การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system)
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ จะทําหน้ าที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ตา่ งๆ ที่ติดตังภายในอาคาร
้
เช่น อุปกรณ์
ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน อุปกรณ์การตรวจจับการไหลของนํ ้าในเส้ นท่อ (จะมีใช้ กบั อาคารที่ติดตังระบบหั
้
ว
กระจายน้ าดับเพลิง) และอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ โดยแผงควบคุมระบบจะประมวลผลและสัง่ การให้ สญ
ั ญาณแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ ทางานพร้ อมทังสั
้ ง่ ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ทํางานด้ วย
หน้ าที่ของอุปกรณ์แจ้ งเหตุชนิดต่างๆ
๑. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (smoke detector) เป็ นอุปกรณ์ในการตรวจจับอนุภาคควันไฟ ที่เกิดจากการเผาไหม้ ของวัตถุ ปกติ
ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ มกั จะติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันไฟเป็ นหลักเพื่อป้องกันชีวิต เนื่องจากสามารถตรวจจับเพลิง
ไหม้ ได้ รวดเร็วกว่าการตรวจจับความร้ อน ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟมี ดังนี ้
๑.๑ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด จะติดตังในระดั
้
บความสูงไม่เกิน ๑๐.๕ เมตร ส่วนใหญ่ จะติดตังบนฝ
้ ้ าเพดานซึง่ มีระยะห่าง
จากฝ้าเพดานอยูร่ ะหว่าง ๒.๕ ถึง ๒.๗ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน ๙ เมตร และมีระยะห่างระหว่าง อุปกรณ์
ตรวจจับถึงผนังห้ องต้ องไม่เกิน ๔.๕ เมตร เพื่อให้ รัศมีการตรวจจับครอบคลุม
๑.๒ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลําแสง จะติดตังในระดั
้
บความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร กรณี ฝ้าเพดานหรื อหลังคาที่มีความสูงเกิน
๒๕ เมตร ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์ชนิดนี ้หลายระดับ ส่วนใหญ่จะติดตังอุ
้ ปกรณ์ชนิดนี ้บนฝ้าเพดานที่เป็ นโถงเปิ ดโล่งโดยให้ มีความ
ห่างจากฝ้าเพดานหรื อหลังคาระหว่าง ๓๐ ถึง ๗๕ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน ๑๔ เมตร
๑.๓ อุปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับท่อส่งลม กรณีอาคารมีการติดตังระบบปรั
้
บอากาศแบบศูนย์กลางโดยการส่งลมไปตามท่อไป
ยังส่วนต่างๆของอาคาร ซึง่ ควันไฟมีโอกาสเข้ าไปในท่อส่งลมเย็นและแพร่กระจายเข้ าไปในส่วนต่างๆ ของอาคารได้ อาคารจึง
ควรมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันในท่อส่งลมด้ วย เพื่อให้ สามารถตัดระบบการทํางานของเครื่ องปรับอากาศเมื่อมีการ
ตรวจจับพบควันไฟในท่อส่งลม
๒. อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน (heat detector) เป็ นอุปกรณ์ในการตรวจจับความร้ อนที่เกิดจากการเผาไหม้ ของวัตถุ เป็ น
สาเหตุให้ อณ
ุ หภูมิบริเวณนันสู
้ งขึ ้น อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ ที่ให้ ความร้ อนสูงและมีควัน
น้ อย ได้ อย่างรวดเร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน ไม่ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อ
ป้องกันชีวิต ในการติดตังใช้
้ เป็ นการป้องกันทรัพย์สนิ เท่านัน้ หรื อในบางครัง้ ใช้ ติดตังเพิ
้ ่มเติมจากอุปกรณ์ตรวจจับควันเพื่อเพิ่ม
การป้องกัน แต่ใช้ แทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไม่ได้ โดยเฉพาะห้ ามติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
ในพื ้นที่เส้ นทางหนีไฟ เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนต้ องติดตังในที
้ ่ซงึ่ สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ง่ายและรวดเร็ว
เพราะว่าอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนจะทํางานต่อเมื่อมีความร้ อนลอยตัวจากจุดต้ นเพลิงไปถึงอุปกรณ์ตรวจจับ การติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนมีลกั ษณะการติดตัง้ ดังนี ้
๒.๑ ควรติดตังในระดั
้
บความสูงไม่เกิน ๔ เมตร ส่วนใหญ่จะติดตังบนฝ
้ ้ าเพดานซึง่ มีระยะห่างจากฝ้าเพดานอยูร่ ะหว่าง ๑.๕ ถึง
๑๐ เซนติเมตร
๒.๒ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแต่ละตัวไม่เกิน ๗.๒ เมตรและมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับถึงผนัง
ห้ องต้ องไม่เกิน ๓.๖ เมตร เพื่อให้ รัศมีการตรวจจับครอบคลุม
๒.๓ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนต้ องติดตังห่
้ างจากหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร เนื่องจากหัวจ่ายลมจะเบี่ยงเบน

ทิศทางความร้ อนออกจากอุปกรณ์ตรวจจับทาให้ อณ
ุ หภูมิของอากาศที่มาถึงตัวตรวจจับลดลงจนไม่สามารถใช้ งานได้
๓. อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้ นท่อ (flow switch) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้ นท่อ เป็ นอุปกรณ์ที่อยูใ่ นระบบดับเพลิงด้ วย
นํ ้า ทําหน้ าที่สง่ สัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อปุ กรณ์ตรวจพบว่ามีการไหลในเส้ นท่อ
อันเกิดจากหัวกระจายนํ ้าดับเพลิงทํางาน หรื อมีการใช้ สายฉีดนํ ้าดับเพลิง การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้ นท่อ จะ
ติดตังอยู
้ ก่ ่อนวาล์วทดสอบระบบนํ ้าดับเพลิง ด้ วยนํ ้า
๔. อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ เป็ นอุปกรณ์ที่ทํางานโดยอาศัยการกระตุ้นของบุคคล มีลกั ษณะเป็ นสวิทช์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแจ้ ง
เหตุด้วยมือควรมีเครื่ องหมายแสดงให้ มองเห็นและเข้ าใจได้ โดยง่าย ติดตังในตํ
้ าแหน่งที่เห็นชัดเจนบริเวณเส้ นทางเข้ าออก
อาคารและที่ทางหนีไฟของอาคาร การติดตังต้
้ องสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก จุดที่ติดตังต้
้ องอยูส่ งู จากพื ้นระหว่าง ๑.๓ ถึง
๑.๕ เมตร การปรับตังใหม่
้
(reset) จะทําได้ ต่อเมื่อมีเครื่ องมือประกอบ เช่น กุญแจ หรื อประแจ ไม่สามารถปรับตังได้
้ ด้วยมือ
เปล่า
๕. อุปกรณ์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้ งเตือนภัยให้ ผ้ ใู ช้ อาคารได้ รับทราบเหตุ โดยต้ องทําให้ ผ้ ใู ช้ อาคารได้ รับทราบ
อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็วเพื่อจะได้ มีเวลาดับเพลิงและอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้ ทนั การณ์ อุปกรณ์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบ่ง
ออกได้ เป็ น ๒ ชนิดใหญ่ๆ คือ
๕.๑ อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยเสียง เช่น กระดิ่ง หวูด ไซเรน และลําโพง โดย สัญญาณเสียงต้ องมีความดังกว่าเสียงแวดล้ อมโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๕ เดซิเบล และความดังของเสียง ณ จุดใด ๆ ต้ องไม่น้อยกว่า ๖๕ เดซิเบลและไม่เกิน ๑๒๐ เดซิเบล การ
ติดตังสั
้ ญญาณเสียงควรติดที่ผนังมีความสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า ๒.๓ เมตร และห่างจากเพดานไม่น้อยกว่า ๑๕ เซ็นติเมตร
๕.๒ อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยแสง เป็ นอุปกรณ์สง่ สัญญาณเตือนด้ วยแสง กระพริบ วับวาบ มีความสว่างเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ู
อยูใ่ นอาคารรับทราบเหตุ บริเวณจุดติดตัง้ คือบริเวณที่มีเสียงแวดล้ อมดังมากกว่า ๙๕ เดซิเบล สําหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ ยิน การใช้ แสงกระพริบควรใช้ สีขาวกระพริบด้ วยอัตรา ๑ ถึง ๒ ครัง้ ต่อวินาที การติดตังสั
้ ญญาณแสงควรติดในที่
มองเห็นชัดเจนครอบคลุมทุกพื ้นที่ระยะห่างของอุปกรณ์ขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ มของแสง แต่ต้องไม่เกินระยะ ๓๐ เมตร
การตรวจสอบระบบการติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิง
ระบบอุปกรณ์ดบั เพลิงที่ติดตังภายในอาคารต้
้
องเป็ นระบบที่ได้ มาตรฐาน มีความมัน่ คงแข็งแรง ติดตังอยู
้ ใ่ นที่มองเห็นได้ ชดั เจน
ไม่มีสงิ่ ปิ ดบังและสิง่ กีดขวาง ควรมีป้ายสัญลักษณ์หรื อป้ายบอก ระบบอุปกรณ์ดบั เพลิงที่สาคัญๆ ประกอบด้ วย
๑. หัวรับนํ ้าดับเพลิง (fire department connection) ต้ องมีวาล์วกันกลับ (check valve) หัวข้ อต่อสําหรับรับนํ ้าจากสายส่งนํ ้า
ดับเพลิงเป็ นชนิดข้ อต่อสวมเร็ว (quick coupling) แบบตัวเมียขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ ้วครึ่ง มีฝาครบป้องกันพร้ อมโซ่คล้ อง
ติดตังในตํ
้ าแหน่งที่สามารถนาสายส่งนํ ้าดับเพลิงส่งนํ ้าเข้ าได้ ง่าย สะดวก ไม่มีสงิ่ กีดขวาง มีป้ายติดตังขนาดตั
้
วอักษรไม่เล็ก
กว่า ๒ นิ ้ว ข้ อความว่า หัวรับนํ ้าดับเพลิงและเพิ่มป้ายบอกเมื่อรับนํ ้าแล้ วส่งไปที่ใด เช่น เข้ าบ่อพักหรื อถังเก็บนํ ้า เข้ าระบบท่อ
ยืน (stand pipe systems) หรื อระบบหัวจ่ายนํ ้าอัตโนมัติ (automatic sprinkler systems) เป็ นต้ น
๒. หัวดับเพลิง (out-let department connection) ต้ องมีวาล์วปิ ด-เปิ ด (valve) หัวข้ อต่อสําหรับจ่ายนํ ้าดับเพลิงเป็ นชนิดข้ อต่อ
สวมเร็ว (quick coupling) แบบตัวเมีย (female instantaneous coupling) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ ้วครึ่ง
๓. ถังดับเพลิง การติดตังถั
้ งดับเพลิงควรติดตังให้
้ มีระยะห่างกันไม่เกิน ๔๕ เมตร สูงจากพื ้นไม่เกิน ๑.๕ เมตร ขนาดถังที่เหมาะ
ต่อการหิ ้วเคลื่อนย้ ายควรมีความจุที่ ๑๐ ถึง ๒๐ ปอนด์ มีป้ายสัญลักษณ์บอก ชนิดของถังดับเพลิงต้ องมีความเหมาะสมกับ
วัสดุที่ดบั ในแต่ละพื ้นที่

๔. ตู้สายนํ ้าดับเพลิง (fire hose cabinet) การติดตังต้
้ องมีระยะห่างระหว่างตู้ไม่เกิน ๖๔ เมตร มีสายนํ ้าดับเพลิง (fire hose ) มี
วาล์วการปิ ด -เปิ ดด้ วยมือหรื ออัตโนมัติ หัวฉีดนํ ้าที่สามารถปรับเป็ นลํา เป็ นฝอย และเป็ นม่านได้ (jet-spray-stream) มีป้าย
สัญลักษณ์ ตู้ดบั เพลิงมี ๒ แบบ คือ
๔.๑ แบบสายส่งนํ ้าดับเพลิงชนิดสายยางแบบล้ อหมุน (fire hose rell) มีขนาดเส้ นผ่า ศูนย์กลาง ๑ นิ ้ว ความยาว ๓๐ เมตร
๔.๒ แบบสายส่งนํ ้าดับเพลิงชนิดสายผ้ าใบแบบพับ (fire hose rack) มีขนาดเส้ นผ่า ศูนย์กลาง ๑ นิ ้ว ความยาว ๓๐ เมตร
๕. ระบบท่อยืน (ท่อนํ ้าดับเพลิง) อาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษที่ก่อสร้ างหลังการบังคับใช้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ ( พ.ศ.
๒๕๓๕) ต้ องมีระบบท่อยืนแบบท่อเปี ยก ท่อยืนต้ องเป็ นโลหะผิวเรี ยบที่สามารถทนความดันใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมกะ
ปาสกาลมาตร โดยท่อดังกล่าวต้ องทําด้ วยสีแดงติดตังแต่
้ ชนล่
ั ้ างสุดจนถึงชันสู
้ งสุดของอาคาร ระบบท่อยืนทังหมดต้
้
องต่อเข้ า
กับท่อประทานส่งนํ ้าและระบบส่งนํ ้าจากแหล่งจ่ายนํ ้าของอาคารและจากหัวรับนํ ้าดับเพลิงนอกอาคาร
การตรวจสอบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เบื ้องต้ น
๑. ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยภายในตู้ และความสะอาด
๒. ตรวจสอบ battery ๒๔ VDC
๓. ตรวจสอบ battery Charger
๔. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานของอุปกรณ์ LED Lamp
๕. ตรวจสอบสภาพของ ตู้ FCP – Control Panel
๖. ตรวจสอบ Function การทํางานของระบบ
๗. ตรวจสอบการทํางานของ Smoke และทําความสะอาด Smoke
๘. ตรวจสอบการทํางานของ Heat และทําความสะอาด Heat
๙. ตรวจสอบการทํางานของ Manual Station และทําความสะอาด Manual Station
๑๐.ตรวจสอบการทํางานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe
การตรวจสอบระบบนํ ้าดับเพลิง ระบบ Fire Pump แบบมอเตอร์ ไฟฟ้า เบื ้องต้ น
๑. ตรวจสอบรอยรั่ว และซ่อมรอยรั่ว
๒. ตรวจสอบ Alarm gong และ Alarm Valve
๓. ตรวจสอบ Pressure Gauge และแรงดันในระบบ
๔. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางาน
๕. หล่อลื่นด้ วยจารบี
๖. ทําความสะอาด Y – Strainer
๗. ตรวจสอบการเกิดสนิม และทาสีป้องกัน
๘. ตรวจสอบและปรับตัง้ Pressure relive valve
๙. ตรวจสอบความแน่นของน๊ อตยึดฐานเครื่ องจักร

๑๐. ตรวจเช็ค Mechanical Seal
๑๑. ตรวจสอบสภาพของฉนวน และการลงกราวด์ของมอเตอร์
๑๒. ตรวจเช็คขัวต่
้ อไฟฟ้า
๑๓. ตรวจสอบสภาพ และปรับตัง้ Alignment

ระบบ Fire Pump แบบเครื่ องยนต์ดีเซล เบื ้องต้ น
๑. ทําความสะอาดทัว่ ไป
๒. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อนํ ้าระบายความร้ อนและอื่น ๆ
๓. ตรวจสอบนํ ้ามันหล่อลื่น
๔. ตรวจสอบเวลาและการทํางานของโปรแกรม
๕. ตรวจสอบ Valve ควบคุมนํ ้าระบายความร้ อน Solenoid Valve
๖. ตรวจสอบแบตเตอร์ รี่และนํ ้ากลัน่
๗. ตรวจสอบระบบใน Function Test ประจําสัปดาห์
๘. ตรวจสอบระดับนํ ้าในหม้ อนํ ้า
๙. ตรวจสอบระดับนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในถังนํ ้ามัน
๑๐.ทําความสะอาดแผงระบายความร้ อน (รังผึ ้ง)
๑๑.ตรวจสอบชุด Battery Charge
๑๒.ตรวจสอบรอยรั่วและซ่อมรอยรั่ว
๑๓.ตรวจสอบ Alarm gong และ Alarm Valve
๑๔.ตรวจสอบ Pressure Gauge และแรงดันในระบบ
๑๕.ตรวจสอบการทํางานของ Jocky Pump
๑๖.ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางาน
๑๗.ตรวจสอบทํางานและความสะอาดของไส้ กรองอากาศ
๑๘.หล่อลื่นด้ วยจารบี
๑๙.ทําความสะอาด Y-Strainer
๒๐.ตรวจสอบสนิมและทาสีป้องกันสนิม
๒๑.เปลี่ยนถ่ายนํ ้ามันหล่อลื่น
๒๒.เปลี่ยนไส้ กรองอากาศ
๒๓.ตรวจเช็ค Mechanical Seal
๒๔.ตรวจสอบสภาพ และปรับตัง้ Alignment

ระบบ Jocky Pump ของ Fire Pump เบื ้องต้ น
๑. ทําความสะอาดพื ้นที่ และอุปกรณ์
๒. ตรวจสอบสภาพทัว่ ไป เช่น ความร้ อน กลิน่ เสียง การสัน่ สะเทือน
๓. ตรวจเช็คการรั่วของซีล
๔. ตรวจสอบ และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า
๕. ตรวจตําแหน่ง และการทํางานของ Valve
๖. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าควบคุมการทํางานของ Valve
๗. ตรวจเช็คสภาพโดยทัว่ ไปของเกจวัด
๘. ตรวจสอบฟิ วส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
๙. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางาน
๑๐.ตรวจเช็คสภาพของ Pressure Gauge
๑๑.ตรวจสอบการทํางานของ Jocky Pump
๑๒.ทําการหล่อลื่นด้ วยจารบี
๑๓.ตรวจสอบสนิมและทําสีป้องกัน
๑๔.ตรวจสอบและทําความสะอาด Strainer
๑๕.ตรวจสอบชุด Overload
๑๖.ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดฐานเครื่ องจักร
๑๗.ตรวจสอบสภาพของฉนวน และการลงกราวด์ของมอเตอร์
๑๘.ตรวจเช็คขัวต่
้ อไฟฟ้า
๑๙.ตรวจสอบและปรับตัง้ Alignment

