
LỰA CHỌN THIẾT BỊ
CẢNH BÁO RÒ RỈ GAS

Nhiều loại thiết bị
Trên thị trường hiện nay có 2 dạng thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas. Một là loại 
thiết bị cảnh báo dạng đơn lẻ, chỉ có tính chất cảnh báo bằng đèn hay chuông 
báo khi khí gas rò rỉ. Các thiết bị này có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, có 
xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan… Ngoài ra, còn có những thiết bị có 
giá đắt hơn, trên 1 triệu đồng/bộ, có xuất xứ từ châu Âu, Nhật. Các thiết bị có 
xuất xứ từ Trung Quốc giá rất rẻ, chỉ từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100.000đ/bộ. 
Các thiết bị này sử dụng các cảm biến (sensor) để nhận biết khí gas rò rỉ. Khi 
nhận biết được có khí gas rò rỉ, thiết bị sẽ báo động bằng cách chớp đèn và 
phát ra âm thanh lớn để cảnh báo cho người dùng.
Ngoài ra, còn có thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas dạng một hệ thống cảnh báo đa 
năng dùng cho hộ gia đình, nhà hàng, các cơ quan, nhà máy… với bộ giám sát 
bao gồm 3 thiết bị: báo động khí gas, điều khiển trung tâm và van ngắt an toàn. 
Nếu khí gas bị rò rỉ từ đường ống dẫn khí hoặc van khí ra môi trường bên ngoài, 
máy sẽ báo động và phát ra tiếng kêu liên tục, đồng thời máy báo động sẽ gửi 
tín hiệu về bộ điều khiển trung tâm, ngay lập tức bộ điều khiển phát đi tín hiệu 
ra lệnh cho bạn đóng van an toàn. Giá bộ thiết bị này từ 2-4 triệu đồng hoặc 
hơn tùy loại.

Theo báo Người Lao Động
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Chọn loại nào?

Cần bảo quản tốt thiết bị

Đặc trưng quan trọng của các sản phẩm cảnh báo rò rỉ gas là khả năng nhận biết 
chính xác cao lượng khí gas rò rỉ để đưa ra cảnh báo. Do vậy, cần phải sử dụng 
sản phẩm có độ nhạy, chính xác cực cao mới có hiệu quả. Ngoài ra, nó còn phải 
được lắp đặt ở vị trí hợp lý như cách mặt đất 20 – 30 cm (vì khí gas đi thấp dưới 
đất). Các thiết bị xuất xứ từ Trung Quốc có độ chính xác không cao, sau một thời 
gian sử dụng thì khả năng nhận biết khí gas rò rỉ rất kém. Các thiết bị này sử 
dụng pin để hoạt động nên đôi khi lại chính là tác nhân tạo ra tia lửa làm cháy, 
nổ nếu có rò rỉ khí gas.
“Nếu bạn có ý muốn lắp đặt một thiết bị như thế, nên chọn thiết bị dạng hệ thống 
cảnh báo đa năng vì nó có tính năng tự động ngắt gas. Nên hạn chế mua các 
sản phẩm chỉ có tính chất cảnh báo bằng âm thanh, đèn vì chúng không có tính 
năng ngắt gas rò rỉ” 
 

Theo các chuyên gia kỹ thuật, nếu lắp thiết bị nhận biết khí gas rò rỉ, cần làm 
vệ sinh, kiểm tra 3 tháng/lần (đặc biệt chú ý đến những lỗ đối lưu khí) bằng cách 
ngắt nguồn điện, dùng chổi mềm lau bụi, cắm lại nguồn điện và thử thiết bị. Kiểm 
tra bằng cách xịt một lượng gas nhỏ (có thể xịt gas từ hộp quẹt gas) từ 2 đến 
5 giây - cách cửa nhận gas của thiết bị khoảng 5 – 7 cm. Nếu đèn đỏ sáng và 
chuông cảnh báo kêu, chứng tỏ máy hoạt động tốt.
Khi thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas báo chuông, tuyệt đối không được bật - tắt công 
tắc điện, không dùng bật lửa hoặc diêm, không ngắt nguồn điện của thiết bị cảnh 
báo vì chúng sẽ tự ngắt khi nguồn gas rò rỉ được khắc phục.
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