
NFPA 2010 bao gồm đầy đủ các tiêu chuẩn cho hệ thống chữa cháy bằng hơi mà 
chúng ta cần thực hiện khi thiết kế hệ thống này.

Bạn cần làm quen với các tiêu chuẩn này, trước khi 

Thiết kế hệ thống
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7.1.2.1 – Kế hoạch làm việc và tính toán cần được đệ trình cho cơ quan thẩm quyền 
trước khi lắp đặt hệ thống hoặc trước khi việc tu sửa bắt đầu.

7.1.2.1.1 – Những tài kiệu này cần được chuẩn bị bởi người có kinh nghiệm và có 
trình độ trong việc thiết kế các hệ thống phun ngưng tụ hoặc phân tán để dập lửa.

Bạn cần làm quen với các tiêu chuẩn này, trước khi 
bạn có thể thiết kế các hệ thống Xtinguish.



NFPA 2001 / NFPA 2010 

NFPA 2001  Hệ thống 
khí trơ

NFPA 2010 Hệ thống 
phun hơi ngưng tụ

Tính toán dòng phun cho hệ thống Đòi hỏi Không áp dụng

Số thiết kế khi chia nhánh Đòi hỏi Không áp dụng
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Kiển tra tính toàn vẹn của bình chứa Đòi hỏi Không đòi hỏi

Tính toán độ dầy của ống Đòi hỏi Không áp dụng

Phương thức Cup-burner được sử dụng để 
xác định độ nồng cháy cho nhiên liệu hạng B

Đòi hỏi Không áp dụng

Yếu tố an toàn
20% (hạng A) 
30% (hạng B) 
35% (hạng C)

30% minimum

Yếu tố về áp suất bình chứa trong thiết kế Đòi hỏi Không áp dụng

Thử nghiệm (“Puff”) để kiểm tra dòng phun Đòi hỏi Không áp dụng



Các yếu tố quan trọng trong thiết kế bao gồm:

1. Lớp cháy dự kiến và các nguy hiểm của nó là gì?

Xtinguish có thể sử dụng được cho các loại cháy như sau*:
• Hạng A = Vật liệu thông thường (gỗ, giấy, vải, thùng rác,...v.v.)
• Hạng B = Chất lỏng dễ cháy (xăng, dầu, sơn,...v.v.)
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* Xtinguish có thể không sử dụng được cho đám cháy hạng D.  Xem thêm chi tiết trong tài liệu hướng 
dẫn cài đặt và sử dụng về các loại cháy.

• Hạng C = Thiết bị điện (điện áp hoạt động không được vượt quá 75KV)

2. Tổng thể tích của căn phòng là bao nhiêu?

Thông tin này rất quan trọng để biết chính xác số lượng chất chữa cháy cần 
thiết cho không gian được bảo vệ.



Những yếu tố quan trọng trong thiết kế bao gồm:

3. Thông gió trong không gian

Cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông hơi và các khe, lỗ, (khe hở có chủ ý và không 
cố ý) sẽ ảnh hưởng đến số lượng chất chữa cháy trong không gian. Để ngăn 
chận sự di chuyển của chất chữa cháy qua các lỗ hở sang khu vực nguy 
hiểm, hoặc khu vực làm việc kế bên thì các khe hở cần được bịt kín vĩnh 
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hiểm, hoặc khu vực làm việc kế bên thì các khe hở cần được bịt kín vĩnh 
viễn hoặc trang bị cửa đóng mở tự động.
Khu vực được bảo vệ phải có cấu trúc vững chắc và toàn vẹn cần thiết để 
chứa hơi phun ra từ chất chữa cháy.

Xtinguish dùng ứng dụng ngập tràn.  Vì thế không gian được bảo vệ phải có 
khả năng chứa và giữ hơi phun ra từ chất chữa cháy.  



Yếu tố quan trọng trong thiết kế bao gồm:

4. Chiều cao của không gian cần bảo vệ, hình học của không gian này, vật cản.

Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến sự phân phối của hơi phun từ 
chất chữa cháy.  
Mục đích là để phân phối đầy đủ và trải đều đặn hơi phun từ chất chữa cháy 
trong toàn không gian cần bảo vệ.
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trong toàn không gian cần bảo vệ.

Các vật cản có thể làm chặn lại các 
hơi phun từ chất chữa cháy này.

Đặt các thiết bị chữa cháy vào vị trí 
mà các dòng phun không bị chặn lại.

Vị trí không tốt để đặt thiết bị.



Những yếu tố quan trọng trong thiết kế bao gồm:

5. Khoảng cách an toàn tối thiểu

Không nên đặt các thiết bị chữa cháy tại những nơi mà không có khoảng cách 
an toàn tối thiểu như quy định trong tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng 
Xtinguisher.

www.phongchaythanglong.vn

51

 Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các lỗ phun hơi của thiết bị và người 
làm việc trong khu vực phải dựa trên nhiệt độ xả chất chữa cháy, không 
quá 75°C (167°F).

 Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các lỗ phun hơi của thiết bị và vật liệu 
dễ cháy phải dựa trên nhiệt độ xả chất chữa cháy, trong khoảng cách đó, 
nhiệt độ không quá 200°C (392°F).

NFPA 2010, 4.2.4.1 & 4.2.4.2



Bạn sẽ dùng công thức này để tính dung lượng cần thiết hơi của chất chữa cháy:

m = v x da x fa
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May mắn thay, có một công cụ tính toán 
thiết kế, để giúp chúng ta thực hiện điều 
này.
Chúng ta hãy thử xem thế nào nhé… 



Phần mềm dùng để tính toán thiết kế 
có nhiều tính năng hữu ích, sẽ giúp bạn 
thiết kế dự án của bạn.

Ở trang Thông tin dự án của phẩn mềm 
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Ở trang Thông tin dự án của phẩn mềm 
cho phép bạn nhập chi tiết về dự án, 
chẳng hạn như tên, địa chỉ...v...v.

Sau khi hoàn tất phần này, thì bạn 
hãy vào trang “Tính toán dự án”
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Thể tích – Nếu bạn biết thể tích của không gian cần bảo vệ, thì nhập vào 
đây.  Nếu không biết thì để trống khung này.  Bạn sẽ cần biết thể tích của 
không gian cần được bảo vệ, hoặc kích thước của không gian này.    

Lưu ý:  Thể tích của các hệ thống thông gió và đường ống của hệ thống này được coi là một 
phần của tổng thể tích, để xác định số lượng hợp chất chữa cháy cần có (NFPA 2010, 
7.3.4.2)

Yếu tố an toàn – Theo tiêu chuẩn NFPA 2010 thì yếu tố an toàn là 1.3. Lưu ý rằng 
đây chỉ là giá trị tối thiểu.



Chọn đơn vị

Loại cháy
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7.5.2* Các yếu tố thiết kế bổ sung. Ngoài số lượng chất chữa cháy được xác định bởi mật độ 
ứng dụng thiết kế, số lượng chất chữa cháy bổ sung cần thiết để bù đắp cho bất cứ điều kiện 
đặc biệt nào xảy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chữa cháy.

Các yếu tố thiết kế bổ sung
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Nếu bạn đã không ghi thể tích của không gian cần được bảo vệ vào ô phiá trên, thì 
bạn cần ghi kích thước của không gian vào những ô này.  Sau khi bạn ghi những 
kích thước này vào thì phần mềm sẽ tính toán thể tích cho bạn.

Hãy tạm ngưng phần trình bày các công cụ 
thiết kế này một phút ,để thảo luận về dòng 
phun....



Chiều dài dòng phun là khoảng cách mà các chất chữa cháy sẽ thâm nhập 
vào không gian cần được bảo vệ.

FNX-100S generator FNX-500S generator
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Phần dưới cùng 
của không  gian 
cần được bảo vệ



Nếu không gian có độ cao là 10 feet high (3.05m), bạn hãy chọn thiết bị có chiều 
dài dòng phun ít nhất là 10 feet.

Generator Stream Length 
(ft./m)
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(ft./m)

FNX-20S, FNX-40S 3.28 / 1.0

FNX-80S 6.56 / 2.0

FNX-100S 3.28 / 1.0

FNX-200S, FNX-500S 6.56 / 2.0

FNX-1200,
FNX-2000, FNX-3000 11.48 / 3.5

FNX-5700 16.40 / 5.0



Có hai Khoảng Cách An Toàn bạn cần lưu ý:

1) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các lỗ phun chất chữa cháy của thiết bị và người 
làm việc trong khu vực cần được bảo vệ.

2) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các lỗ phun chất chữa cháy và các vật liệu dễ cháy 
trong khu vực cần được bảo vệ.
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Ví dụ, chúng ta hãy xem xét thiết bị
FNX-1200 

NFPA 2010, 4.2.4.1 & 4.2.4.2



Khoảng cách an toàn tối thiểu cho vật liệu 
dễ cháy = 0.25 meters (~10 inches)

Khoảng cách an toàn tối thiểu cho 
người làm việc trong khu vực = 1.65 
meters (~5.42 feet)
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meters (~5.42 feet)

Chiều dài dòng phun = 3.5 meters 
(~11.48 ft.)

NFPA 2010, 4.2.4.1 & 4.2.4.2



Nếu có bất kỳ vật liệu dễ cháy nào nằm trong 
phạm vi 0.25 meters (~10 inches) của thiết bị, 
thì FNX-1200 không phải là lựa chọn thích 
hợp.

Hệ thống phải được thiết kế như thế nào để 
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Hệ thống phải được thiết kế như thế nào để 
các người làm việc trong khu vực cần được 
bảo vệ sẽ không nằm trong khoảng cách 1.85 
meters (~6.00 feet) của các lỗ phun chất chữa 
cháy.  
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FNX-1200
K.C. đến vật liệu dễ cháy – 0.25m (9.8”)

K.C. đến người – 1.65m (5.42’)
Chiều dài dòng phun – 3.5m (11.48’)

FNX-2000
K.C. Đến vật liệu dễ cháy – 0.5m (1.64’)

K.C. Đến người – 1.4m (4.58’)
Chiều dài dòng phun – 3.5m (11.48’)

FNX-3000
K.C. Đến vật liệu dễ cháy – 1.0m (3.28’)

K.C. Đến người – 2.2m (7.22’)
Chiều dài dòng phun – 3.5m (11.48’)



Nếu thiết bị không được lắp đặt thẳng đứng thì chiều cao tối đa có thể cần phải giảm.

Dòng phun của FNX-1200 là 11.5 ft.  
Liệu nó phù hợp với ứng dụng trong hình 
vẽ này?

Trong ví dụ này thì thiết bị được  lắp 
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Như thế thì chúng ta phải lựa 
chọn thiết bị có chiều dài dòng 
phun lớn hơn, hoặc thay đổi vị trí 
lắp đặt.

Trong ví dụ này thì thiết bị được  lắp 
đặt ở vị trí  khoảng 12.4 feet từ góc 
tay phải.  Chiều dài dòng phun phải 
đủ để đạt được đến góc trái.

9.5 ft. 

Không gian là 8 x 5 x 9.5
(D x R x C)



Lựa chọn số thiết bị cho khu vực

Ở trang này chúng ta sẽ chọn 
những thiết bị cho khu vực cần 
được bảo vệ.  Lưu ý đến các 
khuyến nghị.....

Chúng ta cần ít nhất là 7,051 
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Chúng ta cần ít nhất là 7,051 
grams chất chữa cháy.

Chúng ta cần thiết bị với 
dòng phun là 9.5 feet (2.9 m)

Dùng 6 thiết bị FNX-1200 có 
thể là lựa chọn thích hợp cho dự 
án này.
Lượng hơi chữa cháy phải nằm 
trong khoảng sai xuất +2.1% so 
với con số được tính toán.



Dưới đây là một quy tắc tính nhẩm căn bản để giúp bạn kiểm 
tra kết quả một cách nhanh chóng.:

Cần 110 grams cho mỗi mét khối

Ví dụ, không gian là 10.76 m3.  110 x 10.76 = 1183.6

Phần mềm giúp chúng ta tính khối lượng chất chữa cháy thì lại cho chúng 
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Phần mềm giúp chúng ta tính khối lượng chất chữa cháy thì lại cho chúng 
ta biết cần 1175 grams chất chữa cháy. 

Bạn sẽ thắc mắc.....tại sao lại dùng phần mềm để tính?  Tại sao lại không dùng quy 
tắc tính nhẩm căn bản? 

• Bạn nhớ đến NFPA 2010 chứ?  “Khối lượng của hợp chất chữa cháy cần phải 
được tính toán từ công thức như sau: m = da X fa X V”

• Chiều dài dòng phun phải được tính đến.  Phần mềm sẽ nhắc nhở bạn về điều 
này.

• Các yếu tố thiết kế bổ sung phải được xem xét và đưa vào việc tính toán.
• Phần mềm sẽ cung cấp nhanh chóng giúp việc tính toán dễ dàng, cũng như lưu 

trữ thông tin, và in ra những kết quả thiết kế cuả bạn.



Nếu bạn muốn bao gồm phần 
dự toán, bạn có thể đánh dấu 
vào ô ‘Include Cost Estimate’

Những công cụ khác dùng tính 
toán thiết kế
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Những công cụ khác dùng tính 
toán thiết kế

Thông tin kỹ thuật cuả các 
thiết bị
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Những công cụ khác dùng tính 
toán thiết kế

Bản dự toán cho các thiết bị 
điện
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Những công cụ khác dùng tính 
toán thiết kế

Bản tính toán bình ắc-qui cho 
tủ trung tâm HCVR-3

Hướng dẫn thiết kế
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Hướng dẫn thiết kế


