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มาตรฐานนี้เป็ นเกณฑ์กาํ หนดคุณสมบัติและการทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์แจ้งเหตุ
ด้วยมือที่ใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร โดยมาตรฐานนี้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบในด้านต่าง ๆ เช่น
การใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อื่น การทดสอบการทํางานปกติ การทดสอบที่อุณหภูมิทวั่ ไป การ
ทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้ า การทดสอบสัญญาณรบกวน การทดสอบการกระแทก
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ขอบข่ าย
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1.1 วัตถุประสงค์
การกํา หนดคุ ณ สมบัติด้า นอัคคี ภ ัย ของวัสดุ ห รื อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ง านในประเทศไทยนี้ จัด ทํา เพื่อเป็ น
แนวทางในการควบคุ ม มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้มี ก ารออกแบบ ติ ด ตั้ง และทดสอบผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ไ ด้
มาตรฐานและสามารถใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ขอบข่าย
1.2.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือในมาตรฐานนี้ ครอบคลุมสําหรับระบบป้ องกันเพลิงไหม้ ติดตั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
1.2.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือในมาตรฐานนี้ เป็ นแบบคอนแทคไฟฟ้ า, แบบสัญญาณอิเลคโทรนิ คส์ส่ง
สัญญาณด้วยมือโดยต่อเข้ากับวงจรของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1.2.3 อุปกรณ์ (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 ค่ าที่ 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
หมายถึงเอกสารฉบับแก้ไขล่าสุ ด
2.

นิยาม

เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ดังนี้ นอกจากกรณี ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
“กล่ องแจ้ งสั ญญาณแบบมีรหัส” (Coded Signaling Box) หมายถึง อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือซึ่ งมีกลไกทําให้การ
แจ้งเหตุเป็ นรหัสสัญญาณ
“กล่ องแจ้ งสั ญญาณแบบไม่ ใช้ รหัส” (Non-coded Signaling Box) หมายถึง อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือจะแจ้ง
สัญญาณเพลิงไหม้ จากการทํางานของสวิทช์ไฟฟ้ า
-1-

“อุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมือ” (Manual Station, Manual Call Point, Signaling Box) หมายถึง อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณที่
ใช้สาํ หรับให้บุคคลแจ้งเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น
3.

มาตรฐานอ้างถึง

3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงในส่ วนนี้ประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
3.1.2 NFPA 72, National Fire Alarm Code
4.

มาตรฐานการทดสอบ

ฉบ
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4.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
4.1.1 สถานีแจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Call Station)
4.1.1.1 สวิทช์แจ้งเหตุแบบมือใช้ติดฝัง เป็ นแบบดึงหรื อกดปุ่ มมีแท่งแก้วหรื อกระจก ป้ องกัน
ไม่ให้ดึงหรื อกดได้ง่ายนัก มี ป้ ายแสดง "FIRE" และรหัสโซนแจ้งเหตุ ให้เห็ นได้
ชัดเจน
4.1.2 รู ปร่ างและวัสดุภายนอก
4.1.2.1 ชิ้ นส่ วนไฟฟ้ าของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือจะต้องประกอบอยู่ในส่ วนห่ อหุ ้มป้ องกัน
หน้าสัมผัสไฟฟ้ า ป้ องกันความเสี ยหายทางกลซึ่ งอาจมีผลต่อการทํางานของอุปกรณ์
แจ้งเหตุ
4.1.2.2 อุปกรณ์ แจ้งเหตุท้ งั แบบติดตั้งฝั งหรื อติดลอยต้องมีกล่องยึดสําหรับจุดต่อสายพร้อม
เอกสารหรื อสามารถติดตั้งเข้ากับกล่องต่อสายมาตรฐาน
4.1.2.3 ต้องมีที่วา่ งภายในจุดต่อสายเพียงพอสําหรับบุชชิ่งแหวนยึดสําหรับท่อร้อยสายไฟ
4.1.2.4 โครงสร้างของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือต้องแข็งแรงไม่แตกหักภายใต้สภาวะการใช้งาน
โดยการทําให้ม่านกั้น แท่งแก้ว หรื อวัสดุป้องกันการแจ้งเหตุแตก หัก หรื อทํางาน
4.1.2.5 โครงสร้างของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือสามารถทําจากวัสดุโลหะหล่อ โลหะแผ่น หรื อ
วัสดุ อโลหะ แข็งแรงสามารถทนการกระแทก ความชื้ น อุณหภูมิภายใต้การใช้งาน
ตามที่ออกแบบ
4.1.3 การป้ องกันระหว่างการบริ การ
4.1.3.1 ชิ้นส่ วนที่ไม่มีฉนวนป้ องกันที่เป็ นวงจรแรงดันสู งหรื อส่ วนเคลื่อนไหว ซึ่ งอาจทําให้
เกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูใ้ ช้งานจะต้องถูกป้ องกัน โดยระบุวงจรอันตรายเพื่อลดความเสี่ ยงใน
การสัมผัสส่ วนแรงสูงนั้น
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4.1.4 วัสดุภายใน
4.1.4.1 ต้องเตรี ยมฝาครอบกันฝุ่ นเพื่อป้ องกันอุปกรณ์ชิ้นส่ วนหากต้องใช้ในบริ เวณนั้น
4.1.4.2 ชิ้นส่ วนภายในจะต้องติดตั้งอย่างแข็งแรงไม่หลวมไม่เกิดไฟฟ้ ารั่วหรื อทําให้ผใู ้ ช้งาน
บาดเจ็บ
4.1.5 สายตัวนํา
4.1.5.1 ขนาดของสายตัวนําภายในอุปกรณ์จะต้องไม่เล็กกว่า 1.0 ตารางมิลลิเมตร หากใช้เป็ น
จุดต่อสายแทนขั้วต่อสายจะต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 152 มิลลิเมตร แยกระหว่าง
สายด้านเข้าและด้านออก ฉนวนสําหรับสายไฟต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.8 มิลลิเมตร
(1/32 นิ้ว)
4.1.5.2 ขั้วต่อสาย
4.1.5.2.1 ขั้วต่อสายจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่าํ กว่า 4 มิลลิเมตร สําหรับ
ต่อสายที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร
4.1.5.2.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ จะต้องแยกขั้วต่อสายทางด้านเข้าและออกจากกัน
4.1.5.2.3 สายไฟฟ้ าที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติใช้งานในแรงดันและอุณหภูมิเกินกว่าที่
อุปกรณ์แจ้งเหตุกาํ หนด ติดตั้งยึดโดยสายรัดห่ างจากส่ วนเคลื่อนไหวและ
มีคม
4.1.5.2.4 สายไฟฟ้ าหรื อตัวนําภายในจะต้องมีความยาวเพียงพอให้เปิ ดฝาครอบ
อุ ป กรณ์ แ จ้ง เหตุ ด้ว ยมื อ ออกจนสุ ด และไม่ ข ัด ขวางการทํา งานของ
ชิ้นส่ วนอื่น
4.1.5.2.5 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือที่ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันสู ง ต้องมีข้ วั ต่อระบุ “G”
, ”Gnd”, ”Ground”หรื อสายไฟสี เขียว,เขียวเหลือง สําหรับต่อสายดิน
4.1.6 อุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.6.1 วัสดุฉนวนไฟฟ้ าจะต้องเป็ นแบบไม่ก่อให้เกิดเปลวเพลิงกัน ความชี้นซึ่งรวมถึงฉนวน
ของอุปกรณ์รีเลย์และหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วย
4.1.6.2 ชิ้นส่ วนนํากระแสไฟฟ้ า
4.1.6.2.1 ชิ้นส่ วนนํากระแสไฟฟ้ า จะต้องทําจากวัสดุปลอดสนิม เช่น เงิน ทองแดง
ทองแดง อัลลอยด์
4.1.6.2.2 ชิ้ นส่ วนไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ แจ้งเหตุด้วยมื อที่ มีแ รงดันไฟฟ้ าสู งกว่า 30
โวลต์ จะต้องระบุหรื อห่ อหุม้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอันตราย
4.1.6.3 ชิ้ น ส่ วนสวิทช์จ ะต้องมี อ ตั ราการทนแรงดัน และกระแสไฟฟ้ าไม่ ต่ าํ กว่าที่ อุปกรณ์
กําหนด
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4.1.6.4 หลอดไฟและขาหลอดไฟจะต้องมีอตั ราการทนแรงดันและกระแสไฟฟ้ าไม่ต่าํ กว่าที่
อุปกรณ์กาํ หนด
4.1.6.5 อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องมีโครงสร้างภายนอกป้ องกันนํ้าเข้าภายใน
4.1.6.5.1 รู ต่อท่อร้อยสายต้องเป็ นเกลียวหรื ออยู่ในตําแหน่ งตํ่ากว่าจุดต่อสายที่ต่าํ
ที่สุด และต้องมีระบายนํ้าด้วย
4.1.6.5.2 ปะเก็นต้องเป็ นวัสดุป้องกันความชื้น
4.2 การออกแบบ
4.2.1 ข้อกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็ นไปตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้ และ
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 ฉบับล่าสุ ดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย หรื อ มาตรฐานสากลลที่เป็ นที่
น่าเชื่อถือและนิ ยมใช้กนั คือ มาตรฐาน NFPA 72 ,National Fire Alarm Code ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกล่าวจะกล่าวถึงการออกแบบทั้งระบบ สําหรับการออกแบบในส่ วนอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ
จะมีขอ้ กําหนด ดังนี้ :4.2.2.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทําหน้าที่แจ้งเหตุให้คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็ ว
ก่อนที่เหตุการณื การเกิดไฟไหม้จะลุกลาม จนเป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย
อุปกรณ์ แจ้งเหตุ ด้วยมื อจะเป็ นอุ ปกรณ์ ประเภทหนึ่ งที่ ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่ พบเห็ น
เหตุการณ์ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของอาคารทราบและการแจ้งเหตุน้ ี จะใช้เป็ นสัญญาณ
เริ่ มต้นเพื่อเชื่อมต่อให้ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ทํางาน เช่น ระบบเตือนภัยด้วยเสี ยง
หรื อแสงเพื่อให้ผใู ้ ช้อาคารอพยพ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบอัดอากาศในบันไดหนี
ไฟและโถงลิฟต์ การหยุดการทํางานของระบบจ่ายลมเพื่อควบคุมการแพร่ กระจาย
ควันไฟ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบลิฟต์ ระบบปิ ดประตู แผงกั้นไฟ และระบบ
ปลดล็อคประตู เป็ นต้น
4.2.2.2 การออกแบบตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ
4.2.2.2.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือจะต้องออกแบบให้มีในทุกชั้น ทุกโซน โดย
ตําแหน่งติดตั้งจะอยูท่ ี่ประตูทางออก โดยต้องห่ างจากประตูไม่เกิน 1.50
เมตร
4.2.2.2.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือต้องติดตั้งในตําแหน่ งที่เห็นได้ชดั เจน และอยูใ่ น
พื้นที่ ทุกทางเข้าออกและทางหนี ไฟของแต่ละชั้นของอาคารที่สามารถ
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4.2.2.2.3

4.2.2.2.4

เข้าถึงได้สะดวก ติดตั้งอยูส่ ู งจากพื้นระหว่าง 1.20 ถึง 1.30 เมตร โดย
ระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือไม่เกิน 60.00 เมตร (วัดตาม
แนวทางเดิน)
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมืออาจต่อเข้ากับโซนตรวจจับที่มีอุปกรณ์ตรวจจับ
อัตโนมัติติดตั้งอยู่และใช้ป้องกันพื้นที่เดี ยวกันก็ได้ แต่ตอ้ งยังคงมี การ
ตรวจคุมวงจรโซนตรวจจับอยู่ และการทํางานของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ย
มื อ ต้อ งไม่ ท ํา ให้ อุ ป กรณ์ แ สดงผลของอุ ป กรณ์ ต รวจจั บ อื่ น ที่ มี อ ยู่
เช่นเดียวกันนั้นต้องดับไป
อุปกรณ์ แจ้งเหตุดว้ ยมือแต่ละตัวต้องมีหมายเลขของโซนตรวจจับอยู่ที่
อุปกรณ์ในลักษณะที่เห็นได้ชดั เจน
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4.3 การติดตั้ง
4.3.1 การติดตั้งจะต้องเป็ นไปตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตและหลักวิศวกรรม โดยอ้างอิงถึงการติดตั้งตาม
แบบที่เป็ นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
หรื อ มาตรฐานสากลลที่เป็ นที่น่าเชื่อถือและนิยมใช้กนั คือ มาตรฐาน NFPA 72 , National Fire
Alarm Code
4.3.2 ผูผ้ ลิตจะต้องจัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อการใช้งานและติดตั้ง ดังนี้
4.3.2.1 เอกสารประกอบอุปกรณ์เพื่อการใช้งานและติดตั้งรวมถึงไดอะแกรมการต่อสายและ
แบบติดตั้ง ตามที่เป็ นคู่มือของอุปกรณ์น้ นั จะถูกใช้เป็ นแนวในการทดสอบ
4.3.2.2 คําแนะนําและแบบของผูผ้ ลิตนี้ จดั เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการติดตั้งใช้งานและบํารุ งรักษา
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ
4.3.3 สําหรับข้อกําหนดในการติดตั้งทัว่ ไปมีดงั นี้
4.3.3.1 ให้ติดตั้งแผงควบคุมของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งแบตเตอรี่ และเครื่ องอัด
ประจุในแผงควบคุมของอาคารตามตําแหน่งที่กาํ หนด
4.3.3.2 สายไฟฟ้ าให้ใช้สาย มอก. ชนิด 70 องศาเซลเซี ยส 750 โวลต์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0
ตารางมิลลิเมตร โดยใช้ขนาดตามที่ผผู ้ ลิตแนะนําขึ้นอยูก่ บั ระยะความยาวของสายนั้น
สายให้ใช้สายสี ตามระบบสี ที่กาํ หนด และต้องมีป้ายรหัสติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้า
แผง หรื อต่อสายระหว่างทาง สายสัญญาณทั้งหมดให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่กาํ หนด
แยกเป็ นอิ สระจากระบบอื่ น ๆ เมื่ อติ ด ตั้งแล้ว ต้องมี การทดสอบสายขาด และสาย
ลัดวงจร
4.3.3.3 ตําแหน่ งอุปกรณ์ตรวจจับหรื ออุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมืออาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การก่อสร้างให้ผูร้ ับจ้างขออนุ มตั ิจากผูค้ วบคุมงานก่ อนดําเนิ นงาน ให้ยึดมาตรฐาน
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4.3.3.4

4.3.3.5
4.3.3.6
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4.3.3.7

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในการเลือกชนิด
และตําแหน่งเครื่ องตรวจจับ หากผังกั้นห้องมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อติดตั้งระบบเสร็ จแล้ว ต้องมีการทดสอบการทํางานของระบบให้ครบถ้วนโดยมี
ผูแ้ ทนของผูว้ ่าจ้างเข้าร่ ว มด้วยตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุ เ พลิ ง ไหม้ของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกําหนด
ผูร้ ับจ้างต้องทําการอบรมพนักงานของผูว้ ่าจ้างให้รู้ถึงวิธีที่ใช้ของระบบ อุปกรณ์ และ
อบรมวิธีบาํ รุ งรักษาให้แก่พนักงานของผูว้ า่ จ้างด้วย
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์และผลงานการติดตั้งเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ผู ้
ว่าจ้างรับมอบระบบมาใช้งาน
การทดสอบหลังการติดตั้งตามมาตรฐานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย มีดงั นี้
4.3.3.7.1 ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ทั้งหมด
4.3.3.7.2 ทดสอบโดยการกดปุ่ มสัญญาณเสี ยงแจ้งเหตุ ปุ่ มแจ้งขัดข้องสําหรับโซน
ตรวจจับ แต่ ล ะโซนว่า ทํา งานถู ก ต้อ ง ทดสอบเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ข อง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าหลัก โดยการเปิ ดและปิ ดอย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อความมัน่ ใจ
ว่าจะไม่เกิดขัดข้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าหลัก
4.3.3.7.3 ตรวจการทํางานของชุดโซนตรวจจับร่ วมกับระบบอื่น ๆ
4.3.3.7.4 ตรวจสอบชุ ด แจ้ง เหตุ ห ลัก ในการรั บสั ญ ญาณแจ้ง เหตุ จ ากแต่ ละโซน
ตรวจจับและตรวจสอบการส่ งสัญญาณแจ้งเหตุจากชุดแจ้งเหตุหลักไปยัง
บริ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่ทาํ หน้าที่ควบคุมเพลิงไหม้
4.3.3.7.5 ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ าหลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้ าสํารอง ว่าเป็ นชนิ ดที่
เหมาะสมและมีพิกดั เหมาะสมกับความต้องการตามที่กาํ หนด โดย
ดําเนิ นการตรวจสอบตามคําแนะนําของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เพื่อให้
แน่ ใ จได้ว่ า ชนิ ด ของตัว ประจุ และการปรั บ ค่ า ถู ก ต้อ งตามชนิ ด ของ
แบตเตอรี่
4.3.3.7.6 ตรวจสอบ “แบบที่ติดตั้งจริ ง” ว่าถูกต้องกับการติดตั้งจริ ง และตรวจสอบ
คู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนตรงกับที่ติดตั้งใช้งาน
4.3.3.7.7 บันทึกผลของการปฏิบตั ิการตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น บันทึกแรงดันไฟฟ้ า
และกระแสของเครื่ องประจุ อุปกรณ์ตรวจจับ และการระบุรายละเอียด
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บริ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เป็ นต้น) ในสมุดบันทึกประวัติการทํางานของระบบ และ
ปรับให้ระบบทํางานในสภาวะปกติ
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4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์
4.4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อื่น
4.4.1.1 การใช้งานร่ วมระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับแบบสองสาย (Two-wire Detector) ซึ่ งให้
สัญญาณและรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากวงจรเริ่ มสัญญาณของแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ โดยใช้สายสองเส้น ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และอื่น ๆ ของ
อุปกรณ์ตรวจจับและวงจรเริ่ มสัญญาณ
4.4.1.2 การประเมิณการใช้งานร่ วมกันจะต้องทําการทดสอบต่ออุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับแผง
ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน และผ่านการทดสอบในส่ วนการ
ทดสอบ
4.4.2 อุปกรณ์ที่ทดสอบและข้อมูลประกอบ
4.4.2.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือที่นาํ มาทดสอบเป็ นตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่จะถูกทดสอบต่อไป
ตัวอย่างทดสอบต้องเป็ นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในการผลิตปกติ
4.4.2.2 ข้อมูลของอุปกรณ์ในอุปกรณ์ ตรวจจับเช่ น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน ต้องจัดเตรี ยม
ประกอบการทดสอบอุปกรณ์
4.4.2.3 เอกสารดังต่อไปนี้ตอ้ งจัดเตรี ยมด้วย
(1) เอกสารแสดงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในการผลิต รวมถึ งการตรวจสอบใน
สายการผลิต การทดสอบอุปกรณ์
(2) เอกสารประกอบการทํางานของวงจรในสภาวะใช้งาน แจ้งเหตุ และ ผิดปกติ
(3) เอกสารระบุ ตําแหน่งวัสดุ ฉนวน โลหะ พลาสติก ในโครงสร้างของอุปกรณ์ที่จะ
ทดสอบ
(4) การยึดจับและระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์
(5) อธิบายการทดสอบในขั้นตอนการผลิตของโรงงาน
4.4.2.4 อุปกรณ์ แจ้งเหตุดว้ ยมือแบบอิเลคทรอนิ คส์ จะต้องจัดเตรี ยมแผงควบคุมระบบและ
อุปกรณ์ตรวจวัดด้วย
4.4.3 แรงดันทดสอบ
4.4.3.1 แรงดันและความถี่ทดสอบแรงดัน 220-240 โวลต์ ให้ทดสอบที่ 240 โวลต์ ระดับ
แรงดันอื่นให้ทดสอบตามระดับแรงดัน ความถี่ที่ป้ายฉลากของอุปกรณ์
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4.4.4 ตัวอย่างทดสอบ
4.4.4.1 จํานวนอุปกรณ์ในการทดสอบจํานวน 3 ชิ้น ทําการทดสอบตามขั้นตอนที่ 4.4.5
4.4.4.2 ติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ทดสอบในกล่ องตามเอกสารใช้ง านและต่ อเข้ากับแผงควบคุ ม หรื อ
อุปกรณ์แสดงผลอื่นที่สามารถแสดงผลโดยมีผลลัพธ์ไม่ต่างกัน
4.4.5 วิธีทดสอบ
4.4.5.1 การทดสอบการใช้งานปกติ
4.4.5.1.1 อุ ป กรณ์ แ จ้ง เหตุ ด้ว ยมื อ ต้อ งทํา งานตรงตามที่ ร ะบุ ต ามเอกสารกํา กับ
อุปกรณ์
4.4.5.1.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือหากใช้ส่งสัญญาณมากกว่าการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
จะต้องมีคุณสมบัติทุกข้อดังนี้
4.4.5.1.2.1 การส่ งสัญญาณจะต้องไม่กระทบกับการส่ งสัญญาณอื่น
4.4.5.1.2.2 ต้องไม่ มีการส่ งสัญญาณเตื อนผิดพลาด(False Alarm)
ระหว่างการส่ งสัญญาณอื่น
4.4.5.1.2.3 ไม่ทาํ ให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4.4.5.1.3 การใช้งานร่ วมกันระหว่างอุปกรณ์ แจ้งเหตุ ด้วยมื อและระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ต้องเป็ นไปตามการใช้งานที่ระบุในเอกสารแนบใช้งานของทั้ง
สองอุปกรณ์
4.4.5.1.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือที่มีแผ่นกระจก แท่งแก้ว หรื อวัสดุ อื่นที่ทาํ งาน
อย่างเดียวกัน คือแตกหรื อหักออกเมื่อถูกใช้งาน ต้องทดสอบโดยทําให้
ชิ้นส่ วนนั้นแตกเป็ นจํานวน 5 ครั้ง และไม่มีเศษชิ้นส่ วนใดขัดขวางการ
ทํางานของอุปกรณ์ทดสอบ แรงที่ใช้ในการดึงหรื อกดเพื่อให้อุปกรณ์
ทํางานสู งสุ ดต้องไม่เกิน 67 นิ วตัน วัดตามแนวแรง ส่ วนอุปกรณ์แจ้งเหตุ
ด้วยมือที่ตอ้ งใช้การตีแรงที่ใช้ในการตีต่าํ สุ ด คือ 1.36 จูล วัดตามแนวแรง
เช่นกัน
4.4.5.1.5 ต้องมีขอ้ ความแสดงวิธีใช้งานที่อุปกรณ์
4.4.5.1.6 หน้าสัมผัสไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ แจ้งเหตุ ด้วยมื อไร้ รหัส จะต้องคงอยู่ใ น
สภาวะถูกใช้งานจนกว่าจะมีการปรับตั้งกลับสู่ สภาวะปกติโดยบุคคล
4.4.5.2 การทดสอบการทํางานที่อุณหภูมิทว่ั ไป
4.4.5.2.1 อุปกรณ์ ตวั อย่างต้องอยู่ในสภาวะปกติภายใต้การทํางานตามที่ระบุใน
เอกสารแนบใช้งาน
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อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบให้ทดสอบที่ 25 องศาเซลเซี ยส ปรับเพิ่มอุณหภูมิ
ตามเอกสารแนบใช้งาน
4.4.5.2.3 การวัด อุณหภูมิที่ตวั อุปกรณ์ ให้ยึด อุ ปกรณ์ ให้มนั่ คง ให้อ่านค่า 3 ครั้ ง
ภายใน 5 นาทีหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงถือว่าคงที่
4.4.5.2.4 หลังจากผ่านการทดสอบ 4.4.5.2 แล้วอุปกรณ์จะต้องผ่านการทดสอบใน
หัวข้ออื่นได้
4.4.5.2.5 อุ ป กรณ์ สํา หรั บ ใช้ภ ายนอกอาคาร ต้อ งสามารถทํา งานได้ต ามปกติ ที่
อุณหภูมิ 66 องศาเซลเซียส
4.4.5.2.6 อุ ป กรณ์ สํา หรั บ ใช้ภ ายนอกอาคาร ต้อ งสามารถทํา งานได้ต ามปกติ ที่
อุณหภูมิที่ 30 ± 2 องศาเซลเซียส และที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 85 ± 5
4.4.5.3 การทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้ า
4.4.5.3.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือต้องสามารถทํางานได้ดีเมื่อถูกใช้งาน 500 ครั้ ง
ในอัตรา 6 ครั้ งต่อนาที โดยมีการจ่ายกระแสและแรงดันที่ ร้อยละ 150
ของพิกดั ของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือตามที่ระบุในเอกสารแนบใช้งาน
4.4.5.3.2 อุ ป กรณ์ ต ้อ งถู ก ทดสอบโดยการต่ อ โหลดตามพิ กัด การใช้ง านของ
หน้าสัมผัส ดังนี้
4.4.5.3.2.1 ทดสอบกับ แหล่ ง จ่ า ยกรแสไฟฟ้ ากระแสตรงและหรื อ
กระแสสลับตามที่ระบุในพิกดั ของหน้าสัมผัสไฟฟ้ า
4.4.5.3.2.2 ทดสอบกับ แหล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงและหรื อ
กระแสสลับ ตามที่ ร ะบุ ใ นพิ กัด ของหน้าสัมผัสไฟฟ้ าที่ ค่ า
พิกดั สูงสุ ด
4.4.5.3.3 การทดสอบโหลดวงจรกระแสสลับ โหลดขดลวดเหนี่ ย วนํา เสมื อ น
จะต้องมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ 0.6 หรื อตํ่ากว่า
4.4.5.3.4 อุปกรณ์ตวั อย่าง 3 ชิ้ นจะต้องทํางานได้โดยปกติภายใต้การต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟที่มีพิกดั ร้อยละ 110 จากพิกดั ปกติ
4.4.5.3.5 อุปกรณ์ ตวั อย่าง 3 ชิ้ นจะต้องทํางานได้โดยปกติ ภายใต้การต่ อกับ
แหล่งจ่ายไฟที่มีพิกดั ร้อยละ 85 จากพิกดั ปกติ
4.4.5.4 การทดสอบสัญญาณรบกวน (Transient)
4.4.5.4.1 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมืออิเลคทรอนิ คส์ จะต้องสามารถทํางานได้
ตามปกติทาํ การทดสอบโดยใช้อุปกรณ์จาํ นวน 2 ชิ้น
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4.4.5.2.2
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ทําการทดสอบทั้งวงจรขาเข้าและขาออก โดยรู ปคลื่นสัญญาณรบกวน 4
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 2400
โวลต์และอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดัน Pulse Rise Time ที่ 100 โวลต์ต่อ
ไมโครวิ น าที โดยมี ช่ ว ง พัล ซ์ ป ระมาณ 80 ไมโครวิ น าที และระดับ
พลังงานประมาณ 1.2 จูล ส่ วนรู ปคลื่ นสัญาณรบกวนอื่นให้อยู่ในช่ วง
แรงดัน 100-2,400 โวลต์ ช่ วงพัลซ์ประมาณ 80-100 ไมโครวินาที และ
ระดับพลังงานประมาณ 0.03-1.2 จูล
4.4.5.4.3 ให้จ่ายพลังงานแหล่งกําเนิดสัญญาณรบกวนตาม 4.4.5.4.2 ให้กบั ตัวอย่าง
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือนั้นและทดสอบ ไม่เกิน 6 พัลซ์ต่อนาที
4.4.5.4.3.1 ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําบวก และ ขั้วดิน 20 พัลซ์
4.4.5.4.3.2 ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําลบ และ ขั้วดิน 20 พัลซ์
4.4.5.4.3.3 ทดสอบที่ระหว่างขั้วตัวนําบวก และ ขั้วลบ 20 พัลซ์
4.4.5.5 การทดสอบการกระแทก
4.4.5.5.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือจะต้องทนการกระแทกและการสั่นสะเทือน ใน
ระหว่างการเข้าบริ การโดยไม่ทาํ ให้ส่วนต่าง ๆ ทํางานผิดปกติ
4.4.5.5.2 การทดสอบการกระแทกให้ทาํ โดยติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบให้แน่นหนาลง
ที่ตรงกลางของแผ่นไม้อดั ขนาด 1.8 เมตร x 1.2 เมตร หนา 18 มิลลิเมตร
(6 ฟุต x 4 ฟุต หนา 3/4 นิ้ว) ตามรู ปที่ 1
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4.4.5.4.2
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4.4.5.5.3

รูปที่ 1
(ข้อ 4.4.5.2)
ทดสอบโดยกระแทกด้วยแรง 4 จูล ลงที่ตรงกลางของอีกด้านหนึ่ งของ
แผ่นไม้น้ นั โดยลูกกลมโลหะนํ้าหนัก 0.54 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 50
มิลลิเมตร ต่อกับแกนเพนดูลมั ตามรู ป ยกสู ง 775 มิลลิเมตร ต่อสายเข้า
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและหลอดไฟเพื่อดูผลการทํางานที่อาจผิดปกติ
การทดสอบการตก สําหรับกุญแจหรื ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้อื่น ๆ ให้ทิ้ง
ให้ตกจากที่สูง 0.90 เมตร เป็ นจํานวน 5 ครั้ ง ลงบนพื้นไม้แข็ง จะต้อง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.5 การรายงานผล
การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้
4.5.1 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ
4.5.2 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ
4.5.3 ชื่อของห้องปฏิบตั ิการ
4.5.4 ผูส้ นับสนุนการทดสอบ
4.5.5 วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการทดสอบ
4.5.6 ผลิตภัณฑ์หรื อยีห่ อ้
4.5.7 วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบตั ิการ
4.5.8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและผลการทดสอบอุปกรณ์
-11-
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4.5.9 ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติ กรรมของตัวอย่างทดสอบ ระหว่างและหลังการทดสอบ โดย
รายละเอียดในส่ วนนี้รวมถึง รอยร้าว การเสี ยรู ป
4.5.10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ ให้รายละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
กําหนด
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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 : แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ
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 เครื่ องหมายและฉลากอุปกรณ์ แจ้งเหตุดว้ ยมือ จะต้องมีเครื่ องหมายและฉลากชัดเจนระบุรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ชื่อหรื อสัญลักษณ์ของผูผ้ ลิต
5.1.2 ชื่อรุ่ น เลขที่รุ่น
5.1.3 พิกดั ไฟฟ้ าของหน้าสัมผัสไฟฟ้ า แสดงเป็ น โวลต์ แอมป์ วัตต์ และความถี่
5.1.4 ข้อความแสดงวิธีใช้งานเห็นได้ชดั เจนแสดงว่าเป็ นอุปกรณ์สําหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หลังจาก
ติดตั้งแล้ว
5.2 เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
Manual Signaling Boxes for fire alarm systems, UL38
NFPA 72, National Fire Alarm Code

-15-

