
 

SAI LẦM KHI LỰA CHỌN ĐÈN LED CHIẾU SÁNG TRẠM XĂNG 

 

Theo TCVN 4530:2011 5  

Tên hạng mục công trình Cấp vùng nguy hiểm 

1. Các khu vực 

- Bể chứa xăng dầu, họng nạp, hố thao tác, van thở; 

- Kho chứa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; 

- Trong phạm vi 1,5 m cách súng tra nạp xăng dầu cho các 
phương tiện giao thông và cột bơm xăng dầu 

 

Z1 

2. Kho chứa dầu mỡ nhờn Z2 

CHÚ THÍCH: 

1) Z1 là vùng mà môi trường không khí nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các 
điều kiện hoạt động bình thường. Vùng nguy hiểm cấp Z1 được hình thành trong những trường  hợp 
sau: 

- Tại khu vực mà dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thường xuyên được tồn chứa, bảo quản trong các vật 
chứa hoặc hệ thống đóng kín, nhưng khí hoặc hơi của chúng có thể thoát ra trong trường hợp có sự 
cố dẫn tới tràn dầu và/hoặc rò rỉ chất dễ cháy, tạo thành môi trường khí nổ; 

- Tại khu vực có môi trường không khí nổ nhưng thường xuyên thông gió cưỡng bức, hiện tượng tập 
trung hơi chất dễ cháy để tạo ra môi trường khí nổ chỉ xảy ra khi có hư hỏng hoặc hoạt động không 
bình thường của thiết bị thông gió. 

2) Z2 là vùng mà môi trường không khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện 
hoạt động bình thường hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. 

     Bảng 2 - Phân loại khu vực trong cửa hàng theo cấp vùng nguy hiểm cháy nổ 



 

Tại mục 10.6 quy định: 

Cho phép sử dụng đèn chiếu sáng dưới mái che khu vực bán hàng ngoài trời là loại kín 
nước, kín bụi nếu nằm ngoài vùng nguy hiểm nêu tại 10.5. 

Theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 01 : 2013/BCT thì vùng nguy hiểm cháy nổ tại trạm 
nạp xăng dầu được mô tả như sau: 

 

Hình 8: Vùng nguy hiểm cháy nổ xung quanh vị trí cột bơm 

         khi đang bán hàng cho phương tiện giao thông. 

Theo các tiêu chuẩn trên thì đèn lắp trên mái che khu vực cột bơm dầu không bắt buộc phải dùng 
đèn chống cháy nổ, tuy nhiên đèn chiếu sáng nên chọn là loại tăng cường các yếu tố giảm cháy 
nổ như sau: 

Bộ phận Yêu cầu Đáp ứng 

Cấp bảo vệ đèn Chống nước, chống bụi IP65, IP66 

Cấp bảo vệ điện An toàn cách điện Class I, II 

Vỏ đèn Cứng, chống va đập,  IK08, IK09 

Nhiệt độ hoạt động Đèn có nhiều tản nhiệt Nhiệt độ bề mặt <55°C 

Lắp đặt Gọn, chắc chắn Ốp trần, âm trần 

Sơn bề mặt đèn Bảo vệ chống ăn mòn Sơn chịu nhiệt 

Mặt phát quang Độ bề cao, không lão hóa Thủy tinh hoặc nhựa PC 

Tăng phô (driver) Bảo vệ trong ngăn kín Loại có vỏ kim loại 

Dây điện  Có vỏ bọc nhựa chịu nhiệt độ cao Cáp điện 2 lớp pvc 

Hình dạng đèn Tính thẩm mỹ cao Mỏng, màu sắc phù hợp 

Với các yêu cầu trên, đèn LED canopy của công ty POTECH hoàn toàn đáp ứng về mặt kỹ thuật 
cũng như tính thẩm mỹ của trạm xăng-dầu. 

Hơn nữa đèn Led canopy trạm xăng Potech được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, sử dụng 
các linh kiện tốt nhất như chip LED của hãng Nichia – Nhật Bản, bộ nguồn Meanwell hàng đầu 
thế giới cho tuổi thọ và độ sáng của đèn vượt trội hơn cả các loại đèn khác trên thị trường. 



 

Thông số Mã hiệu PT-CNP-100 PT-CNP-120 PT-CNP-150 

 Hình ảnh 

   
 
 
 

Nguồn 
sáng 

Công suất 100W 120W 150W 

Quang thông 12.500lm 15.000lm 18.750lm 

Hiệu suất 125lm/W 125lm/W 125lm/W 

Nhiệt độ màu 3500K/6500K 3500K/6500K 3500K/6500K 

LED Nichia –Nhật Bản Nichia –Nhật Bản Nichia –Nhật Bản 

 
Thông số 

Điện 

Bộ nguồn Meanwell Meanwell Meanwell 

Hệ số công suất >0.97 >0.97 >0.97 

Hiệu suất >90% >90% >90% 

Điện áp 100-
240VAC,50/60Hz 

100-
240VAC,50/60Hz 

100-
240VAC,50/60Hz 

 
 
 
 

Kết 
cấu 

Trọng lượng 4.5Kg 4.7Kg 4.7Kg 

Kích thước 420x420x67mm 420x420x67mm 420x420x67mm 

Vỏ đèn Nhôm đúc liền khối Nhôm đúc liền khối Nhôm đúc liền khối 

Lens Kính chống chói Kính chống chói Kính chống chói 

Kiểu lắp Treo,hoặc lắp nổi Treo, hoặc lắp nổi Treo, hoặc lắp nổi 

Nhiệt độ môi trường -35C~55C -35C~55C -35C~55C 

Độ ẩm 20%~85% 20%~85% 20%~85% 

Màu sắc Trắng Trắng Trắng 

Cấp bảo vệ IP65 IP65 IP65 

Bảo hành Tuổi thọ 50,000h 50,000h 50,000h 

Bảo hành 5 năm 5 năm 5 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Một số trường hợp chọn đèn dùng cho chiếu sáng cây xăng không phù hợp: 

 

- Dùng đèn tuýp: là loại đèn có cấp bảo vệ thấp, kết cấu đèn không chắc chắn, đèn sử dụng driver 
là loại không có vỏ bọc kín, dễ gây chập cháy, phóng điện. 

Có thể dùng loại đèn này với hộp đèn chống nổ hoặc máng đèn loại kín có mặt kính bảo vệ. 

 



 

- Dùng đèn dạng bulb: cũng giống như đèn tuýp, loại đèn này không đáp ứng các yêu cầu tăng 
cường chống cháy do có kết cấu không chắc chắn, mạch điều khiển không được bảo vệ, đui đèn 
cũng dễ gây nhiệt độ cao khi tiếp xúc kém. Loại đèn này cũng có thể dùng trong bộ vỏ đèn 
chống cháy nổ, tuy nhiên tính thẩm mỹ sẽ không cao và hiệu quả phát sáng thấp do có đến 2 lới 
mặt bảo vệ quang học. 

 

- Dùng đèn pha để chiếu sáng cây xăng:  
đèn pha loại tốt có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho chiếu sáng cây xăng, tuy nhiên 
kiểu phân bố ánh sáng của đèn không phù hợp và gây chói mắt, hơn nữa kiểu lắp đặt của đèn 
này là loại quai chữ U nên không chắc chắn và thiếu tính thẩm mỹ. 
 

 

Các loại đèn chiếu sáng cây xăng nên dùng: 




