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Quy định IMO dành cho lính cứu hỏa là gì? 
 

 

Quy định này áp dụng cho đối tượng nào? 

Quy định II-2/10.10.4 được ứng dụng cho tất cả thuyền SOLAS mới được chế tạo kể từ sau ngày 01/7/2014. Những 

chiếc thuyền hiện tại phải tuân theo yêu cầu này không muộn hơn cuộc khảo sát đầu tiên vào ngày 01/7/2018. 

 
Tại sao quy định này được ban hành? 

Quy định này đã được đề xuất sau sự cố do cháy trong phòng máy trên tàu chở dầu của Thụy Điển “Ek-River” khi 

đang đỗ trên bến tàu. Quy định này đề nghị nâng cấp các thiết bị vô tuyến liên lạc cho lính cứu hỏa, và bổ sung thiết 

bị cảnh báo khẩn cấp cho các nhân viên cấp cứu ngạt khói, cảnh báo PASS và đèn định vị. 

 
Quy định này nói lên điều gì? 

MSC 91 đã thông qua bản sửa đổi quy định SOLAS II-2/10 có thêm một đoạn mới ở mục 10.4 để làm rõ việc cần ít 

nhất hai thiết bị liên lạc cho mỗi đội lính cứu hỏa mang theo trên tàu. Những thiết bị liên lạc vô tuyến này là loại 

chống cháy nổ (explosion-proof) hoặc loại ngăn ngừa cháy nổ bên trong (Intrinsically Safe). 

 
Quy định này dành cho loại tàu nào? 

Quy định này không dành riêng cho một loại tàu nào. Tất cả tàu có đội lính cứu hỏa đều phải tuân theo. 

 
IS nghĩa là gì? 

IS là một thuật ngữ miêu tả các sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho môi trường nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ. 

Đây là những khu vực tồn tại chất lỏng, hơi, khí, hoặc bụi dễ gây cháy hoặc nổ. 

 
Bộ đàm IS và bộ đàm bình thường khác nhau như thế nào? 

Thông thường khi sử dụng, thiết bị có thể phát ra một số tia lửa và nhiệt bên trong. Cả hai thứ này có thể trở thành 

thành phần đánh lửa trong bầu không khí dễ cháy. 

Bộ đàm IS sẽ không tạo ra tia lửa và/hay nhiệt đủ để gây cháy nổ. 

 
Làm sao chúng ta biết đó là một bộ đàm IS? 

Sản phẩm IS được kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập dưới tiêu chuẩn dành riêng để xác định một sản phẩm có 

đạt tiêu chuẩn hay không. Ví dụ, tiêu chuẩn của châu Âu được gọi là ATEX. Nhà cung cấp phải đưa cho bạn một 

chứng chỉ chống cháy nổ trên đó có thương hiệu và mã sản phẩm của bộ đàm. 

 
Làm sao chúng ta biết tiêu chuẩn an toàn nào dành cho tàu của chúng ta? 

Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các tàu dầu đó dành riêng quốc gia nào. Ví dụ nó dành cho các công ty của châu Âu 

thì tàu đó phải sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn ATEX. 

 
ATEX là gì? 

ATEX là một chỉ dẫn của châu Âu phân loại các thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ xảy ra cháy nổ. Nó phân 

loại môi trường nguy hiểm thành ba nhóm khí: IIA, IIB, và IIC (II là chữ số La Mã). Nhóm IIC chứa hầu hết các nhóm 

khí nghiêm trọng nhất, các loại khí/hơi cực kỳ dễ dàng bị đốt cháy. 

 
Các loại vật liệu cháy cũng được phân loại tùy thuộc vào nhiệt độ cháy được gọi là lớp nhiệt độ. Bộ đàm Entel có 

lớp nhiệt độ T4 hay 135oC, ví dụ nhiệt độ của bộ đàm Entel sẽ không vượt qua 135oC trong trường hợp một phần 

điện tử bị lỗi.
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Bộ đàm Entel chiếu theo tiêu chuẩn an toàn nào? 

Bộ đàm Entel chiếu theo ba tiêu chuẩn: 

 
•  ATEX Approved IIC  

•     ATEX Approval IIA  

•  IECEx Approval  

 
Tôi cần cung cấp thông tin gì khi muốn đặt hàng? 

Có hai điểm quan trọng bạn cần phải kiểm tra: 

•     Tiêu chuẩn an toàn cần thiết (ATEX hay IECEx) 

•     Dải tần số (VHF hay UHF) 

 
Làm cách nào để chọn được dải tần số cho bộ đàm? 

Điều này phụ thuộc vào dải tần số hiện tại đang được sử dụng để liên lạc trên tàu của bạn. Cả dải VHF và UHF đều 

được sử dụng rộng rãi và Entel đều đáp ứng được các tần số này. 

 
Tôi còn cần thêm điều gì nữa không? 

Lính cứu hỏa sử dụng mặt nạ và máy hỗ trợ hô hấp nên sẽ gặp khó khăn theo cách sử dụng bộ đàm thông thường. 

Do đó chúng tôi đề nghị họ sử dụng những phụ kiện truyền âm thanh chuyên dụng “bone conductive audio”. Entel 

là một nhà cung cấp chuyên nghiệp cho các đội cứu hỏa trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể đề xuất các tùy chọn 

sau: 

•     Skull microphone (loại cố định bên trong mũ bảo hiểm) và tai nghe 

•     Throat microphone và tai nghe 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu: Bone Conductive Audio Accessories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk

http://www.entel.co.uk/downloads/datasheet/BCAA.pdf
mailto:info@entel.co.uk
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Ưu điểm của sản phẩm Entel là gì? 
 
 

Bộ đàm của Entel có gì khác với các Nhà sản xuất khác? 

Entel là Nhà sản xuất duy nhất cung cấp tiêu chuẩn chống nước IP68 cho bộ đàm , chịu được việc ngâm thiết bị tại 

độ sâu 5 mét trong 1 giờ. Sự bảo vệ này chống lại các mối nguy hiểm có thể gặp phải trong bất cứ khu vực hoạt 

động nào. 

 
Tiêu chuẩn MILSTD 810C/D/E/F đem lại sự bền bỉ, HT Series 2.0 được thiết kế để chịu được rung, va đập, bụi và 

hơi, đảm bảo được nhiều năm sử dụng trong môi trường khắc nghiệt nhất. 

 
Ngoài ra, Entel cung cấp một loạt các phụ kiện âm thanh chuyên nghiệp dành cho công việc cứu hỏa. 

 
Entel đã sản xuất bộ đàm bao lâu? 

Entel được thành lập vào năm 1995 và có văn phòng tại Anh, Hàn Quốc và Phi-líp-pin. Nó có mạng lưới thương mại 

trên toàn thế giới với hơn 100 quốc gia. Sản phẩm của Entel rất thành công và được sử dụng rộng rãi trong môi 

trường công nghiệp, cứu hỏa, vận tải hóa dầu và các tổ chức lớn khác trên thế giới. Chúng tôi có một danh sách 

các khách hàng ngày càng dài thêm đặt niềm tin vào thương hiệu và hài lòng vào sản phẩm của chúng tôi. 

 
Entel hiểu nhu cầu của khách hàng về bộ đàm ở sự bền chắc và tin cậy. Với một dải rộng các sản phẩm IS VHF và 

UHF sử dụng trên biển, Entel có thể giúp bạn chọn giải pháp tốt và phù hợp nhất tuân thủ theo quy định mới SOLAS 

dành cho lính cứu hỏa. 

 
Có ưu đãi đặc biệt nào không? 

Nếu bạn quyết định trang bị cho đội cứu hỏa của bạn thiết bị của Entel, chúng tôi có thể giữ giá cho bạn đến hết thời 

hạn của quy định này. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt hàng sản phẩm với giá này trong một thời gian dài. 

 
Entel không có trụ sở cùng quốc gia với công ty chúng tôi. Chi phí giao hàng có đắt hay không? 

Entel có ba trung tâm phân phối trên thế giới (Anh, Phi-líp-pin, Hàn Quốc) nên chúng tôi có thể giao hàng trực tiếp 

đến tàu của bạn. Chúng tôi có thể giao hàng đến nơi với thời gian vận chuyển trong vòng 48 giờ. 

 
Do hoạt động phân phối sản phẩm toàn cầu, chúng tôi có mức phí vận chuyển rất cạnh tranh từ DHL và FedEx để 

tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng. 

 
Tôi có thể sử dụng bộ đàm Entel với tai nghe từ Nhà cung cấp khác hay không? 

Các sản phẩm này được sử dụng trong môi trường nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ do đó toàn bộ giải pháp bộ đàm và 

phụ kiện phải được chứng nhận đạt IS ATEX/IECEx của Entel. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm rằng các giải pháp 

truyền thông được chứng nhận an toàn bởi các tổ chức độc lập hàng đầu. 

 
Tai nghe của Entel hoạt động như thế nào? 

Tai nghe có microphone công suất cao cung cấp âm thanh rõ ràng kể cả trong môi trường tạp âm. Để truyền thông 

điệp của bạn, một microphone được đặt trên đỉnh đầu hoặc xung quanh cổ họng và tai nghe một bên tai. 

 
Một dây cáp bền chắc đi ra từ microphone được gắn bởi một đầu nối chất lượng đến một nút bấm chuyển đổi để 

nói, chống vào nước và có thể kẹp vào thắt lưng hoặc bất kỳ vị trí nào trên đồng phục. Nút bấm chuyển đổi dễ dàng 

sử dụng kể cả khi mang găng tay hay dưới lớp áo quần.
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Đội cứu hỏa của tôi đã có máy hỗ trợ hô hấp. Liệu giải pháp truyền âm thanh “bone conductive” của bạn có 

cần tích hợp với nó không? 

Không, giải pháp truyền âm thanh “bone conductive” của chúng tôi có thể hoạt động độc lập với mặt nạ và máy hỗ 

trợ hô hấp. Đội của bạn phải quyết định chọn skull microphone hay throat microphone cái nào phù hợp nhất. 

 
Nếu hệ thống cần tích hợp hệ thống liên lạc với máy hỗ trợ hô hấp, Entel có thể giới thiệu hai thương hiệu hàng đầu 

đã được chứng nhận bởi ATEX. 

 
Những phụ kiện tiêu chuẩn nào được cung cấp cùng với bộ đàm? 

Bộ đàm được cung cấp cùng với các phụ kiện tiêu chuẩn sau: 

•     Pin 

•     Ăng-ten 

•     Bộ sạc 

•     Kẹp thắt lưng 

 
Bộ đàm của Entel có loại có hoặc không có màn hình. Vậy tôi nên sử dụng loại nào? 

Cả hai loại bộ đàm đều đạt yêu cầu của SOLAS. Lựa chọn có màn hình hay không tùy thuộc vào sự ưa thích của 

đội cứu hỏa. Loại có màn hình có thể hiển thị thông tin về thời lượng pin, cường độ tín hiệu và một vài tùy chọn 

khác. Nó sẽ dễ sử dụng hơn trong môi trường thiếu ánh sáng ví dụ như việc số kênh được hiển thị trên màn hình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 

 
Disclaimer 
Information in this document is subject to change without notice. 
The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy 
and completeness of this document and shall in no circumstance be liable for any loss of profit or any other 
commercial damage including but not limited to special, incidental, consequential or other damage resulting from 
the use of this document. 
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