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CÔNG TY TNHH S-TEC VINA

Lô CN03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, 
Huyện Kim Bảng, Hà Nam

website: www.stecvina.com
email: info@stecvina.com
hotline: 0226 2460 114

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐỊA ĐIỂM

Khu công nghiệp Đồng văn IV, Hà nam

NHÀ MÁY

Diện tích: 10 000m2
Sản phẩm chính: Hệ thống chữa cháy khí N2, 
FM-200, Và các sản phẩm khác

THÔNG TIN NHÀ MÁY

SFS HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
KHÍ FM-200

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Bình FM-200 loại 42 bar, dung tích 82.5L và 140L
Tính toán thiết kế theo TCVN 7161/ NFPA2001/ KFi
Chất chữa cháy FM-200TM từ nhà sản xuất Chemours 
-USA (Dupont)

GIỚI HẠN THIẾT KẾ
Chiều dài đường ống cho phép 60m(1)
Chiều cao đường ống cho phép 50m(1)
Diện tích bảo vệ tối đa của đầu phun 14.2m x 14.2m
Chiều cao đầu phun tối đa: 4.5m

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
FM-200TM là khí sạch chữa cháy
Chỉ số gây hiệu ứng nhà kính: 3220
Chỉ số gây phá hủy tầng Ozone: 0
An toàn cho sử dụng tại khu vực có người.

ƯU ĐIỂM
Hàng có sẵn tại Việt Nam, giao hàng trong tuần(2)
Cung cấp hệ thống đồng bộ bao gồm: bình khí và 
phụ kiện, đai giữ bình, ống góp bình khí, cửa xả áp 
an toàn…
Dịch vụ tại chỗ: tư vấn thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, 
bảo hành, bảo trì…
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Kích hoạt mở
bình khí FM-200

Kích hoạt mở
van chọn vùng

Tác động
nút nhấn xả khí

Tủ điều khiển xả khí

Kích hoạt van điện
từ bình kích

Hệ thống chữa cháy
bằng khí Fm-200

Tủ điều khiển
xả khí

Bình kích hoạt

Đầu phun xả khí
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Bình FM-200 gồm hai cỡ 82.5L và 140L, dạng bình 
đúc, chứa khí chữa cháy FM-200 được tăng áp 
bằng nitơ khô tới 42 bar ở 21°C (600 PSIG ở 70°F). 

Bình khí FM-200

Đầu phun chế tạo bằng nhôm đúc, đi kèm miếng 
giảm áp được khoan lỗ theo kết quả phần mềm 
tính toán để đảm bảo thời gian xả khí và áp lực 
khí xả. Đầu phun xả khí loại 360º xả khí đều trong 
mặt phẳng hình tròn 360º.

Đầu phun xả khí loại 360°

Đầu phun chế tạo bằng nhôm đúc, đi kèm miếng 
giảm áp được khoan lỗ theo kết quả phần mềm 
tính toán để đảm bảo thời gian xả khí và áp lực 
khí xả. Đầu phun xả khí loại 180º xả khí theo dạng 
một nửa hình tròn.

Đầu phun xả khí loại 180°

Van chọn vùng được chế tạo bằng thép không gỉ, 
sử dụng trong trường hợp dùng một cụm bình 
chữa cháy cho nhiều khu vực.

Áp lực làm việc: 110 bar

Van chọn vùng (kèm bộ kích hoạt bằng áp lực)

Ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều 
được sử dụng để kết nối bình chứa FM-200 
loại 140L với hệ đường ống xả hoặc ống góp 
các bình khí. Ống mềm xả khí DN50 kết nối 
ren ở hai đầu.
Áp suất kiểm tra: 58 bar

Ống mềm xả khí DN50 kèm van 1 chiều

Ống mềm xả khí DN40 kèm van một chiều 
được sử dụng để kết nối bình chứa FM-200 
loại 82.5L với hệ đường ống xả hoặc ống góp 
các bình khí. Ống mềm xả khí DN40 kết nối ren 
ở hai đầu.
Áp suất kiểm tra: 98 bar

Ống mềm xả khí DN40 kèm van 1 chiều

Van một chiều DN8 được sử dụng trên đường 
kích hoạt trong hệ thống có sử dụng van 
chọn vùng để thực hiện phân chia đường áp 
lực kích hoạt đến các bình khí tương ứng với 
khu vực chữa cháy. 

Van một chiều DN8

Tủ kích hoạt 1L STV-P1L được sử dụng để 
kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động bằng 
khí. Tủ kich hoạt 1L STV-P1L có thể được sử 
dụng để kích hoạt van kích hoạt bằng áp 
bình FM-200, hoặc van chọn vùng. Đồng thời 
được dùng để kích hoạt báo động xả khí qua 
công tắc áp lực khí xả.
Tủ kích hoạt 1L bao gồm van điện từ, bình 
kích 1L 0.65kg và một công tắc áp lực khí xả.

Tủ kích hoạt 1L

Van xả khí an toàn DN8 được sử dụng để xả 
áp suất có thể tích tụ trong đường khí kích 
hoạt nếu có một lượng rò rỉ rất nhỏ từ bình 
kích hoạt. Đồng thời thực hiện chức năng xả 
áp trên đường kích hoạt sau khi hệ thống đã 
kích hoạt. Việc xả áp được thực hiện bằng 
cách nhấn chốt trên thân van.

Van xả khí an toàn DN8

Van an toàn lắp đặt trong hệ thống có sử dụng van 
chọn vùng. Trong trường hợp bình khí kích xả 
ngoài ý muốn hoặc van chọn vùng không mở, áp 
lực khí xả bị giữ trong ống góp đến mức nhất định 
sẽ được xả qua van an toàn.

Van an toàn DN20

Tài liệu kỹ thuật thành phần
của hệ thống

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200



GIỚI THIỆU CHUNG
Hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 SFS bao gồm các bình 
chứa chất chữa cháy FM-200 được nén tại áp suất 42 bar tại 
21 độ C. Bình khí FM-200 có dung tích 82.5L và 140L.

Bình khí đi kèm với đồng hồ áp suất loại tiêu chuẩn. Theo yêu 
cầu thiết kế, có thể sử dụng tùy chọn đồng hồ áp suất loại 
kèm tiếp điểm giám sát với mục đích giám sát áp lực bình khí 
từ hệ thống. Áp lực bình khí sẽ được giám sát qua hệ thống 
báo cháy và đưa ra thông tin báo lỗi khi áp suất trong bình 
giảm đến mức nhất định.

Hoạt động của hệ thống như sau: khi có tín hiệu điều khiển 
xả khí từ hệ thống báo cháy và điều khiển xả khí, van điện từ 
sẽ kích xả bình kích 1L, 0.65kg CO2, áp lực từ bình kích sẽ mở 
van chọn vùng (nếu có) và kích hoạt các bình FM-200 xả khí 

Đồ thị nhiệt độ / áp suất đối với HFC 227 ea - được tăng áp 
bằng nitơ đến 42 bar ở 21 °C 
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Tài liệu kỹ thuật thành phần
của hệ thống

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

chữa cháy qua hệ thống đường ống và các đầu phun. Trường 
hợp hệ thống chỉ có một bình khí FM-200, có thể sử dụng 
van điện từ để kích hoạt bình khí ma không cần sử dụng bình 
kích.

Hệ thống SFS sử dụng chất chữa cháy FM-200 (HFC-227ea) 
được cung cấp từ nhà sản xuất Chemours (USA) (hãng 
Dupont trước đây). Chemours có di sản hơn 80 năm dẫn đầu 
thế giới trong việc cung cấp các sản phẩm gốc Flo trong đó 
Chất chữa cháy FM-200 là một trong những phát minh chiến 
lược về chất chữa cháy sạch cho thế giới và Tiến sĩ khoa học 
Mark L Robin chinh là một trong những nhà phát minh ra sản 
phẩm FM-200, hiện vẫn đang làm việc tại trụ sở chính Công 
ty The Chemours tại Mid Land – Hoa Kỳ.

Đặc tính kỹ thuật của khí ni tơ chữa cháy do S-TEC VINA 
cung cấp 

Độ tinh khiết

Màu sắc

Mùi

Độ ẩm

Độ Axit

> 99,9 %

Không màu

Không mùi

≤7mg / kg

≤0.1mg / kg

Thông tin về tính độc hại của chất khí HFC-227ea (FM-200)
(Theo bảng 7, TCVN 7161-9:2009)

NOAEL (Mức không nhận thấy ảnh hưởng có hại)

LOAEL (Mức thấp nhất nhận thấy ảnh hưởng có hại)

9.0%

10.5%

Nồng độ tính toán thiết kế với chất chữa cháy  FM-200 
(HFC-227ea) (Theo bảng 4, TCVN 7161-9:2009)

Cấp B
Heptane (chén nung)
Heptane (thử trong phòng)

Bề mặt cấp A
Củi gỗ
Polyme/PP/ABS

Khu vực nguy hiểm cao 
hơn cấp A (HA)

6.7
6.9

4.9
6.1

9.0

7.9

8.5

NHIÊN LIỆU NỒNG ĐỘ DẬP TẮT
(% theo thể tích)

NỒNG ĐỘ THIẾT KẾ
TỐI THIỂUT

(% THEO THỂ TÍCH)

Hệ thống SNS FM-200 được thiết kế và sản xuất theo bản quyền của công ty S-TEC 
SYSTEM (thương hiệu AnyFire (HFC-227ea)TM, có địa chỉ tại 82, Sangdeok-ro, 
Jiksan-eup, Seobuk-Gu, Chaonan-si, Chungnam 31038, KOREA. Phần mềm tính toán 
hệ thống sử dụng logo AnyFire(HFC-227ea)TM



Thông số kỹ thuật

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

Bình chữa cháy FM-200 82.5L
Mã hàng SFS-C82.5

Dải nạp FM-200

CHIỀU CAO

ĐƯỜNG KÍNH

THỂ TÍCH BÊN TRONG

TRỌNG LƯỢNG KHI BÌNH RỖNG

VẬT LIỆU CHẾ TẠO

ÁP SUẤT NẠP TỐI ĐA CỦA BÌNH

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM BÌNH

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỎ BÌNH

ÁP SUẤT NẠP TỐI ĐA VAN ĐẦU BÌNH

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM VAN ĐẦU BÌNH

VẬT LIỆU CHẾ TẠO VAN ĐẦU BÌNH

CHIỀU CAO ĐƯỜNG ỐNG TỐI ĐA

ĐỘI DÀI ĐƯỜNG ỐNG TỐI ĐA

40kg – 80kg (88lbs –176lbs)

1717mm (±10mm)

279mm

82.5L

90kg (+5%)

Thép Mn

147 bar (2132 psi)

245 bar (3553 psi)

KGS AC 212

147bar (2132 psi)

245 bar (3553 psi)

Đồng mạ niken

50m(*)

60m(*)

Bình chữa cháy FM-200 140L
Mã hàng SFS-C140

Dải nạp FM-200

CHIỀU CAO

ĐƯỜNG KÍNH

THỂ TÍCH BÊN TRONG

TRỌNG LƯỢNG KHI BÌNH RỖNG

VẬT LIỆU CHẾ TẠO

ÁP SUẤT NẠP TỐI ĐA CỦA BÌNH

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM BÌNH

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỎ BÌNH

ÁP SUẤT NẠP TỐI ĐA VAN ĐẦU BÌNH

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM VAN ĐẦU BÌNH

VẬT LIỆU CHẾ TẠO VAN ĐẦU BÌNH

CHIỀU CAO ĐƯỜNG ỐNG TỐI ĐA

ĐỘI DÀI ĐƯỜNG ỐNG TỐI ĐA

68kg – 137kg (150lbs –302lb)

68kg – 137kg (150lbs –302lb)

356mm

140L

130kg (+5%)

Thép Cr-Mo

150 bar (2180 psi)

250 bar (3630 psi)

KGS AC 212

147bar (2132 psi)

245 bar (3553 psi)

Đồng thau mạ niken

50m(*)

60m(*)
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(*)Cao độ và khoảng cách đường ống cần được kiểm tra bằng phần mềm tính toán của nhà sản xuất.

(*)Cao độ và khoảng cách đường ống cần được kiểm tra bằng phần mềm tính toán của nhà sản xuất.



Thông số kỹ thuật

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

Van kích hoạt bằng khí / bằng tay cho bình FM-200, 82.5L
Mã hàng SFS-NV82.5

VẬT LIỆU THÂN VAN

ÁP SUẤT KIỂM TRA THỦY TĨNH

ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG

KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG

KẾT NỐI VAN ĐẦU BÌNH

TRỌNG LƯỢNG

Đồng (C3771) mạ

245 bar

2 bar – 9.8 bar

D6

M20 x 1,5

0,32kg (0,72 lbs)

Van kích hoạt bằng khí / bằng tay cho bình FM-200,140L
Mã hàng SFS-NV140

VẬT LIỆU THÂN VAN

ÁP SUẤT KIỂM TRA THỦY TĨNH

ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG

KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG

KẾT NỐI VAN ĐẦU BÌNH

TRỌNG LƯỢNG

Đồng (C3771) mạ

245 bar

2 bar – 9.8 bar

D6

M18 x 1,5

0,32kg (0,72 lbs)

CATALOGUE | 08



Thông số kỹ thuật

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

Ống mềm xả khí DN40 kèm van một chiều
P/N SFS-FC40

ÁP SUẤT THIẾT KẾ

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

VẬT LIỆU

CHẤT LIỆU LƯỚI THÉP

KẾT NỐI BÌNH KHÍ

KẾT NỐI ĐƯỜNG ỐNG/ỐNG GÓP

58 bar

98 bar

Giữ áp suất thử nghiệm trong 5 
phút không bị rò.

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Ren trong 1-1/2”

Ren trong 1-1/2” (sẽ có khớp nối hàn)

Ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều
P/N SFS-FC50

ÁP SUẤT THIẾT KẾ

ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

VẬT LIỆU

CHẤT LIỆU LƯỚI THÉP

KẾT NỐI BÌNH KHÍ

KẾT NỐI ĐƯỜNG ỐNG/ỐNG GÓP

42 bar

58 bar

Giữ áp suất thử nghiệm trong 5 
phút không để bị rò rỉ.

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Ren trong 2”

Ren trong 2” (sẽ có khớp nối hàn)
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Thông số kỹ thuật

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

Van chọn vùng kèm bộ điều khiển bằng áp lực khí
Mã hàng STV-SVxxx(*)

VẬT LIỆU THÂN VAN

BỘ TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN

ÁP LỰC THỬ THỦY TĨNH

ÁP LỰC THỬ RÒ RỈ\

DẢI ÁP SUẤT LÀM VIỆC

Thép không gỉ SSC13

Đồng C3604BE

165 bar

132 bar

30 bar – 110 bar
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Tủ bình kích (95bar)Tủ kích hoạt 1L bao gồm bình kích,
van điện từ, công tắc áp lực khí xả

Tủ kích hoạt 1L
Mã hàng STV-P1L

DUNG TÍCH BÌNH
ÁP LỰC NẠP

SƠN

ĐIỆN ÁP
DÒNG ĐIỆN

KẾT NỐI ĐƯỜNG ÁP

ÁP SUẤT KÍCH HOẠT NHỎ NHẤT

ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA

TIẾP ĐIỂM DANH ĐỊNH

MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

Ống đồng Ø6.3mm

5 bar 

100 bar 

250VDC - 3A

Trong nhà

CHẤT LIỆU HỘP

ĐỘ DÀY CỦA THÉP

SƠN

KÍCH THƯỚC

Thép tấm cán nguội

1,2mm

Sơn tĩnh điện

355 (Cao) x 340(Rộng) x 140 (Sâu)

24Vdc
1.5A

1L
0.65 kg/ Co2

Sơn tĩnh điện

BÌNH KÍCH

VAN ĐIỆN TỪ

CÔNG TẮC ÁP LỰC KHÍ XẢ

CÔNG TẮC ÁP LỰC KHÍ XẢTHÔNG SỐ VAN ĐIỆN KÍCH HOẠT

(*)xxx là kích cỡ của van, từ 25 (DN25) đến 150 (DN150)



Thông số kỹ thuật

SFS Hệ thống chữa cháy FM-200

Đầu phun xả khí loại 3600
Mã hàng STV-NZ2xx(*)

(*)xx là kích cỡ của đầu phun, từ 15 (DN15) đến 50 (DN50)

VẬT LIỆU

Đầu phun 3600

ÁP LƯC XẢ KHÍ TỐI THIỂU

DIỆN TÍCH BAO PHỦ TỐI ĐA 

CHIỀU CAO ĐẦU PHUN TỐI ĐA
(với hệ thống FM-200)

Phần thân - Nhôm A6061

Miếng khoan giảm áp - Đồng C3604

16 lỗ với 2 lớp

5 bar

201.64 m2 (14,2m x 14.2m) 

4,5m

Đầu phun xả khí loại 1800
Mã hàng STV-NZ1xx(*)

(*)xx là kích cỡ của đầu phun, từ 15 (DN15) đến 50 (DN50)

VẬT LIỆU

Đầu phun 3600

ÁP LƯC XẢ KHÍ TỐI THIỂU

DIỆN TÍCH BAO PHỦ TỐI ĐA 

CHIỀU CAO ĐẦU PHUN TỐI ĐA
(với hệ thống FM-200)

Phần thân - Nhôm A6061

Miếng khoan giảm áp - Đồng C3604

Khoảng hở 1800

5 bar

201.64 m2 (14,2m x 14.2m) 

4,5m
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CÔNG TY TNHH S-TEC VINA

Lô CN03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV
xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam

www.stecvina.com

info@stecvina.com

hotline: 0226 2460 114




