
THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CẦM TAY

Thiết bị chữa cháy cầm tay độc nhất vô nhị  

Dập tắt đám cháy lập tức trong vòng 60 giây

Kích hoạt bằng tay trong trường hợp khẩn cấp 
 
Dùng cho nhân viên chữa cháy chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp

DSPA 5 - Phạm vi bảo vệ < 150 m3
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NANO AEROSOL - HÀ LAN

Cháy tại chung cư Carina Plaza TPHCM ngày 23.3.2018 -  Ảnh: PLO



THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CẦM TAY   NANO AEROSOL 

DSPA 5: Phương tiện độc nhất vô nhị dùng để dập tắt 
cháy ngay lập tức trong thời gian tính bằng giây. 

Đối với những nhân viên phụ trách PCCC tại chỗ, những 
người phản ứng đầu tiên khi có cháy, thì DSPA 5 là phương 
tiện độc nhất vô nhị dùng để dập tắt cháy ngay lập tức đối 
với những đám cháy trong nhà. 

Hỏa hoạn có thể có ảnh hưởng rất to lớn đến hoạt động lâu 
dài của các cơ quan, trường học, công ty, nhà máy sản 
xuất, siêu thị... Những thiệt hại này có thể ngăn cản được 
nếu có biện pháp phòng cháy chữa cháy hữu hiệu. 

Vấn đề là, điều gì xảy ra với một đám cháy khó tiếp cận? 
điều gì xảy ra nếu những loại bình chữa cháy thông thường 
không thể làm gì được? Trong trường hợp đó, DSPA 5 loại 
cầm tay là giải pháp độc nhất vô nhị dùng để dập tắt đám 
cháy ngay lập tức.

DSPA 5 giúp tiết kiệm từng giây từng phút 
khi có hỏa hoạn xảy ra

Thời gian là yếu tố quan trọng khi có cháy xảy ra. 
Thời gian không những cần thiết để cho con người thoát ra 
khỏi khu vực có hỏa hoạn, mà thời gian còn cần thiết để cho 
đội cứu hỏa đến hiện trường để chính thức dập tắt đám 
cháy hoàn toàn. 

Thiết bị chữa cháy cầm tay DSPA-5 giúp bảo đảm khống 
chế đám cháy ngay lập tức, và điều đó có nghĩa là tranh thủ 
được giá trị quí báu của thời gian cần thiết. 

DSPA 5 chữa cháy hữu hiệu ở mọi cấp độ

Khi những loại bình chữa cháy thông thường tỏ ra bất lực 
trước việc chữa cháy,  hoặc khi một đám cháy rất khó tiếp 
cận, thì DSPA 5 loại cầm tay là một giải pháp. 

Nó giúp những nhân viên phụ trách PCCC tại chỗ một 
phương tiện độc đáo dùng để chữa cháy, ngay cả khi đám 
cháy đang lan rộng. 

Không còn phải chờ đợi một cách bất lực trong khi xe cứu 
hỏa đang trên đường tới hiện trường. 

Việc can thiệp nhanh chóng và hiệu quả có thể ngăn chận 
đám cháy lan rộng và kịp chạy đua với thời giờ vàng ngọc 
trong lúc có hỏa hoạn.

Là công cụ thiết thực dành cho

DSPA 5 - Những lợi ích chung:

· có thể triển khai nhanh và dễ dàng

· có thể sử dụng an toàn, không cần phải vào bên trong khu 
vực có cháy

· dập tắt cháy trong thời gian tính bằng giây

· tiết kiệm thì giờ và tiền bạc quí báu

· tránh những thiệt hại lớn về tài sản, máy móc, thiết bị

· không có những hư hại do nước gây ra

· không làm giảm mức oxy trong bầu không khí

· thân thiện với môi trường

· không độc hại cho người và vật

· ngăn cản không cho cháy lan ra các phòng khác/building 
khác

Nhân viên phụ trách PCCC tại chỗ



THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CẦM TAY    NANO AEROSOL

Đội cứu hỏa chuyên nghiệp

DSPA 5: Phương tiện độc nhất vô nhị dành 
cho đội cứu hỏa chuyên nghiệp 
dùng để dập tắt đám cháy trong nhà

DSPA 5 là giải pháp tốt nhất đối với những đám 
cháy xảy ra tại những nơi khó tiếp cận. 

Thí dụ, muốn chữa cháy tại khu tầng hầm thì phải 
đi xuống, qua những tầng không khí nóng nhất do 
cháy gây ra. Hiện tượng nhiệt độ tăng nhanh và 
bùng cháy đột ngột "Flashovers and Backdrafts" 
là những mối nguy thật sự cho sinh mạng của mọi 
nhân viên cứu hỏa. 

Thiết bị chữa cháy cầm tay DSPA-5 giải tỏa mối 
nguy ấy. 

Nó giúp dập tắt ngọn lửa ngay và làm giảm nhiệt 
độ đáng kể, ngăn chận hiện tượng "Flashovers 
and Backdrafts".

Việc thiếu nước thường xảy ra do việc tiếp nước 
khó khăn, đặc biệt là đối với những đám cháy lớn. 
Thời giờ quan trọng thường dễ bị trôi mất trong 
tình huống khẩn cấp. 

Thiết bị chữa cháy cầm tay DSPA-5 giúp dập tắt 
đám cháy ngay, ngọn lửa biến mất ngay, và chỉ 
còn cần một lượng nước nhỏ để dập tắt hoàn 
toàn đám cháy, kể cả những đám cháy đã bùng 
phát hoàn toàn.

Kỹ thuật mới chống lại hiện tượng nhiệt độ 
tăng nhanh và bùng cháy đột ngột 
"Flashovers & Backdrafts"

Đối với những đám cháy đã bùng phát hoàn 
toàn, mà có thể dẫn tới hiện tượng 
"Flashovers and Backdrafts", thì thiết bị DSPA-
5 giúp dập tắt ngọn lửa, làm giảm nhiệt độ 
nhanh chóng và đám cháy lùi  trở về mức có 
thể kiểm soát được. 

Đối với đội cứu hỏa chuyên nghiệp, điều này 
có nghĩa là đủ điều kiện an toàn khi thực hiện 
nhiệm vụ chữa cháy trong nhà.

Chữa cháy hữu hiệu ở mọi 
cấp độ

Khi những loại bình chữa cháy 
thông thường tỏ ra bất lực 
trước việc chữa cháy,  hoặc 
khi một đám cháy rất khó tiếp 
cận, thì DSPA 5 loại cầm tay là 
một giải pháp. Nó giúp những 
nhân viên phụ trách PCCC tại 
chỗ một phương tiện độc đáo 
dùng để chữa cháy, ngay cả 
khi đám cháy đang lan rộng. 
Không còn phải chờ đợi một 
cách bất lực trong khi xe cứu 
hỏa đang trên đường tới hiện 
trường. Việc can thiệp nhanh 
chóng và hiệu quả có thể ngăn 
chận đám cháy lan rộng và kịp 
chạy đua với thời giờ vàng 
ngọc trong lúc có hỏa hoạn.

Những lợi ích chung 

- có thể triển khai nhanh và 
dễ dàng

- dập tắt cháy trong thời gian 
tính bằng giây

- ngăn chận hiện tượng 
"Flashovers and Backdrafts"

- tiết kiệm thì giờ và tiền bạc 
quí báu

- gia tăng tính an toàn cho đội 
cứu hỏa chuyên nghiệp khi 
thực hiện nhiệm vụ chữa 
cháy

- không làm giảm mức oxy 
trong bầu không khí

- thân thiện với môi trường

- không độc hại cho người và 
vật

- không gây ra hiện tượng áp 
lực quá cao

Là công cụ đắc lực đối với

hiện tượng "Flashovers & Backdrafts"

Cháy tại Male, thủ đô Maldives

Cháy tại Chung cư Carina, Tp HCM
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DSPA - Hà Lan 
sản xuất

Công Ty Kỹ Thuật An Toàn 
41/2 Đường Số 3 , Phường 9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM  
Tel: 028.39872975   Email: daiancom@gmail.com

ĐẠI AN

Website:   www.daiansafety.com

Nhà phân phối chính thức 
sản phẩm của DSPA tại Việt Nam:

CẤU TẠO THIẾT BỊ DSPA 5 SERIES 
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DSPA 5 Series 

Kích thước     
Trọng lượng tổng.
Thể tích bảo vệ  
Thời gian phun 

Hình thức kích hoạt 
Nhiệt độ / môi trường  
Màu  

268 x 255 mm
4.6 kg
150 m³
25 giây

135 x 72 mm
1,35 kg
13 m³
20 giây

165 x 94 mm
2,1 kg
40 m³
25 giây 

   Đặc điểm kỹ thuật                DSPA 5             DSPA 5-4        DSPA 5-3

kích hoạt thủ công, vặn ốc, có chốt hoặc dây kéo
-40°C ~ 75°C/  98% RH ở 50°C
Chuẩn đỏ RAL 3000, màu khác tùy chọn

NANO AEROSOL - HÀ LAN

1. Vỏ thiết bị
2. hợp chất aerosol cô đặc
3. lớp bảo vệ
4. miếng đệm
5. bộ kích hoạt
6. tay cầm
7. lỗ phun aerosol
8. dây kéo kích hoạt
9. nắp bảo vệ bộ kích hoạt
10. lớp cách nhiệt

Nội dung so sánh bình chữa cháy CO2/ABC DSPA 5 nano aerosol cuộn vòi chữa cháy bằng nước

SO SÁNH DSPA 5 & CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY THỦ CÔNG KHÁC

chỉ dùng đối với đám cháy nhỏ, 
mới nhen nhóm

không thể tiếp cận đám cháy đã 
bùng phát

phải cầm bình chữa cháy đối diện 
với đám cháy để bóp cò phun khí 
(hoặc bột chữa cháy) vào đám 
cháy

5kg/ 7kg/ 10kg

nặng nề, phải giữ vững bình CC 
trong trong suốt thời gian phun khí

<10 m3

1 năm 
phải kiểm tra và nạp khí CO2 
(hoặc bột ABC) hằng năm

CO2 là chất độc hại đối với con 
người

Không làm hư hỏng máy móc thiết 
bị sau khi chữa cháy

Cấp độ cháy 
có thể áp dụng

Khả năng tiếp cận 
đám cháy đã bùng phát

Biện pháp chữa cháy

Trọng lượng

Thao tác

Thể tích bảo vệ

Tuổi thọ

Ảnh hưởng đối với con 
người

Hậu quả sau khi chữa 
cháy

có thể chữa cháy đối với mọi cấp độ, đám 
cháy mới nhen nhóm hoặc đã bùng phát

không cần đối diện trực tiếp với đám cháy, 
nhưng tiếp cận được bằng cách quăng bình 
chữa cháy vào bên trong nơi có cháy, chất 
chữa cháy aerosol cô đặc  có sẵn bên trong 
bình DSPA5 sẽ tự động phun ra sau khi 
được kích hoạt

quăng bình chữa cháy vào bên trong nơi có 
cháy, tự nó sẽ phun khí chữa cháy aerosol ra 
để dập tắt cháy

1.35 kg/ 2.1 kg/ 4.6 kg

nhẹ nhàng, chỉ cần kéo chốt kích hoạt, rồi 
quăng bình chữa cháy vào bên trong nơi có 
cháy. Chất chữa cháy aerosol cô đặc  có sẵn 
bên trong bình DSPA5 sẽ tự động phun ra 
sau khi được kích hoạt.

< 150 m3

bảo đảm hoạt động 5 năm

Không độc đối với con người

Không làm hư hỏng máy móc thiết bị sau khi 
chữa cháy

có thể chữa cháy đối với mọi cấp độ, đám 
cháy mới nhen nhóm hoặc đã bùng phát

cuộn vòi phải đủ dài để kéo tới tận nơi có 
cháy. Cần phải có nguồn nước mạnh và 
liên tục

phải cầm vòi chữa cháy đối diện với đám 
cháy để phun nước trực tiếp vào đám 
cháy

> 10kg

nặng nề, phải giữ vững cuộn vòi CC trong 
suốt thời gian phun nước

phải thường xuyên kiểm tra tình trạng rỉ 
sét của vòi phun/ đường ống

Không độc đối với con người

Nước có thể làm hư hỏng máy móc thiết 
bị sau khi chữa cháyy


