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GIỚI THIỆU
Các hệ thống quân sự Analox (AMS) là một
phần của tập đoàn Analox Group, một
chuyên gia sản xuất các giải pháp giám sát
khí cho môi trường bất lợi. AMS được tạo ra
vào năm 2011, đặc biệt để phục vụ thị
trường quân sự. Đội ngũ của chúng tôi được
dành riêng để đảm bảo bạn nhận được dịch
vụ khách hàng tốt nhất và các sản phẩm
phân tích khí chất lượng cao nhất.
Mục đích duy nhất của chúng tôi là tối đa
hóa hiệu quả hoạt động của khách hàng
trên toàn bộ các lĩnh vực quân sự: đất liền,
trên biển và không trung. Một trong những
thế mạnh chính của chúng tôi là khu vực hải
quân - đặc biệt là thoát hiểm tàu ngầm và
hoạt động giải cứu lặn, nơi mà hệ thống
giám sát AMS được sử dụng để hỗ trợ sự
sống. Sản xuất và trung tâm hỗ trợ của
chúng tôi phù hợp với Quy định về Kiểm
soát trao đổi vũ khí quốc tế (ITAR).
AMS hoàn toàn cam kết đẩy mạnh ranh giới
của những gì có thể đạt được trongmôi
trường nguy hiểm, an toàn. Những cải tiến
mới nhất của chúng tôi cung cấp các giải
pháp giám sát khí độc, khí thải oxy và các
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Chúng tôi
không chỉ cung cấp một phạm vi tiêu chuẩn
của giám sát khí tiên tiến, chúng tôi cũng có
thể cung cấp các giải pháp riêng biệt để đáp
ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Chỉ cần nói
chuyện với một thành viên của AMS.

4

KHÍ QUYỂN TÀU NGẦM
Tàu ngầm là môi trường được đóng kín, trong đó thủy thủ đoàn sống và làm việc tới 90
ngày. Bầu không khí phải được quản lý cẩn thận - không chỉ để đảm bảo tàu có khả năng
hỗ trợ sự sống trong khi ngập nước, mà còn để hạn chế tiếp xúc với các chất có hại.
Chúng tôi hiểu sự phức tạp của áp lực môi trường vớinhiệt độ&độ ẩm biến đổi, cam kết sử
dụng chuyên môn của chúng tôi để vẫn là sự lựa chọn đầu tiên cho giám sát khí quyển
cho các tàu ngầm của các quốc gia trên thế giới. Sử dụng công nghệ hiệu chỉnh áp suất
duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng các máy phân tích khí của chúng
tôi cung cấp các giá trị đo chính xác về các loại khí sống thiết yếu trong môi trường động
cảu tàu ngầm. Chúng tôi cung cấp cả máy phân tích cố định, di động và các giải pháp của
chúng tôi bao gồm:

TRUNG TÂM GIÁM SÁT KHÍ QUYỂN
Thiết bị phân tích khí quyển AMS là trung
tâm, đường mẫu, hệ thống giám sát được
thiết kế để lấy mẫu tới 30 loại khí khác
nhau từ tối đa 20 địa điểm xung quanh
tàu. Nó cung cấp các tính năng sau:
• Giám sát liên tục theo thời gian thực các
loại khí hỗ trợ sự sống và một lượng khí
nhỏ
• lấy mẫu tự động có thể được ghi đè để
kiểm tra một khoang cụ thể
• Đ ầu ra kỹ thuật số cho hệ thống quản lý
nền tảng tàu ngầm qua RS485
• Liên kết nhiều hệ thống phân tích khí
quyển để cung cấp hệ thống dự phòng
• Khả năng bảo dưỡng định kỳ được
thực hiện tại xưởng đóng tàu
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MẠNG LƯỚI CẢM BIẾN PHÂN TÁN
Mạng lưới cảm biến phân tán của Analox sử dụng các cảm biến khí rời rạc hoặc dạng
khối nằm xung quanh thuyền kết nối với PLC và màn hình trung tâm.
Loại hệ thống này cung cấp các lợi ích sau:
• Hiển thị thông tin trung tâm từ tất cả các cảm biến từ xa
• Cấu trúc linh hoạt - cảm biến có thể được thêm vào hoặc loại bỏ thông qua các hoạt
động tàu
• Tích hợp một số cảm biến hoặc khối cảm biến bất kỳ nào đó với màn hình trung tâm
• Hiển thị lặp lại có thể được cung cấp ở các địa điểm khác nhau xung quanh tàu
• Đầu ra kỹ thuật số cho hệ thống quản lý nền tảng tàu ngầm (PMS)
• Được thiết kế để được bảo trì trên tàu và trong nhà máy đóng tàu

GIÁM SÁT CARBON MONOXIDE (CO)
Môi trường tàu ngầm đặt ra một thiết lập duy nhất của các thách thức để đo CO chính xác,
đặc biệt là sự hiện diện của hydro và áp suất thay đổi trên giới hạn của bảng lựa chọn công
nghệ cảm biến phù hợp. Cùng với giới hạn phát hiện thấp và nhiệt độ cao có thể xảy ra
trên tàu.

Để vượt qua những thách thức này, Analox đã phát triển COSAMS (Hệ thống Giám
sát Khí quyển Tàu ngầm CO) một hệ thống dựa trên công nghệ hồng ngoại cung cấp
những ưu điểm sau:
• Theo dõi liên tục CO theo thời gian thực ở những khu vực mà rủi ro CO đưa đến
• Hiển thị và báo động cục bộ
• Không có độ nhạy chéo với hydro hoặc hơi nước
• Đầu ra kỹ thuật số cho tàu ngầm PMS
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CÁC BỘ PHÂN TÍCH CẦM TAY
Máy phân tích cầm tay AMS lý tưởng cho
không gian hạn chế hoặc để sử dụng như
một hệ thống giám sát khí quyển chính.

SUB ASPIDA
Sub Aspida là một bộ theo dõi O2 / CO2, áp
suất từng phần, nhỏ gọn, di động. Để kiểm tra
thường xuyên môi trường tàu ngầm. Nó bao
gồm một cảm biến áp suất để bù đắp cho các
biến thể áp lực gây ra bởi tàu ngầm sử dụng
ống thở, do đó giúp tránh được các báo động
giả. Thiết bị này có giao diện người dùng đơn
giản, công nghệ pin linh hoạt, báo động âm
thanh-hình ảnh và rung và có thể được khách
hàng duy trì hoàn toàn.

HYP
HYP là bộ giám sát áp suất từng phần O2, nhỏ
gọn, di động. Nó phí dễ sử dụng và hiệu quả
trong việc sao lưu cho giám sát O2.
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THOÁT HIỂM VÀ CỨU NẠN
N TÀU NGẦM
NG
AMS là một nhà cung cấp hoạt động cho cộng
ng đồng
đ
cứu trợ và tàu ngầm từ năm 1997.
Thành công của chúng tôi trên thị trường
ng này xuất
xu phát từ những sự phát triển sáng tạo
như các bộ cảm biến hồng ngoại nhỏ, có khả
ả năng thực hiện chính xác ở áp suất cao.
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thiế
ết kế và sản xuất cả hai hệ thống giám sát
không khí riêng biệt cho các hệ thống cứu hộ tàu ngầm
ng
và đã cung cấp các máy phân tích
cho hơn 80% hệ thống cứu hộ tàu ngầm của
a thế
th giới. Giám sát đa khí di động AMS, Sub
MkIIP, là máy phân tích khí dẫn đầu thị trường
ng tàu ngầm bị nạn (DISSUB).

SUB MkIIP
Sub MkIIP hiện là máy phân tích liên tục
duy nhất có khả năng đáp ứng các yêu cầu
của tiêu chuẩn NATO, STANAG 1320 Ed 4
Yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị giám sát
khí quyển nằm trong tàu ngầm có khả
năng thoát hiểm. Tiểu MkIIP cung cấp
thông tin quan trọng về trạng thái của bầu
không khí trong tàu bị nạn cho người sống
sót và quản lý cấp cao, cho phép họ đưa ra
được quyết định quan trọng là 'chờ cứu nạn
hoặc bắt đầu thoát hiểm khẩn cấp'.
Hơn 700 bộ đang hoạt động với hơn 20
quốc gia.

SUB MkIIIF
Sub MkIIIF được thiết kế để sử dụng trong
môi trường hyperbaric như tàu cứu hộ tàu
ngầm và buồng giải nén, nơi nó sẽ liên tục
theo dõi áp suất từng phần của oxy,
carbon dioxide, áp suất, nhiệt độ và độ
ẩm tương đối.
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SRDRS
SRDRS là hệ thống cứu hộ tàu ngầm của
Hải quân Hoa Kỳ, AMS đã thiết kế và chế
tạo hệ thống giám sát khí quyển cho PRM
(mô-đun cứu hộ được điều chỉnh bằng dây
buộc). PRM đã phối hợp thành công với các
tàu ngầm trong nhiều bài tập bao gồm cả
bài tập Bold Monarch và Chilemar vào năm
2011.

NSRS
Đối với NSRS, Analox cung cấp hệ thống
giám sát và kiểm soát khí quyển an toàn, cho
cả Hệ thống Cứu hộ Tàu ngầm (SRV) và Hệ
thống Truyền tải Áp suất (TUP). Bộ phân tích
giám sát oxy, carbon dioxide, áp suất, nhiệt
độ và độ ẩm, trong phạm vi áp suất từ 0.8
đến 6.5BarA. Nó được thiết kế theo Quy tắc
và Quy định đăng ký Lloyds cho việc xây
dựng và phân loại các tàu lặn, và đã được sử
dụng rộng rãi trên các bài tập quốc tế.
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LẶN HẢI QUÂN VÀ BỀ
MẶT NGOÀI CỦA TÀU
LẶN QUÂN SỰ
AMS đã cung cấp thiết bị giám sát khí cho
các thợ lặn trong hơn 30 năm. Từ bề mặt
cung cấp không khí và khí trộn đến hệ
thống lặn bão hòa, các máy phân tích của
chúng tôi được đảm bảo chăm sóc không
khí bạn hít thở. AMS đã thiết kế, phát triển
và phân phối thành công hệ thống giám sát
và kiểm soát khí có khả năng hoạt động ở
áp suất lên đến 60 BarA, đáng tin cậy và
chính xác, đồng thời tuân thủ các yêu cầu
của Lloyds và DNV về lựa chọn vật liệu và
an toàn điện trong môi trường oxy được làm
giàu
Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp sẵn
có cho các buồng giải nén - các giải pháp
này giám sát oxy, carbon dioxide, carbon
monoxide, helium, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm
và hydrocacbon. Phạm vi bao gồm các máy
phân tích trong buồng cao áp và các máy
phân tích buồng truyền thống bên ngoài.
Máy phân tích oxy và hỗn hợp khí thở(O2,
Heli, Nitơ) di động của chúng tôi, lý tưởng
để kiểm tra hàm lượng oxy của bình khí
trước khi lặn. Tại AMS, chúng tôi liên tục bổ
sung vào phạm vi lặn của mình.
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Các bổ sung gần đây bao gồm:
SDA
Loạt máy phân tích buồng bên ngoài này cung cấp công nghệ mới nhất trong công nghệ kỹ
thuật số kết hợp với tính linh hoạt. Màn hình tiêu chuẩn được kết hợp với một cảm biến thông
minh để cung cấp bộ giám sát đầy đủ bao gồm oxy, carbon dioxide, carbon monoxide, áp suất,
nhiệt độ và độ ẩm. Một phiên bản bộ điều khiển O2 cũng có sẵn.

ACG+
Máy phân tích đa khí ACG + được thiết kế để phân tích liên tục các chất gây ô nhiễm trong
không khí nén, bao gồm CO, CO2, O2, hydrocacbon và điểm sương, thiết lập một tiêu chuẩn mới
trong giám sát không khí thở.

HBOT ASPIDA
HBOT Aspida là một máy phân tích độc đáo được thiết kế để sử dụng bên trong buồng HBOT,
để cung cấp hiển thị liên tục áp suất một phần của oxy và carbon dioxide.

CÁC CẢM BIẾN CHO MÁY THỞ
AMS cung cấp cảm biến O2 và CO2 để sử dụng trong máy thở kín
hoặc nửa kín
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CỨU HỎA
Hệ thống chữa cháy bằng khí có thể gây
rủi ro cho nhân viên nếu chúng được kích
hoạt vô tình. AMS có thể cung cấp các
cảm biến khác nhau có thể đi cùng hệ
thống chống cháy của bạn để cảnh báo
bạn về một sự cố như vậy:

MODULE CẢM BIẾN MIR
Cảm biến CO2 hồng ngoại thu nhỏ năng
lượng thấp này cung cấp tuổi thọ hoạt
động lâu dài, là một giải pháp tiết kiệm
chi phí cho các loại khí như IG541.

CẢM BIẾN “MEC O2”
Cảm biến MEC O2 phát hiện sự suy giảm
O2 khiến nó trở nên lý tưởng cho các hệ
thống khí trơ như IG01, IG55 và IG100.
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GIÁM SÁT KHÍ CHO CÁC
PHƯƠNG TIỆN MẶT ĐẤT
Xe bọc thép có thể ở trong tình trạng khóa xuống
ng
trong thời gian quá 24 giờ. Trong thờii gian khóa
xuống, một xe bọc thép là một môi trường kín, trong
đó nhân viên phục vụ dành nhiều thờii gian làm việc
vi
và sinh hoạt kéo dài. Hai loại khí gây rủi ro lớn
n nhất
nh
cho nhân viên xe bọc thép, là:

CARBON MONOXIDE (CO)
CO không chỉ được tạo ra bởi khói thải, mà còn được
tạo ra ở bên trong khi phương tiện bị bắn.

CARBON DIOXIDE (CO2)
Khi mỗi cá nhân tiêu thụ oxy, họ cũng giảii phóng
carbon dioxide vào môi trường kín; thờii gian khóa
xuống càng lâu thì CO2 tích tụ bên trong xe bọc
c thép
càng nhiều. Khi thời gian khóa xuống
ng tăng lên, nhân
viên có thể cảm thấy mệt mỏi và sẽ có trạng
ng thái cảnh
c
giác giảm đi, điều này có khả năng gây tổn hạ
ại tính
mạng. AMS có thể cung cấp các giải pháp cảm
m biến
bi
khác nhau sẽ hỗ trợ hỗ trợ sự sống, bao gồm:

PHẠM VI CẢM BIẾN MEC
Phạm vi MEC bao gồm các cảm biến điện hóa và ion
hóa quang học, là các khí đặc trưng

CẢM BIẾN MIR
Cảm biến hồng ngoại thu nhỏ (MIR) cung cấp mức
c tiêu
thụ điện năng thấp và tuổi thọ hoạt động lâu dài. Vớ
ới
nhiều phạm vi có sẵn, cảm biến MIR là sự lựa chọn
n
hoàn hảo để phát hiện carbon dioxide.
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MÁY THEO DÕI KHÍ THỞ
Khí thở nén được sử dụng trong một loạt các ứng dụng quân sự bao gồm chữa cháy, lặn, giải
nén y tế và khí thở khẩn cấp. Nhân viên cứu hỏa thường phụ thuộc vào thiết bị thở khép kín để
đối phó với hỏa hoạn trong các tòa nhà, máy bay và tàu. Điều quan trọng là khí thở nén mà
chúng sử dụng không có chất gây ô nhiễm. Các thợ lặn Hải quân và Quân đội sử dụng hệ thống
khí thở nén trong khi thực hiện các hoạt động lặn; hỗn hợp này phải không có chất gây ô
nhiễm. Khí thở được nén được gửi đến bệnh nhân trong các buồng giải nén y tế được sử dụng
để điều trị bệnh giải nén hoặc HBOT. Việc kiểm tra chất gây ô nhiễm trong không khí hô hấp là
rất quan trọng để đảm bảo bệnh nhân được điều trị đúng cách và an toàn.

Hệ thống không khí thở khẩn cấp trên tàu ngầm là điều cần thiết cho khả năng sống sót
của thủy thủ đoàn trong trường hợp có hỏa hoạn hoặc tàu gặp nạn. Không khí này phải
không có chất gây ô nhiễm như CO, CO2, hơi của dầu và hơi nước.
Biết được chất lượng của khí thở nén là rất quan trọng để đảm bảo nó không bị ô nhiễm và
giúp tuân thủ các tiêu chuẩn, bao gồm:
• BS EN 12021
• BS 8478
• DEF STAN 68-284
• US Navy Dive Manual
• Navsea SS521-AK-HBK-010
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AMS cung cấp một loạt các máy phân
tích cố định và di động có thể theo dõi
khí thở nén và giúp bạn tuân thủ các
tiêu chuẩn này. Một trong số đó là:

ACG+
ACG + có sẵn dưới dạng giám sát di
động hoặc cố định thường được sử dụng
'nội tuyến' trên máy nén khí (tức là
trước bình khí hoặc thợ lặn). Nó cung
cấp giám sát liên tục các thông số O2,
CO2, CO, VOC và điểm sương và nó có
một cổng riêng biệt để tạo điều kiện
kiểm tra hơi của dầu. ACG + cung cấp
giải pháp thay thế hiệu quả cho các ống
đo màu, và có thể được sử dụng để tắt
máy nén nếu phát hiện sự nhiễm bẩn.
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“Biến những ý tưởng tuyệt
vời thành hiện thực”

DỊCH VỤ THIẾT KẾ
CHUYÊN BIỆT
AMS có thể cung cấp cho bạn việc cung cấp
thành công hệ thống giám sát khí hoàn
chỉnh. Làm việc như một phần mở rộng của
bộ phận thiết kế nội bộ của bạn, chúng tôi
sẽ cung cấp:
• Giải pháp phát hiện khí
• Các giải pháp quản lý khí
• Thiết kế phần mềm riêng biệt
• Thiết kế cơ khí và phần cứng riêng biệt
• Tuân thủ các tiêu chuẩn
AMS có thể làm việc với bạn như một
nhà cung cấp hệ thống hoặc nhà tích
hợp hệ thống, đảm bảo rằng bạn và
khách hàng của bạn nhận được một
sản phẩm để đáp ứng và vượt qua
mong đợi.

Đội ngũ thiết kế của chúng tôi có
kinh nghiệm trong việc cung cấp
các hệ thống an toàn chức năng
cho IEC 61508.

thiết kế
hệ thống

Tích hợp
Dịch vụ vận

Phần mềm

Chuyển

Tuân thủ các
tiêu chuẩn

Để nhận được nhiều thông tin tham khảo:
www.analoxmilitarysystems.co.uk
Hoặc Call: +44 (0)1642 711400
để thảo luận.

Cảm biến
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Phần mềm

CHỨC NĂNG THIẾT KẾ AN TOÀN
AMS tự hào cung cấp các thiết kế có chức
c năng an toàn cho các cảm biến và hệ thống. Vào
cuối những năm 1990, chúng tôi bắt đầu
u cung cấp
c
thiết bị an toàn chức năng khi chúng tôi
nghiên cứu sự phát triển của hệ thống
ng TMCC cho RN Minesweepers. Chúng tôi đã
đ phát
triển một Hệ thống Kiểm soát Khí thở để đáp ứng
ứ
các yêu cầu SIL3 đối với DEF STAN 0056 (các yêu cầu quản lý an toàn đối vớii các hệ
h thống phòng thủ). Công việc thiết kế an
toàn chức năng hơn mà chúng tôi đã
ã tham gia bao gồm:
g

HỆ THỐNG NSRS
Là một nhà thầu phụ cho Perry Slingsby và Divex, AMS đã được trao hợp đồng cung cấp
thiết bị phân tích cho chiếc xe cứu hộ và các phòng điều trị phía trên. Cả hai hệ thống
SRV và TUP đã được chứng nhận
n IEC61508 SIL 2.
2

HMS ASTUTE
Là nhà thầu phụ cho BAE Systems, AMS cung cấp
c
hệ thống chứng nhận HMS
Astute đến SIL2.

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI
Analox cũng đã cung cấp các hệ thống
ng an toàn chức
ch
năng cho ngành lặn thương mại
cho các tàu bao gồm
m Skandi Artic và Seven Atlantic.
Atlantic
Ngoài việc thiết kế các hệ thống
ng giám sát O2 dựa
d
trên tương tự quan trọng an toàn để sử
dụng trong sản xuất vật liệu hạt nhân.
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DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG
Tại AMS, chúng tôi tự hào về mức độ hỗ trợ cao mà chúng tôi cung cấp cho tất cả
khách hàng. Hỗ trợ bắt đầu với tư vấn trước khi bán hàng và hỗ trợ liên tục thông qua
quy trình mua hàng từ nhóm bán hàng được đào tạo của chúng tôi và sau đó tiếp tục
với dịch vụ chăm sóc hậu mãi. Các chức năng chăm sóc và hỗ trợ mà chúng tôi cung
cấp bao gồm:
 Các gói đào tạo. AMS có thể hỗ trợ đào tạo cho hệ thống mới của bạn và cung cấp
cách trích dẫn về các gói đào tạo riêng biệt nếu cần thiết
 Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ để lắp đặt và vận hành thử
 Hợp đồng bảo trì. AMS có thể cung cấp hợp đồng bảo trì hàng năm
 Tư vấn kỹ thuật. AMS có thể hỗ trợ đặc điểm kỹ thuật và thiết kế hệ thống của bạn
và hỗ trợ và hỗ trợ các dự án mới nhất của bạn trên cơ sở tư vấn
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