
M
AD

E 
IN

 V
IE

T 
N

AM
HỆ THỐNG BÁO CHÁY

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FIRESMART



H  TH NG BÁO CHÁY KHÔNG DÂY 

https://firesmart.vn 

SƠ Đ  NGUYÊN LÝ H  TH NG 

Nguyên lý hoạt ộng của h  th ng báo cháy không dây 
Hệ thống sử dụng sóng vô tuyến công suất thấp ể kết nối các thiết bị, khoảng cách kết nối tối a giữa các

thiết bị lên ến 30m trong iều kiện có vật cản là tường gạch hoặc sàn bê tông.

Các ầu báo ịa chỉ, module ịa chỉ không dây ược quản lý bởi tổ hợp không dây; mỗi tổ hợp quản lý tối a 
30 thiết bị.  Khoảng cách tối a từ một ầu báo (hoặc module) tới hộp tổ hợp là 30 mét.  Nếu thiết bị nằm cách xa hộp

tổ hợp hơn 30m thì cần bổ sung thêm các hộp tổ hợp phụ làm trung gian.

Các tổ hợp chính ược ịnh tuyến với nhau, tổ hợp xa nhất sẽ truyền tín hiệu ến tổ hợp gần ó nhất, liên

tiếp như vậy cho ến khi truyền tín hiệu ến tủ trung tâm; tín hiệu chậm nhất không quá 2s. Mỗi tủ trung tâm có thể
kết nối trực tiếp tối a 10 tổ hợp chính và 300 ầu báo không dây.

Các tủ trung tâm báo cháy WCP-1 FireSmart có thể kết nối network với nhau thông qua bộ truyền tin báo sự
cố, không giới hạn số lượng tủ kết nối.
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 3890 
và  TCVN 5738:2021; 

• Hỗ trợ tối đa 310 thiết bị địa chỉ; 

• 02 NAC (5 VDC và 24 VDC); 

• 02 ngõ ra tiếp điểm khô NO/NC và có thể mở rộng 
lên đến 16 tiếp điểm; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến; 

• 01 ngõ ra điều khiển có điện áp; 

• Lập trình dễ dàng thông qua thẻ nhớ; 

• Màn hình LCD 20 x 58mm (20 ký tự x 4 dòng); 

• Tích hợp sẵn Pin dự phòng; 

• Kết nối network không giới hạn nếu sử dụng bộ 
truyền tin báo sự cố. 

 
 
 
 
 

 
MODEL: WCP-1 

 
� TỔNG QUAN 

WCP-1 là tủ trung tâm báo cháy địa chỉ không dây 
hỗ trợ kết nối tối đa lên đến 310 thiết bị địa chỉ có thể 
lập trình. 

Khả năng tùy biến hệ thống linh hoạt với sự kết hợp 
các thiết bị tương thích như: chuông báo cháy, đèn báo 
cháy, nút nhấn không dây, module giám sát, đầu báo 
khói và nhiệt không dây, đầu báo gas, đầu báo beam... 
Các thiết bị không dây giao tiếp với nhau bằng sóng vô 
tuyến công suất thấp ở tần số 433Mhz. 

Trung tâm báo cháy không dây WCP-1 có thể dễ 
dàng cài đặt bằng các nút bấm và màn hình LCD trên 
mặt tủ. Trong tủ trung tâm báo cháy được tích hợp bộ 
chuyển đổi nguồn từ 220VAC sang 24VDC. 

Mỗi bảng điều khiển bao gồm nguồn pin dự phòng, 
1 mạch NAC trên bo mạch và 2 ngõ ra điều khiển dạng 
tiếp điểm không điện áp có thể sử dụng điều khiển các 
hệ thống liên động như hệ thống quạt tăng áp hút khói, 
hệ thống thang máy, hệ thống âm thanh.  

Trung tâm báo cháy tự động này có chức năng tự 
động truyền tin báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC & 
CNCH theo TCVN 5738-2021. 

 
 

� ỨNG DỤNG 
   Hệ thống báo cháy không dây nhỏ gọn, tiện lợi thích 
hợp lắp đặt trong các công trình vừa và nhỏ. Đặc biệt 
là các công trình như nhà ở, trường học, chung cư, 
bệnh viện, khách sạn, di tích lịch sử, công trình văn 
hoá... Cần lắp đặt các thiết bị báo cháy trong hệ thống 
theo đúng tài liệu hướng dẫn để đảm bảo hệ thống hoạt 
động an toàn và ổn định. 
     
   Tủ trung tâm báo cháy WCP-1 có thể được lắp đặt 
cùng với thiết bị truyền tin báo sự cố F-COM.  Qua đó 
truyền tin tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định 
về PCCC.  Đồng thời, trạng thái hoạt động của hệ 
thống báo cháy cũng được gửi đến người quản lý qua 
ứng dụng FireSmart trên điện thoại.  Trong trường hợp 
xảy ra sự cố cháy hoặc lỗi hoạt động, người quản lý sẽ 
được thông báo bằng cuộc gọi thoại trực tiếp. 
  

https://firesmart.vn/san-pham/trung-tam-bao-chay-khong-day-wcp-1/
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� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
 
 

 

Điện áp ngõ vào 220VAC/1.3A (50hz/60hz) 

Điện áp ngõ ra 24V/1.3 A 

Cầu chì bảo vệ 2A 

Kích thước 240mm(D) x 75mm(R) x 300mm(C) 

Trọng lượng 3.7kg 

Màu sắc Trắng 

Chất liệu Tôn 1.2mm 

Pin 24VDC/7Ah 

Tiếp điểm đầu ra NO/NC 

Ngõ ra báo sự cố 30VDC/10A 

Dòng chờ 0.065A 

Dòng báo động 0.1A 

Độ ẩm (95%, không ngưng tụ) 

Nhiệt độ hoạt động -5°C đến 60°C 

 
� TỔNG QUAN 

WCP-1 tương thích với các thiết bị: 
- Đầu báo khói không dây địa chỉ WSD-1; 
- Đầu báo nhiệt không dây địa chỉ WHD-1; 
- Tổ hợp chuông báo cháy – đèn báo cháy – nút nhấn khẩn không dây địa chỉ FSMBL -001; 
- Module không dây WBM, WBM-1; 
- Thiết bị truyền tin báo sự cố F-COM; 
- Ứng dụng điện thoại FIRESMART. 
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 3890 
và TCVN 5738:2021; 

• Quản lý 30 ầu báo/module không dây ịa chỉ; 

• Tối a 10 tổ hợp chính kết nối ến tủ trung tâm báo 
cháy không dây; 

• Mỗi tổ hợp chính quản lý tối a 6 tổ hợp phụ; 

• Khôi phục trạng thái (reset) ngay trên tổ hợp; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến ở tần số 433 Mhz; 

• 01 ngõ ra iều khiển; 

• Tích hợp sẵn Pin dự phòng. 

 

 

 

 
MODEL: FSMBL-001 

 
� TỔNG QUAN 

FSMBL-001 là Hộp tổ hợp báo cháy, bao gồm nút 
ấn, còi và èn kết hợp, sứ dụng cho hệ thống báo cháy 

ịa chỉ không dây. Thiết bị có chức năng thu thập tín 
hiệu từ các ầu báo khói, ầu báo nhiệt, module giám 
sát ể truyền về Tủ trung tâm báo cháy WCP-1.  Đồng 
thời, FSMBL-001 cũng có thể hoạt ộng ộc lập ngay 
cả khi Tủ trung tâm báo cháy ngừng hoạt ộng. 

Tổ hợp quản lý tối a 30 thiết bị ầu báo, module, 
nút nhấn không dây ược kết nối với nó trong cùng hệ 
thống. Khi nhận ược tín hiệu từ các cảm biến, tổ hợp 
sẽ tự ộng kích hoạt còi èn, ồng thời sẽ truyền tiếp 
tín hiệu ến các tổ hợp khác ể gửi tín hiệu về tủ trung 
tâm. 

Các tổ hợp ược cài ặt ịa chỉ bởi một thiết bị 
cầm tay và ược kết nối với nhau thông qua sóng vô 
tuyến, khoảng cách kết nối tối a 30m. Trong tủ tổ hợp 
không dây có tích hợp bộ chuyển ổi nguồn và ắcquy 
dự phòng 24VDC cho phép hoạt ộng hơn 60 phút khi 
mất nguồn iện AC.  

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Điện áp hoạt ộng 220VAC/50-60Hz 
Nguồn dự phòng 24VDC 3Ah 
Dòng chờ 0.1 mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Nút nhấn Đỏ - Nhựa ABS 
Có thể phục hồi bằng tay 

Còi èn kết hợp Âm thanh: 90dB (<2m) 
Ánh sáng: 15Cd (chu kỳ 0.5s) 

Thiết bị kết nối tối a 30 ( ầu báo/module) 
Tổ hợp phụ 06 (Tối a) 

Tiếp iểm ầu ra 24VDC 1A 
NO/NC 

Màu sắc Trắng 
Vật liệu Tôn 1.2 mm 
Trọng lượng 3.5 Kg (bao gồm Pin) 
Kích thước 260mm(D) x 65mm(R) x 370mm(C) 

https://firesmart.vn/san-pham/hop-to-hop-coi-den-nut-nhan-fsmbl-001/
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 3890 
và TCVN 5738:2021; 

• Tối a 30 ầu báo khói kết nối với một hộp tổ hợp 
báo cháy không dây; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến ở tần số 433 Mhz; 

• Nguồn Pin 9V sử dụng lên ến 36 tháng; 

• Tự ộng cảnh báo khi pin yếu hoặc bụi bẩn; 

• Loa cảnh báo tích hợp sẵn; 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°. 

 

 

 
MODEL: WSD-1 

 
� TỔNG QUAN 

WSD-1 là ầu báo khói quang học ịa chỉ với cảm 
biến quang nhạy cảm với các sản phẩm ược sinh ra 
khi cháy có khả năng ảnh hưởng ến sự hấp thụ bức 
xạ hay tán xạ. Thiết kế ặc biệt của ầu báo giúp cho 
việc phát hiện nhanh chóng ám cháy lớn hay các ám 
cháy âm ỉ, ồng thời giảm thiểu các báo ộng giả 
không mong muốn. 

Tối a 30 thiết bị có thể ược lắp ặt và quản lý 
bởi mỗi tổ hợp không dây FSMBL-001. Địa chỉ ầu báo 

ược cài ặt bởi một thiết bị iều khiển cầm tay, ược 
gắn với ế nhựa và có chốt bảo vệ. Đầu báo có các 

èn LED (360o) hiển thị trạng thái và tích hợp loa cảnh 
báo. 

Đầu báo sử dụng nguồn pin 9V, thời gian sử dụng 
tối a lên ến 36 tháng, có chế ộ cảnh báo khi dung 
lượng pin giảm xuống dưới 20%. 

Khoảng cách giữa các ầu báo khói WSD-1 phải 
tuân thủ theo TCVN 5738-2021. Ngoài ra, khoảng cách 
giữa các ầu báo ến tổ hợp không nằm ngoài bán 
kính 30m trong iều kiện có vật cản (tường gạch xây 
hoặc sàn bê tông cốt thép). 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng Pin 9V 
Dòng chờ 20μA 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái Nháy chậm ở chế ộ chờ 
Nháy nhanh ở chế ộ báo ộng 

Độ nhạy  0.53 – 3.8 %/ft 

Phạm vi tốc ộ không khí 0-4000 fpm 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 80g 
Loa tích hợp 90dB (phạm vi 1m) 
Đế 3.5" 

 Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy khói kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 85 9 4.5 

Từ 3,5 ến 6 70 8.5 4 
Từ 6 ến 10 65 8 4 

Từ 10 ến 12 55 7.5 3.5 

https://firesmart.vn/san-pham/dau-bao-khoi-khong-day-wsd-1/
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 3890 
và TCVN 5738:2021; 

• Ngưỡng nhiệt ộ cố ịnh 54°C ; 

• Ngưỡng nhiệt ộ tăng 8°C / phút; 

• Tối a 30 thiết bị ịa chỉ kết nối với một tổ hợp báo 
cháy FSMBL-001; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến công suất thấp; 

• Nguồn Pin 9V sử dụng lên ến 36 tháng; 

• Loa cảnh báo tích hợp sẵn trên ầu báo; 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°; 

 
MODEL: WHD-1 

 
� TỔNG QUAN 

WHD-1 là ầu báo nhiệt ịa chỉ không dây với cảm 
biến nhiệt cố ịnh kết hợp nhiệt gia tăng. Thiết bị hoạt 

ộng dựa trên nguyên lý tác ộng nhiệt.  Khi nhiệt ộ 
tại vị trí lắp ặt ầu báo cháy ạt ến ngưỡng 54°C 
hoặc khi nhiệt ộ môi trường tăng ột biến quá 
8°C/phút.   

Tối a 30 thiết bị có thể ược lắp ặt quản lý bởi 
mỗi hộp tổ hợp báo cháy không dây FSMBL-001. Địa 
chỉ ầu báo ược cài ặt bởi một thiết bị cầm tay, ược 
gắn với ế nhựa và có chốt bảo vệ. Đầu báo có các 

èn LED 360° hiển thị trạng thái và tích hợp sẵn loa 
cảnh báo ể người dùng dễ dàng nhận biết. 

Đầu báo sử dụng nguồn pin 9V, thời gian sử dụng 
tối a lên ến 36 tháng, có chế ộ cảnh báo khi dung 
lượng pin giảm xuống dưới 20%. 

Khoảng cách giữa các ầu báo nhiệt phải tuân thủ 
theo TCVN 5738-2021. Ngoài ra, khoảng cách giữa 
các ầu báo ến tổ hợp không nằm ngoài bán kính 
30m trong iều kiện có vật cản (tường xây gạch hoặc 
sàn bê tông cốt thép). 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng Pin 9V 
Dòng chờ 20μA 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái Nháy chậm ở chế ộ chờ 
Nháy nhanh ở chế ộ báo ộng 

Cảm biến Ngưỡng cố ịnh : 54°C 
Tỷ lệ nhiệt gia tăng: 8°C/phút 

Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 80g 
Loa tích hợp 90dB (ở khoảng cách 1m) 
Kích thước 3.5" 

 

Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy nhiệt kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 25 5 2.5 

Từ 3,5 ến 6 20 4.5 2 
Từ 6 ến 9 15 4 2 

https://firesmart.vn/san-pham/dau-bao-nhiet-khong-day-whd-1/
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� ĐẶC TÍNH 

• Tối a 30 thiết bị ịa chỉ kết nối với tổ hợp không 
dây; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây thông qua 
sóng vô tuyến công suất thấp; 

• 02 ngõ vào giám sát tiếp iểm khô; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MODEL: WBM 

 
� TỔNG QUAN 

WBM là module giám sát ịa chỉ không dây ược 
thiết kế sử dụng giám sát các nút nhấn, công tắc dòng 
chảy, van hoặc các thiết bị khác yêu cầu giám sát tiếp 

iểm khô. Giao thức truyền thông qua sóng vô tuyến 
công suất thấp cho ộ tin cậy cao trong các iều kiện 
khẩn cấp. 

Tối a 30 thiết bị có thể ược lắp ặt quản lý bởi 
mỗi hộp tổ hợp báo cháy không dây FSMBL-001. Địa 
chỉ module ược cài ặt bởi một thiết bị cầm tay. WBM 

ược lập trình ể theo dõi các tiếp iểm Thường mở 
(NO). 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
� SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI 

 
 
 
 
 
 
 

Sơ ồ ấu nối module WBM 

 
 

 

Điện áp hoạt ộng 9-24VDC 
Dòng chờ 0.6mA 
Dòng kích hoạt 30mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 
Tiếp iểm giám sát 02 NO 
Trọng lượng 34g 
Kích thước 65mm(D) x 45mm(R) x 40mm(C) 

https://firesmart.vn/san-pham/module-giam-sat-dia-chi-khong-day-wbm/
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� ĐẶC TÍNH 

• Giám sát tiếp iểm khô 

• Là module ịnh ịa chỉ cho ầu báo thường hoặc 
các tủ trung tâm báo cháy ; 

• Kết nối lên tới 300 thiết bị trong cùng mạng lưới 
khi lắp ặt cùng với Tủ trung tâm báo cháy WCP-1; 

• 02 ngõ vào giám sát; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến công suất thấp ở tần số 433 Mhz; 

• Điện áp cung cấp 24VDC; 

 

MODEL: WBM-1 
 
� TỔNG QUAN 

WBM-1 là module ịnh ịa chỉ không dây cho phép 
kết nối các thiết bị báo cháy thông thường ( ầu báo 
khói, ầu báo nhiệt, ầu báo gas, nút ấn,…hoặc các tủ 
trung tâm báo cháy khác) với hệ thống báo cháy không 
dây.  

Các module ịnh ịa chỉ không dây ược kết nối 
không dây qua sóng vô tuyến. Địa chỉ module ược cài 

ặt bởi một thiết bị cầm tay. Khoảng cách kết nối giữa 
từ module ến hộp tổ hợp báo cháy FSMBL-001 gần 
nhất lên ến 30m trong iều kiện có vật cản (tường xây 
gạch hoặc sàn bê tông cốt thép).  

Module có thể tự ộng kết nối với tổ hợp không 
dây trong trường hợp mất kết nối với tủ trung tâm báo 
cháy. Khi nhận ược tín hiệu từ ầu vào từ WBM-1,  tổ 
hợp ược kết nối sẽ tự ộng kích hoạt chuông èn và 
các tiếp iểm ầu ra. 

 
 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
Điện áp hoạt ộng 12-30VDC 
Điện áp ngõ vào 18-24VDC VDC 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% RH không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Tiếp iểm ầu vào Tiếp iểm khô NO/NC 
Đầu báo thường 

Trọng lượng 80g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://firesmart.vn/san-pham/module-dinh-dia-chi-cho-dau-bao-thuong-wbm-1/
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� ĐẶC TÍNH 

• Kết nối lên tới 300 thiết bị trong cùng mạng lưới 
khi lắp ặt cùng với Tủ trung tâm báo cháy WCP-1; 

• 01 ngõ vào giám sát; 

•   01 ngõ ra iều khiển iện áp 24VDC; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến công suất thấp ở tần số 433 Mhz; 

• Mở rộng lên ến 8 ngõ ra iều khiển. 

 

 
 

 
MODEL: WBM-2 

 
� TỔNG QUAN 

WBM-2 là module cung cấp 1 ngõ vào giám sát 
dạng tiếp iểm khô và 1 ngõ ra dạng rơle (có thể mở 
rộng lên ến 8 ngõ ra). Module có chức năng iều 
khiển và giám sát thiết bị ngoại vi kết nối với hệ thống 
báo cháy. 

Các module không dây ược kết nối không dây 
qua sóng vô tuyến, tích hợp LED chỉ thị trạng thái . Địa 
chỉ module ược cài ặt bởi một thiết bị cầm tay. 
Khoảng cách kết nối giữa từ module ến hộp tổ hợp 
báo cháy FSMBL-001 gần nhất lên ến 30m trong iều 
kiện có vật cản (tường xây gạch hoặc sàn bê tông cốt 
thép).  

Ngoài ra, module giám sát và iều cũng có thể hoạt 
ộng ộc lập ề phòng Tủ trung tâm báo cháy hoặc 

các thiết bị khác bị phá hủy trong hỏa hoạn hoặc sự cố. 
Khi nhận ược tín hiệu từ ầu vào, WBM-2 sẽ tự ộng 
kích hoạt tiếp iểm ầu ra. 

 
 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
Điện áp hoạt ộng 12-30VDC 
Điện áp ngõ vào 18-24VDC VDC 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% RH không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Tiếp iểm ầu vào Tiếp iểm khô NO/NC 
Đầu báo thường 

Trọng lượng 80g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://firesmart.vn/san-pham/module-giam-sat-dieu-khien-khong-day-wbm-2/
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THIẾT BỊ BÁO CHÁY CỤC BỘ 

  
 

 
 
 

Các thiết bị báo cháy không dây kết nối với nhau dạng Mesh - network 
Khoảng cách ường truyền tín hiệu ược mở rộng 

Relays: NO/NC 
Ethernet  
SIM 3G 

Wifi  

F-COM 
Lên ến 50 thiết bị 

Thiết bị báo cháy cục bộ là các thiết bị tự ộng phát hiện và cảnh báo cháy 
bằng âm thanh mà không cần tới tủ trung tâm báo cháy. 

Các thiết bị báo cháy cục bộ khi ược lắp ặt trong cùng một nhà và công 
trình phải ược liên kết với nhau, ảm bảo tất cả cùng phát tín hiệu báo cháy 
khi có một thiết bị kích hoạt. 

Một hệ thống iển hình sẽ có các ầu báo khói hoặc ầu báo nhiệt liên kết 
với nhau bằng sóng vô tuyến (Đầu báo khói / nhiệt không dây), hoạt ộng bằng 
nguồn năng lượng từ pin tích hợp trong ầu báo. Trên ầu báo có èn và còi 

ể cung cấp cảnh báo cho người bên trong nhà và công trình biết khi có cháy. 
Hệ thống các thiết bị báo cháy cục bộ liên ộng với nhau dạng Mesh-

network.  Thông qua ứng dụng trên iện thoại di ộng, người dùng có thể ặt 
tên và ịa chỉ cho từng ầu báo ể nhận biết vị trí mà ầu báo ó ược lắp 

ặt. 
Thiết bị báo cháy cục bộ do hãng FireSmart sản xuất ược chứng nhận ạt 

các tiêu chuẩn quốc gia tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm ều ược Cục cảnh sát 
PCCC kiểm ịnh chất lượng và dán tem trước khi xuất xưởng.  

Ngoài ra, thiết bị báo cháy cục bộ cũng có thể ược kết nối với Tủ trung 
tâm báo cháy và thiết bị truyền tin báo sự cố F-COM.  Các tủ trung tâm báo 
cháy có thể kết nối network với nhau thông qua bộ truyền tin báo sự cố 
FireSmart, không giới hạn số lượng tủ kết nối. 

 



 
 

 
ĐẦU BÁO KHÓI KHÔNG DÂY LIÊN ĐỘNG 
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 
5738:2021 và TCVN 3890; 

• Tối a 50 ầu báo khói có thể kết nối với một thiết 
bị truyền tin báo cháy F-com; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến công suất thấp ở tần số 433 Mhz; 

• Nguồn Pin 9V sử dụng lên ến 36 tháng; 

• Tự ộng cảnh báo khi pin yếu hoặc bụi bẩn; 

• Loa 90dB tích hợp sẵn trên ầu báo; 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°; 

• Cài ặt và quản lý trên ứng dụng iện thoại. 

 

 
MODEL: FS-SS-002 

 
� TỔNG QUAN 

FS-SS-002 là một thiết bị báo cháy cục bộ.  Đây là 
ầu báo khói không dây liên ộng, sử dụng cảm biến 

quang nhạy cảm với các sản phẩm ược sinh ra khi 
cháy có khả năng ảnh hưởng ến sự hấp thụ bức xạ 
hay tán xạ. Thiết kế ặc biệt của ầu báo giúp cho việc 
phát hiện nhanh chóng ám cháy lớn hay các ám 
cháy âm ỉ, ồng thời giảm thiểu các báo ộng giả 
không mong muốn. 

Các ầu báo liên ộng cho phép kết nối với các 
thiết bị khác trong cùng mạng MESH-network; Khi bất 
kỳ thiết bị nào nào phát hiện ra tín hiệu ám cháy, nó 
sẽ truyền tín hiệu ến tất cả các ầu báo cháy xung 
quanh và kích hoạt toàn bộ loa cảnh báo & èn LED 
tích hợp sẵn trên các ầu báo. 

Đầu báo sử dụng nguồn pin 9V, thời gian sử dụng 
tối a lên ến 36 tháng, có chế ộ cảnh báo khi dung 
lượng pin giảm xuống dưới 20%. 

Khoảng cách giữa các ầu báo khói FS-SS-002 
phải tuân thủ theo TCVN 5738-2021. 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng Pin 9V 
Dòng chờ 20μA 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái Nháy chậm ở chế ộ chờ 
Nháy nhanh ở chế ộ báo ộng 

Độ nhạy 0.53 – 3.8 %/ft 

Phạm vi tốc ộ không khí 0-4000 fpm 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 80g 
Loa tích hợp 90dB (ở khoảng cách 1m) 
Kích thước 3.5" 

 
Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy khói kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 85 9 4.5 

Từ 3,5 ến 6 70 8.5 4 
Từ 6 ến 10 65 8 4 

Từ 10 ến 12 55 7.5 3.5 

https://firesmart.vn/san-pham/thiet-bi-bao-chay-khong-day/
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ theo ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 
5738:2021 và TCVN 3890; 

• Ngưỡng nhiệt ộ cố ịnh 54°C ; 

• Ngưỡng nhiệt ộ gia tăng 8°C / phút; 

• Tối a 50 ầu báo nhiệt có thể kết nối với một thiết 
bị truyền tin báo cháy F-COM; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
vô tuyến ở tần số 433 Mhz; 

• Nguồn Pin 9V sử dụng lên ến 36 tháng; 

• Loa cảnh báo tích hợp sẵn trên ầu báo; 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°; 

• Cài ặt và quản lý trên ứng dụng iện thoại. 

 
MODEL: FS-HS-002 

 
� TỔNG QUAN 

FS-HS-002 là một thiết bị báo cháy cục bộ.  Đầu 
báo nhiệt không dây liên ộng này sử dụng cảm biến 
nhiệt cố ịnh kết hợp nhiệt gia tăng. Thiết bị hoạt ộng 
dựa trên tác ộng khi nhiệt ộ tại vị trí lắp ặt ầu báo 
cháy ạt ến giá trị xác ịnh hoặc bị tác ộng khi có 
hiện tượng gia tăng nhiệt ộ.   

Các ầu báo liên ộng cho phép kết nối với các 
thiết bị khác trong cùng mạng MESH-Network; Khi bất 
kỳ thiết bị nào nào phát hiện ra tín hiệu ám cháy, nó 
sẽ truyền tín hiệu ến tất cả các ầu báo cháy xung 
quanh và kích hoạt toàn bộ loa cảnh báo & èn LED 
tích hợp sẵn trên các ầu báo. 

Đầu báo sử dụng nguồn pin 9V, thời gian hoạt 
ộng của pin lên ến 36 tháng, có chế ộ cảnh báo khi 

dung lượng pin giảm xuống dưới 20%. 
Khoảng cách giữa các ầu báo nhiệt phải tuân thủ 

theo TCVN 5738-2021. 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng Pin 9V 
Dòng chờ 20μA 
Dòng báo ộng 35mA 
Chuẩn kết nối Sóng vô tuyến tần số thấp 
Độ ẩm 95% RH không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái Nháy chậm ở chế ộ chờ 
Nháy nhanh ở chế ộ báo ộng 

Cảm biến Ngưỡng cố ịnh : 54°C 
Tỷ lệ nhiệt gia tăng: 8°C/phút 

Phạm vi tốc ộ không khí 0-4000 fpm 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 80g 
Loa tích hợp 90dB (phạm vi 1m) 
Đế 4" 

 

 

 

 

 

Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy nhiệt kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 25 5 2.5 

Từ 3,5 ến 6 20 4.5 2 
Từ 6 ến 9 15 4 2 

https://firesmart.vn/san-pham/dau-bao-nhiet-khong-day-lien-dong-fs-hs-002/
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� ĐẶC TÍNH 

• Kích hoạt bằng tay; 

• Tối a 50 ầu báo nhiệt có thể kết nối với một thiết 
bị truyền tin báo cháy F-COM; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây bằng sóng 
radio ở tần số 433 Mhz; 

• Nguồn dự phòng 24VDC sử dụng lên ến 60 phút; 

• Còi èn tích hợp sẵn trên thiết bị; 

• Cài ặt và quản lý trên ứng dụng iện thoại. 

 

 

 

 
MODEL: MCP-K 

 
� TỔNG QUAN 

Đây là một thiết bị báo cháy cục bộ.  MCP-K là nút 
ấn khẩn cấp không dây cho phép kết nối với các thiết 
bị liên ộng không dây khác bằng sóng vô tuyến trong 
cùng một mạng lưới. Khi phát hiện sự cố hoặc ám 
cháy, người dùng có thể nhấn nút ể báo ộng. Thiết 
bị sẽ truyền tín hiệu sang các thiết bị không dây khác, 
kích hoạt toàn bộ loa cảnh báo, còi èn kết hợp tích 
hợp sẵn ể thông báo kịp thời xử lý ám cháy. 

Thiết bị ược cấu tạo bởi một nút nhấn khẩn cấp có 
thể phục hồi và một bộ còi èn kết hợp với loa cảnh 
báo lên ến 90dB trong khoảng cách 2m. 

Thiết bị sử dụng nguồn chuyển ổi 220VAC-
24VDC, có tích hợp sẵn nguồn pin dự phòng có thể sử 
dụng trong vòng 60 phút khi mất nguồn iện lưới. 

Khoảng cách kết nối giữa các nút ấn và các thiết bị 
liên ộng khác lên ến 30m trong iều kiện có vật cản 
(tường xây gạch hoặc sàn bê tông cốt thép). 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Điện áp hoạt ộng 220VAC-24VDC 
Nguồn dự phòng Pin 24VDC 
Dòng kích hoạt 35mA 
Kết nối Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Nút nhấn khẩn 
NO/NC 
Có thể phục hồi 

Còi èn kết hợp Âm thanh : 90dB (<2m) 
Ánh sáng: 15dB (chu kỳ 0.5s) 

Kích thước 240mm(D) x 120mm(R) x 75mm(C) 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 0.8Kg 

 

 

 

 

 

 

 

https://firesmart.vn/san-pham/nut-nhan-khan-cap-khong-day-co-ngo-ra-dieu-khien/
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� ĐẶC TÍNH 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây; 

• Kết nối lên tới 50 thiết bị báo cháy cục bộ; 

• 01 ngõ ra 24VDC 

• 01 ngõ ra tiếp iểm khô NO/NC 

• Các tùy chọn kết nối mạng: Ethernet, Wifi, SIM 4G; 

• Cài ặt và quản lý thiết bị trên ứng dụng iện thoại 
hoặc web APP. 

 

 

 
 
 

 
MODEL: FCOM-01 

 
� TỔNG QUAN 

FCOM-01 là thiết bị truyền tin báo sự cố có chức 
năng giám sát các thiết bị báo cháy cục bộ. Khi có sự 
cố xảy ra, thiết bị lập tức thông báo cho người dùng 
thông qua còi èn hoặc qua ứng dụng iện thoại và 
cuộc gọi ến (không giới hạn số iện thoại gọi dến 

ồng thời) .  
Mỗi thiết bị FCOM-01 có thể kết nối và quản lý lên 

tới 50 thiết bị báo cháy cục bộ. 
Ngoài ra thiết bị thể kết nối iều khiển với các thiết 

bị ngoại vi khác trong hệ thống báo cháy. 
Người dùng có thể cài ặt cấu hình hoạt ộng, 

quản lý thiết bị, ặt tên và ịa chỉ cho từng thiết bị ( ầu 
báo cháy hoặc nút nhấn) theo dõi tình trạng hoạt ộng 
của các thiết bị trong mạng báo cháy cục bộ thông qua 
ứng dụng trên iện thoại. Ngoài ra, người dùng cũng 
có thể chia sẻ, cấp quyền truy cập cho người xung 
quanh. 

 
� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
Điện áp hoạt ộng 12-30VDC 
Điện áp ngõ vào 18 VDC 
Điện áp ngõ ra 24VDC 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối không dây Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 45°C 
Lưu kho  -20°C ến 50°C 

Tiếp iểm ầu vào Tiếp iểm khô NO/NC 
Tiếp iểm có iện áp 18VDC 

Còi èn kết hợp Âm thanh : 90dB (<2m) 
                                             Ánh sáng: 15dB (chu kỳ 0.5s) 

Kích thước 184mm(D)x58mm(R)x252mm(C) 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 1.7Kg 

 

 

https://firesmart.vn/san-pham/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/


 
 

 
THIẾT BỊ TRUYỀN TIN BÁO SỰ CỐ 
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� ĐẶC TÍNH 

• Kết nối với mọi loại tủ trung tâm báo cháy; 

• Sử dụng công nghệ kết nối không dây; 

• Kết nối lên tới 50 tủ trung tâm báo cháy; 

• 01 ngõ ra 24VDC 

• 01 ngõ ra tiếp iểm khô NO/NC 

• Các tùy chọn kết nối mạng: Ethernet, Wifi, SIM 4G; 

• Cài ặt và quản lý thiết bị trên ứng dụng iện thoại 
hoặc web APP; 

• Không giới hạn FCOM-02 quản lý bởi ứng dụng 
FireSmart hoặc Server. 

 

 

 

MODEL: FCOM-02 
 
� TỔNG QUAN 

FCOM-02 là thiết bị truyền tin báo sự cố có chức 
năng giám sát các tủ trung tâm báo cháy truyền thông 
tin về server quản lý. Đồng thời có chức năng iều 
khiển còi èn báo cháy cũng như các thiết bị ngoại vi 
khác trong hệ thống báo cháy. 

Mỗi thiết bị FCOM-02 có thể quản lý một mạng lưới 
lên ến 50 tủ trung tâm báo cháy . 

Người dùng có thể cài ặt cấu hình hoạt ộng, 
quản lý thiết bị FCOM-02, ặt tên cho từng tủ trung tâm 
trong mạng, theo dõi tình trạng hoạt ộng thông qua 
ứng dụng trên iện thoại. Ngoài ra, người dùng cũng 
có thể chia sẻ, cấp quyền truy cập cho người xung 
quanh. 

Kết nối, truyền dẫn dữ liệu, thông tin: Thông tin 
báo sự cố của cơ sở ược thực hiện thông qua thiết bị 
truyền tin báo sự cố và dịch vụ kết nối từ các cơ sở ến 
cơ quan Công an phù hợp với quy ịnh của pháp luật. 

 
� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
Điện áp hoạt ộng 12-30VDC 
Điện áp ngõ vào 18 VDC 
Điện áp ngõ ra 24VDC 
Dòng báo ộng 35mA 
Kết nối không dây Sóng vô tuyến công suất thấp 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 45°C 
Lưu kho  -20°C ến 50°C 

Tiếp iểm ầu vào Tiếp iểm khô NO/NC 
Tiếp iểm có iện áp 18VDC 

Còi èn kết hợp Âm thanh : 90dB (<2m) 
                                             Ánh sáng: 15dB (chu kỳ 0.5s) 

Kích thước 184mm(D)x58mm(R)x252mm(C) 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 1.7Kg 

 

 

https://firesmart.vn/san-pham/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/
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APP MOBILE - ỨNG DỤNG FIRESMART 

 

APP báo cháy FireSmart là ứng dụng trên iện thoại di ộng, dùng ể nhận 
thông tin báo cháy và báo sự cố. APP cũng ược dùng ể quản lý tình trạng 
hoạt ộng của các thiết bị báo cháy trong hệ thống lắp ặt trong nhà và công 
trình. Khi xảy ra hoả hoạn, người dùng ứng dụng sẽ nhận ược thông tin cảnh 
báo bằng tin nhắn trên APP, ồng thời nhận ược cuộc gọi tới các số iện thoại 

ã ăng ký. 
Ứng dụng này không giới hạn số iện thoại nhận cảnh báo. Chủ sở hữu 

thiết bị báo cháy có thể cài ặt tất cả các số iện thoại theo mong muốn. Các 
chức năng quản lý thiết bị có thể thực hiện trên APP báo cháy 

• Kết nối thiết bị truyền tin vào ứng dụng và thiết lập số iện thoại của 
người quản lý thiết bị; 

• Kết nối các thiết bị báo cháy cục bộ liên ộng với nhau trên APP; 
• Cài ặt ịa chỉ, ịnh vị và thông tin về ngôi nhà ược bảo vệ. 
• Đặt tên gợi nhớ cho từng thiết bị trên hệ thống (theo tên phòng, số tầng, 

theo tên khu vực ...) 

• Chỉ ịnh các số iện thoại cần nhận ược cuộc gọi thông báo sự cố cháy 
và sự cố lỗi khi hệ thống hoạt ộng. 

 
 

                    

FireSmart 
Ứng dụng dành riêng cho hệ thống báo cháy  

Ứng dụng tiếng việt dễ dàng sử dụng 
Quản lý nhiều thiết bị trên cùng 1 phần mềm 

Chia sẻ mã QR cho các thiết bị khác ể cùng theo dõi 
Cài ặt thiết bị ngay trên ứng dụng 

 



 
 

 
HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG THƯỜNG 
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SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG  
 

 
 
 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  

 

Hệ thống báo cháy thường (kênh/vùng) là một hệ thống quản lý các thiết bị báo cháy tập trung. Hệ thống báo 
cháy thông thường FireSmart gồm các trung tâm báo cháy từ 2 kênh ến 48 kênh. Mỗi kênh có khả năng kết nối lên 
tới 32 thiết bị báo cháy.  Các tủ trung tâm này có khả năng kết nối với ầu báo nhiệt, ầu báo khói, ầu báo beam, 
khí gas, khí CO, báo tia hồng ngoại … 

Hệ thống báo cháy thường là quản lý các  thiết bị theo từng khu vực (zone). Mà khu vực (zone) ó có một vài hoặc 
tất cả thiết bị báo cháy ầu vào ( ầu báo nhiệt, khí gas, ầu báo khói…) ược lắp ặt nối tiếp với nhau và nối tiếp với trung 
tâm báo cháy. 

Zone (kênh/vùng): là nhiều thiết bị nằm trên một ường dây tín hiệu khi xảy ra báo cháy thì tủ trung tâm chỉ hiển thị 
khu vực báo cháy mà không biết ược vị trí chính xác như hệ báo cháy ịa chỉ. Khi có bất kỳ tín hiệu báo cháy nào, toàn bộ 
ầu ra như còi, chuông, èn báo.. sẽ ược kích hoạt. 



 
 

 
TỦ TRUNG TÂM 2, 4, 5, 8 KÊNH 

 

 
https://firesmart.vn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 5738; 

• Tối đa 32 đầu báo trên mỗi kênh (vùng); 

• 2 ngõ ra điều khiển, có thể mở rộng lên đến 8 ngõ 
ra; 

• Chức năng bật/tắt giám sát đường dây; 

• Chức năng báo trễ 20s cho đầu báo (giảm cảnh 
báo giả); 

• Tích hợp sẵn nguồn dự phòng; 

• Ngôn ngữ Tiếng Việt dễ sử dụng. 

 

 
 
 

 
MODEL: FCP-2C, 4C, 5C, 8C 

 
� TỔNG QUAN 

Dòng tủ trung tâm FCP là tủ báo cháy theo vùng, 
được sản xuất tại Việt Nam. Tủ có cấu trúc mạch đơn 
giản, dễ dàng lắp đặt, tương thích với nhiều loại đầu 
báo cháy của nhiều thương hiệu khác nhau. 

Trong tủ trung tâm báo cháy FCP đã được tích hợp 
bộ chuyển đổi nguồn từ 220V AC sang 24V DC và 
nguồn ắc quy dự phòng. Tủ có các ngõ ra các tiếp điểm 
không điện áp kích hoạt cho các thiết bị báo động, các 
ngõ ra có điện áp giám sát đường dây.  

Các chức năng của tủ trung tâm: chức năng tuỳ 
chỉnh giám sát ngắn mạch; chức năng báo trễ; bật/tắt 
chuông báo động và reset lại tủ trung tâm. 

Tủ trung tâm FCP-2C, 4C, 5C, 8C có số kênh 
(vùng) tương ứng là 2, 4, 5 & 8 kênh. Tủ trung tâm sử 
dụng đèn LED để hiển thị trạng thái khi có sự cố. 

Trung tâm FCP có thể lắp đặt với tất cả các loại 
đầu báo khói, nhiệt thông thường đang phổ biến tại Việt 
Nam. Ngoài ra cũng có thể sử dụng với đầu báo gas, 
đầu báo khí CO, đầu báo lửa và đầu báo beam. 

Trung tâm báo cháy tự động này có chức năng tự 
động truyền tin báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC & 
CNCH theo TCVN 5738-2021. 

 
� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt động 220VAC 50-60Hz 
Dòng tĩnh 65mA 
Dòng khi báo động 100mA 
Kết nối Dây tín hiệu 1.0 mm – 2.5mm 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt độ hoạt động -5°C đến 50°C 
Lưu kho  -20°C đến 60°C 

Số kênh (vùng) 2, 4, 5, 8 

Tiếp điểm ngõ ra 
Báo lỗi: 30VDC/10A 
Báo cháy: 30VDC/10A 

Ngõ ra có điện áp 24VDC 
Màu sắc & Chất liệu Trắng – Tôn 1mm 
Trọng lượng 4Kg 
Kích thước 280mm (D) x 80mm (R) x 380mm (C) 
Môi trường sử dụng Trong nhà 

 

https://firesmart.vn/san-pham/tu-bao-chay-2-4-8-kenh-fcp/


 
 

 
TỦ TRUNG TÂM 8, 16, 32, 40 KÊNH 

 

 
https://firesmart.vn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 5738; 

• Tối đa 32 đầu báo trên mỗi kênh (vùng); 

• 2 ngõ ra điều khiển, có thể mở rộng lên đến 16 ngõ 
ra; 

• Chức năng bật/tắt giám sát đường dây; 

• Chức năng báo trễ 20s cho đầu báo (giảm cảnh 
báo giả); 

•  Bộ nhớ lưu đến 8000 sự kiện 

• Tích hợp sẵn nguồn dự phòng; 

• Kết hợp cổng kết nối RS485 

• Màn hình hiển thị LCD 20.5 x 58.5 mm; 

• Ngôn ngữ Tiếng Việt dễ sử dụng. 

 

 
 

 
MODEL: FSP-8L, 16L, 32L, 40L 

 
� TỔNG QUAN 

Dòng tủ trung tâm FSP là tủ báo cháy theo vùng, 
được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7240 và bộ 
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN đối với hệ thống báo cháy 
– thiết bị điều khiển và chỉ thị.  

Trong tủ trung tâm báo cháy FSP đã được tích hợp 
bộ chuyển đổi nguồn từ 220V AC sang 24V DC và 
nguồn ắc quy dự phòng. Tủ có các ngõ ra các tiếp điểm 
không điện áp kích hoạt cho các thiết bị báo động, các 
ngõ ra có điện áp được giám sát đường dây.  

Các chức năng của tủ trung tâm: chức năng tuỳ 
chỉnh giám sát ngắn mạch; chức năng báo trễ; bật/tắt 
chuông báo động và reset lại tủ trung tâm. 

Tủ trung tâm FSP-8L, 16L, 32L, 40L có số kênh 
(vùng) tương ứng là 8,16, 32 & 40 kênh. Tủ trung tâm 
có màn hình LCD hiển thị trạng thái. Tủ có thể mở rộng 
từ 8 kênh đến 40 kênh bằng cách lắp thêm các bo 
mạch mở rộng. Có thể dễ dàng lập trình bằng 09 nút 
bấm và màn hình LCD trên mặt tủ. 

Trung tâm FSP có thể lắp đặt với tất cả các loại 
đầu báo khói, nhiệt thông thường đang phổ biến tại Việt 
Nam. Ngoài ra cũng có thể sử dụng với đầu báo gas, 
đầu báo khí CO, đầu báo lửa và đầu báo beam. 

Trung tâm báo cháy tự động này có chức năng tự 
động truyền tin báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC & 
CNCH theo TCVN 5738-2021. 

 
� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt động 220VAC 50-60Hz 
Dòng tĩnh 65mA 
Dòng khi báo động 100mA 
Kết nối Dây tín hiệu 1.0 mm – 2.5mm 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt độ hoạt động -5°C đến 50°C 
Lưu kho  -20°C đến 60°C 

Số kênh (vùng) 8, 16, 32 & 40 

Tiếp điểm ngõ ra 
Báo lỗi: 30VDC/10A 
Báo cháy: 30VDC/10A 

Ngõ ra có điện áp 24VDC 
Màu sắc & Chất liệu Trắng – Tôn 1.2 mm 
Trọng lượng 5Kg 
Kích thước 310mm (D) x 385mm (R) x 92mm (C) 
Môi trường sử dụng Trong nhà 

 

https://firesmart.vn/san-pham/tu-trung-tam-bao-chay-8-kenh-fsp-8l/


 
 

 
ĐẦU BÁO KHÓI THƯỜNG 
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 5738; 

• Tối a 32 thiết bị trên mỗi kênh (vùng); 

• Chế ộ quét kiểm tra 20s giảm báo ộng giả; 

• LED hiển thị 3 trạng thái: hoạt ộng, báo ngưỡng 
ộ nhạy, báo cháy; 

• Cho phép hoạt ộng trong môi trường tốc ộ gió 
cao, lên ến 4000 fpm; 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°; 

 

 

 
MODEL: FSS-001 

 
� TỔNG QUAN 

FSS-001 là ầu báo khói quang iện với cảm biến 
quang nhạy cảm với các sản phẩm ược sinh ra khi 
cháy có khả năng ảnh hưởng ến sự hấp thụ bức xạ 
hay tán xạ. Thiết kế ặc biệt của ầu báo giúp cho việc 
phát hiện nhanh chóng ám cháy lớn hay các ám 
cháy âm ỉ, ồng thời giảm thiểu các báo ộng giả 
không mong muốn. 

Tối a 32 thiết bị có thể ược lắp ặt trên mỗi kênh 
của dòng tủ báo cháy trung tâm FCP hoặc FSP. 

Đầu báo khói FSS-001 ược tích hợp chức năng 
quét sau mỗi 20s ể kiểm tra báo ộng giả. Khi nồng 

ộ khói không khí vượt ngưỡng an toàn, èn LED trạng 
thái chớp ỏ liên tục ể thông báo. Trong vòng 20s, 
nếu nồng ộ khói tiếp tục tăng, ầu báo sẽ ược kích 
hoạt; nếu lượng khói giảm i, ầu báo sẽ tự ộng trở 
về trạng thái hoạt ộng bình thường. 

Khoảng cách lắp ặt giữa các ầu báo khói WSD-
1 phải tuân thủ theo TCVN 5738-2021. 

 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng 18-30VDC 
Dòng chờ 78μA 
Dòng báo ộng 16mA 
Kết nối Dây tín hiệu 1.0 – 2.5 mm2 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái 
Nháy chậm ở chế ộ chờ 
Nháy nhanh ở chế ộ kiểm tra 
Sáng liên tục ở chế ộ báo cháy 

Độ nhạy 0.5-3.8%/ft 

Phạm vi tốc ộ không khí 0-4000 fpm 
Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 85g 
Đế 4" 
Bảo vệ  IP43 

 

 

Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy khói kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 85 9 4.5 

Từ 3,5 ến 6 70 8.5 4 
Từ 6 ến 10 65 8 4 

Từ 10 ến 12 55 7.5 3.5 

https://firesmart.vn/san-pham/dau-bao-khoi-quang-fss-001/
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� ĐẶC TÍNH 

• Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 5738:2021; 

• Ngưỡng nhiệt ộ báo ộng: 54°C hoặc nhiệt ộ 
tăng nhiều hơn 8°C / phút; 

• Tối a 32 thiết bị ịa trên mỗi kênh (vùng); 

• Đèn LED trạng thái quan sát 360°; 

 

MODEL: FHS-001 & FHS-002 
 
� TỔNG QUAN 

FSH-001 là ầu báo nhiệt thông thường với cảm 
biến nhiệt nhiệt gia tăng hoạt ộng khi nhiệt ộ môi 
trường tăng lên nhanh chóng theo thời gian, lớn hơn 
hoặc bằng mức gia tăng ã ược thiết lập trước bởi 
nhà sản xuất. Mức gia tăng này là khoảng 15°F (8° C) 
mỗi phút.  

FSH-002 là ầu báo nhiệt cố ịnh có ngưỡng nhiệt 
ộ cảnh báo cháy là 130°F (54°C). 

Cơ chế hoạt ộng của ầu báo thích hợp sử dụng 
tại những  khu vực mà khi có cháy thì nhiệt ộ gia tăng 
một cách ột ngột hay trong những khu vực không thể 
sử dụng ược ầu báo khói do không khí thường 
xuyên bị ô nhiễm như nhà bếp, nhà hàng… 

Tối a 32 thiết bị có thể ược lắp ặt tương thích 
với mỗi kênh tủ báo cháy trung tâm FCP. 

Khoảng cách giữa các ầu báo nhiệt phải tuân thủ 
theo TCVN 5738-2021.   

 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Điện áp hoạt ộng 18-30V 
Dòng chờ 78μA 
Dòng báo ộng 16mA 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

LED Trạng thái Nháy chậm ở chế ộ chờ  
Sáng liên tục ở chế ộ báo ộng 

Cảm biến Ngưỡng cố ịnh : 54°C 
Tỷ lệ nhiệt gia tăng: 8°C/phút 

Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS 
Trọng lượng 80g 
Đế 4" 
Bảo vệ IP 43 

 

 

 

Quy ịnh lắp ặt ầu báo cháy nhiệt kiểu iểm 

Độ cao lắp ặt 
(m) 

Diện tích 
bảo vệ 

(m2) 

Khoảng cách tối a (m) 
Giữa các 

ầu báo 
Từ ầu báo 

ến tường 
Dưới 3,5 25 5 2.5 

Từ 3,5 ến 6 20 4.5 2 
Từ 6 ến 9 15 4 2 

https://firesmart.vn/san-pham/dau-bao-nhiet-gia-tang-fsh-001/


 
 

 
NÚT ẤN BÁO CHÁY 
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� ĐẶC TÍNH 

• Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7568 và ISO 7204; 

• Chức năng: èn báo, nút reset.; 

• Có thể phục hồi; 

 

 

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MODEL: FSM-001 

 
� TỔNG QUAN 

FSM-001 là nút ấn báo cháy khẩn cấp - một trong 
những thành phần quan trọng của hệ thống báo cháy. 
Được sử dụng ể phát tín hiệu khẩn cấp khi con người 
nhận biết có sự cố cháy. Các nút ấn báo cháy trên cùng 
hệ thống có thể ược lắp ặt trên một kênh ộc lập 
hoặc lắp chung trên cùng một kênh với các ầu báo 
cháy. 

Nút ấn báo cháy ược lắp bên trong cũng như bên 
ngoài nhà và công trình, ược lắp trên tường và các 
cấu kiện xây dựng ở ộ cao (1,4 ± 0,2) m tính từ mặt 

ường i lại và có một không gian trống dạng nửa 
ường tròn bán kính 0,6 m xung quanh mặt trước của 

nút ấn báo cháy. 
Nút ấn báo cháy phải lắp trên các lối thoát nạn, 

chiếu nghỉ cầu thang ở vị trí dễ thấy theo quy ịnh. 
Trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể lắp trong 
từng phòng. Khoảng cách giữa các nút ấn báo cháy 
không quá 45 m. 

Trường hợp nút ấn báo cháy ược lắp ở bên ngoài 
tòa nhà thì khoảng cách tối a giữa các nút ấn báo 
cháy là 150 m và phải có ký hiệu rõ ràng. 

 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
KÍCH THƯỚC 

 
 

 

 

 

 

 

Điện áp hoạt ộng 8-32VDC 
Dòng kích hoạt 13.5mA 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 
Màu sắc & Chất liệu Đỏ - nhựa chống cháy 
Trọng lượng 150g 

Đ n vị: mm 

https://firesmart.vn/san-pham/nut-an-bao-chay-fsm-001/
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� ĐẶC TÍNH 

• Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7568 và ISO 7204; 

• Còi và èn kết hợp trong cùng một thiết bị; 

• Dòng iện tiêu thụ thấp; 

• Tín hiệu báo ộng dạng chớp nháy theo tiêu chuẩn.  

 

 

Kích thước tổ hợp còi èn nút nhấn báo cháy 

 

 

 

 
CÒI ĐÈN KẾT HỢP: FSBL-001 

ĐÈN BÁO CHÁY: FSL-001 
 
� TỔNG QUAN 

FBSL-001 là thiết bị cảnh báo bằng âm thanh và 
ánh sáng ược thiết kế ể thông báo cho mọi người 
khi có sự cố cháy.  Đèn báo cháy   ược lắp  trên tường 
hoặc lắp vào vỏ hộp tổ hợp báo cháy. Đèn LED màu 

ỏ ược dùng làm nguồn sáng với các èn iốt phát 
quang. 

Đèn báo cháy sử dụng bóng LED phát tín hiệu cảnh 
báo bằng ánh sáng màu ỏ, ược lập trình sẵn chế ộ 
chớp tín hiệu. Âm thanh kích hoạt lên ến 90dB trong 
khoảng cách 2m. 

FBL-001 là thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng ược 
lắp ặt trên hành lang, lối ra thoát nạn; Khi lắp ặt trên 
tường chiều cao tối thiểu từ chân tường ến èn tối 
thiểu 2,0 m. Tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng ảm bảo 
tính ồng bộ khi lóe sáng. 

 

� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
KÍCH THƯỚC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đ n vị: mm 
 
 

 

  

Điện áp hoạt ộng 20-32VDC 
Dòng kích hoạt 13.5mA 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Âm thanh tối a ở 24VDC 
và khoảng cách 2m 90dB 

Màu sắc & Chất liệu Đỏ - nhựa chống cháy 
Trọng lượng 75g 

ĐÈN & CÒI ĐÈN KẾT HỢP

https://firesmart.vn/san-pham/coi-den-bao-chay-ket-hop-fsbl-001/


 
 

 
MODULE MỞ RỘNG NGÕ RA CHO TRUNG TÂM BÁO CHÁY VÙNG 
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� ĐẶC TÍNH 

• Lên ến 16 kênh iểm ầu vào / ầu ra; 

• Đèn LED hiển thị trạng thái ầu vào và ầu ra; 

• Đầu vào ược giám sát cho dòng tiếp iểm thường 
óng/ thường mở; 

• Giám sát ầu ra có thể ịnh cấu hình (bật / tắt); 

• Điều khiển ầu ra cho thiết bị 24 VDC, max. 2 A; 

• Điều khiển dạng rơle NO/NC; 

• Kết nối 2 dây ơn giản hoặc không dây; 

• Thiết bị thông minh với bộ vi xử lý; 

• Đầu vào / Đầu ra dành cho mục ích sử dụng thứ 
cấp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODEL: FS-IO 

 
� TỔNG QUAN 

FS-IO là một mô- un ầu vào / ầu ra ược thiết 
kế ể mở rộng ngõ ra (có thể lập trình ược) cho các 
tủ trung tâm báo cháy thông thường.  

FS-IO cho phép mở rộng lên ến 16 ầu vào và 32 
ầu ra.  Tùy theo nhu cầu người dùng có thể lựa chọn 

các loại mô- un khác nhau: 1IN/2OUT, 2IN/4OUT, 
4IN/8OUT, 8IN /16OUT và 16IN/32OUT.   

Mô- un FS-IO cung cấp các chế ộ sau hoạt ộng: 
Các dòng ầu vào ược giám sát các tiếp iểm thường 

óng / thường mở. Ngõ ra iều khiển cấp nguồn cho 
thiết bị 24 VDC (tối a 2A) hoặc iều khiển kiểu rơle 
(tiếp iểm khô).  

Mô- un có tương thích với mọi loại tủ trung tâm 
báo cháy thông thường. Có thể cài ặt lập trình ầu ra 
bằng các phím gạt hoặc thông qua máy tính. 

 
� THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Điện áp hoạt ộng 24-30VDC 
Dòng chờ 20mA 
Dòng giám sát ầu 
vào 3mA (tối a)  

Dòng kích hoạt ầu 
ra 100mA (tối a) 

Kết nối 2 dây / không dây 
Độ ẩm 95% không ngưng tụ 
Nhiệt ộ hoạt ộng -5°C ến 50°C 
Lưu kho  -20°C ến 60°C 

Số kênh 
1IN / 2OUT ến 16IN / 32OUT 
(có thể lập trình) 

Trọng lượng 100g 
Kích thước Tùy theo thiết kế 

https://firesmart.vn/san-pham/module-mo-rong-ngo-ra-cho-trung-tam-bao-chay-vung-fs-io/



