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GIẢI PHÁP TRUYỀN TIN BÁO SỰ CỐ THÔNG MINH

BASATO

 Với sứ mệnh “Ứng dụng công nghệ tốc độ và hiệu quả mang đến sự an toàn và tiện ích cho 
cuộc sống thông minh”, Basato với năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư công nghệ giàu nhiệt 
huyết đã đầu tư nghiên cứu và ứng dụng giải pháp “CSDL về phòng cháy, chữa cháy và truyền 
tin báo sự cố” – giải pháp tổng thể hỗ trợ công tác PCCC&CNCH, góp phần mang lại cuộc sống 
an toàn và bình yên cho xã hội.
 Giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, kết nối các cơ sở công trình có nguy cơ xảy ra cháy nổ 
nhằm cảnh báo tức thời các tình huống gây cháy, liên động cảnh báo cho chủ cơ sở công trình, kết 
nối trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH cũng như các lực lượng chức năng liên quan để phản ứng 
nhanh, có phương án phù hợp, chỉ dẫn kịp thời công tác chữa cháy và CNCH về vị trí, nguồn lấy 
nước, huy động tài nguyên và lực lượng tại chỗ nhằm giảm thiểu hậu quả do hỏa hoạn gây ra.
 Giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy thông qua công cụ số hóa dữ liệu 
toàn diện về cơ sở công trình, thẩm duyệt, xử lý vi phạm, tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng 
chống cháy nổ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, kiềm chế sự gia 
tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ 

HỆ THỐNG THÔNG TIN CHỈ HUY, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
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CẢNH
BÁO

BÁO CÁO
THỐNG KÊ

QUẢN TRỊ
DỮ LIỆU BẢN ĐỒ SỐ

QUẢN LÝ  
CƠ SỞ

CÔNG TRÌNH
ĐIỀU ĐỘNG BÁO CÁO

THỐNG KÊ
QUẢN LÝ  

LỰC LƯỢNG
TRUNG TÂM DỮ LIỆU
CỤC CS PCCC&CNCH

Lắp đặt, bảo hành, bảo trì
Chăm sóc khách hàng
Đảm bảo truyền tin tin cậy, 
thông suốt

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
BASATO

PHÒNG CS PCCC&CNCH
CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ

LỰC LƯỢNG CƠ SỞ

Trung tâm chỉ huy 
PCCC&CNCH - 114

Đội PCCC&CNCH

Cán bộ quản lý địa bàn

Chủ Cơ sở công trình
Ban quản lý
Lực lượng PCCC cơ sở
Lực lượng hỗ trợ 
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MÔ HÌNH GIẢI PHÁP

HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRUNG TÂM
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Hệ thống phần mềm trung tâm tiếp 
nhận và xử lý thông tin, thực hiện các 
hoạt động báo động tức thời đến các 
đối tượng có liên quan. Giải pháp được 
xây dựng trên nền bản đồ số thuần Việt, 
chủ động hoàn toàn về công nghệ và 
dữ liệu, hỗ trợ chỉ dẫn trực quan các 
hoạt động liên quan quản lý, điều động 
và hỗ trợ tác chiến.

Ứng dụng cho
Chủ cơ sở công trình

Ứng dụng cho
Cơ quan quản lý

Ứng dụng cho
Kỹ thuật lắp đặt

C
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c
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Thi t b truy n tin
b o s c

Ng i d n b o ch y

H  TH NG PH N M M TRUNG T M

B o m tD li u l nK t n i D ch v

B n s T ng i g i, tin nh n

S h a d li u Qu n tr i u h nh

L c l ng PCCC c s

C c CS PCCC&CNCH

Ph ng CS PCCC&CNCH
CA T nh

C n b chi n s

Chủ/quản lý
cơ sở công trình

Số hóa tài 
nguyên: 

nguồn lấy 
nước, các 
lực lượng 
hỗ trợ…

Kế hoạch 
kiểm tra; 
lịch trực; 
tình trạng 

phê duyệt, 
thẩm định

Chỉ dẫn 
thông tin, 

định vị vị trí, 
hỗ trợ 

công tác 
chữa cháy 
và CNCH

Tình trạng 
xử lý vi 

phạm, các 
thay đổi về 

PCCC

Quản lý
lực lượng, 

phương tiện;
Quản lý cơ 

sở công trình

Cảnh báo 
nhanh, báo 

động tức 
thời các sự 
cố bằng 

điện thoại, 
tin nhắn, 
ứng dụng

Các cơ 
chế xác 
thực báo 
cháy giả

Hệ thống 
báo cáo 

thông kê hỗ 
trợ chỉ đạo 
điều hành

NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ
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Đạt hợp quy của Bộ TT&TT về Thiết bị truyền thông di động, được sản xuất từ các 
linh kiện cao cấp nhập khẩu chính hãng, trên dây chuyền công nghệ hiện đại, 
quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Kết nối với các tủ báo cháy trung tâm thông dụng trên thị trường, giám sát tình 
trạng vận hành, cảnh báo lỗi trên tủ, tình huống báo cháy để truyền thông tin về 
hệ thống máy chủ trung tâm, đảm bảo giám sát liên tục theo thời gian thực.

Sản phẩm được thiết kế đảm bảo tin cậy với nhiều kênh truyền internet, kết nối 
và giám sát 2 nguồn ưu tiên, pin dự phòng hoạt động lên đến 18 giờ trong trường 
hợp mất cả 2 nguồn ưu tiên.

Sản phẩm được thiết kế dễ dàng lắp đặt, kích hoạt và kết nối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối mạng

Bộ vi xử lý

MODEL: BST01 MODEL: BST01-PRO MODEL: BST01 MODEL: BST01-PRO

Kết nối 4G

Ethernet

Hỗ trợ băng tần B1, B3, B7

Xtensa® Single-/Dual-core 32-bit LX6 microprocessor(s)

RAM: 520KB
FLASH: 8MB

Core

Memory

Serial Flash: EXTERNAL

RTC On chip

Thông số cơ bản

Nguồn cấp

Dòng điện tiêu thụ
(không sạc)

12VDC – 24VDC

50mA - 150mA ở 24VDC

Dòng điện tiêu thụ
tối đa (lúc sạc)

150mA – 300mA ở 24VDC

Pin tích hợp PIN 3.6V – 5000mAh
Thời gian hoạt động liên tục
lên tới 14 giờ.

Nhiệt độ hoạt động -20*C ~ 60*C

Kích thước

Trọng lượng

147 x 100 x 35 mm

~350 Gram

Wifi

Số điện thoại cài đặt
để kết nối

50mA - 200mA ở 24VDC

200mA – 350mA ở 24VDC

PIN 3.6V – 5200mAh
Thời gian hoạt động liên tục
lên tới 18 giờ.

-20*C ~ 60*C

149 x 115 x 40 mm

~500 Gram

(Lắp đặt theo yêu cầu của 
khách hàng)

Tối đa 03 số điện thoại Tối đa 10 số điện thoại

+ - + - NO Com NC +- Cháy Lỗi Com TX RX0V A B 0V + 0V +

RS232Nguồn
chính

Nguồn
phụ Đầu ra Nút nhấn Cảnh báo RS485 V_Out V_In

GIÁM SÁT
NGUỒN CỦA TỦ

TRUNG TÂM

ĐẦU RA
NO/NC

ĐẦU VÀO
TÍN HIỆU

CẢNH BÁO

GIAO TIẾP
TRUYỀN THÔNG

NGUỒN NUÔI

SIM CARDETHERNET 4G/LTE RESETTEST

ON
OFF

CẤU TẠO MẶT TRÊN - DƯỚI

0V
RS232 RS485

RESET SIM CARD ETHERNET WIFI TEST

ON
OFF

4G/LTE TX RX A B

ĐẦU VÀO
TÍN HIỆU SỐ

GIÁM SÁT
NGUỒN TỦ
TRUNG TÂM

ĐẦU RA
NO/NC

ĐẦU VÀO
TÍN HIỆU

CẢNH BÁO
NGUỒN NUÔI

+ - + - NO Com NCCháy Lỗi Com 0V + 0V +

Nguồn
chính

Nguồn
phụ Incom Nút nhấn Đầu raCảnh báo V_Out V_InĐầu vào

1 2 1 2 - +3 4

45001:2018

Các chứng nhận của Nhà máy sản xuất thiết bị

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

01 Angten 4G01 Angten Wifi Que chọc simBộ vít, nở
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TÍNH ƯU VIỆT CỦA GIẢI PHÁP

VỚI CƠ SỞ CÔNG TRÌNH
VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC VỀ PCCC&CNCH

Với hệ thống thông tin đầy 

đủ, cán bộ địa bàn và các đội 

PCCC nắm bắt nhanh chóng tình 

trạng tại các cơ sở công trình, các 

thay đổi về PCCC, các vấn đề vi 

phạm, tình trạng khắc phục, các kế 

hoạch kiểm tra… nhằm tuyên 

truyền nâng cao ý thức phòng cháy 

chữa cháy cho cơ sở, xử lý các vấn 

đề gây mất an toàn, giảm thiểu 

nguy cơ gây ra cháy.

Hệ thống thông tin được số hóa đầy đủ, 
giám sát kịp thời nhằm giảm thiểu các nguy 

cơ cháy nổ, nâng cao ý thức phòng cháy, hỗ trợ 
hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH, góp 
phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
 Các trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH 114 
sẽ khai thác và quản lý toàn bộ thông tin về cơ 
sở công trình, tài nguyên, lực lượng và phương 
tiện trên địa bàn, hỗ trợ giám sát và chỉ dẫn 
thông tin kịp thời, chính xác, tích hợp nhiều 
nguồn thông tin để nâng cao hiệu quả trong 
công tác chỉ huy tác chiến.

 Việc ứng dụng 
giải pháp vào thực tiễn sẽ 
nâng cao hiệu quả về công tác 
tuyên truyền, nâng cao ý thức 
về công tác phòng cháy, tối ưu 
hiệu quả chữa cháy và CNCH, 
góp phần mang đến cuộc sống 
bình yên cho xã hội, tạo giá trị 

nhân văn cho cộng đồng.

VỚI XÃ HỘI

 Ứng dụng công nghệ 4.0 (kết nối vạn vật) để hỗ trợ công tác cảnh báo nhanh và hiệu quả. Basato 
có bề dày 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã cung cấp ra thị trường hơn 55 nghìn thiết bị đang 
hoạt động, hệ thống đảm bảo vận hành tin cậy, đáp ứng hàng triệu thiết bị cùng kết nối đồng thời;
 Giải pháp được thiết kế với kiến trúc hiện đại, công nghệ điện toán đám mây và đa dịch vụ, đảm 
bảo việc mở rộng và tích hợp liên thông với các hệ thống khác, đáp ứng các tiêu chuẩn kết nối công nghiệp, 
sẽ là một phần không thể thiếu trong lộ trình hướng đến “Chính phủ số” và “Thành phố thông minh”;
 Thiết bị được thiết kế tương thích với các loại tủ báo cháy trung tâm thông dụng, truyền tin tin cậy, 
dễ dàng lắp đặt, kích hoạt và bảo hành, bảo trì; 
 Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, được xác thực và cấp chứng nhận bởi 
Bộ Thông tin và Truyền thông.
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LỢI ÍCH GIẢI PHÁP MANG LẠI

TruyentinbaosucoBasato

 Giúp giám sát và cảnh báo ngay lập 
tức khi có sự cố đến người quản lý cơ sở công trình 
thông qua cuộc gọi và tin nhắn đến số điện thoại 
tương ứng, giúp phát hiện ngay sự cố để có phương 
án kiểm tra và xử lý. Từ đó đưa ra phương án tổ chức 
xử lý kịp thời, tiến hành chữa cháy tại chỗ nhanh 
chóng, hạn chế được tình trạng cháy lan, cháy lớn, 
giảm thiệt hại tối đa về tính mạng và tài sản.
 Thiết bị cũng giúp cảnh báo các sự cố bất 
thường của hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện 
hữu, giúp quản lý có phương án khắc phục và sửa 
chữa kịp thời, đảm bảo hệ thống luôn trong tình 
trạng ổn định và hoạt động hiệu quả.


