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GIỚI THIỆU
Hệ thống quân sự Analox (AMS) là một phần
của tập Analox, một chuyên gia sản xuất
các giải pháp phát hiện khí cho môi trường
bất lợi. 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 khí
hồng ngoại thu nhỏ hoạt động ở áp suất
cao. Máy dò khí Analox hiện được lắp đặt
rộng rãi trong các tàu cứu hộ tàu ngầm và
Analox cung cấp sản phẩm cho hơn 20
quốc gia.
Thiết bị giám sát AMS được sử dụng trong
các hệ thống hỗ trợ sự sống, vừa để bảo vệ
và vừa duy trì cuộc sống. Trung tâm sản
xuất và dịch vụ Analox tuân thủ đầy đủ tất
cả các yêu cầu cấp phép xuất khẩu của Anh
và Quy định về Kiểm soát trao đổi vũ khí
quốc tế (ITAR). AMS hoàn toàn cam kết đẩy
ranh giới của những gì có thể đạt được trong
môi trường bất lợi, an toàn. Chúng tôi không
chỉ phát triển các thiết bị theo dõi khí đốt
tiên tiến, tiêu chuẩn mà còn có thể cung cấp
cho bạn các giải pháp riêng biệt để đáp ứng
các nhu cầu cụ thể.
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KINH NGHIỆM
Là một thành viên tích cực trong cộng đồng
cứu nạn và giải cứu tàu ngầm từ năm 1997,
Analox có nhiều kinh nghiệm trong việc
thiết kế và sản xuất các hệ thống giám sát
khí quyển tàu ngầm. Những công nghệ thích
ứng này tìm thấy các ứng dụng không chỉ
trong việc thoát và giải cứu mà còn trong
các hệ thống được sử dụng cho các hoạt
động đặc biệt, triển khai thợ lặn và phân
tích khí thường quy. Chúng tôi cam kết sử
dụng chuyên môn của mình để trở thành lựa
chọn đầu tiên cho việc theo dõi khí quyển
cho tàu ngầm các quốc gia trên thế giới.
Là một nhà cung cấp các giải pháp riêng biệt cho
giám sát khí quyển tàu ngầm, chúng tôi hiểu
được sự phức tạp của môi trường về biến đổi áp
suất, nhiệt độ và độ ẩm. Yêu cầu khác nhau giữa
các loại tàu ngầm và các giải pháp khác nhau có
thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của
động cơ diesel, không khí độc lập động cơ đẩy
(AIP) và tàu hạt nhân. Hệ thống giám sát
thường kết hợp một hoặc nhiều công nghệ sau:
• Máy phân tích khí quyển tập trung
• Mạng cảm biến phân tán sử dụng cảm biến khí
chuyên biệt
• Máy dò carbon monoxide
• Máy dò khí CO, O2, CO2 và khí lạnh
• Máy phân tích dự phòng và khẩn cấp di động
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PHÂN TÍCH KHÍ QUYỂN TẬP TRUNG
Phân tích khí quyển tập trung của Analox (AA) có thể giám sát tới 30 loại khí khác nhau từ
các địa điểm khác nhau trên thuyền. Điều này lý tưởng cho các tàu thuyền hạt nhân cần
phải lấy mẫu một lượng lớn khí ở nồng độ thấp. AA thường được cài đặt ở vị trí trung tâm
và được cung cấp với các dòng mẫu từ một số vị trí xung quanh tàu. Các máy phân tích có
thể được kết nối với nhau để đưa tới hệ thống dự phòng.
AA cung cấp giám sát liên tục thời gian thực các loại khí hỗ trợ sự sống như oxy, carbon
dioxide, carbon monoxide, hydro và chất làm lạnh. Khí phi tiêu chuẩn cũng được theo dõi
liên tục, nhưng thường chỉ được hiển thị theo yêu cầu. Chúng bao gồm methanol,
hydrogen cyanide, hydro clorua, oxit nitơ, sulfur dioxide và các hydrocarbon.

Khí được phát hiện bằng cách sử dụng kết hợp các công nghệ cảm biến; một máy đo
phổ khối và máy phân tích FTIR (Fourier Transform Infra Red), mang đến các lợi ích
sau:
• Lý tưởng để theo dõi nồng độ thấp
(ppm) của một lượng khí
 Có thể được lập trình để xem xét các
loại khí mới khi chúng trở nên quan tâm
thông qua hoạt động của tàu
 có khả năng xác định các chất gây ô
nhiễm không rõ trong khí quyển bằng
cách quét trọng lượng
 Máy phân tích khí quyển có khả năng
thu thập dữ liệu, cho phép dữ liệu được
tải xuống cả thiết bị lưu trữ USB và ổ đĩa
cứng. Đầu ra kỹ thuật số tới hệ thống
quản lý nền tảng của tàu ngầm qua
RS485 cũng có thể được cung cấp.
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MẠNG LƯỚI CẢM BIẾN
N PHÂN TÁN
Mạng cảm biến phân tán của Analox bao gồm
m một
m giao diện người dùng PLC nằm ở vị trí
trung tâm được kết nối với các cảm biến khí rờ
ời rạc hoặc các mô-đun cảm biến nằm xung
quanh tàu. Các loại khí điển hình được
c theo dõi bao gồm
g
oxy, carbon dioxide, carbon
monoxide, hydro, ngoài các chất khí làm lạnh,
nh, áp suất
su và độ ẩm của tàu ngầm. Hệ thống
này là lý tưởng cho các tàu diesel cần
n giám sát khí hỗ
h trợ sự sống và chất gây ô nhiễm đến
các giới hạn MPC 60 phút và MPC 24 h, nhưng có thể
th có không gian hữu hạn.
Mạng cảm biến phân tán mang đến:
• Cấu trúc hệ thống linh hoạt
• Bất kỳ số lượng cảm biến, hoặc khối cảm biế
ến tích hợp nào cũng có thể được kết nối với
màn hình trung tâm
• C ảm biến có thể được điều chỉnh cho phù hợ
ợp với yêu cầu của Hải quân, được cập nhật
xuyên suốt tuổi thọ của tàu theo yêu cầu hoặ
ặc cải tiến công nghệ.
• Các bộ lặp màn hình HDMI có thể được lắp ở các vị trí khác nhau trên tàu
• Tùy chọn UPS trong trường hợp sử dụng khẩn
n cấp
c
• Các cảm biến nằm trong khu vực,
c, nơi mà khí tạo
t
ra nguy cơ trực tiếp
• Hiển thị thông tin trung tâm từ tất cả các cảm
m biến
bi
từ xa
• Mật khẩu được bảo vệ chế độ "Admin" lưu và truy xuất
xu qua cổng USB
• Đầu ra dữ liệu đến hệ thống quản lý nền tảng
ng tàu ngầm
ng
trung tâm
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GIÁM SÁT CARBON MONOXIDE (CO)
Giám sát CO trong môi trường tàu ngầm đòi hỏi một công nghệ khác với công nghệ được sử
dụng trong các máy dò carbon monoxit có sẵn. Các cảm biến điện hóa tiêu chuẩn cực kỳ nhạy
cảm với hydro, khiến chúng không phù hợp để sử dụng trong môi trường tàu ngầm. Giải pháp
giám sát CO thường xuyên của khí quyển tàu ngầm của AMS là đơn vị COSAMS (Hệ thống
giám sát khí quyển tàu ngầm Carbon Monoxide) sử dụng kỹ thuật đo hồng ngoại, đảm bảo nó
không phải là nhạy cảm với hydro. Một phiên bản đa khí của hệ thống cũng có sẵn (COSAMS
+). Cả hai đều được mô tả dưới đây.

COSAMS
COSAMS giám sát liên tục trong thời gian
thực của CO trong không gian sống và không
gian máy móc. Nồng độ tối đa (MPC) của CO
được cho phép trên tàu ngầm thay đổi từ
quốc gia này sang quốc gia khác và với loại
tàu, diesel điện, AIP, hạt nhân, do thời gian
ngập nước khác nhau của chúng. Mức phơi
nhiễm liên tục điển hình sẽ từ 15 đến 25ppm,
với giới hạn cao hơn (lên đến 175ppm) trong
các tình huống khẩn cấp, ví dụ: Giới hạn 60
phút và 24 giờ, và đó là những giới hạn này
xác định phạm vi đo cho bộ COSAMS.
CO được đo bằng cảm biến hồng ngoại (IR)
sử dụng công nghệ tương quan bộ lọc khí,
cảm biến này lý tưởng để sử dụng khi cần đo
chính xác ở mức thấp hoặc nơi khí nền có
khả năng can thiệp vào phép đo. CO hấp thụ
ánh sáng hồng ngoại ở 4.66μm quang phổ
điện từ. Một bộ lọc quang được lắp giữa
nguồn IR và cảm biến chỉ cho phép ánh sáng
ở mức 4.66μm tới cảm biến..
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Khí càng nhiều thì ánh sáng càng được hấp
thu và tín hiệu càng thấp càng chạm tới đầu
dò. Hơi nước cũng hấp thụ ánh sáng hồng
ngoại ở mức 4,66μm do đó hiệu ứng này phải
được loại bỏ.

Lọc khí hình bánh xe chứa bộ lọc tham
chiếu và bộ lọc đo bằng cách nhìn vào độ
hấp thụ IR tương đối của hệ thống, khi bộ
lọc tham chiếu có mặt trong đường quang
so với khi có bộ lọc đo, có thể loại bỏ hấp
thụ IR từ nguồn khác với CO. Kỹ thuật này
cho phép cảm biến có hiệu quả bỏ qua sự
hiện diện của nước và thực hiện các phép
đo CO chính xác trong môi trường có độ ẩm
cao, chẳng hạn như môi trường độ ẩm cao
trên tàu ngầm.
Analox áp dụng công nghệ hiệu chỉnh áp
suất và nhiệt độ cho cảm biến hồng ngoại
để đảm bảo COSAMS sẽ cung cấp giá trị đo
CO chính xác trong môi trường tàu ngầm,
đặc biệt là khi lặn dưới biển.

COSAMS+
COSAMS+ giám sát CO, O2,và CO2 trong
một bộ cố định, lý tưởng cho không gian
sinh hoạt sống và máy móc. Nó đưa đến:
• Hiển thị thông tin và cảnh báo cục bộ
• Giám sát cục bộ các mối nguy hiểm về
khí tại các khu vực mà chúng có nguy cơ
lớn nhất
• Thiết kế dạng mô-đun, cho phép thêm các
cảm biến bổ sung trong suốt thời gian sử
dụng của tàu
• Khối cảm biến kết hợp cho phép hiệu
chuẩn nhanh chóng và dễ dàng, giảm
thiểu các nhiệm vụ bảo trì cho thủy thủ
tàu
• Bơm mẫu bên trong được sử dụng để tạo
đường mẫu khí của tàu ngầm qua các
cảm biến bên trong thiết bị, được hiển thị
trên thiết bị và có thể được gửi qua
Ethernet trở lại PLC trung tâm hoặc hệ
thống quản lý nền tảng tàu ngầm.
COSAMS + kết hợp công nghệ điều chỉnh
nhiệt độ và áp suất độc đáo của chúng tôi
để đảm bảo các cảm biến sẽ cung cấp các
giá trị đo chính xác về khí trong môi
trường tàu ngầm, đặc biệt là khi lặn với
ống thở dưới biển.
• Tính năng kỹ thuật:
• Nguồn cấp: 115/230VAC or 24VDC
• Kích thước: 479(h) x 280(w) x 175(d) mm
• Trọng lượng: <18kg
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THOÁT HIỂM VÀ CỨU NẠN
N TÀU NGẦM
NG
Theo dõi chính xác môi trường tàu ngầm là rấtt quan trọng
tr
trong việc
lựa chọn quá trình thích hợp của hoạt động.
ng. Trong bất
b kỳ tình
huống DISSUB nào, người quản lý cao cấp phảii quyết
quy định liệu có
nên tiếp tục chờ giải cứu hay để bắt đầu mộtt cuộc
cu
trốn thoát khẩn cấp
hay không. Quyết định này phải được
c thông báo bằng
b
thông tin chính
xác, cập nhật về bầu không khí của tàu ngầm.
m. Máy phân tích cầm
c
tay của
Analox Sub MkIIP được phát triển đặc biệt để đáp ứng yêu cầu này và
cung cấp giải pháp thay thế hiệu quả cho giảii pháp truyền
truy
thống bao gồm
các ống đo màu hiệu chỉnh áp suất..

MÁY PHÂN TÍCH CẦM TAY SUB MkIIP
Máy phân tích di động hàng đầu của
a Analox hoạt
ho động trong tình huống DISSUB, Sub
MkIIP, được thiết kế đặc biệt cho các tình huống
ng thoát hiểm
hi
tàu ngầm.Sub MkIIP hiện là
thiết bị phân tích di động liên tục duy nhất có khả
ả năng đáp ứng NATO STANAG 1320 Ed 4
'Các yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị giám sát khí quyển
quy
nằm trong tàu ngầm có khả năng
thoát'. Trong giai đoạn phát triển của
a nó, Sub MkIIP đã
đ phải trải qua thử nghiệm rộng rãi,
bao gồm các bài tập
p DISSUB và Survivex. Nó được
đượ xác nhận để hoạt động trong phạm vi
áp suất từ 0.8 đến 10BarA, từ 0 ° C đến
n 40 ° C, với
v độ ẩm tương đối lên đến 100%.
Pin bên trong của Sub MkIIP cung cấp đủ năng lượng
lư
trong hơn bảy ngày đo
thời gian thực liên tục của lượng khí oxy, khí CO2,
CO2 độ sâu và nhiệt độ. Tính
năng này cung cấp sự bảo đảm cho những
ng người
ngư sống sót trong trường hợp
tàu bị nạn, những người đang phải đối mặt vớii một
m tình huống căng thẳng và
khó khăn. Khi điều kiện khí quyển làm suy giả
ảm nồng độ carbon dioxide cao
gây nguy hiểm cho sức khỏe, và nồng độ oxy giảm
gi
ảnh hưởng đến việc ra
quyết định. Sub MkIIP được thiết kế để nhanh chóng và dễ
d sử dụng, đồng
thời đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy.
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BỘ PHÂN TÍCH CỐ ĐỊNH SUB MkIIIF
Sub MkIIP chia sẻ công nghệ có tính kế thừa
a của
c
mình với một bộ phân tích cố định,
Analox Sub MkIIIF, được sử dụng để theo dõi khí quyển
quy
trong các phương tiện cứu hộ tàu
ngầm và các buồng giải nén bề mặt.
t. Sub MkIIIF không chỉ
ch đo mức O2 và CO2 mà còn là
áp suất, nhiệt độ và độ ẩm tương đối của
a môi trường.
trư
Bảng điều khiển Sub MkIIIF được
gắn ở áp suất khí quyển trong khoang thí điểm
m hoặc
ho
buồng và nó có thể được kết nối với
tối đa 03 mô-đun cảm biến từ xa được lắp đặ
ặt bên trong khoang tăng áp / áp suất. Hai
đơn vị này chia sẻ nhiều tính năng và bổ sung cho nhau trong một
m giải pháp giám sát
nguồn đơn để thoát hiểm và giải cứu.

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Để công nhận những khả năng này, Analox
được ủy nhiệm vào năm 2003 để cung cấp
các dụng cụ giám sát khí quyển cho Hệ
thống Cứu hộ Tàu ngầm NATO (NSRS).
Chúng được lắp đặt trong xe cứu hộ tàu
ngầm, hệ thống truyền tải dưới áp suất và
buồng giải nén tàu mẹ. Trong một dự án
tương tự vào năm 2004, Analox cung cấp
thiết bị giám sát khí quyển cho xe cứu hộ
tàu ngầm Hải quân Hoa Kỳ (SRDRS
PRM), bao gồm cả hệ thống chính và
dự phòng cho cả khoang thí điểm
và cứu hộ.

Thêm vào các nhiệm vụ bao gồm thiết kế,
sản xuất và cung cấp hệ thống giám sát khí
ngầm cho Hải quân Nhật Bản. Gần đây,
Analox đã cung cấp hệ thống giám sát tăng
áp cho James Fisher Defense để sử dụng
trên cả hai tàu sân bay SRV DSAR-6 của
Singapore và Hải quân Thụy Điển SRV URF.
Các hệ thống này sử dụng các cảm biến
thông minh và kỹ thuật xây dựng mô-đun
mới nhất của Analox để cho phép thiết bị
được duy trì và hỗ trợ bởi khách hàng.
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GIÁM SÁT KHÍ DI ĐỘNG
Giám sát di động có thể được sử dụng như
là một bản sao lưu khẩn cấp cho hệ thống
giám sát khí quyển chính hoặc cho các việc
cụ thể như đi vào không gian giới hạn.
Sub Aspida là thiết bị giám sát di động O2 /
CO2, để theo dõi thường xuyên môi trường
khí quyển tàu ngầm. Điều này cung cấp
một phần áp suất trong việc giám sát O2
và CO2 trên dải đo áp suất hoạt động tàu
ngầm mà không đưa ra báo động giả. Sub
Aspida có cả báo động âm thanh-hình ảnh
và rung và được thiết kế để duy trì bởi
khách hàng.
Các dải đo vận hành:
• Dải đo O2: 0 đến 1200mBar
ppO2 (hoặc 0 đến 100%)
• Dải đo CO2: 0 đến 5%
Analox cũng cung cấp 100HYP, một máy
phân tích áp suất oxy nhỏ gọn, là một giá
trị tuyệt vời thay thế cho ống đo màu.
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LỰC LƯỢNG ĐẶC
BIỆT
Tàu ngầm ngày càng được sử dụng nhiều để
thêm vào lực lượng đặc biệt cho các nhiệm vụ
bí mật. Điều này mang lại cho đội lặn quân sự
bên trong môi trường tàu ngầm - với sự cần
thiết phải theo dõi áp lực từng phần của các
khí trong các khoang tăng áp trên tàu để đảm
bảo các thợ lặn được nén và giải nén một cách
an toàn.
Điều này mang lại một tập hợp các thách thức
thú vị, không chỉ trong thiết kế của hệ thống
giám sát khí mà còn trong việc lựa chọn vật
liệu thích hợp cho một bầu không khí ôxy
(giàu oxy). Một thách thức khác là cung cấp
không khí thoáng khí cho các thợ lặn - hoặc
khi họ đang ở trong các phòng lặn hoặc hít thở
từ các bình lặn. Nồng độ chất gây ô nhiễm
được cho phép trong không khí lặn sẽ thấp
hơn đáng kể so với không khí trong tàu ngầm
vì vậy nếu không khí ngầm được sử dụng để
bơm đầy các bình lặn thì đây có thể là vấn đề,
AMS có thể giúp, liên hệ với chúng tôi để thảo
luận các yêu cầu cụ thể của bạn.
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KHẢ NĂNG THIẾT KẾ CỦA AMS
AMS có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất cả hai hệ thống giám sát
không khí riêng biệt (COTS) và hệ thống giám sát khí quyển riêng biệt. Chúng tôi hiểu
các vấn đề phải đối mặt trên tàu ngầm chẳng hạn như các yêu cầu cụ thể về sốc, rung,
tiếng ồn, lựa chọn vật liệu và những thay đổi năng động về nhiệt độ và áp suất trên tàu.
Sự can thiệp từ các loại khí khác cũng có thể gây khó khăn cho việc sử dụng các cảm
biến công nghiệp tiêu chuẩn hoặc các cảm biến thương mại sẵn có sẵn.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THIẾT BỊ TRỌN ĐỜI
AMS tự hào về khả năng hỗ trợ cao cung cấp cho khách hàng. Hỗ trợ bắt đầu với tư vấn trước
và hỗ trợ liên tục thông qua quy trình mua hàng - sau đó tiếp tục với dịch vụ chăm sóc sau
bán hàng. Vòng đời sản phẩm AMS có thể cần được hỗ trợ trong vòng 15 đến 30 năm.
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