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MỤC LỤC

1. Giới thiệu về công ty và đối tác
2. Mô tả công nghệ DTS
3. Ưu điểm công nghệ của Smartec
4. Dải sản phẩm của Smartec
5. Ứng dụng của công nghệ cảm biến phân tán bằng cáp quang

• Thượng nguồn ngành dầu khí
• Khí tự nhiên hóa lỏng & làm lạnh
• Ngành năng lượng
• Theo dõi đường ống và môi trường
• Ứng dụng an toàn trong khai mỏ



GIỚI THIỆU CÔNG TY 
2011

• Thành lập
tại Hà Nội

• Làm việc
như một đối
tác của
TYCO Flow 
Control tại
miền Bắc
Việt Nam

2012

• Chính thức
làm đại diện
cho Tyco 
Flow 
Control phụ
trách thị
trường phía
Bắc Việt
Nam

2014

• Trở thành
đại diện của
Pentair 
Valve 
Control sau
khi Tyco 
bán toàn bộ
mảng Flow 
Control cho
Pentair

2017

• Cùng với cty
ToànThắng làm
đại diện cho
Emerson phụ
trách thị trường
phía Bắc Việt
Nam sau khi
Pentair bán
mảng Valve & 
Control cho
Emerson

2020

• Chấm dứt đối tác
với Emenrson

• Đại diện cho các
NSX từ Châu Âu
cho các sản
phẩm van, máy
nén khí, sấy khí, 
lọc, dụng cụ
chống phát tia
lửa, các bộ điều
áp, vòng làm kín, 
công nghệ giám
sát bằng cảm
biến cáp quang



GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC SMARTEC

1996 1997 2000 2005 2006 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2021

Thành
lập tại

Thụy Sĩ

Giới thiệu
công nghệ

SOFO

Giám sát móng
tòa nhà Buji

Kalifa - Dubai

Được mua lại
bởi Roctest

Đường hầm
đầu tiên được

thiết kế với cảm
biến biến dạng

phân tán tại
Tây Ban Nha

Cảm biến thứ
10.000 được lắp

đặt

Cung cấp hệ
thống giám sát

nhiệt độ và thấm
cho đập Grand 

Ethiopia 
Renaissance

Có mặt tại VN 
(VINAVAN)

• Thành lập năm 1996 với tư cách là tổ chức phụ của EPFL (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, Lausanne);

• Năm 1997 giới thiệu hệ thống SOFO (từ viết tắt tiếng Pháp: Surveillance d 'Ouvrages par Fibers Optiques): cảm

biến sợi quang khổ dài;

• Năm 2000 giới thiệu hệ thống DiTeSt: hệ thống giám sát biến dạng và nhiệt độ phân bổ dựa trên tán xạ Brillouin;

• Năm 2010 trở thành thành viên của Nova Metrix; 

• Hệ thống giám sát nhiệt độ và thấm được lắp cho Đập Grand Ethiopia Renaissance ở Ethiopia (đập thủy điện lớn 

nhất Châu Phi)
Giới thiệu
công nghệ

DiTeSt

Được mua lại
bởi Nova 

Metrix

Giới thiệu
bộ đọc

SOFO VII



SMARTEC VÀ VINAVAN

Nova 
Metrix

Sensornet

Smartec VINAVAN

Roctest

…..



MÔ TẢ CÔNG NGHỆ DTS

1. Dữ liệu phân tán toàn phần

• Tăng cường thông tin và giảm thiểu sự cố

không mong muốn

• Đo lường tuyến tính với thiết bị

2. DTS sử dụng cáp quang tiêu chuẩn

• Chi phí tối ưu

CẢM BIẾN PHÂN BỔ NHIỆT ĐỘ CÁP QUANG

3. Hệ thống cảm biến nhỏ gọn

• Dễ dàng tiếp cận những khu vực nhỏ ví dụ khu vực cáp điện

4. Tin cậy

• Miễn nhiễm với sốc, rung và nhiễu điện từ

• Không có thiết bị điện tử hoặc bộ phận chuyển động trong 

vùng giám sát 

• Độ tin cậy cao với tuổi thọ thiết kế của sợi quang là trên 20 

năm



Sợi quang là cảm biến

• Liên tục theo dõi lên tới độ dài 60km

• Cảm biến nhiệt độ thay đổi 0.010C

• Lõi: phần trung tâm của Cáp quang

• Lớp phủ: cho phép ánh sáng phản xạ trong lõi

• Lớp bảo vệ: Bảo vệ phần lõi tránh các tác động về môi trường

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ DTS



ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ DTS

1. Dữ liệu được phân phối đầy đủ làm tăng thông tin và giảm sự không chắc

chắn trong kết quả đo. 

2. Cảm biến được làm từ sợi cáp quang tiêu chuẩn (hiệu quả về chi phí)

3. Miễn nhiễm với sốc/rung và nhiễu điện từ

4. Không có thiết bị điện tử hoặc bộ phận chuyển động trong vùng giám sát

5. Độ bền và độ tin cậy cao (tuổi thọ thiết kế của cảm biến >30 năm) 

6. Hiệu suất nhiệt độ cao đến 650°C 

7. Cực kỳ nhỏ gọn để dễ dàng lắp đặt cho các vị trí hạn chế (ống dẫn, giếng

dầu, …)



ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ DTS
– Thượng nguồn dầu khí (khai thác)
• Giám sát phân bổ dòng chảy

• Giám sát, theo dõi thu hồi nhiệt lượng

• Nhận dữ liệu của hệ thống phân tán nhiệt độ thời gian thực

– Khí thiên nhiên hóa lỏng

• Theo dõi, giám sát đường ống và nhà máy

• Giám sát, theo dõi tiến độ làm mát

• Chứng nhận An Toàn Mức điểu khiển 2

– Năng lượng

• Tối ưu hóa cáp truyền tải điện

• Tối đa hóa tính toàn vẹn của thiết bị

• Khả năng đánh giá cáp động

– Môi trường

• Giám sát môi trường và đập

• Giám sát thấm



ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ DTS 
TRONG MẢNG THƯỢNG NGUỒN

• Theo dõi, giám sát phân bổ dòng lưu lượng/

• Thu hồi nhiệt lượng

- Sử dụng Hơi 1 cách phù hợp

- Giám sát tính toàn vẹn các trường hợp

an toàn

- Phân bổ dòng

• Xả nước (xuống giếng khoan)

- Quản lý việc tràn nước và hồ chứa

• Mở rộng giếng khoan

- Cải tiến quản lý sản xuất, thu hồi và thiết

kế giếng



ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ DTS 
TRONG NGÀNH LNG

– Khí thiên nhiên hóa lỏng/ LNG
• Theo dõi, giám sát đường ống và nhà máy

• Giám sát, theo dõi tiến độ làm mát

• Chứng nhận An Toàn Mức điểu khiển 2



Giải pháp theo dõi và đánh giá cáp động

• Cáp ngầm dưới đất

- Chạy ở mức tải cao hơn với nguy cơ quá

tải thấp hơn

- Dự đoán và định vị điểm nóng

- Luôn biết tình trạng của thiết bị

• Cáp ngầm dưới nước

- Đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc trong 

quá trình lắp đặt

- Hiểu tính toàn vẹn của cấu trúc và xếp hạng 

nhiệt

- Tuổi thọ cao

ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ DTS 
TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG



• Cáp điện trên cao

Chạy ở tải cao hơn với nguy cơ võng cáp

thấp hơn

• Máy biến áp và thiết bị phụ trợ

- Luôn biết tình trạng của thiết bị

- Tuổi thọ cao

- Theo dõi cuộn dây máy biến áp

ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ DTS 
TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG



GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG
• Đường ống

- Phản hồi nhanh chóng và chính xác

- Lập kế hoạch bảo trì hiệu quả

• Đập, đê, kè

- Cải thiện sự an toàn và hiểu tình trạng kết cấu

- Ngăn ngừa thấm không mong muốn

- Cải thiện hình ảnh và tính toàn vẹn của môi 

trường

• Môi trường

- Cập nhật thời gian thực về các sự kiện trực tiếp

- Ngăn chặn rò rỉ không mong muốn và chuyển 

động của nước



ỨNG DỤNG AN TOÀN TRONG KHAI MỎ
Cách tốt nhất để theo dõi sự di chuyển của đất, sự

thấm hoặc phát hiện vị trí chính xác vị trí rò rỉ là giải 

pháp sợi cáp quang

• Điều kiện địa chất khi quá trình khai thác tiến triển 

bên trong hầm mỏ

• Độ an toàn của các đập nối đuôi trong quá trình 

vận hành

• Độ an toàn của đường ống dẫn sản phẩm khai 

thác

• Độ lún của đất và giám sát lún

• Cảnh báo sớm về sự hình thành hố sụt

• Giám sát các lỗ khoan và quan trắc biến dạng nền 

lỗ khoan.



CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

HARDWARE

THIẾT BỊ

ENGINEERING
DESIGN

THIẾT KẾ
KỸ THUẬT

INSTALLATION
SERVICES

DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT

PROJECT
MANAGERMENT

QUẢN LÝ
DỰ ÁN

DATA
INTERPRETATION

PHÂN TÍCH
DỮ LIỆU



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


