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TỔNG QUAN
VỀ CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ BLAZECUT
Trước những vấn nạn chưa có lời giải trong ngành Phòng cháy - Chữa cháy tại Việt Nam,
hàng năm có đến hàng ngàn những tai nạn nghiêm trọng gây tổn thất nặng nề cả về tính
mạng, tài sản & uy tín kinh doanh. Và dù hàng loạt những cảnh báo & giải pháp đưa ra,
những con số thống kê tiêu cực dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Nỗ lực song song với thực trạng đó, hàng trăm những sản phẩm/ giải pháp được đưa ra
khiến cho việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp của các cá nhân & chủ đầu tư càng thêm
bối rối. Đấy là còn chưa kể nguyên nhân sâu xa còn đến từ việc chủ quan & chưa nghiêm
túc đánh giá đúng nguy cơ; rồi lựa chọn giải pháp kém chất lượng nhằm chống chế với các
cơ quan chức năng; hay còn à ơi, dễ dãi, cả nể lựa chọn những nhà thầu kém năng lực do có
sẵn mối quan hệ trong ngành, v.v…
BlazeCut ra đời với sứ mệnh triệt tiêu toàn bộ những vấn nạn & trăn trở của các cá nhân &
chủ đầu tư - khi phải đối diện với “thảm hoạ giặc lửa” từ chính con người gây ra:
+ Một giải pháp thay thế “tất cả trong một”, đáp ứng hầu hết các nhu cầu trong cả phòng &
chữa cháy.
+ Một giải pháp mang tính công nghệ cao, chữa cháy TỰ ĐỘNG bằng khí, mang tiêu chuẩn chất
lượng EU.
+ Một giải pháp đánh trực diện vào nguy cơ tiềm ẩn của mầm cháy & giải quyết trọn gói bài
toán “CHẬP ĐIỆN” (nguyên nhân chính chiếm đến 70% trong các vụ cháy nổ nghiêm trọng).
+ Một giải pháp bao hàm từ cơ chế đơn giản (cho ống chữa cháy tự động với Khoang động
cơ & Tủ điện), đến mở rộng (bình chữa cháy tự động cho Hệ thống Tủ điều khiển), và trọn gói
(hệ thống chữa cháy tự động cho Trung tâm Điều khiển).
+ NHƯNG lại là một giải pháp đột phá, mang tính CÁCH MẠNG về chi phí đầu tư, xoá bỏ mọi
sự trù bị & giảm thiểu ngân sách đến mức tối đa cho chủ đầu tư.

VỀ NHÀ THẦU M&E OLYMSAFETY
+ Tự hào xuất thân là các chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC, đã góp
sức vào trên 75 dự án lớn nhỏ cho các Tập đoàn hàng đầu như Samsung Electronic Bắc
Ninh, Resort VinPearl Phú Quốc, Bệnh viện VinMec Nha Trang, Tập đoàn Viglacera, Nhà máy
Nhôm Lâm Đồng, Nhà máy Thiết bị Điện Đông Anh, Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam,
Cảng xăng dầu B12 Quảng Ninh, Tập đoàn Dầu khí Petrolimex KV5, v.v…
+ Là đơn vị đi tiên phong & tối ưu hoá công nghệ chữa cháy độc quyền trong những hoạt
động Thầu Cơ - điện, thi công & bảo trì Phòng cháy - Chữa cháy.
+ Đồng thời là Đại diện ĐỘC QUYỀN của BlazeCut tại Việt Nam, nhằm mang đến một cuộc
cách mạng về Phòng & chữa cháy trong tương lai.
more tech. more peace.
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TÍNH NĂNG
THIẾT KẾ CHUYÊN DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
Chất chữa cháy HFC-227EA & HFC-236FA là
chất chữa cháy hiệu quả với đám cháy điện,
xăng, dầu mỡ. Tuyệt đối không ảnh hưởng
tới các linh kiện, thiết bị điện.
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TẬP TRUNG TRỰC TIẾP VÀO "MẦM CHÁY"
Ống chất chữa cháy BlazeCut được nén dưới
dạng lỏng ở áp suất cao, cấu tạo bằng vật
liệu đặt biệt tự cảm biến nhiệt khi môi
trường đạt ngưỡng 90 - 120oC, sẽ tự động
phun khí dập tắt vùng cháy, không để vùng
cháy có cơ hội bùng phát.
TỐI ƯU LỰA CHỌN CHO KHÔNG GIAN HẸP & KÍN
Đường kính ống 18mm, có khả năng uốn
cong tối thiểu 40cm, linh hoạt với 4 độ dài
1-2-3-4m đối với ống chữa cháy tự động
BlazeCut.
Đường kính ống 6/8mm, uốn cong tối thiểu
10cm, nhỏ gọn, linh hoạt, dễ luồn lách đối với
bình & hệ thống chữa cháy tự động BlazeCut,
phù hợp với nhiều thể tích không gian giúp
dễ lắp đặt cho từng loại khoang máy, tủ điện,
tủ điều khiển, tủ IT... khác nhau.
TỐI ƯU R.O.I CHO TÍNH MẠNG & TÀI SẢN
Chi phí đầu tư trang bị bình quân chưa tới 0,005% giá trị xe hơi, và
1/1.000.000 đối với hệ thống tủ điện nhưng lại có thể bảo vệ cho tính
mạng và tài sản một cách TỰ ĐỘNG.
more tech. more peace.
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CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
CƠ CHẾ DẬP CHÁY TỰ ĐỘNG

Khi khoang động cơ, hệ thống tủ điện, tủ điều khiển, tủ IT... phát sinh
nhiệt độ nguy hiểm từ 90 - 120 độ C, ống BlazeCut sẽ tự động cảm
biến nhiệt độ, tự động kích hoạt không cần nguồn nuôi, và tự động
phun khí với áp lực cực mạnh 25 Bar & dập tắt hoàn toàn đám cháy
chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ
hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an
toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO
14001:2016
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

more tech. more peace.
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ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
KHOANG ĐỘNG CƠ

KHOANG ĐỘNG CƠ MÁY CÔNG NGHIỆP

TỦ ĐIỀU KHIỂN, TỦ ĐIỆN, TỦ IT, TỦ SERVER...

HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN

more tech. more peace.
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ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Khi khoang động cơ phát
sinh nhiệt độ nguy hiểm từ
110 - 120 độ C, ống
BlazeCut sẽ tự động cảm
biến nhiệt độ, tự động kích
hoạt không cần nguồn
nuôi, và tự động phun khí
với áp lực cực mạnh 25 Bar
& dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống
cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc
chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con
người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
THIẾT KẾ CHUYÊN DỤNG
CHO THIẾT BỊ ĐIỆN

TẬP TRUNG TRỰC TIẾP
VÀO "MẦM CHÁY"

Chất chữa cháy HFC-236FA là chất
chữa cháy hiệu quả với đám cháy
xăng, dầu mỡ. Tuyệt đối không ảnh
hưởng tới các linh kiện trong
khoang máy.

Ống chất chữa cháy HFC-236FA
được nén dưới dạng lỏng ở áp suất
cao, cấu tạo bằng vật liệu đặt biệt tự
cảm biến nhiệt khi môi trường đạt
ngưỡng 110oC, sẽ tự động phun khí
dập tắt vùng cháy.

TỐI ƯU CHỌN LỰA CHO
KHOANG ĐỘNG CƠ

CHỮA CHÁY “THEO SÁT”
TỨC THÌ & TỰ ĐỘNG

Đường kính ống 18mm, có khả năng
uốn cong tối thiểu xuống 40cm, lựa
chọn linh hoạt với 4 loại độ dài
1-2-3-4m phù hợp với nhiều thể
tích không gian giúp dễ lắp cho
từng loại khoang máy khác nhau.

Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt
đối không ảnh hưởng tới các thiết bị
điện, điện tử (so với các phương
pháp chữa cháy bằng nước, cát,
hay bình bột)

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

KHÔNG BẢO TRÌ

AN TOÀN

TUỔI THỌ 10 NĂM
more tech. more peace.
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ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

TỐI ƯU R.O.I CHO TÍNH
MẠNG & TÀI SẢN

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO
14001 : 2016, được cấp giấy chứng
nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ
phương tiện hoàn toàn yên tâm về
chất lượng hàng đầu Châu Âu. Khí
HFC-236FA đạt tiêu chuẩn ISO 14001
an toàn cho con người và không hề
độc hại với môi trường sau khi phát
tán ra bên ngoài.

Chi phí đầu tư trang bị ống BlazeCut
bình quân chưa tới 0,005% giá trị xe
hơi, nhưng lại có thể bảo vệ cho tính
mạng và tài sản một cách TỰ ĐỘNG.

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHI PHÍ THẤP

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU
KHÔNG BẢO TRÌ

Khoang động cơ máy công nghiệp

AN TOÀN

TUỔI THỌ 10 NĂM

Khoang động cơ ô tô

Khoang tàu biển
more tech. more peace.
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ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Khi tủ điện phát sinh nhiệt
độ nguy hiểm từ 90 - 100
độ C, ống BlazeCut sẽ tự
động cảm biến nhiệt độ, tự
động kích hoạt không cần
nguồn nuôi, và tự động
phun khí với áp lực cực
mạnh 25 Bar & dập tắt
hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan &
không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó
tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được
kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ
CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

TỐI ƯU CHO
MÔI TRƯỜNG HẸP & KÍN

Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu
Châu Âu vào thay thế các giải pháp
chữa cháy thông thường chỉ có thể
chống cháy lan thay vì diệt tận gốc
ngay từ khi nguồn cháy mới phát
sinh.

Đường kính ống 18mm, có khả năng
uốn cong tối thiểu xuống 40cm, lựa
chọn linh hoạt với 4 loại độ dài
1-2-3-4m phù hợp với nhiều thể
tích không gian giúp dễ lắp trong
môi trường hẹp & kín.

TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN
& CHỮA CHÁY ĐỘC LẬP

HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

Ống chất chữa cháy FM-200 được
nén dưới dạng lỏng ở áp suất cao,
cấu tạo từ vật liệu đặt biệt tự cảm
biến nhiệt khi môi trường đạt
ngưỡng 90oC, tự động phun khí dập
tắt vùng cháy, không cần trang bị hệ
thống nguồn nuôi phức tạp.

Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt
đối không ảnh hưởng tới các thiết bị
điện, điện tử (so với các phương
pháp chữa cháy bằng nước, cát,
hay bình bột)

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

KHÔNG BẢO TRÌ

AN TOÀN

TUỔI THỌ 10 NĂM
more tech. more peace.
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ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP "CÁCH
MẠNG" VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Tiết kiệm đến trên 95% chi phí so với
các giải pháp chữa cháy bằng khí
thông thường khác nhờ vào khả
năng đánh trực diện vào vị trí của
gốc/điểm phát sinh nhiệt.
Tuổi thọ thiết bị lên đến 10 năm
khiến chi phí sửa chữa, thay thế và
vận hành gần bằng 0.

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO
14001 : 2016, được cấp giấy chứng
nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ
đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất
lượng hàng đầu Châu Âu.

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHI PHÍ THẤP

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU
KHÔNG BẢO TRÌ
Tủ
điều
khiển

AN TOÀN

Tủ
IT
Server

Tủ điện

TUỔI THỌ 10 NĂM
more tech. more peace.
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BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Khi tủ điện, tủ điều khiển,
tủ IT... phát sinh nhiệt độ
nguy hiểm từ 160 - 170 độ
C, thông qua ống cảm biến
đồng thời là ống dẫn khí tự
động cảm biến nhiệt độ,
kích hoạt xả khí tự động
với áp lực cực mạnh 25 Bar
& dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống
cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc
chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con
người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP "CÁCH
MẠNG" VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

TỐI ƯU CHO TỦ
ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN, SERVER

Tiết kiệm đến trên 91% chi phí so với
các giải pháp chữa cháy bằng khí
thông thường nhờ vào khả năng
đánh trực diện vào vị trí của
gốc/điểm phát sinh nhiệt.
Tuổi thọ lên đến 10 năm khiến chi
phí sửa chữa, thay thế và vận hành
gần bằng 0.

Bình chữa cháy FM200 có khối
lượng: 1, 2, 4, 6, 8, 12kg… có thể lắp
độc lập hoặc tổ hợp nhiều tủ trên
cùng hệ thống.
Ống cảm biến nhiệt độ làm bằng vật
liệu đặc biệt với đường kính 6/8mm
nên dễ luồn lách vào các vị trí.

TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ
CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu
Châu Âu vào thay thế các giải pháp
chữa cháy thông thường chỉ có thể
chống cháy lan thay vì diệt tận gốc
ngay từ khi nguồn cháy mới phát
sinh.

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO
14001 : 2016, được cấp giấy chứng
nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các
chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm về
chất lượng hàng đầu Châu Âu.

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

KHÔNG BẢO TRÌ

AN TOÀN

TUỔI THỌ 10 NĂM
more tech. more peace.
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BÌNHCHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Thân van
2. van bi
3. Đầu kết nối ống cảm biến
4. Ống cảm biến phi 6mm
5. Đồng hồ áp
6. Công tắc áp lực
(thiết bị lựa chọn thêm)

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU
KHÔNG BẢO TRÌ
Tủ
điều
khiển
AN TOÀN

Tủ
IT
Server
TUỔI THỌ 10 NĂM
Tủ điện
more tech. more peace.
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HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO
TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Khi hệ thống tủ điện, tủ
điều khiển, tủ IT... phát sinh
nhiệt độ nguy hiểm từ 160
- 170 độ C, thông qua ống
cảm biến tự động cảm
biến nhiệt độ. Khi ống cảm
biến vỡ ra áp suất giảm
đồng thời kích hoạt van xả
khí tự động qua ống dẫn đến đầu phun với áp lực 25 Bar dập tắt
hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan &
không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó
tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được
kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ
CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu
Châu Âu vào thay thế các giải pháp
chữa cháy thông thường chỉ có thể
chống cháy lan thay vì diệt tận gốc
ngay từ khi nguồn cháy mới phát
sinh.
TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP
“CÁCH MẠNG” VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO
14001 : 2016, được cấp giấy chứng
nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các
chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm về
chất lượng hàng đầu Châu Âu.

Tiết kiệm đến trên 91% chi phí so với
các giải pháp chữa cháy bằng khí
thông thường khác nhờ vào khả
năng đánh trực diện vào vị trí của
gốc/điểm phát sinh nhiệt.
Tuổi thọ thiết bị lên đến 10 năm
khiến chi phí sửa chữa, thay thế và
vận hành gần bằng 0.

Trên 70% nguyên nhân gây cháy là
do chập mạch, nhưng mọi phương
án bảo vệ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn
nguy cơ cháy nổ. Do vậy, hệ thống
chữa cháy gián tiếp BlazeCut có thể
giúp nhà sản xuất hoàn thiện tiêu
chuẩn an toàn cao nhất về phòng
chống cháy nổ từ việc thiết lập quy
chuẩn thiết kế ngay từ ý tưởng và
mục tiêu sản xuất kinh doanh.

TỐI ƯU CHO TỦ
ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN, SERVER

CƠ CHẾ
LINH HOẠT

KHÔNG BẢO TRÌ

AN TOÀN

TUỔI THỌ 10 NĂM

more tech. more peace.
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HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO
TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Thân van
2. van bi
3. Đầu kết nối ống cảm biến
4. Ống cảm biến phi 6mm
5. Đồng hồ áp
6. Công tắc áp lực
(thiết bị lựa chọn thêm)
7. Đầu nối solenoid
8. Ống phân nhánh
9. Bộ kết nối thẳng

TỰ ĐỘNG

DỄ LẮP ĐẶT

KHÔNG ĐỘC HẠI

CHI PHÍ THẤP

KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU
KHÔNG BẢO TRÌ

Hệ thống tủ điều khiển, IT, server
AN TOÀN

Hệ thống tủ điện
TUỔI THỌ 10 NĂM
Khoang động cơ xe trọng tải lớn
more tech. more peace.
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CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN

more tech. more peace.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Làng văn hóa Du lịch
các dân tộc Việt Nam

Nhà máy Nhôm Lâm Đồng - TKV

Samsung Electronics Bắc Ninh

Resort Vinpearl Phú Quốc

Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO

Nhà máy thiết bị điện Đông Anh
more tech. more peace.
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Global sales & Distribution:
Sydney, Australia
sales@blazecut.com
www.blazecut.com
&
Production Facility:
BlazeCut s.r.o.
Bernolákovo, Slovakia
Blazecut is a registered
Trandemark of BlazeCut s.r.o.
&
Vietnam Sales
& Exclusive Distribution:
OlymSafety.,JSC
No.20, Dormitory Assembly 01
Dong Bat Str, My Dinh 2 WD
Nam Tu Liem, Ha Noi, Vietnam
1900 57 57 98
info@olymsafety.com
olymsafety.com

