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Tháp quan trắc cháy rừng bằng camera quang học có 5 hợp phần quan trọng:
(1)-Camera quan trắc cháy rừng

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61000;
- Dung lượng cảm biến hình ảnh:
4Mp,
- Độ phóng đại quang : 25X,
- Khoảng cách phát hiện đám cháy : 5-10 km,
- Đường kính cột khói tự động phát hiện được ở khoảng cách
10 km: 10m, tương đương diện tích đám cháy khoảng 0.1 ha,
- Tự động đưa ra cảnh báo cháy rừng bằng: Email, SMS
- Thời gian tối đa đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện đám cháy:
≤ 10 phút
- Hoạt động của Camera: 360 độ, không giới hạn số điểm dừng.
-Thời gian tự động xác định và gửi phương án chữa cháy đến
người sử dụng sau khi phát hiện được đám cháy rừng: ≤ 10 phút.

- Giao diện Web: tương thích với mọi loại thiết bị cho
phép người dùng truy cập các dữ liệu về cháy rừng, phương
án chữa cháy rừng và các hình ảnh từ tháp quan trắc.
- Phân quyền sử dụng: Phân quyền không giới hạn số
lượng người dùng truy cập hệ thống.
- Lưu trữ dữ liệu ảnh liên tục đến 90 ngày.
- Thời gian làm việc: 24/7 giờ.
- Phạm vi hoạt động: -40  +60 oC,
- Điều kiện hoạt động: Ngoài trời,
- Điện áp: 48VDC,
- Kết nối: POE,
-Truyền tín hiệu: Modem cáp quang.
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(2)- Bộ cấp nguồn sử dụng năng lượng mặt trời,
Tháp quan trắc cháy rừng bằng camera quang học sử dụng điện mặt trời. Mỗi tháp quan
trắc cháy rừng bằng camera quang học được trang bị một bộ cấp nguồn với 4 tấm Pin
mặt trời công suât100w, 3 acquy khô 12 V - 100w, bộ sạc và bộ ổn áp dòng cấp.
-Pin mặt trời cho các tháp quan trắc cháy rừng bằng camera quang học được chọn là pin
mã hiệu ESG – 100 P18Vdo Công ty cổ phần điện chuẩn cung cấp, một số chỉ tiêu kỹ
thuật như sau:
+ Tiêu chuẩn sản xuất: IEC- 61000
+ Công suất tấm pin NL mặt trời: 4 x 100W;
+ Điện áp danh định: 19VDC;
+ Tuổi thọ sản phẩm: trên 10 năm
-Acquy sử dụng cho các tháp
quan trắc cháy rừng bằng camera
quang học được lựa chọn là Acquy
GS khô 115D33C 12V 100 AH,
-Bộ sạc và bộ thiết bị ổn áp
dòng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho
ác quy và các thiết bị của hệ thống,
chúng có hai chỉ tiêu kỹ thuật sau:

H 9.Pin mặt trời Mono MSP-100W

Acquy GS khô 115D33C 12V 100 AH
+ Điện áp đầu ra: 12VDC, POE+
+ Phù hợp với hệ thống pin mặt trời và acquy.
+ Có chế độ bảo vệ quy khi đầy, khi thấp áp, quá dòng, quá áp, ngược cực v.v...

4

(3)- Tủ điều khiển
Mỗi tháp quan trắc cháy rừng được lắp một Tủ điều khiển có chức
năng bảo vệ các thiết bị và linh kiện của tháp như Bộ điều khiển trung

tâm, bộ cấp nguồn, thiết bị truyền tín hiệu v.v...
Tủ điều khiển có những thông số chủ yếu sau:
+Vỏ tủ bằng thép dày 1mm sơn tĩnh điện,
+ Loại tủ: Tủ ngoài trời, chịu mưa, nắng
+Cấu trúc: có chớp thoáng khí và lưới chống côn trùng,
+Có lỗ thông dẫn cáp điện và cáp internet,
+ Kích thước: 900mm x 600mm x 350mm,

Bộ điều khiển trung tâm có chức năng kết nối hệ thống và quản lý
hoạt động của tháp quan trắc cháy rừng bằng camera quang học gồm:
CAMERA, bộ cấp
nguồn, modem,
thiết bị thu nhận và
xử lý hình ảnh,
truyền dẫn tín hiệu
v.v...

Tủ điều khiển

Bộ điều khiển
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(4)-Giá lắp pin mặt trời

Giá lắp pin mặt trời là hợp phần quan trọng của tháp quan
trắc cháy rừng bằng camera quang học. Nó có chức năng cố định
và bảo vệ các tấm pin mặt trời, giữ chúng vững chắc trước gió
bão, giảm tác động cơ học của con người, đón nhận được năng
lượng mặt trời nhiều nhất,
Được lắp đặt ở nơi quang trống, giá lắp pin mặt trời được
thiết kế một mặt đủ chắc chắn để giữ cho các tấm pin mặt trời cố
định trước gió bão, mặt khác đủ tầm cao để tránh được tác động
của súc vật, con người và những đám lửa cháy. Xung quanh khu
vực lắp dựng giá pin mặt trời được dọn sạch để tránh bị cây cỏ che
nắng và lửa cháy lan từ ngoài vào..
Một số thông số kỹ thuật của giá lắp pin mặt trời như sau:
-Cột giá lắp pin: 4 ống thép đường kính 70mm, cao 300cm,
sơn chống gỉ.
-Móng cột giá pin: bê tông mac 200, kích thước
60cm*60cm*60 cm.
-Khung giá lắp pin: thép V 4-5, sơn chống gỉ,
-Góc nghiêng trên mặt đất: 15 độ,
-Độ cao lắp đặt: ít nhất 2 m trên mặt đất,
-Khoang lắp pin: 4 khoang, diện tích tối thiểu 2.5m2,
-Kết cấu: Vững chắc
Giá lắp pin mặt trời

-Độ bền tối thiểu 10 năm.

6

(5)-Cột trạm (tháp) và hệ thống chống sét (thu lôi)

Cột trạm quan trắc cháy rừng có chức năng chủ
yếu là để lắp Camera quang học, đưa Camera quan
trắc cháy rừng lên độ cao để có tầm nhìn rộng đến các
khu rừng xung quanh. Một số chỉ tiêu kỹ thuật của cột
trạm như sau:
+ Có kết cấu vững chắc chống được gió lốc;
+ Có khả năng lắp đặt các thiết bị như Camera và
những phụ kiện;
+ Có bậc để trèo lên để tháo lắp đặt hoặc sửa
chữa thiết bị, đảm bảo an toàn.
+ Chiều cao từ mặt đất: 18m.

Móng
chính

+Móng cột tháp gồm: móng chính ở chân cột
bằng bê tông mác 200, cao 80 cm, bề rộng và dài là
120 cm, 3 móng phụ để neo dây chằng giữ cột tháp
bằng bê tông mác 200, các móng phụ có chiều cao,
chiều rộng và chiều dài đều là 80 cm.

Móng
phụ

7

+ Thân cột trạm: Bằng ống thép mạ kẽm đường
kính 113mm, bề dày 2.5mm, chiều cao 18 m.
+ Bậc trèo: làm bằng thép đặc đường kính 10mm, bề
rộng bậc trèo 12cm.
+Dây chằng giữ cột trạm: Mỗi cột trạm có 3 tầng
dây chằng ở các vị trí 6, 12 và 17 m, kết nối bằng tăng đơ
và con cóc.
+Vật liệu dây chằng bằng cáp inox 304.
+Tính ổn định: cột thẳng đứng, vững chắc, không
rung lắc trong điều kiện gió mạnh.
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét là hệ thống bảo vệ tháp quan trắc
cháy rừng bằng camera quang học khỏi bị sét đánh.
Hệ thống chống sét được lắp đặt vào thân cột tháp, có
thông số kỹ thuật như sau:.
+Kim thu sét được làm bằng thép đường kính 18mm,
đầu nhọn bằng đồng.
+Dây dẫn thoát sét được làm bằng đồng có tiết diện
50mm2.
+ Cọc tiếp địa bằng thép chữ V5 dài 2.4m, cắm sâu,
cách chân cột tháp 1-2 m.
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