loại bỏ 
cặn bẩn trên màng
Có đèn báo bình áp đầy nước
Sử dụng van cơ (van 4 cửa)
Kích thước: 370*215*460mm
Khối lượng: 13.9kg 

Là máy lọc nước RO  sử dụng 
đồng hồ
Sừ dụng giá sắt đa năng
Có van xả tay cung cấp chế 
độ xả nước thủ công để loại bỏ 
cặn bẩn trên màng
Tích hợp đèn báo thông báo 
bình áp đầy nước
Sử dụng van cơ (van 4 cửa)
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm 
Kích thước: 370*215*460mm.
Khối lượng: 13.9kg 

RO-100 RO-07 RO-17
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MÁY LỌC NƯỚC RO
THƯỜNG

Máy có 5 cấp lọc: 
    Lõi 1- PP 5 micron
    Lõi 2- OCB
    Lõi 3- PP 1 micron hoặc lõi CTO 
    Màng RO filmtec F50 1812
    (có tem xác thực 7039 cho màng)
    Lõi 5 - T33

Có thể tích hợp đến 9 cấp lọc
Có thể tích hợp công tắc 2 in 1, đèn báo
Màng RO 1812-50 Filmtec DOW - USA
Bình áp PAE: 3.2G
Lưu lượng bơm 24V 1,8Lít/phút
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 10 - 15 Lít/giờ
Bảo hành: 12 tháng
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RO-103

RO-14

RO-23

RO-10

RO-102

RO-05

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá chân quỳ lắp đặt 
tiện lợi.
Sử dụng van cơ
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm 
Có công tắc 2in1
Kích thước: 375x230x485cm
Khối lượng: 14.1kg

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá đa năng
Có van cơ
Có công tắc 2in1 
Kích thước: 370x215x460 mm
Khối lượng: 13.8kg 

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá đa năng
Có van cơ
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm 
Có van xả tay cung cấp chế 
độ xả nước thủ công để loại 
bỏ cặn bẩn trên màng
Kích thước: 370x215x460mm
Khối lượng: 13.8kg 

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá đa năng
Có van điện từ
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm 
Kích thước: 370x215x460mm
Khối lượng: 13.8kg 

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá chân quỳ lắp đặt 
tiện lợi.
Sử dụng van điện từ
Bơm hút cốc số 3 tăng tính ổn 
định kéo dài độ bền của bơm.
Kích thước: 375x230x485cm
Khối lượng: 14.1kg 

Là máy lọc nước RO thường
Sử dụng giá đa năng
Có van điện từ
Công tắc 2in1
Có van xả tay cung cấp chế 
độ xả nước thủ công để loại 
bỏ cặn bẩn trên màng
Kích thước: 370x215x460mm
Khối lượng: 13.8kg 
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Máy có đồng hồ kích thước lớn 63mm, có 2 loại đồng hồ 
dầu hoặc đồng hồ hơi
Máy có 5 cấp lọc: 
     Lõi 1- PP 5 micron;
     Lõi 2- OCB;
     Lõi 3: PP 1 micron hoặc lõi CTO; 
     Màng RO 1812-100 
     Lõi 5 - T33

Có thể tích hợp đến 9 cấp lọc
Có thể tích hợp công tắc 2 in 1, đèn báo
Màng RO 1812-50 Filmtec DOW - USA
Bình áp PAE: 3.2G
Lưu lượng bơm 24V 1,8Lít/phút
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 10 - 15 lít/giờ
Bảo hành: 12 tháng

DÒNG MÁY ĐỒNG HỒ TO F63
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RO-03

RO-03

Là máy RO sử dụng đồng hồ to F63
Sử dụng giá đa năng
Có công tắc 2in1
Có cút nối nhanh kết nối dây nước tiện lợi
Kích thước : 370 - 215 - 460mm
Khối lượng: 14kg

Là máy RO sử dụng đồng hồ to F63
Sử dụng giá khuyết đa năng 
Kích thước: 370 - 215 - 460mm
Khối lượng: 14kg 
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MÁY LỌC NƯỚC RO
BÁN CÔNG NGHIỆP

Máy có đồng hồ kích thước lớn 63mm, có 2 
loại đồng hồ dầu hoặc đồng hồ hơi
Máy có 5 cấp lọc: 
     Lõi 1- PP 5 micron 20 inch
     Lõi 2- UDF 20 inch
     Lõi 3: CTO 20 inch
     Màng RO filmtec 1812 -100 
     Lõi 5 - T33 to
Có thể tích hợp 6 cấp lọc
Màng RO 1812-100 Filmtec DOW - USA
Bình áp PAE: 11G
Bơm HF9200 36V DC lưu lượng: 3,4 lít/phút
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 12 tháng
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RO-30 L/h
Là máy lọc nước RO bán công nghiệp
Bơm HF9200
Nguồn 36V
Có 2 Màng RO
Công suất 30 Lít/giờ
Khối lượng: 29,5 kg
Kích thước: 470*295*870mm

RO-50 L/h
Là máy lọc nước RO bán công nghiệp
Có 2  Bơm HF9200
Có 2 Nguồn 36V
Có 3 Màng RO
Công suất 50 Lít/giờ
Khối lượng: 33 kg
Kích thước: 470*295*870mm



16 www.tecomen.com

COC10MLTS

COC10DLTS COC10MLTRN COC10MLXS

COC20TN

TAY VĂN CỐC
10 INCH

TAY VĂN CỐC
20 INCH

COC20XN

COC10DLTRS COC10DLVS COC10MLXS COC10MLVDS

Cốc lọc
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Với khi lọc siêu nhỏ 0,0001microm giúp loại bỏ 99% các kim loại 
nặng, tạp chất, vi khuẩn có trong nước.

Màng lọc RO

Vỏ màng RO

Tên Model Đặc điểm
TW30-1812-50 50 GPD Filmtec membrane

BW60-1812-75 75 GPD Filmtec membrane

TW30-1812-100 100 GPD Filmtec membrane

Tên model Chiều dài Màu sắc In/Output

MHS02 13 inch Màu vàng 1/4”, 1/4”, 1/4”

Tên model Chiều dài Màu sắc In/Output

MHS01 13 inch Màu trắng 1/4”, 1/4”, 1/4”
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T33VWHITE

T33NVC

T33TTNC2D

LOIKDTTNC2D

LOIKDTTNV2D

LOIKDV2D

LOIKDTTNLC2D

LOIKDLC2D

LOIKDTTNNC2D

LOIKDX2D

LOIKDTTNXB2D

T33NTR

T33NV1

T33VYELLOW  

T33TTNNC2D

T33TX (T33 to màu xanh) T33TTR (T33 to màu trắng)

T33NX1

T33TTNX2D

T33TTNV2D

T33NNC

T33TTNLC2D

T33VGREEN 

Carbon T33

Lõi khoáng đá

Tính năng, đặc điểm: Cân bằng pH, khử mùi hôi tanh, mùi clo trong 
nước, giúp ổn định vị ngọt tự nhiên của nước.
Thàn Phần: Than hoạt tính
Thời hạn sử dụng: 6 - 12 tháng

Tính năng, đặc điểm: Để bổ sung khoáng chất cho nước, chất điện 
giải có ích cần thiết cho cơ thể. Nâng cao pH, giúp trung hoà axit dư 
làm cho vị nước ngọt hơn. 
Thời hạn sử dụng: 6 - 12 tháng
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Lõi Hồng Ngoại

T33 Alkaline

Lõi T33 V Alkaline

Nano Silver

Đèn UV

Lõi Lọc sau Màng 3 in 1

Tính năng, đặc điểm: Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ 
nhiệt bên ngoài để phát ra hồng ngoại xa, làm cho nước kích hoạt để 
dễ dàng hấp thụ vào trong máu hơn

Thời hạn sử dụng: 24 tháng (20,000L)

Chú thích: Sau khi lắp đặt, phải xả nước qua lõi trong 10 phút trước khi 
sử dụng trước khi sử dụng

Tính năng, đặc điểm: Tăng độ pH trong nước làm giảm quá trình lão hoá 
da, trung hoà axit trong cơ thể chống lại bệnh gout, tiểu đường, béo phì

Thời hạn sử dụng: 6-9 tháng (phụ thuộc vào việc sử dụng nước và mức 
độ nhiễm bẩn)

Chú thích: Sau khi lắp đặt, phải xả nước qua lõi trong 10 phút trước khi 
sử dụng trước khi sử dụng

Tính năng, đặc điểm: Giết vi khuẩn và ngăn chặn sự xâm nhập của 
99,99% vi khuẩn từ không khí (Coliform, E.coli ...)

Thời hạn sử dụng: 12 tháng (10,000L)

Chú thích: Sau khi lắp đặt, phải xả nước qua lõi trong 10 phút trước khi 
sử dụng trước khi sử dụng

Tính năng, đặc điểm: 

Thời hạn sử dụng: 12 tháng (10,000L)

- Diệt khuẩn cực nhanh không cần hóa chất, không tạo sản phẩm phụ.
- Hiệu quả diệt khuẩn tới 99,99%.
- Không làm thay đổi thành phần lý hóa của nước. Giữ nguyên mùi vị của nước.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng.
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LOICTO10S

LOIPPDBTVL

LOIPPDBTTVL 

LOICTO20S   LOIUDF20 LOIPP205M

LOIPP10NESCAS LOIOCB10S LOIPPDBCV  LOIPPDBCTS LOICAT10 

Lõi PP Lõi OCB
Chức năng:
Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay 
các chất lơ lững trong nước có kích thước lớn 
hơn 5 micron.
Gồm hai loại:
PP thường và PP đầu bịt
Tiêu chuẩn:
Vật liệu: sợi PP.
Lưu lượng nước tối thiểu, L/h: 70.
Chiều cao lõi: 10” / 250- 251.5mm

Chức năng:
Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay 
các chất lơ lững trong nước có kích thước lớn 
hơn 5 micron.
Gồm hai loại:
PP thường và PP đầu bịt
Tiêu chuẩn:
Vật liệu: sợi PP.
Lưu lượng nước tối thiểu, L/h: 70.
Chiều cao lõi: 10” / 250- 251.5mm

Lõi UDF Lõi CTO
Chức năng:
Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay 
các chất lơ lững trong nước có kích thước lớn 
hơn 5 micron.
Gồm hai loại:
PP thường và PP đầu bịt
Tiêu chuẩn:
Vật liệu: sợi PP.
Lưu lượng nước tối thiểu, L/h: 70.
Chiều cao lõi: 10” / 250- 251.5mm

Chức năng:
Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay 
các chất lơ lững trong nước có kích thước lớn 
hơn 5 micron.
Gồm hai loại:
PP thường và PP đầu bịt
Tiêu chuẩn:
Vật liệu: sợi PP.
Lưu lượng nước tối thiểu, L/h: 70.
Chiều cao lõi: 10” / 250- 251.5mm
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Van áp thấp Jeak

Van điện từ (Máy bán công nghiệp)

Van áp cao Jeak

Van 4 Cửa

Flow 300 ren trong

Kẹp T33 to Kẹp T33 kép nhỏ Kẹp T33 kép Kẹp màng đơnKẹp T33 kép nhỏ K02

Flow 300 ren ngoài Flow 450 Dauer Solenoid Valve

Van điện từ KSD

Van xã tay

Van điện từ DAUER

Van đầu vào to
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JACO CONNECTOR SERIES

CUT1044

CUT4064

CUT7066N

CUT4042

CUT4066N

CUT7044N

CUT4044

CUT6044S

CUT7544

CUT4046N 

CUT6066N

VANBAP3G

Van 1 chiều

Cút INOX

OCNHOS

OCTOS
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BOMH9200MIT

DAUBOMH9200

DAYDIENAT3N DAYDIENAT2 DAYDIENAT1 GIOANGBOM Đầu bịt điện Bút TDS Bút điện phân

Đầu bơm Headon 9200
Máy bán Công Nghiệp

DAUBOMH8377
Đầu bơm Headon 8377

BOMH8377   BOMH8369NOMIT BOMH8389MIT BOMH8367MIT 

ADAP36V
Adaptor 36V 2A
(máy bán công nghiệp)

ADAP24VMITN
Adaptor 24V chữ nhỏ TW

ADAP24VNOMITT
Adaptor 24V không chữ

ADAP24VMITT
Adaptor 24V chữ to TW

DAUBOMH8369
Đầu bơm Headon 8369

DAUBOMH8389
Đầu bơm Headon 8389

DAUBOMH8367
Đầu bơm Headon 8367
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DONGHDAUN
Đồng hồ dầu nhỏ Dauer

GIAS10K
Giá sắt khay khuyết

GIAS10L1
Giá sắt đồng hồ dầu nhỏ

GIAS10L2
Giá sắt đồng hồ dầu nhỏ

GIASLT2C
Giá sắt lọc thô 2 cấp

GIASLT3C
Giá sắt lọc thô 3 cấp

GIAS10L3
Giá sắt đồng hồ dầu nhỏ

DONGHDAUT
Đồng hồ dầu to Dauer

DONGHHOIT
Đồng hồ hơi to cả nơ đồng
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VOIROVC1
Vòi RO vặn mạ vàng cong

VOIROVG
Vòi RO vặn mạ vàng gấp khúc 

VOIK54
Vòi K54 ( Vòi gạt)

BRF01
Giá đỡ vòi nước

BAPTXNOMIT
Bình áp thép 3.2G Xanh không chữ

van bình áp

BAP3.2X
Bình áp 3.2G Xanh + van bình áp

BAP3.2TR
Bình áp 3.2G Trắng + van bình áp

BAP11
Binh áp 11G ( Máy bán công nghiêp )
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Tủ sơn tĩnh điện màu đen đế nhựa

Tủ sơn tĩnh điện máy trắng đế nhựa
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Tên Model Đặc điểm Màu sắc

Tub14A 1/4” O.D Trắng/xanh/vàng

Tuba38A 3/8” O.D Trắng/xanh/vàng

Dây RO
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