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GIỚI THIỆU
CÁC HỆ THỐNG Analox (AMS) là một phần của
a Tập
T
đoàn Analox, một nhà sản xuất chuyên
gia về các giảii pháp giám sát khí cho các môi trường
trư
thù địch. AMS được tạo ra vào năm
2011 đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của thị trường quân sự. Thành công liên tục của nó
là kết quả của các sáng kiến như các cảm biến
n khí hồng
h
ngoại thu nhỏ hoạt động ở áp suất
cao. Giám sát khí của chúng tôi được sử dụng
ng trong các hệ
h thống duy trì sự sống trong
hoạt động lặn trên toàn thế giới.
AMS tại Anh Quốc được dựa trên việc sản xuấtt và trung tâm dịch
d
vụ tuân thủ đầy đủ các yêu
cầu cấp phép xuất khẩu và Quy định về Kiểm
m soát trao đổi
đ vũ khí quốc tế (ITAR). Chúng tôi
hoàn toàn cam kết đẩy mạnh ranh giới của những
ng gì có thể
th đạt được trong các môi trường
bất lợi, an toàn. Chúng tôi không chỉ cung cấp
p chuẩn,
chu
thiết bị giám sát khí tiên tiến, chúng
tôi cũng có thể cung cấp các giải pháp riêng biệtt cho các thị
th trường thích hợp và các dự án
đặc biệt..

KINH NGHIỆM
AMS đã cung cấp hệ thống giám sát khí cho các thợ
th lặn quân sự trong hơn ba mươi năm.
Từ bề mặt cung cấp và hỗn hợp khí trộn thông qua hệ
h thống lặn bão hòa, sản phẩm của
chúng tôi được đảm bảo để chăm sóc không khí hít thở của. AMS đã đạt được một danh
tiếng tuyệt vời như một thương hiệu được
c công nhận
nh
trên toàn cầu với nhiều kinh nghiệm
trong giám sát khí lặn. Chúng tôi đã cung cấp
p các hệ
h thống có khả năng làm việc ở nơi có
áp suất lên tới 60BarA, đáng tin cậy
y và chính xác, đồng
đ
thời cũng tuân thủ các yêu cầu
của Lloyds và DNV. Chúng tôi cung cấp sự lựa
a chọn
ch
hoàn hảo của màn hình khí lặn để sử
dụng bởi:
• thợ lặn khai thác mỏ
• Cứu hộ Hải quân
• Tìm kiếm và cứu nạn
• quân sự và cảnh sát
quốc phòng
• Các hoạt động an ninh đặc biệt
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CÁC GIẢI PHÁP
Các sản phẩm độc đáo của AMS được thiết kế để giám sát O2, CO2, CO,CxHy, t0, P(at) và
%RH. Ngoài ra, khả năng thiết kế riêng biệtt của
c
chúng tôi đảm bảo chuyên môn là lựa
chọn đầu tiên cho giám sát khí chuyên biệt.
t. Một
M số hệ thống giám sát của chúng tôi hiện
được mã hóa NATO. Hệ thống của
a chúng tôi thường
thư
cung cấp một hoặc nhiều chức năng
an toàn sự sống cho môi trường lặn như dướii đây:
• Phân tích đầu ra từ máy nén khí để phát hiện
n các chất
ch ô nhiễm trong không khí thở
• Giám sát các khí trong khoang giải nén và
à các thông số
s môi trường(độ sâu, nhiệt độ, độ
ẩm)
• Giám sát khí thở được cung cấp để đưa về trạ
ạng thái cần bằng cho các thợ lặn
• Phát hiện nồng độ các chấtt hydrocacbon gây mê trong chuông lặn
l
• Giám sát các mức CO
• Đo chất gây ô nhiễm trong hệ thống thu hồii khí
• Xác minh sự pha trộn chính xác của
a các bình
khí
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TRẠNG THÁI BÃO HÒA KHI LẶN
Một hoạt động lặn thành công phụ thuộc vào
một môi trường thoải mái, an toàn và giám
sát khí chính xác ở mọi giai đoạn của quá
trình lặn. Cho dù điều này liên quan đến việc
kiểm tra hydrocacbon trong chuông lặn, phát
hiện rò rỉ khí trong phòng điều khiển hoặc
giám sát oxy trong buồng giải nén, AMS có
giải pháp ...

SDA PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI BÃO
HÒA KHI LẶN
SDA là một loạt các giám sát bầu không khí
có thể lắp đặt trên bảng điều khiển / tủ rack
được thiết kế cho trạng thái bão hòa khi lặn.
Mỗi bộ có màn hình màu đầy đủ, báo động
âm thanh / hình ảnh, ghi dữ liệu tùy chọn và
đầu ra 4-20mA / relay.
Phạm vi phân tích SDA đảm bảo rằng mọi
khía cạnh của sự an toàn của thợ lặn đang
được theo dõi trong khi chúng ở trạng thái
bão hòa từ việc phân phối khí đến môi trường
buồng.
Các thiết kế mô-đun mượn từ nó, được duy
trì hoàn toàn bởi các nhà điều hành để giảm
thiểu thời gian chết, cũng như đơn giản hóa
sự hỗ trợ thông qua tuổi thọ của hệ thống để
tối đa hóa thời gian sống và hoạt động của
nó.
Bảng hiển thị SDA thường nằm trong Sat
hoặc Dive Control, các cảm biến có thể được
đặt trong Sat hoặc Dive Control (được cung
cấp bởi các dòng mẫu) hoặc nằm trong môi
trường cao áp.
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SDA O2
Oxy là một trong những thông số quan trọng
nhất để theo dõi trên bất kỳ hệ thống lặn nào,
điều quan trọng là các thợ lặn nhận được áp
suất từng phần (pp) của O2 để sống và làm việc
thoải mái trong khi bão hòa. Analox cung cấp
hai công nghệ cảm biến O2 cho SDA:
• Phiên bản cảm biến điện hóa sử dụng cảm
biến điện hóa MEC kỹ thuật số tiên tiến
của Analox để cung cấp chỉ số oxy. Nó
thường nằm trong Sat / Dive Control; các
cảm biến có thể được đặt tại bảng điều
khiển hoặc trong buồng / chuông. SDA O2
tuân thủ các yêu cầu DNV, IMCA, Lloyds,
ABS và ADCi.
• Cảm biến O2 thuận từ sử dụng cảm biến
O2 thuận từ tiên tiến của Analox để cung
cấp độ chính xác cao khi giám sát nồng
độ O2 thấp.
Hoặc là phiên bản có thể được sử dụng để
theo dõi nồng độ O2 trong:
• Buồng giải nén
• Chuông lặn
• O2 cấp cho thợ lặn thông qua rốn
• O2 bổ sung vào hệ thống thu hồi heli

SDA CARBON DIOXIDE (CO2)

SDA CARBON MONOXIDE(CO)

Như một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi
chất của con người, CO2 cần được theo dõi cẩn
thận trong bất kỳ hệ thống lặn nào. SDA CO2
tuân thủ các yêu cầu của DNV, IMCA, Lloyds, ABS
và ADCi. Các chỉ số carbon dioxide được lấy từ
cảm biến hồng ngoại tia kép, chính xác được gọi
là "Analox 5S3". Nó thường nằm trong Sat / Dive
Control, tuy nhiên nếu yêu cầu giám sát CO2
hyperbaric Analox sẽ cung cấp duy nhất SDA HYP
O2 / CO2, dựa trên 30 năm kinh nghiệm trong
cảm biến khí hyperbaric.

CO có độc tính cao và chỉ có thể dung nạp ở mức rất
thấp trong hệ thống lặn. CO có thể đi vào hệ thống
lặn thông qua máy nén; nó cũng có thể có mặt trong
khí được chuyển giao và chuyển hóa bởi các thợ lặn
trong buồng trong quá trình hoạt động. SDA CO
cung cấp các giá trị đo từ sự đáp ứng nhanh, chính
xác, cảm biến điện hóa kỹ thuật số tuổi thọ dài. Các
SDA CO có thể được đặt trong Sat / Dive Control
hoặc tại máy nén. "NORSOK & EH75 / 2" giám sát
chính xác hơn nồng độ CO, AMS cung cấp SDA CO
+.

SDA ĐỘ SÂU
Độ sâu của buồng lặn được sử dụng kết hợp với
các chỉ số khí để tính toán áp suất từng phần và
do đó đảm bảo sự an toàn của thợ lặn. Độ chính
xác được cung cấp bởi "hệ thống Độ sâu SDA"
tuân theo các thông số kỹ thuật DNV, IMCA,
Lloyds, ABS và ADCi. Đơn vị hiển thị Độ sâu
SDA thường nằm trong Sat / Dive Control và
cảm biến áp suất của nó được gắn trong môi
trường hyperbaric.
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SDA CARBON MONOXIDE +
SDA CO + cung cấp độ chính xác cao hơn so
với SDA CO bằng cách kết hợp một cảm biến
điện hóa tiên tiến đo CO theo phần tỷ (ppb)
thay vì phần triệu (ppm). SDA CO + tuân thủ
các tiêu chuẩn NORSOK 4–100, EH75 / 2 và
BS8478 và có thể được đặt trong Bộ điều khiển
Sat / Dive hoặc máy nén.

SDA NHIỆT ĐỘ&ĐỘ ẨM (SDA T&H)
Nhiệt độ và độ ẩm trong buồng hoặc hệ thống
lặn có ảnh hưởng đáng kể đến sự thoải mái và
dễ chịu của thợ lặn. Một sự thay đổi tương đối
nhỏ về nhiệt độ là rất nguy hiểm do tính dẫn
nhiệt của helium; độ ẩm cao có thể khuyến
khích sự phát triển của vi sinh vật có thể gây ra
các vấn đề về sức khỏe. Giám sát SDA T & H có
thể được đặt trong Sat / Dive Control hoặc tại
các giao diện máy nén. Thiết bị SDA được kết
nối với đầu dò nhiệt độ và độ ẩm, có thể được
đặt trong buồng hoặc đường ống dẫn khí.

SDA HELIUM
Heli là một loại khí đắt tiền thường được tận
dụng lại từ các hệ thống khí thở. Việc giám sát
độ tinh khiết của hỗn hợp khí thở He&O2 trong
một hệ thống được thu hồi lại có thể cải thiện
cả về hiệu quả chi phí và độ an toàn của thợ
lặn. Các SDA He thường nằm trong một khu vực
thu hồi heli và được sử dụng kết hợp với một
SDA O2, trong đó có tùy chọn mạng lưới được
lựa chọn.
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BỘ GIÁM SÁT O2 CẦM TAY ĐỘC LẬP - HYP
Các nguyên tắc trong công nghiệp lặn yêu cầu
u mỗi
m
buồng cao áp được cung cấp giám sát oxy độ
ộc lập
trong trường hợp không giám sát khí ban đầ
ầu lỗi.
HYP là bộ đo O2 xách tay của AMS, giám sát áp
suất một phần O2, được thiết kế để sử dụng
ng bên
trong buồng sinh hoạt, xuồng cứu
u sinh siêu tốc
t
hoặc chuông lặn. Nó là một thiết bị nhỏ gọn, dễ
ễ vận
hành, đo chính xác áp suất một phần của
a oxy
(ppO2) trong môi trường cao áp.

HYPER-GAS MkII HYPERBARIC
– GIÁM SÁT H.C
Một lượng nhỏ hydrocacbon trong chuông lặn
n có thể
th
hoạt động như một thuốc
c gây mê và gây nguy hiểm
hi
tiềm tàng cho các thợ lặn. AMS Hyper-gas
gas MkII là
một bộ giám sát CxHy cao áp duy nhất được thiế
ết kế
để nhanh chóng phát hiện sự hiện diện của CxHy và
báo động ở nồng độ trước gây mê.
Hyper-gas MkII được thiết kế để đáp ứng với mộ
ột sự
cố ở Biển Bắc, trong đó một chiếc chuông lặn
n bị
b
nhiễm hydrocarbon mang từ đáy biển bởi thợ lặn
n và
bây giờ được công nhận là 'thực hành tốt nhất'
t' trong
ngành lặn thương mại.

GIÁM SÁT LÀM GIÀU VÀ CẠN KIỆT O2
- "SAFE-OX+”
Safe-Ox lý tưởng cho việc
c giám sát môi trường
trư
xung quanh các khu vực lưu trữ khí để phát hiện
hi
rò rỉ khí O2 hoặc khí trơ. Giám sát bao gồm
m bộ
b
cảm biến chính gắn trên tường và bộ lặp,
p, hoàn
chỉnh với các báo động hình ảnh âm thanh. Việc
Vi
sử dụng cảm biến tuổi thọ dài của Analox đảm
m bảo
b
là đơn giản để vận hành và duy trì nó.
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ÁP LỰC BỀ MẶT NGOÀI KHI LẶ
ẶN
Giám sát khí AMS được sử dụng
ng trên hàng trăm hệ
h
thống áp lực bên ngoài(không khí lặn)
n) trên toàn thế
th
giới. Điều này cho phép khách hàng đạt được
c sự
s tuân
thủ IMCA, hưởng lợi từ việc bảo trì tối thiểu
u và đặt
đ
niềm tin vào khí lặn của họ. Phạm vi sản phẩm áp lực
bề mặt ngoài khí lặn của
a chúng tôi là toàn diện
di
nhất
trên thế giới, nhưng chúng tôi biết rằng bạn
n có thể
th cần
một cái gì đó cụ thể hơn hoặc một biến thể của một
sản phẩm hiện có. Những kinh nghiệm
m như vậy
v
qua
nhiều năm đã giúp các sản phẩm của
a chúng tôi phát
triển và đảm bảo rằng chúng tôi vẫn là lựa chọn
n số
s 1.
Giám sát khí AMS cho phạm vi áp lực bề mặt
m
ngoài
việc lặn từ giám sát oxy từng phần đến
n giám sát đa
khí, cái mà việc kiểm tra chất lượng của
a khí nén để
đ
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

GIÁM SÁT KHÍ ĐA NĂNG MÁY NÉN - ACG+
ACG + có sẵn dưới dạng giám sát di động
ng hoặc
ho
cố
định, thường sử dụng ‘nội tuyến’
n’ trên các máy nén khí.
khí
Như một hệ thống giám sát trực tuyến liên tục,
c, ACG +
cung cấp một cơ hội đáng kể cho việc cải tiế
ến trong
việc lấy mẫu khí từ thực tế hiện tại kiểm
m tra ống
nghiệm một lần và thử nghiệm định kỳ trong phòng thí
nghiệm. Phương pháp giám sát liên tục
c cung cấp
c
cho
bạn thông tin tức thời về chất lượng khí nén, giúp giảm
gi
thiểu thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và tối
t đa
hóa tính khả dụng của thiết bị - do đó
ó mang lại
l giá trị
tốt hơn.
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GIÁM SÁT CO – “CO CLEAR “
Khí carbon monoxit là một loại khí nguy hiể
ểm và có khả
năng gây chết người, tác động của
a nó tăng lên khi áp suất
su
một phần của CO tăng lên. Nó có thể gây ô nhiễm
nhi
không khí
hô hấp bằng cách xâm nhập qua đầu
u vào máy nén, hoặc
ho
thông qua chính máy nén (do bảo
o trì kém). CO Clear được
lắp đặt nội tuyến trên một máy nén - sau đầu
u vào của
c
máy
nén nhưng trước các bình khí - để cảnh báo về sự nhiễm bẩn
của CO tiềm ẩn, trước khi nó đến
n các bình khí hoặc
ho
người sử
dụng. Nên sử dụng bộ điều chỉnh hai giai đoạ
ạn để giảm áp
suất mẫu xuống từ 1 đến 3BarG trước khi lắ
ắp đặt thiết bị
cảm biến chính. Tùy chọn bổ sung bao gồm
m một
m rơle có thể
được sử dụng để tắt máy nén hoặc
c âm thanh báo động
đ
từ
xa.

BỘ GIÁM SÁT O2 CẦM TAY
Máy giám sát O2 cầm tay là thiết bị kiểm
m tra tại
t chỗ, cái mà
đo nồng độ O2 trong các bình O2 và NOx. Nó cũng
c
có thể
được sử dụng như một lựa chọn không đắt tiề
ền cho việc lắp
đặt nội tuyến trên các panel khí.

BỘ GIÁM SÁT O2 VÀ CO2 - ADM ASPIDA
ADM Aspida được phát triển để đáp ứng vớii IMCA tài liệu
li
DO23, trong ngành lặn thương mại,
i, liên quan đến
đ
sự an toàn
của thợ lặn. DO23 tuyên bố rằng cả hai việc dò tìm CO2 và
giám sát O2 (với các báo động) được kết hợp
p chặt
ch chẽ với
các hệ thống áp lực mặt ngoài khi lặn.. Analox muốn
mu
đảm
bảo các thợ lặn được cung cấp bề mặt được
c hưởng
hư
lợi từ tiết
kiệm chi phí của sản phẩm này.
ADM Aspida cũng có thể được sử dụng để phân tích chất
ch
lượng khí từ buồng giải nén di động, khi được
c cung cấp với
một dòng mẫu từ buồng. ADM Aspida được thiế
ết kế để người
vận hành được duy trì..
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HỖN HỢP KHÍ LẶN
Để đảm bảo an toàn hỗn hợp khí lặn, điều
quan trọng là phải theo dõi nồng độ oxy
trong hỗn hợp khí. Giám sát oxy cho phép
bạn đảm bảo, bạn có thể thực hiện một
cách an toàn hoạt động lặn mà bạn đã lên
kế hoạch. Sử dụng nồng độ O2 không chính
xác cho một độ sâu lặn nhất định có thể
gây tử vong. AMS do đó cung cấp một gói
phân tích khí hỗn hợp hoàn chỉnh. Máy
phân tích của chúng tôi đã được thử nghiệm
và được kiểm tra; một số mã được NATO
mã hóa. Chúng mang lại những lợi ích có
giá trị cho các thợ lặn nitrox, trimix và
heliox trên toàn thế giới - bao gồm độ tin
cậy, tuổi thọ dài và chi phí vận hành tối
thiểu.

BỘ PHÂN TÍCH NOX
CẦM TAY - O2EII PRO
O2EII có truyền thống là sự lựa chọn ưa
thích của máy phân tích NOX cho các thợ
lặn quân sự và bình khí nén thợ lặn. Tiếp
theo nhu cầu thị trường, một phiên bản
nâng cao - O2EII Pro được phát triển, kết
hợp với ống nối 'hose barb' có thể nhận
mẫu không khí từ bộ chuyển đổi BCD. Các
ống nối "hose bard"cho phép O2EII được
sử dụng hoặc trong khi kiểm tra nội dung
O2 tại bể, hoặc trong khi kết nối tới bộ
điều chỉnh cấp thứ nhất (thông qua bơm
áp suất thấp BCD).
O2EII Pro là một thiết bị có độ chính xác
cao, thường được coi là máy phân tích NOx
đáng tin cậy nhất trên thị trường. Nó là loại
cầm tay nhỏ gọn, nhẹ và chắc chắn.
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BỘ PHÂN TÍCH CẦM TAY ATA PRO
ATA Pro là một máy phân tích cầm tay, trọng lượng nhẹ, cung cấp các chỉ số khí oxy,
helium và cân bằng các giá trị đo khí trong một đơn vị. Nó lấy các chỉ số trực tiếp từ bình
khí và bù lại cảm biến helium cho hiện diện oxy trong hỗn hợp, do đó cung cấp một số đọc
heli chính xác hơn. Người dùng có thể hiệu chỉnh "Zero hoặc Span" cảm biến helium đảm
bảo độ chính xác lâu dài của thiết bị.
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MÁY THỞ TRONG HOẠT ĐỘNG LẶN
Máy thở là một loại thiết bị thở khép kín cho phép tái chế không khí thở ra. Nó hoạt động
bằng cách loại bỏ CO2 dư thừa và dần dần thay thế O2 cạn kiệt. Các máy thở kết hợp cả
buồng chứa O2 và hộp đựng soda hấp thụ, hoặc 'tẩy tế bào chết', CO2 từ không khí thở
ra. Hộp đựng này phải được đóng gói lại bằng vật liệu hấp thụ trước khi sử dụng, nhưng
quá trình này đã được biết là thất bại. Việc bơm oxy được điều khiển bởi một cảm biến O2.
Analox có lịch sử cung cấp cảm biến chất lượng vào thị trường này và có thể cung cấp cảm
biến từ tính và không từ tính O2 cho phù hợp với yêu cầu của bạn.
An toàn được tăng cường rất nhiều bởi sự tích hợp của một cảm biến CO2 trong máy thở. Điều
này cung cấp cảnh báo sớm về sự gia tăng và mang đến cho các thợ lặn thời gian quý giá để
hành động. Đối với các máy thở không bị yêu cầu phải chống từ tính, giải pháp này tương đối
đơn giản. Tuy nhiên, bất kỳ quy định nào được chỉ định tuân thủ STANAG 2897 Loại A đều bị
xâm phạm bằng cách sử dụng cảm biến CO2 với kiểu điển hình (tức là tương đối cao) từ tính
đặc trưng.

AMS gần đây đã tiến hành nghiên cứu cho một
nhà cung cấp quân sự để phát triển một cảm
biến CO2 với từ tính đặc trưng cực kỳ thấp một công nghệ hiện không có sẵn trong các
sản phẩm sẵn có. Sự sẵn có của một cảm biến
như vậy sẽ cho phép sản xuất các hệ thống
phát hiện khí với từ tính đặc trưng không lớn
hơn 5nT (nano Tesla), giới hạn được chỉ định
bởi Tiêu chuẩn NATOThỏa thuận STANAG 2897
Class A.
Tuân thủ STANAG 2897 Loại A đang trở thành
một hoạt động cần thiết cho các ứng dụng
quốc phòng, đặc biệt là các ứng dụng liên
quan đến giải phóng mặt bằng, triển khai lực
lượng đặc biệt hoặc các hoạt động lặn bí mật.
Chuyên gia của AMS có kinh nghiệm trong việc
cung cấp các hệ thống an toàn chức năng cho
IEC 61508, và không có dự án lặn chuyên biệt
nào nằm ngoài khả năng của họ. Dù yêu cầu
của bạn là gì, nhóm thiết kế của chúng tôi có
thể trợ giúp.
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