
H! th"ng có ch#c n$ng b%o v! các trang thi&t b' h! th"ng t( )*ng hóa Kho 

x$ng d+u kh,i nguy c- b' sét )ánh lan truy.n d/n )&n h,ng hóc và phá h0y. 

1%m b%o h! th"ng T( )*ng hóa ho2t )*ng 3n )'nh, tr-n tru, không làm gián 

)o2n các ho2t )*ng s%n xu4t t2i kho và gi%m thi5u các thi!t h2i v. tài chính do 

nguyên nhân sét lan truy.n )ánh tr(c ti&p vào h! th"ng.

•   Gi!i pháp d"a trên n#n t!ng công ngh$ c%a hãng Phoenix Contact

•   H$ th&ng '()c thi*t k* b!o v$ các thi*t b+ tr,ng y*u: PLC và các thi*t b+ t-i Phòng 'i#u 

khi.n trung tâm, trang thi*t b+ công ngh$ t-i Khu v"c giàn xu/t và khu v"c b0n b.

•   B!o v$ sét 'ánh lan truy#n qua '(1ng tín hi$u và qua '(1ng ngu0n theo các c/p b!o 

v$ quy chu2n qu&c t*
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H! th"ng th(c hi!n ch#c n$ng nâng cao c4p )* an toàn và phòng ng6a r0i ro trong 
ho2t )*ng xu4t nh7p x$ng d+u. H! th"ng t( )*ng ki5m soát vi!c ti&p )'a, m#c x$ng d+u 
ch#a c0a ph8-ng ti!n vào xu4t nh7p x$ng )+u, ch9 có các ph8-ng ti!n )%m b%o an toàn 
)8:c phép xu4t nh7p. Van )óng nhanh t2i h;ng xu4t s< tác )*ng và d6ng quá trình 
xu4t hàng khi phát hi!n nguy c- tràn hàng nh7p vào ph8-ng ti!n.

•   Thi*t b+ ch&ng tràn, ti*p '+a t" '3ng và van 'óng nhanh c%a các hãng s!n xu/t thi*t b+ hàng '4u 
th* gi5i v5i '3 chính xác và tin c6y cao

•   Các thi*t b+ '()c tích h)p v5i b3 'i#u khi.n Batch Control, PLC t-i phòng 'i#u khi.n trung tâm 
ph7c v7 vi$c 'i#u khi.n và giám sát toàn b3 h$ th&ng

•   Thi*t b+ d8 dàng l9p ':t, thu6n ti$n trong khai thác s; d7ng và hi$u qu! cao

6. H! TH"NG B$O V! CH"NG TRÀN, TI%P &'A
    T( &)NG VÀ VAN &ÓNG NHANH H*NG XU+T

CH"NG TRÀN

TI%P &'A

VAN
&ÓNG NHANH

H! th"ng ti#p $%a, ch"ng tràn và van $óng nhanh h&ng xu't
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H! th"ng th(c hi!n ch#c n$ng )%m b%o an toàn và phòng ng6a các r0i ro cháy, n3 trong 
ho2t )*ng t2i Kho x$ng d+u. H! th"ng t( )*ng ki5m soát các nguy c- cháy, n3 t2i các 
khu v(c tr;ng y&u trong Kho x$ng d+u: T2i khu v(c xu4t hàng, t2i khu b5 ch#a và d6ng 
toàn b* các ho2t )*ng xu4t – nh7p x$ng d+u khi có nguy c- ti.m =n ho>c yêu c+u c0a 
ng8?i s@ dAng.

• H$ th&ng '()c thi*t k* '-t c/p '3 b!o v$ m<c SIL3, s; d7ng b3 'i#u khi.n '3c l6p '. 'i#u khi.n 

'óng c9t van công ngh$, b=m cho các tình hu&ng kh2n c/p: D>ng s" c& ESD và tín hi$u Fire & Gas

• Các thi*t b+ c!nh báo an toàn: Sensor báo cháy, khói, t% 'i.u khi.n khu v"c tr,ng y*u '()c k*t n&i 

v5i h$ th&ng và phòng 'i#u khi.n trung tâm

• Giao di$n giám sát h$ th&ng '()c thi*t k* tr"c quan, thu6n ti$n cho ng(1i khai thác, s; d7ng

7. H! TH"NG C$NH BÁO CHÁY
    VÀ GIÁM SÁT AN TOÀN FIRE & GAS

H! th"ng c(nh báo cháy và giám sát an toàn Fire & Gas
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