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มาตรฐานนี้ เป็ นเกณฑ์กาํ หนดคุณสมบัติและการทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์ แจ้ง
สัญญาณด้วยเสี ยง กระดิ่ ง บัซเซอร์ ฮอร์ น และเสี ยงสัญญาณอื่น ๆ ที่ ใช้ในระบบแจ้งเหตุ
เพลิ งไหม้ที่ติดตั้งภายในอาคาร โดยมาตรฐานนี้ กล่ าวถึ งคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ การ
ออกแบบ การติ ด ตั้ง การทดสอบในด้านต่ าง ๆ เช่ น การใช้งานร่ วมกับ อุ ป กรณ์ อื่ น การ
ทดสอบการใช้งานปกติ และการตรวจสอบทางไฟฟ้ า การทดสอบวัดกระแสด้านเข้า การ
ทดสอบการทํางานที่สภาพแวดล้อมพิกดั การทดสอบพื้นที่ที่มีผนุ่ ละออง การทดสอบการต่อ
สลับขั้ว การทดสอบการกัดกร่ อน การทดสอบความทนทาน การทดสอบสัญญาณรบกวน
การทดสอบการสั่น การทดสอบการใช้งานจนชํารุ ด การทดสอบการได้ยิน การทดสอบการ
กระแทก

มยผ. xxxx-51 : มาตรฐานอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยเสียง

คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
1)
2)
3)

ฉบ
ับร
า่ ง

4)

ผูจ้ ดั การโครงการ
รศ.วิเชียร เต็งอํานวย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นการป้ องกันอัคคีภยั (1)
ผศ.ดร.ชัชชาติ สิ ทธิพนั ธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นการป้ องกันอัคคีภยั (2)
ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานระบบหรื อความปลอดภัยจากอัคคีภยั
นายพิชญะ จันทรานุวฒ
ั น์
นางสาวบุษกร แสนสุ ข
นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน
นายปฐเมศ ผาณิตพจมาน
นายเอกชัย แก้วกาญจนดิษฐ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถาปั ตยกรรม
นายอาคม เวพาสยนันท์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์ สมพล

5)

6)

มยผ. xxxx-51 : มาตรฐานอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยเสียง

สารบัญ

ฉบ
ับร
า่ ง

ส่ วนที่
1. ขอบข่าย
2. นิยาม
3. มาตรฐานอ้างถึง
4. มาตรฐานการทดสอบ
5. ภาคผนวก
5.1. เครื่ องหมายและฉลาก
5.2. มาตรฐานอ้างอิง

หน้ า
1
1
2
2
19
19
19

มยผ. xxxx-51
มาตรฐานอุปกรณ์ แจ้ งสั ญญาณด้ วยเสี ยง
1

ขอบข่ าย

ฉบ
ับร
า่ ง

1.1 วัตถุประสงค์
การกํา หนดคุ ณ สมบัติด้า นอัคคี ภ ัย ของวัสดุ ห รื อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ง านในประเทศไทยนี้ จัด ทํา เพื่อเป็ น
แนวทางในการควบคุ มมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ให้มีการออกแบบ ติ ด ตั้ง และทดสอบผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ไ ด้
มาตรฐานและสามารถใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ขอบข่าย
1.2.1 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณในมาตรฐานนี้ ครอบคลุมอุปกรณ์แจ้งสัญญาณฉุ กเฉิ นด้วยเสี ยง กระดิ่ง บัซ
เซอร์ ฮอร์ น และเสี ยงสัญญาณฉุ กเฉิ นอื่น ทํางานที่ระดับแรงดัน 300 โวลต์หรื อตํ่ากว่า ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบผลิตภัณฑ์ ติดตั้งภายในอาคารหรื อภายนอกอาคาร
1.2.2 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณในมาตรฐานนี้ ประกอบจากชิ้นส่ วนไฟฟ้ า จุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ าตาม
เอกสารแนบการต่อสาย และการติดตั้ง ของอุปกรณ์น้ นั
1.2.3 อุปกรณ์ชิ้นส่ วน (Components)
1.2.3.1 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้ จะต้องเป็ นไปตามความต้องการ
ของอุปกรณ์น้ นั ยกเว้นแต่มาตรฐานนี้จะกล่าวไว้เป็ นอย่างอื่น
1.2.3.2 อุปกรณ์จะต้องถูกใช้งานภายใต้สภาวะการใช้งานของอุปกรณ์น้ นั
1.2.4 หน่วยการวัด
1.2.4.1 ค่าที่ ปรากฏโดยไม่ มีว งเล็บคื อ ความต้อ งการ ค่า ในวงเล็บคื อการอธิ บ ายเพิ่ม หรื อ
ค่าประมาณ
1.2.5 การอ้างอิงโดยไม่ระบุวนั ที่เอกสาร
1.2.5.1 การอ้างอิ ง โดยไม่ ร ะบุ ว นั ที่ เ อกสารหากมี ก ารอ้างถึ ง มาตรฐานอื่ น ในเอกสารนี้ ให้
หมายถึงเอกสารฉบับปรับปรุ งล่าสุ ด
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นิยาม

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของมาตรฐาน ต้องเป็ นไปตามคําจํากัดความดังนี้
“วงจรแรงดันตํ่า” หมายถึง วงจรไฟฟ้ าที่ระดับแรงดันกระแสสลับไม่เกิน 30 โวลต์ rms (42.4 โวลต์ peak) หรื อ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงไม่เกิน 30 โวลต์ และต่ออยูก่ บั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าที่จาํ กัดการจ่ายกําลังไว้ที่ ไม่เกิน 100
โวลต์แอมป์ [Power Limited Circuit]
“วงจรแรงดันสู ง” หมายถึง วงจรไฟฟ้ าที่อยูน่ อกเหนือวงจรแรงดันตํ่า
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“อุปกรณ์ สําหรั บการใช้ งานสํ าหรับการทํางานในที่สาธารณะ” หมายถึง อุปกรณ์สาํ หรับแจ้งเตือนผูอ้ าศัยภายใน
พื้นที่ป้องกัน ของการแจ้งสัญญาณในระบบป้ องกันเพลิงไหม้
“อุปกรณ์ สําหรั บการใช้ งานสํ าหรั บการทํางานในพืน้ ที่ส่วนบุคคล” หมายถึง อุปกรณ์สําหรับแจ้งเตือนเฉพาะ
บุคคลโดยตรงมีข้นั ตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชัดเจน ของการแจ้งสัญญาณในระบบป้ องกันเพลิงไหม้
3

มาตรฐานอ้างถึง

3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงในส่ วนนี้ประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐาน NFPA 72, National Fire Alarm Code
3.1.2 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
4

มาตรฐานการทดสอบ
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4.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
4.1.1 รู ปร่ างและวัสดุภายนอก
4.1.1.1 โครงสร้างของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณสามารถทําจากวัสดุโลหะหล่อ ,โลหะแผ่น หรื อ
วัสดุ อโลหะ แข็งแรงสามารถทนการกระแทก ความชื้ น อุณหภูมิภายใต้การใช้งาน
ตามที่ออกแบบ
4.1.1.2 ความมัน่ คงแข็งแรงของวัสดุห่อหุม้ จะต้องถูกทดสอบโดยการกระทบ,การตก
4.1.1.3 ส่ วนอุปกรณ์ ไฟฟ้ าจะต้องการห่ อหุ ้มเป็ นฉนวนไฟฟ้ าจากชิ้ นส่ วนนํากระแสไฟฟ้ า
ปกป้ องการเกิดเพลิงไหม้ และการบาดเจ็บจากการใช้งาน
4.1.1.4 อุปกรณ์ที่เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องเป็ นไปตาม ข้อ 4.1.1.3
4.1.1.5 โครงสร้ า งของอุ ป กรณ์ จ ะต้อ งมี ช่ อ งสํา หรั บ ต่ อ ท่ อ ไฟฟ้ า หรื อ สายไฟฟ้ า ยกเว้น
อุปกรณ์น้ นั ใช้ในวงจรแรงดันตํ่า
4.1.1.6 วัสดุห่อหุ ม้ ที่เป็ นพลาสติกจะต้องเป็ นไปวัสดุโพลีเมอร์ (Polymeric Materials) ที่ถูกใช้
ในอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.1.7 ช่องเปิ ดระบายอากาศ
4.1.1.7.1 ช่องเปิ ดสําหรับส่ วนให้เสี ยงจะต้องเป็ นไปตามเอกสารกํากับการใช้งาน
ของอุปกรณ์
4.1.1.7.2 เมื่อถูกยึดติดตามปกติจะต้องไม่มีช่องเปิ ดใดเป็ นรู ระบายอาศไปสู่ พ้ืนที่
ปิ ดของอาคารหรื อวัสดุติดไฟอื่น
4.1.1.7.3 ช่องเปิ ดของส่ วนห่ อหุ ้ม เพื่อให้เสี ยง จะต้องสามารถป้ องกันการสอดเข้า
ของวัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.7 มิลลิเมตร (17/64 นิ้ว)
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4.1.1.7.4

ช่ อ งเปิ ดด้ า นข้ า งต้ อ งอยู่ ใ นตํา แหน่ ง และมี ข นาด ที่ ป้ องกั น วัส ดุ
แปลกปลอม โดยจะต้องมีลกั ษณะดังรู ปที่ 1
ภาพตัดด้านบน

ภายใน

ภายนอก

ฉบ
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ส่วนที่ยื่นภายนอก
ภายใน

ภายนอก

ส่วนที่ยื่นภายใน
รูปที่ 1
(ข้อ 4.1.1.7.4)

4.1.1.7.5

ช่องเปิ ดด้านบน ซึ่ งอยู่เหนื อจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ าซึ่ งอาจไม่ปลอดภัยจะต้อง
ห่ า งจากช่ อ งเปิ ดนั้น อย่า งน้อ ย 4.83 มิ ล ลิ เ มตร(0.19 นิ้ ว ) และจะต้อ ง
ป้ องกันการวัสดุตกใส่ ดงั ตัวอย่างดังรู ปที่ 2
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รูปที่ 2
(ข้อ 4.1.1.7.5)

4.1.1.8 การป้ องกันการกัดกร่ อน วัสดุโลหะที่เกิดสนิ มได้จะต้องมีการป้ องกันโดยสี อีนาเมล
การกัลวาไนซ์ หรื อวิธีอื่นที่เทียบเท่า แต่ไม่รวมถึงชิ้นส่ วนย่อย เช่น แหวนรอง สกรู ซึ่ง
ไม่มีผลต่อการทํางานของอุปกรณ์ ส่ วนชิ้นส่ วนที่ทาํ จากสเตนเลสวัสดุปลอดสนิ มอื่น
ไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มการป้ องกันอื่น
4.1.2 วัสดุภายใน
4.1.2.1 ชิ้ น ส่ ว นภายในที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเช่ น กระเดื่ อง หน้า สั ม ผัสเป็ นต้น จะต้อ งมี ก าร
ป้ องกันจากฝุ่ น สายไฟฟ้ าหรื ออย่างอื่น
4.1.2.2 ต้องป้ องกันการปรับแต่ง เช่น สกรู ,ตัวต้านทานปรับค่าได้หรื ออย่างอื่นที่คล้ายกันจาก
การเคลื่อนจากตําแหน่งที่ต้ งั ไว้
4.1.2.3 ต้องมีช่องว่างภายในส่ วนขั้วต่อสายสําหรับ บุชชิ่ง สายไฟฟ้ าเพียงพอที่จะไม่มีผลต่อ
การทํางานของอุปกรณ์
4.1.2.4 ส่ วนฆ้องต้องยึดอย่างแข็งแรงสกรู จะต้องแน่ นไม่หลวมหลุดได้ เมื่อถอดออกต้องยึด
ลงตําแหน่งเดิมเท่านั้น
4.1.2.5 วัสดุชิ้นส่ วนอื่นๆภายในอุปกรณ์เช่นยาง พลาสติก แหวนจะต้องสามารถทนทานคงรู ป
อยู่ได้ ตามพิกดั สิ่ งแวดล้อมใช้งานของอุปกรณ์ แจ้งสัญญาณด้วยเสี ยง ไม่ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายทั้งขณะติดตั้งและขณะใช้งาน
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4.1.3 สายตัวนํา
4.1.3.1 ขนาดของสายตัวนําภายในอุปกรณ์จะต้อง มีขนาดที่สามารถทนกระแสไฟฟ้ าเป็ นไป
ตามมาตรฐานทางไฟฟ้ า
4.1.3.2 การเดินสายภายในจะต้องถูกจัดและยึดให้มน่ั คงแน่นหนาไม่เกิดความเสี ยหายได้ง่าย
ขณะใช้งานและมีช่องว่างเพียงพอป้ องกันความเสี ยหายทางกลอื่น
4.1.3.3 ช่องร้อยสายไฟจะต้องมีผวิ เรี ยบไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายกับสายไฟ
4.1.3.4 ขั้วต่อสาย
4.1.3.4.1 ขั้ว ต่ อ สายจะต้อ งมี ข นาดพิ กัด ทนกระแสไม่ ต่ าํ กว่ า ร้ อ ยละ 125 ของ
กระแสสูงสุ ดของผลิตภัณฑ์ทาํ จากวัศดุปลอดสนิม
4.1.3.4.2 ความยาวของสายสําหรั บเชื่ อมต่ อวงจรภายนอกอย่างน้อยเท่ากับ 152
มิลลิเมตร(6 นิ้ว) ขนาดของสายไม่เล็กกว่า 1.0 ตารางมิลลิเมตร ฉนวน
สายไฟหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.8 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว)
4.1.3.4.3 ต้องมีจุดต่อสายแยกระหว่างสายด้านเข้าและสายด้านออก
4.1.3.4.4 ขั้วต่อสายจะต้องมีขนาดไม่ต่าํ กว่า No. 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2
มิลลิเมตร) สําหรับต่อสายที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร หาก
สายตัวนํามีขนาดใหญ่กว่านี้ตอ้ งใช้ข้วั ต่อสายขนาดไม่ต่าํ กว่า No.10 (เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4.8 มิลลิเมตร)
4.1.3.4.5 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้งานในวงจรแรงดันสู งต้องมีข้ วั ต่อสายกราวน์ ระบุ
ชัดเจนด้วยตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์
4.1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.4.1 วัสดุฉนวนไฟฟ้ าจะต้องเป็ นแบบไม่ก่อให้เกิดเปลวเพลิง กันความชื้นซึ่งรวมถึงฉนวน
ของอุปกรณ์รีเลย์และหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วย
4.1.4.2 ชิ้นส่ วนนํากระแสไฟฟ้ า
4.1.4.2.1 ชิ้นส่ วนนํากระแสไฟฟ้ า จะต้องทําจากวัสดุปลอดสนิ ม เช่นเงิน,ทองแดง
,ทองแดง อัลลอยด์
4.1.4.2.2 ชิ้นส่ วนไฟฟ้ าของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณที่มีแรงดันไฟฟ้ าสู งกว่า 30 โวลต์
จะต้องระบุหรื อห่อหุม้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอันตราย
4.1.4.2.3 วัสดุ จ ับ ยึด ของส่ ว นนํา กระแสไฟฟ้ าจะต้อ งทํา จากกระเบื้ อ งพอชเลน
(Porcelain), ฟี โนลิค(Phenolic) or cold mold composition, วัสดุโพลีเมอร์
(Polymeric) หรื อเทียบเท่า
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มอเตอร์ ต้อ งมี ก ารป้ องกัน ความร้ อ นสู ง เกิ น กระแสสู ง เกิ น ทั้ง ขณะ
ทํางานปกติ และไม่ปกติ
4.1.5 การป้ องกันระหว่างการบํารุ งรักษา
4.1.5.1 จะต้องทําการป้ องกัน ชิ้ นส่ วนที่ไม่มีฉนวนป้ องกันที่เป็ นวงจรแรงดันสู งหรื อส่ วน
เคลื่อนไหว ซึ่ งอาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูใ้ ช้งาน โดยระบุ เป็ นวงจรอันตรายเพื่อลด
ความเสี่ ยงในการสัมผัสส่ วนแรงสูงนั้น
4.1.5.2 หากมีส่วนแรงดันสู งที่มีไม่มีฉนวนป้ องกัน ห่ างจากจุดที่ตอ้ งมีการบํารุ งรักษาใกล้กว่า
15.24 เซนติเมตร(6 นิ้ ว) จะต้องมีการแยกส่ วนแรงสู งนั้นด้วยการกั้นแบ่งส่ วน เทป
ฉนวนไฟฟ้ า หรื อต้องมีคาํ เตือนให้ปลดวงจรแรงสู งนั้นก่อนเข้าบํารุ งรักษา
4.1.5.3 การเปลี่ยนชิ้ นส่ วนภายในระหว่างการบํารุ งรั กษา จะต้องไม่มีความเสี่ ยงต่อการถูก
ไฟฟ้ าดูด
4.2 การออกแบบ
4.2.1 ข้อกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็ นไปตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกําหนดนี้และ
ได้ผ่ า นการทดสอบและรั บ รองจากสถาบัน การทดสอบที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ จึงจะสามารถนําไปใช้ในการติดตั้งได้
4.2.2 ข้อกําหนดในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ต้องออกแบบทั้งระบบ
ให้เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง โดยสามารถออกแบบตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ฉบับล่ าสุ ดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย หรื อ มาตรฐานสากลที่ เ ป็ นที่
น่าเชื่อถือและนิยมใช้กนั คือ มาตรฐาน NFPA 72 ,National Fire Alarm Code ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกล่าวจะกล่าวถึงการออกแบบทั้งระบบ สําหรับการออกแบบในส่ วนอุปกรณ์เตือนภัยด้วย
เสี ยง จะมีขอ้ กําหนด ดังนี้ :4.2.2.1 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับสามารถจับได้แล้ว อุปกรณ์แจ้งเหตุจะทํา
หน้าที่ ส่งสัญญาณเตื อนภัยให้ผูอ้ าศัยในอาคารทราบเหตุ การแจ้งเหตุอาจแจ้งโดย
อัตโนมัติหรื อควบคุมโดยบุคคล ขึ้นกับจุดประสงค์การออกแบบระบบ แต่สิ่งสําคัญ
คือการแจ้งเหตุ ตอ้ งให้ผูอ้ าศัยในอาคารทราบอย่างทัว่ ถึ ง สามารถแจ้งเหตุได้อย่าง
รวดเร็ วเพื่อให้ผอู ้ าศัยมีเวลาในการดับเพลิง การขนย้ายเอกสารหรื อสิ่ งของสําคัญ หรื อ
มีเวลาพอสําหรับการอพยพหนีไฟ
4.2.2.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยง เช่น กระดิ่ง หวูด ไซเรน และลําโพง
4.2.2.3 อุปกรณ์ แจ้งเหตุด้วยเสี ยงจะต้องมี เสี ยงดังเพียงพอที่จะส่ งสัญญาณเตือนผูอ้ าศัยให้
ทราบ เสี ยงแจ้งเหตุน้ ี ควรมีลกั ษณะความดังเสี ยงที่แตกต่างจากสัญญาณเสี ยงทัว่ ไป
และมีเสี ยงดังและหยุดเป็ นจังหวะ ความดังของอุปกรณ์แจ้งเหตุสาํ หรับแต่ละสถานที่
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อาจแตกต่างกันไปตามสภาพ ในบริ เวณที่มีเสี ยงรบกวนอื่นๆ ก็จะต้องดังกว่าเสี ยง
รบกวนเพื่อเพิ่มให้มนั่ ใจว่าบุคคลในพื้นที่สามารถได้ยนิ ได้ชดั เจน
4.2.2.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุจะต้องเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.2.4.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งทํางานด้วยระบบตรวจจับเพลิงไหม้
4.2.2.4.2 เครื่ องกําเนิดเสี ยงอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สญ
ั ญาณเสี ยงอพยพ (อาจมีหรื อไม่มี
เสี ยงข้อความ) ในสถานที่ใด ๆ ที่มีเสี ยงสัญญาณ ความดังของเสี ยง
สัญญาณต้องดังกว่าเสี ยงรบกวนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 15 dB เป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วินาที และระดับความดังของเสี ยงที่จุดใดๆต้องไม่นอ้ ย
กว่า 65 dB และไม่เกิน 120 dB
4.2.2.4.3 สําหรับสัญญาณเสี ยงที่ตอ้ งการปลุกผูอ้ ยูอ่ าศัยที่กาํ ลังหลับอยู่ ต้องมีระดับ
ความดังของเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 70 dB เมื่อวัดในตําแหน่งที่หลับอยู่ หรื อใช้
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยการสัน่ สะเทือนสอดใต้หมอน
4.2.2.4.4 ถ้าค่าเฉลี่ยของระดับเสี ยงรบกวนมากกว่า 95 dB หรื อสถานที่ที่ใช้
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยงแล้วมีปัญหา เช่นห้องผูป้ ่ วย สถานที่สาํ หรับผูม้ ี
ปั ญหาการได้ยิน เป็ นต้น ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิ ดแสงกระพริ บสี
ขาวระหว่าง 1-2 ครั้งต่อวินาที ตามมาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยสําหรับ
ผูท้ ี่ไม่ได้ยนิ เสี ยง
4.2.2.4.5 สําหรับอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และสถาน
ประกอบการพิเศษ ต้องมีอุปกรณ์ประกาศเรี ยกฉุกเฉินที่ระบุตาํ แหน่งของ
ช่องทางออกหนีไฟเพิ่มเติมจากอุปกรณ์แจ้งเหตุที่กล่าวมาข้างต้น
4.2.2.4.6 สัญญาณแจ้งเหตุแบบอื่นที่ได้รับการรับรองแล้ว
4.2.2.5 อุปกรณ์แจ้งเหตุตอ้ งจัดให้มีกระดิ่งหนึ่ งตัวที่ภายนอกอาคาร และต้องสามารถได้ยิน
หรื อ และเห็ น ได้ที่ ท างเข้า หลัก ของอาคาร และต้อ งให้อ ยู่ใ กล้กับ ทางเข้า อาคารที่
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงจะเดินผ่านเพื่อไปดูแผงแสดงผลเพลิงไหม้
4.2.2.6 การแจ้ง เหตุ ด้ว ยลํา โพง ซึ่ ง เป็ นชนิ ด หนึ่ ง ของอุ ป กรณ์ แ จ้ง ด้ว ยเสี ย ง ที่ ต่ อ จากแผง
ควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเลือกใช้ลาํ โพงและตําแหน่ งติดตั้งเป็ นเรื่ องสําคัญ
เนื่ องจากจะต้องติดตั้งให้ความดังเสี ยงอยู่ในขีดจํากัดของมาตรฐาน คือเสี ยงต้องไม่
ค่อยหรื อดังจนเกิ นไป เมื่ อจุ ดที่ ฟังหรื อได้ยินอยู่ห่างออกไปจากแหล่ งกําเนิ ดเสี ย ง
ความดัง เสี ย งจะลดลง การออกแบบติ ด ตั้ง จะต้อ งเผื่อไว้ด้ว ย ปกติ ลาํ โพงจะมี ก าร
ทดสอบค่าความดังไว้ตามค่าวัตต์สูงสุ ด
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4.3 การติดตั้ง
4.3.1 การติดตั้งจะต้องเป็ นไปตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตและหลักวิศวกรรม โดยอ้างอิงถึงการติดตั้งตาม
แบบที่เป็ นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หรื อ มาตรฐานสากลลที่เป็ นที่น่าเชื่อถือและนิ ยมใช้กนั คือ มาตรฐาน NFPA 72 ,National Fire
Alarm Code
4.3.2 ผูผ้ ลิตจะต้องจัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อการใช้งานและติดตั้ง ดังนี้
4.3.2.1 เอกสารประกอบอุปกรณ์เพื่อการใช้งานและติดตั้งรวมถึงไดแกรมการต่อสายและแบบ
ติดตั้ง ตามที่เป็ นคู่มือของอุปกรณ์น้ นั จะถูกใช้เป็ นแนวในการทดสอบ
4.3.2.2 คําแนะนําและแบบของผูผ้ ลิตนี้ จดั เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการติดตั้งใช้งานและบํารุ งรักษา
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยง
4.3.2.3 เอกสารคํา แนะนํา ในการติ ด ตั้ง การต่ อ สายต้อ งมี ร วมอยู่ใ นบรรจุ ภ ัณ ฑ์เ ดี ย วกับ
อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ และฐานยึด ระบุคุณสมบัติของอุปกรณ์ คําแนะนําในการใช้งาน
การต่อสายระบุข้ วั ต่อสายโดยชัดเจน
4.3.3 ข้อแนะนําทัว่ ไปตามมาตรฐานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
4.3.3.1 การติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยกระดิ่ง ต้องจัดให้มีกระดิ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวที่
ภายนอกอาคาร และกระดิ่งนี้ ตอ้ งสามารถได้ยินและเห็นได้ที่ทางผ่านเข้าของอาคาร
และต้องให้อยู่ใกล้กบั ทางเข้าอาคารที่เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงจะเดินผ่านเพื่อไปดูแผงการ
ควบคุมแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ การติดตั้งอุปกรณ์ แจ้งเหตุควรปฏิบตั ิ ตามคําแนะนําของ
ผูผ้ ลิต และติดตั้งในตําแหน่งที่เห็นได้ชดั เจน มีเสี ยงดังได้ทวั่ ทั้งพื้นที่ อุปกรณ์แจ้งเหตุ
ด้วยเสี ยงควรติดตั้งให้สูงกว่าอุปกรณ์ตกแต่งอาคารที่วางบนพื้น เพื่อให้เสี ยงสามารถ
เดินผ่านทางผ่านได้สะดวก ความดังเสี ยงเป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้น การติดตั้งลําโพง
สามารถติ ด ตั้ง ได้พ้ื น ที่ เ พดานและที่ ผ นั ง สํา หรั บ การติ ด ตั้ง ที่ ผ นั ง ถ้า เพดานสู ง
พอสมควรติดตั้งที่ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 2.30 เมตร และห่ างจากเพดานไม่นอ้ ยกว่า 150
มิลลิเมตร (NFPA 72)
4.3.3.2 การติ ดตั้งลําโพงที่ เพดาน การวัดความดังเสี ยงจะวัดที่ความสู งประมาณ 1.5 เมตร
(NFPA 72) เพราะเป็ นระดับหูฟัง ตําแหน่งติดตั้งอยูท่ ี่เพดานตรงกลางห้อง กรณี ที่เป็ น
พื้นที่ขนาดใหญ่ก็ตอ้ งติดตั้งลําโพงมากกว่าหนึ่ งตัว การพิจารณาอย่างง่ายสําหรับการ
ติดตั้งลําโพงสองตัว จะอาศัยหลักที่ว่าความดังเสี ยงลดลง 6 เดซิ เบลเมื่อระยะทางเพิ่ม
เป็ น 2 เท่าเช่นกัน
4.3.3.3 เมื่อติดตั้งเสร็ จแล้วต้องทดสอบวัดเสี ยงในสถานที่ติดตั้งจริ งด้วย
4.3.4 ชนิดของสายไฟฟ้ า
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4.3.4.1 สายไฟฟ้ าสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
แต่ละส่ วนในอาคาร สายไฟฟ้ าที่ใช้อาจจะเป็ นชนิดใดชนิดหนึ่ง หรื อหลายชนิด ดังนี้
(ก) สายทองแดงหุม้ ฉนวน พีวีซี ตาม มอก. 11-2531
(ข) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331
(ค) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
(ง) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
(จ) สายทองแดงหุม้ ฉนวนเอ็กซ์แอลพีซี (XLPE) หรื อฉนวนต้านเปลวเพลิงอื่น ๆ
(ฉ) สายใยแก้ว (Optical Fiber)
(ช) สายโทรศัพท์
(ซ) สายชีลด์
4.3.5 สายทนไฟ
สายทนไฟที่ใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในส่ วนที่ระบุให้เป็ นชนิดทนไฟ ต้องมีพิกดั ทนไฟได้
ไม่นอ้ ยกว่า 750 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลานาน 2 ชัว่ โมง หรื อมีวิธีการอื่นที่ทาํ ให้มีคุณสมบัติการ
ทนไฟเทียบเท่า
4.3.6 การป้ องกันความเสี ยหายทางกล
ในสถานที่ที่บางแห่ งการเดินสายจําเป็ นต้องป้ องกันความเสี ยหายทางกลด้วย การป้ องกันอาจทํา
ได้หลายวิธี เช่น ป้ องกันด้วยคุณสมบัติของตัวสายไฟฟ้ าเอง หรื อด้วยวิธีการเดินสายไฟ เช่น เดิน
ในท่อร้อยสายไฟฟ้ า หรื อติดตั้งในสถานที่ซ่ ึ งพ้นจากความเสี ยหายทางกล ซึ่ งผูอ้ อกแบบและผู ้
ติดตั้งจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม
4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์
4.4.1 การใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อื่น
4.4.1.1 การใช้งานร่ วมระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุซ่ ึ งรับสัญญาณจากวงจรแจ้งสัญญาณของแผง
ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้สายสองเส้น แรงดันไฟฟ้ า,กระแสไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์ตรวจจับและวงจรเริ่ มสัญญาณอื่น
4.4.1.2 การประเมิณการใช้งานร่ วมกันจะต้องทําการทดสอบ ต่ออุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับแผง
ควบคุ ม ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ต ามมาตรฐาน และผ่า นการทดสอบในส่ ว นการ
ทดสอบ
4.4.2 อุปกรณ์ที่ทดสอบและข้อมูลประกอบ
4.4.2.1 อุ ปกรณ์ แ จ้งสัญ ญาณที่ นํามาทดสอบเป็ นตัวแทนผลิ ตภัณ ฑ์ที่จ ะถูกทดสอบต่ อไป
คุณสมบัติของตัวอย่างทดสอบ ต้องเป็ นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในการผลิตปกติ
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4.4.2.2 ข้อมูลของอุปกรณ์ในอุปกรณ์ตรวจจับเช่ น มอเตอร์ ตัวเก็บประจุ ,ตัวต้านทาน ต้อง
จัดเตรี ยมประกอบการทดสอบอุปกรณ์
4.4.2.3 เอกสารดังต่อไปนี้ตอ้ งจัดเตรี ยมด้วย
4.4.2.3.1 เอกสารแสดงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในการผลิต หรื อการตรวจสอบ
ในสายการผลิตหรื อ การทดสอบอุปกรณ์
4.4.2.3.2 เอกสารประกอบการทํางานของวงจรในสภาวะใช้งาน แจ้งสัญญาณ และ
ผิด ปกติ ระบุ จ าํ นวนอุ ป กรณ์ ที่ ต่ อ ร่ ว มกัน ในวงจรเดี ย วกัน ตํ่า สุ ด หรื อ
สู งสุ ดเพื่อการทํางานในเวลาเดียวกันได้
4.4.2.3.3 เอกสารระบุ ตําแหน่ งวัสดุ ฉนวน ,โลหะ ,พลาสติก ในโครงสร้ างของ
อุปกรณ์ที่จะทดสอบ
4.4.2.3.4 การยึดจับและระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
4.4.2.3.5 แบบการติดป้ ายสัญลักษณ์และตําแหน่ง
4.4.2.4 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ จะต้องจัดเตรี ยมแผงควบคุมระบบและอุปกรณ์อื่นด้วย
4.4.3 แรงดันทดสอบ
4.4.3.1 แรงดันและความถี่ทดสอบแรงดัน 220-240 โวลต์ ให้ทดสอบที่ 240 โวลต์ ระดับ
แรงดันอื่นให้ทดสอบตามระดับแรงดัน ,ความถี่ที่ป้ายฉลากของอุปกรณ์ และเป็ นไป
ตามตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่ ากําหนดในการทดสอบแรงดัน
(ข้อ 4.4.3.1)

แรงดันออกแบบที่ระบุ
ในตัวผลิตภัณฑ์

ชนิดระบบ
แรงดัน

ช่วงค่าแรงดันที่
ใช้ระบุ, โวลต์

ระบุค่าที่ 12 DC
ระบุค่าที่ 24 DC
ระบุค่าที่ 12 FWR
ระบุค่าที่ 24 FWR
ระบุค่าที่ 120 AC
ระบุค่าที่ 240 AC
ใช้งานในกรณี พิเศษ
นอกเหนือจากข้างบน

DC
DC
FWR
FWR
AC
AC
ชนิดอื่น
นอกเหนือจาก
ข้างบน

8-17.5
16-33
8-17.5
16-33
96-132
192-264

ค่ากระแส
ค่ากระแสสู งสุ ด, แรงดันทดสอบ
กระเพื่อมที่
แอมแปร์
ที่กาํ หนด, โวลต์
กําหนดไว้สูงสุ ด
ก.
ตามอัตราที่
8-17.5
ก.
ผลิตภัณฑ์ระบุ
16-33
ก.
ไว้
8-17.5
ก.
16-33
ก.
96-132
ก.
192-264
ก.
ตามอัตราที่
ตามอัตราที่
ผลิตภัณฑ์ระบุ ผลิตภัณฑ์ระบุ
ไว้
ไว้

หมายเหตุ: ก. ค่ากระแสกระเพื่อมที่กาํ หนดไว้สูงสุ ดให้ยดึ ถือตามรายละเอียดข้อกําหนดเรื่ องการทดสอบการกระเพื่อมของกระแสไฟฟ้ า
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4.4.3.2 การทดสอบกับแรงดันตามตารางทดสอบเฉพาะช่วงแรงดันที่ระบุในผลิตภัณฑ์เท่านั้น
และทดสอบทั้งที่แรงดันตํ่าสุ ดและแรงดันสู งสุ ด
4.4.4 การทดสอบการใช้งานปกติและการตรวจสอบทางไฟฟ้ า
4.4.4.1 อุ ปกรณ์ แจ้งสัญญาณจะต้องทํางานได้ภายใต้สภาวะแวดล้อม และสามารถใช้งาน
ร่ วมกันกับอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณการแสดงผลหรื อแหล่งจ่ายไฟฟ้ าตามที่ระบุในเอกสาร
แนบของอุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด
4.4.4.2 การทดสอบต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ าที่มีพิกดั กําลัง แรงดันและ ความถี่ ตรงตามเอกสาร
แนบอุปกรณ์
4.4.4.3 ในการทดสอบให้ยึดอุปกรณ์ในตําแหน่ งการใช้งานปกติตามเอกสารแนะนําวิธีการ
ติดตั้ง
4.4.4.4 สั ญ ญาณแจ้ง เหตุ ด้ว ยจะต้อ งถู ก ทดสอบและมี ผ ลลัพ ท์ต ามการทดสอบความแรง
สัญญาณในหัวข้อ 4.4.5
4.4.4.5 จํานวนตัวอย่างทดสอบ จํานวน 12 ชิ้น
4.4.4.6 การทดสอบ ได้ผลลัพท์ในทางเดียวกันจากการทดสอบ xx ครั้ง โดยใช้ตวั อย่างสอง
ตัวอย่าง ติดในตําแหน่งเดียวกัน
4.4.5 การทดสอบวัดกระแสด้านเข้า
4.4.5.1 ทําการวัดกระแสไฟฟ้ าด้านเข้าอุปกรณ์ตวั อย่างจะต้องไม่มากกว่าค่าพิกดั ในเอกสาร
กํากับอุปกรณ์ภายใต้การใช้งานกับแหล่งจ่ายแรงดันปกติ
4.4.5.2 การวัดค่าให้วดั ด้วย True RMS มิเตอร์ หรื อ ออสซิ ลโลสโคป ให้อ่านค่าหลังจาก
จ่ายไฟไปแล้ว 2 นาที
4.4.5.3 กระแสกระชาก จะต้อ งอยู่ภ ายในพิ กัด ตามตาราง 4.10 ในช่ ว งเวลา 1 มิ ลลิ วิน าที
ความถี่ไม่เกิน 2 เฮิรต์
4.4.5.4 การทดสอบแรงดันสู งเกิ น ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตวั อย่างไปที่ร้อยละ
110 ของแรงดันพิกดั อุปกรณ์ตวั อย่างจะต้องสามารถทํางานได้ตามปกติ
4.4.5.5 การทดสอบแรงดันตํ่าเกิน ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตวั อย่างไปที่ร้อยละ 80
ของแรงดันพิกดั อุปกรณ์ตวั อย่างจะต้องสามารถทํางานได้ตามปกติ
4.4.6 การทดสอบการทํางานที่สภาพแวดล้อมพิกดั
4.4.6.1 ทําการทดสอบโดยใช้ตวั อย่างทดสอบ 2 ชุดต่อวงจรแหล่งจายไฟฟ้ าตามเอกสารการ
ใช้งานการทํางานของอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไปตามปกติ
4.4.6.2 ทําการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตาม
เกณฑ์ดงั นี้
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ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 0 องศาเซลเซี ยส (32 องศาฟาเรนไฮต์) เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมง
4.4.6.2.2 ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 49 องศาเซลเซี ยส (120 องศาฟาเรนไฮต์) เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมง
4.4.6.2.3 ที่ความชื้นสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 93 ± 2 อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 40± 2
องศาเซลเซียส (104 ± 3 องศาฟาเรนไฮต์) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
อุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก ทําการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ ตามเกณฑ์ดงั นี้
4.4.6.3.1 ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 0 องศาเซลเซี ยส (32 องศาฟาเรนไฮต์) เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมง
4.4.6.3.2 ที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 66 องศาเซลเซี ยส (150 องศาฟาเรนไฮต์) เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมง
4.4.6.3.3 ทดสอบสเปรย์น้ าํ ที่หวั จ่ายแรงดันนํ้า 5 psig ห่ างจากอุปกรณ์ 0.91 เมตร
(3 ฟุต) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
4.4.6.3.4 ที่ความชื้นสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 98 ± 2 อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 40± 2
องศาเซลเซียส (104 ± 3 องศา ฟาเรนไฮต์) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
การทดสอบพื้นที่มีฝนละออง
ุ่
4.4.6.4.1 ให้ติดตั้งอุปรณ์ในกล่องทดสอบขนาด 3 ลบ.ฟุต
4.4.6.4.2 ใส่ ผงซี เมนต์ปริ มาณ 57 กรัม ที่ความชื้ นสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 20-50
ตะแกรงเบอร์ 200 ให้เป่ าลมประมาณ15 นาที คงความเร็ วลมไว้ที่ 0.25
เมตรต่อวินาที (50 ฟุตต่อนาที)
4.4.6.4.3 จ่ายไฟให้อุปกรณ์ทดสอบตามพิกดั การทํางานของอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไป
ตามปกติ
การทดสอบการต่อสลับขั้ว ให้ทดสอบต่อสลับขั้วเป็ นเวลาหนึ่งชัว่ โมง จากนั้นให้สลับ
ให้ตรงขั้วจ่ายไฟให้อุปกรณ์ทดสอบตามพิกดั การทํางานของอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไป
ตามปกติ
การทดสอบการกัดกร่ อน
4.4.6.6.1 ทดสอบกับอุปกรณ์ จาํ นวน 2 ชุ ด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ ในห้องทดสอบที่ มี
ความชื้ นสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 20-50 อุณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซี ยส
(73.4 ± 3 องศาฟาเรนไฮต์) เหนือกล่องทดสอบ
4.4.6.2.1
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4.4.6.3

4.4.6.4

4.4.6.5

4.4.6.6
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4.4.6.6.5

จ่ายไฟให้อุปกรณ์ทดสอบตามพิกดั การทํางานของอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไป
ตามปกติ
ทดสอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกล่องแก้วทดสอบ เป็ นเวลา 10 วัน
การทดสอบในช่ ว งวัน ที่ 1 ถึ ง 4 และในช่ ว งวัน ที่ 7 ถึ ง 10 ให้ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟต์ เป็ นร้ อยละ 0.1 ของปริ มาตรในกล่องแก้วทดสอบ
โดยใช้ Gas Flow Meter และนาฬิกาจับเวลา ให้ถ่ายอากาศออกก่อนที่จะ
จ่ า ยก๊ า ซเข้า สู่ ก ล่ อ งทดสอบในแต่ ล ะครั้ ง วัน ที่ 5 และ 6 ให้ถ่ า ย ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟต์ ออกจากกล่องทดสอบ ให้มีพดั ลมเล็กๆติดอยูด่ า้ นบน
ตรงกลางกล่องทดสอบเป็ นตัวผสมอากาศ
ทดสอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ คาร์ บอนไดออกไซด์ในกล่องแก้ว
ทดสอบเป็ นเวลา 10 วัน
4.4.6.6.5.1 การทดสอบในช่ วงวันที่ 1 ถึง 4 และ ในช่ วงวันที่ 7 ถึง10
ให้ ก๊าซ คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นร้อยละ 1.0 ของปริ มาตร
ในกล่องแก้วทดสอบให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็ นร้อยละ
0.5 ของปริ มาตรในกล่องแก้วทดสอบ โดยใช้ Gas Flow
Meter และนาฬิกาจับเวลา ให้ถ่ายอากาศออกก่อนที่จะจ่าย
ก๊าซเข้าสู่ กล่องทดสอบในแต่ละครั้ง วันที่ 5 และ 6 ให้ถ่าย
ก๊าซทั้งหมดออกจากกล่องทดสอบ
กล่องแก้วทดสอบมีคุณสมบัติส่วนประกอบดังนี้
มี ความชื้ นสัมพัทธ์ประมาณร้ อยละ 95 มี น้ าํ 10 มิลลิ ลิตรต่อ 0.003
ลูกบาศก์เมตร ที่ดา้ นล่างของกล่อง
มีช่องสําหรับปล่อยก๊าซเข้าและออก
ถังบรรจุก๊าซ (ซัลเฟอร์ ไดอ๊อกไซด์(Commercial grade SO2), คาร์ บอน
ไดอ๊อกไซด์(Bone Dry Grade CO2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (C.P. Grade
H2S))
นีดเดิ้ลวาล์ว สําหรับปรับปริ มาณก๊าซ
วาล์วเลือกก๊าซ
เครื่ องวัดอัตราการไหล และนาฬิกาจับเวลา
กล่องแก้วทดสอบ
พัดลม 1,500 รอบต่อนาที มีใบพัดขนาด 88.9 มิลลิเมตร(3-1/2 นิ้ว)อยู่
ภายในกล่องแก้วทดสอบ มีอุดปิ ดอย่างดี

4.4.6.6.6
4.4.6.6.7
4.4.6.6.8
4.4.6.6.9

4.4.6.6.10
4.4.6.6.11
4.4.6.6.12
4.4.6.6.13
4.4.6.6.14
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4.4.7 การทดสอบความทนทาน
4.4.7.1 การทดสอบนี้ ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับปกติ ทัว่ ไป ติดตั้ง
อุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ์
4.4.7.2 ปรับระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ตวั อย่างที่แรงดันพิกดั
4.4.7.3 ทําการทดสอบเปิ ด 5 นาที ปิ ด 5 นาที เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนั้นให้เปิ ดต่อเนื่ องเป็ น
เวลา 72 ชัว่ โมง การทํางานของอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไปตามปกติ
4.4.8 การทดสอบสัญญาณรบกวน (Transient)
4.4.8.1 การทดสอบนี้ ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับปกติ ทัว่ ไป ติดตั้ง
อุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ์
4.4.8.2 ทดสอบ 500 Supply Line Transients (High Voltage) ,ทดสอบ 60 Input/Out
Transients (Low Voltage)
4.4.8.3 Supply Line Transients (High Voltage)
4.4.8.3.1 แหล่งกําเนิ ด Transient ต้องสามารถผลิตสัญญาณรบกวนตามข้อ ข และ
ค ได้ และมีอิมพีแดนซ์ดา้ นออกเท่ากับ 50 โอมห์
4.4.8.3.2 สัญญาณรบกวน (Transient) จากแหล่งกําเนิ ดสัญญาณ 100 เฮิรต์ ที่มี
แรงดันสู งสุ ดเริ่ มต้น ที่ 6,000 โวลต์ ที่ Rise Time น้อยกว่า ½
ไมโครวินาที และลดลงอย่างน้อยร้อยละ 60
4.4.8.3.3 ทําการทดสอบ 500 Transient, 6 Transient ต่อนาที โดยสัญญาณ
Transient จะต้องเกิ ดขึ้นที่ ช่ วง 90 องศาของสัญญาณครึ่ งบวกของรู ป
สัญญาณ 60 เฮิรต์ โดยที่ 250 Transient จะมีข้ วั เป็ นบวกเมื่อเทียบกับขั้ว
ดิน และ 250 Transient จะมีข้ วั เป็ นลบเมื่อเทียบกับขั้วดิน
4.4.8.4 Input/Out transients (Low Voltage)
4.4.8.4.1 ให้จ่ายพลังงานให้กบั ตัวอย่างโดยต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายใช้งานจริ งและ
อุปกรณ์ต่อร่ วมกับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณนั้น
4.4.8.4.2 ทําการทดสอบทั้งวงจรขาเข้าและขาออก โดยรู ปคลื่นสัญญาณรบกวน 5
แบบ ที่ มี แ รงดัน สู ง สุ ด อยู่ ใ นช่ ว ง 100-2,400 โวลต์ ต่ อ กับ โหลดตัว
ต้านทาน 200 โอห์ม รู ปคลื่นสัญญาณรบกวนแบบที่ 5 อาจถูกทดสอบ
ตามการออกแบบผลิตภัณฑ์, สัญญาณรบกวนที่มีรูปคลื่นแรงดัน 2,400
โวลต์และอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดัน Pulse Rise Time ที่ 100 โวลต์ต่อ
ไมโครวิ น าที โดยมี ช่ ว งพัล ซ์ ป ระมาณ 80 ไมโครวิ น าที และระดับ
พลังงานประมาณ 1.2 จูล ส่ วนรู ปคลื่นสัญญาณรบกวนอื่นให้อยู่ในช่วง
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4.4.8.4.3

แรงดัน 100-2,400 โวลต์ ช่ วงพัลซ์ประมาณ 80-100 ไมโครวินาที และ
ระดับพลังงานประมาณ 0.03-1.2 จูล
ให้จ่ายพลังงานแหล่งกําเนิดสัญญาณรบกวนตาม 4.4.8.4.2 ให้กบั ตัวอย่าง
อุปกรณ์ทดสอบนั้นและทดสอบไม่เกิน 6 พัลซ์ต่อนาที
ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําบวก และขั้วดิน 20 พัลซ์
ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําลบ และขั้วดิน 20 พัลซ์
ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําบวก และขั้วลบ 20 พัลซ์
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4.4.8.4.4
4.4.8.4.5
4.4.8.4.6
4.4.9 การทดสอบการสัน่
4.4.9.1 หลังการทดสอบนี้ อุปกรณ์ตอ้ งใช้งานได้ตามปกติโดยต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสสลับ ปกติ ท วั่ ไป ติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ต ามการใช้ง านปกติ ในเอกสารกํากับ
อุปกรณ์
4.4.9.2 ให้ยดึ อุปกรณ์ทดสอบกับแผ่นยึดทดสอบ เข้ากับเครื่ องทดสอบการสั่น ขนาดการสั่นที่
0.03 เซนติเมตร ปรับความถี่การสั่นที่ 10-35 เฮิรต์ เพิ่มครั้งละ 5 เฮิรต์ จนเกิดสภาวะรี
โซแนนซ์ ทดสอบต่ อเป็ นเวลา 15 นาที ถ้าไม่ กิดสภาวะ รี โซแนนซ์ ให้ทดสอบที่
ความถี่ 35 เฮิรต์ ทดสอบต่อเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง
4.4.10 การทดสอบการใช้งานจนชํารุ ด
4.4.10.1 ตัวอย่างทดสอบที่มีการใช้งานอย่างปกติในช่วงเวลาหนึ่ งเมื่อมีการใช้งานที่ผิดวิธีตอ้ ง
ไม่ก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด หรื อทําให้บาดเจ็บขึ้นได้
4.4.10.2 ทําการทดสอบในการใช้งานที่ไม่ปกติหลายๆ วิธี อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบจะต้องไม่ลาม
ไฟ หรื อเกิดโลหะหลอมละลาย อันจะก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้
4.4.10.2.1 การทดสอบร่ ว มกัน กับ อุ ป กรณ์ เ ริ่ ม สั ญ ญาณหรื อ แผงควบคุ ม อื่ น ให้
ทดสอบจน อุ ปกรณ์ เริ่ มสัญญาณกลับสู่ สภาวะปกติ และ ระบบกลับสู่
สภาวะปกติดว้ ย หรื ออุณหภูมิทาํ งานของอุปกรณ์แจ้งเหตุคงที่
4.4.10.2.2 การลัดวงจร หรื อเปิ ดวงจรจนอุณหภูมิของอุปกรณ์แจ้งเหตุคงที่ หรื อไหม้
ชํารุ ดไป
4.4.11 การทดสอบการได้ยนิ
4.4.11.1 การทดสอบนี้ ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับปกติ ทัว่ ไป ติดตั้ง
อุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ์ อุปกรณ์จะต้องให้กาํ เนิดเสี ยงที่มี
ความดังอย่างน้อยดังนี้
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4.4.11.1.1 อุปกรณ์ แจ้งเหตุด้วยเสี ยงสําหรั บระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบใช้ในที่
สาธารณะ จะต้องมีระดับความดังไม่น้อยกว่า 75 เดซิ เบล วัดที่ 3 เมตร
(10 ฟุต)
4.4.11.1.2 อุปกรณ์ แจ้งเหตุด้วยเสี ยงสําหรั บระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบใช้ในที่
ส่ วนบุคคลจะต้องมีระดับความดังไม่นอ้ ยกว่า 45 เดซิเบล วัดที่ 3 เมตร(10
ฟุต)
4.4.11.2 กําลังเสี ยงของอุปกรณ์ถูกวัดภายในห้องทดสอบ Reverberant ตาม ANSI S12.31-90
หรื อ ANSI/ASA S12.32.90. ค่าที่วดั ที่ 1/3 Octave โดยวิธีการเปรี ยบเทียบ และกําลัง
ทั้งหมดแปลงเป็ นระดับความดังที่รัศมี 3.05 เมตร (10 ฟุต) โดยใช้สูตรนี้
Lp = Lw – 20log10R – 0.6
Lp = converted sound pressure level
Lw = the sound power level measured in the reverberation room
R = radius for the converted sound pressure level (3.05 meters)
4.4.11.3 ให้ท าํ การวัด ความดังที่ ร ะยะ 0.30 เมตร โดยต่ อ แหล่ งจ่ า ยไฟจากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสสลับปกติ ทัว่ ไป ติดตั้งอุปกรณ์ตามการใช้งานปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ์
4.4.11.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยงสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะต้องมีระดับความดังลดลง
ไม่มากกว่า 3 เดซิเบล หลังจากการทดสอบในข้ออื่นๆ
4.4.12 การทดสอบการกระแทก
4.4.12.1 อุปกรณ์ 2 ชุ ดที่ยึดกับที่จะต้องทนการกระแทกและการสั่นสะเทือน ในการทดสอบ
ตาม ข้อ 4.4.12.2 ต้องยังคงสามารถใช้งานได้ ไม่ปรากฏว่า จะสามารถสัมผัสชิ้นส่ วน
ไฟฟ้ าที่ดูดได้ และไม่เกิดโอกาสที่ไฟฟ้ าลัดวงจรและอุปกรณ์จะต้องสามารถทํางานได้
ปกติเป็ นไปตามข้อ
4.4.12.2 การทดสอบการกระแทกให้ทาํ โดยติดตั้ง อุปกรณ์ ทดสอบให้แน่ นหนา ใช้ลูกกลม
โลหะนํ้าหนัก 0.54 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 มิลลิเมตร(2 นิ้ว) ปล่อยตกลงตาม
แนวตั้ง ที่ระยะ 1.3 เมตร(51-3/4 นิ้ว) กระแทกด้วยแรง 6.8 นิวตันเมตร(5 ฟุตปอนด์)
4.5 การรายงานผล
การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่างๆอย่างน้อยดังนี้
4.5.1 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ
4.5.2 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ
4.5.3 ชื่อของห้องปฏิบตั ิการ
4.5.4 ผูส้ นับสนุนการทดสอบ
-16-

วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หรื อยีห่ อ้
วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบตั ิการ
รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและผลการทดสอบอุปกรณ์
ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติ กรรมของตัวอย่างทดสอบ ระหว่างและหลังการทดสอบ โดย
รายละเอียดในส่ วนนี้รวมถึง รอยร้าว การเสี ยรู ป
4.5.10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ ให้รายละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
กําหนด
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4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
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ตัวอย่ างการรายงานผลการทดสอบ
(ข้อ 4.5)
เลขที่เอกสาร
xxx/xx

ชื่อห้ องปฏิบตั กิ าร
ทีต่ ้งั :
มยผ. xxxx-51

มาตรฐาน
ข้ อมูลตัวอย่ างทดสอบ

เจ้ าหน้ าที่
ผูบ้ นั ทึกข้อมูลตัวอย่างทดสอบ

ผลิตภัณฑ์หรื อยีห่ อ้ :
ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ :
วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบตั ิการ :
ผูส้ นับสนุนการทดสอบ :

ผูป้ ฎิบตั ิการทดสอบ
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การทดสอบ

ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ :
วันที่ทดสอบ :

ผลการทดสอบ

หมายเหตุ : แสดงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ
.

ลงนาม
(
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ตัวอย่ างการรายงานผลการทดสอบ (ต่ อ)
(ข้อ 4.5)
เลขที่เอกสาร
xxx/xx

ชื่อห้ องปฏิบตั กิ าร
ทีต่ ้งั :
มยผ. xxxx-51

มาตรฐาน
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เอกสารประกอบการรายงานผลการทดสอบ

หมายเหตุ อาจใช้เป็ นเอกสารแนบ
.

ลงนาม
(
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5

ภาคผนวก
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5.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยง จะต้องมีเครื่ องหมายและฉลากชัดเจนระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ชื่อหรื อสัญลักษณ์ของผูผ้ ลิต
5.1.2 ชื่อรุ่ น และวันที่ผลิตหรื อเทียบเท่า
5.1.3 พิกดั ไฟฟ้ าของอุปกรณ์ แสดงเป็ น โวลต์, แอมป์ ,วัตต์และความถี่
5.1.4 พิกดั ความดังตํ่าสุ ด เดซิเบล ที่ 3.05 เมตร(10 ฟุต) ติดอยูด่ า้ นหน้าอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยง
5.1.5 พิกดั สภาพแวดล้อมในการใช้งาน
5.2 เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
Audible Signal Appliances, UL464
NFPA 72, National Fire Alarm Code
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