ระบบ Fire Alarm System

Fire Alarm Systems หรื อ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้ สําหรับแจ้ งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดย
จะใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station
( Manual Call Point ) เป็ นต้ น ซึง่ จะทําให้ เราสามารถรับรู้และแก้ ไข ไม่ให้ ไฟไหม้ นนลุ
ั ้ กลามจนไม่สามารถควบคุมได้
ส่ วนประกอบของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)
ส่วนประกอบที่สาํ คัญของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม มี 5 ส่วนใหญ่ๆ ซึง่ ทํางานเชื่อมโยงกัน
1. ชุดจ่ ายไฟ (Power Supply)
ชุดจ่ายไฟ เป็ นอุปกรณ์แปลงกํา ลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็ นกํา ลังไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้ ปฎิบตั ิงาน ของระบบ
และจะต้ องมีระบบไฟฟ้าสํา รอง เพื่อให้ ระบบทํา งานได้ ในขณะที่ไฟปกติดบั

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
เป็ นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทํา งานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทังหมด
้
จะประกอบด้ วย
วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทํา งาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจร
สัญญาณแจ้ งการทํา งานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้ อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ ตํ่า
หรื อไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้ น ตู้แ◌้ ผงควบคุม(FCP) จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะ
ต่างๆบนหน้ าตู้ เช่น
- Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้ งเหตุ
1. ชุดจ่ายไฟ
2. แผงควบคุม
3. อุปกรณ์ประกอบ
4. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ 4. อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
- Zone Lamp : จะติดค้ างแสดงโซนที่เกิดAlarm
- Trouble Lamp : แจ้ งเหตุขดั ข้ องต่างๆ
- Control Switch : สํา หรับการควบคุม เช่น เปิ ด/ปิ ดเสียงที่ต้ แู ละกระดิ่ง,ทดสอบการทํา งานตู้,ทดสอบ
Battery,Resetระบบหลังเหตุการณ์เป็ นปกติ
3. อุปกรณ์ เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)
เป็ นอุปกรณ์ต้นกําเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภยั ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
3.1 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้ แก่ สถานีแจ้ งสัญญาณเตือนอัคคีภยั แบบใช้ มือกด
(Manual Push Station)
3.2 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็ นอุปกรณ์อตั โนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้
ได้ แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน(Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
(Flame Detector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ ส(Gas Detector)
4. อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณด้ วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)
หลังจากอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทํา งานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม(FCP) แล้ ว FCPจึงส่งสัญญาณ
ออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้ แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็ นต้ นเพื่อให้ ผ้ อู ยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบหรื อเจ้ าหน้ า
ที่ดบั เพลิงได้ ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ ้น
5. อุปกรณ์ ประกอบ (Auxiliary Devices)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทํา งานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะถ่าย
ทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภยั กับระบบอื่น เช่น

5.1 ส่งสัญญาณกระตุ้นการทํา งานของระบบบังคับลิฟท์ลงชันล่
้ าง, การปิ ดพัดลมในระบบปรับอากาศ,
เปิ ดพัดลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,การควบคุมเปิ ดประตูทางออก,
เปิ ดประตูหนีไฟ, ปิ ดประตูกนั ควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียง และการประกาศแจ้ งข่าว, เปิ ดระบบดับเพลิง เป็ นต้ น
5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทํา งานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เช่น จากระบบพ่นนํ ้าปั๊ มดับเพลิง
ระบบดับเพลิงด้ วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็ นต้ น

กฎหมายกําหนดไว้ วา่ อาคารที่เป็ นอาคารสาธารณะ,อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงต้ องมีข้อกําหนดสําหรับการ
ป้องกันอัคคีภยั ที่หลีกเลีย่ งมิได้ เด็ดขาดแต่ใน อาคารพักอาศัยทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียมอ
พาร์ ทเมนท์ ก็จําเป็ นต้ องมีระบบป้องกันอัคคีภยั ตามสมควรไว้ ด้วยทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยแก่ชีวติ และทรัพย์สนิ
ของผู้อยูอ่ าศัย
การป้องกันอัคคีภยั สามารถกระทําได้ 2 ลักษณะคือ
1. การป้องกันอัคคีภยั วิธี Passive
- เริ่ มจากการจัดวางผังอาคารให้ ปลอดภัยต่ออัคคีภยั คือการวางผังอาคารให้ สามารถป้องกันอัคคีภยั จากการเกิดเหตุสดุ วิสยั ได้
มีวิธีการได้ แก่ เว้ นระยะห่างจากเขตที่ดิน เพื่อกันการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรี ยมพื ้นที่รอบอาคาร สําหรับเข้ าไป
ดับเพลิง ได้ เป็ นต้ น
- การออกแบบอาคาร คือการออกแบบให้ ตวั อาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรื ออย่างน้ อยให้ มีเวลาพอสําหรับหนีไฟได้
นอกเหนือจากนัน้ ต้ องมีการออกแบบที่ทําให้ การเข้ าดับเพลิงทําได้ งา่ ย และมีการอพยพคนออกจากอาคารได้ สะดวก มีทางหนี
ไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. การป้องกันอัคคีภยั วิธี Active คือการป้องกันโดยใช้ ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,ระบายควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดี
- ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเตือนภัยเป็ นระบบ ที่บอกให้ คนในอาคารทราบว่า มีเหตุฉกุ เฉิน จะได้ มีเวลาสําหรับการเตรี ยมตัวหนี
ไฟ หรื อดับไฟได้ มีอปุ กรณ์ในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detector) อันได้ แก่อปุ กรณ์ตรวจจับ
ความร้ อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อีกแบบหนึง่ คืออุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ เป็ น
อุปกรณ์ที่ให้ ผู้พบเหตุเพลิงไหม้ ทําการแจ้ งเตือนมีทงแบบมื
ั้
อดึงและผลัก
- ระบบดับเพลิงด้ วยนํ ้าคือระบบที่มีการเก็บกักนํ ้าสํารอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ จะสามารถใช้ ระบบ
ดับเพลิง ในการดับไฟได้ ระบบนี ้จะประกอบไปด้ วยถึงนํ ้าสํารองดับเพลิง ซึง่ ต้ องมีปริมาณสําหรับใช้ ดบั เพลิงได้ 1- 2 ชม.และ
ประกอบด้ วย ระบบส่งนํ ้าดับเพลิงได้ แก่ เครื่ องสูบระบบท่อ แนวตั ้งแนวนอน, หัวรับนํ ้าดับเพลิง, สายส่งนํ ้าดับเพลิง,

หัวกระจายนํ ้าดับเพลิง นอกจากนี ้ยังมีระบบดับเพลิงด้ วยนํ ้าแบบอัตโนมัติ โดยที่เครื่ องที่อยูบ่ น เพดานห้ องจะทํางาน เมื่อมี
ปริ มาณความร้ อนที่สงู ขึ ้น จนทําให้ สว่ นที่เป็ นกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แล้ วนํ ้าดับเพลิงที่ตอ่ ท่อไว้ ก็จะกระจายลงมาดับไฟ
- เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ เป็ นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ข้ างในบรรจุสารเคมีสําหรับดับเพลิงแบบต่าง ๆ ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็ก ก็
สามารถใช้ เครื่ องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั ้งการลุกลามของไฟได้
- ลิฟต์สําหรับพนักงานดับเพลิงสําหรับอาคารสูง กฎหมายจะกําหนดให้ มีลฟิ ต์สําหรับพนักงานดับเพลิงทํางานในกรณีไฟไหม้
โดยแยกจากลิฟต์ใช้ งานปกติทวั่ ไป ซึง่ จะทําให้ การผจญเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทําได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- ระบบควบคุมควันไฟ การสําลักควันไฟเป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวติ ในเหตุไฟไหม้ อาคารจึงต้ องมีระบบ ที่จะทําให้ มีการ
ชะลอ การแพร่ ของควันไฟ โดยมากจะใช้ การอัดอากาศลงไปในจุดที่เป็ นทางหนีไฟ, โถงบันได และโถงลิฟต์ โดยไม่ให้ ควันไฟ
ลามเข้ าไป ในส่วนดังกล่าว เพิ่มระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคารด้ วย
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) มีหลายชนิดดังนี ้
1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบ่งออกเป็ น 2 แบบดังนี ้
1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน่ (Ionization Smoke Detector) อุปกรณ์ชนิดนี ้ เหมาะสําหรับใช้ ตรวจจับ
สัญญาณควัน ในระยะเริ่ มต้ นที่มีอนุภาคของควันเล็กมาก Ionization Detector ทํางานโดยใช้ หลักการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางไฟฟ้ า โดยใช้ สารกัมมันตภาพรังสี ปริ มาณน้ อยมากซึง่ อยูใ่ น Chamber ซึง่ จะทําปฎิกิริยากับอากาศที่อยู่
ระหว่างขัวบวกและลบ
้
ทําให้ ความนําไฟฟ้ า (Conductivity) เพิ่มขึ ้นมีผลให้ กระแสสามารถไหลผ่านได้ โดยสะดวก เมื่อมี
อนุภาคของควันเข้ ามาใน Sensing Chamber นี ้ อนุภาคของควันจะไปรวมตัวกับ อิออน จะมี ผลทําให้ การไหลของกระแส
ลดลงด้ วย ซึง่ ทําให้ ตวั ตรวจจับควันแจ้ งสถานะ Alarm ทันที
1.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโต้ อิเลคตริ ก (Photoelectric Smoke Detector) เหมาะสําหรับ ใช้ ตรวจจับสัญญาณควัน ใน
ระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ ้น Photoelectric Smoke Detector ทํางานโดยใช้ หลักการสะท้ อนของแสง เมื่อมีควันเข้ ามา
ใน ตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ ออกมาจาก Photoemiter ซึง่ ไม่ได้ สอ่ งตรงไปยังอุปกรณ์รับแสงPhoto receptor
แต่แสงดังกล่าว บางส่วนจะสะท้ อนอนุภาคควันและหักเหเข้ าไปที่Photo receptor ทําให้ วงจรตรวจจับของตัวตรวจ จับควันส่ง
สัญญาณแจ้ ง Alarm
2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน เป็ นอุปกรณ์แจ้ งอัคคีภยั อัตโนมัติรุ่นแรกๆ มีหลายชนิด ซึง่ นับได้ วา่ เป็ น อุปกรณ์ที่ราคาถูกที่สดุ และ
มีสญ
ั ญาณหลอก (Fault Alarm) น้ อยที่สดุ ในปั จจุบนั อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน ที่นิยมใช้ กนั มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี ้จะทํางาน
เมื่อมีอตั ราการเพิ่มของอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปตั ้งแต่ 10 องศา เซลเซียส ใน 1 นาที ส่วนลักษณะการทํางานอากาศ ในส่วน
ด้ านบน ของส่วนรับความร้ อนเมื่อถูก ความร้ อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็ วมากจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาใน
ช่องระบาย ได้ ทําให้ เกิดความดันสูงมากขึ ้นและไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ ดนั ขาคอนแทคแตะกัน ทําให้ อปุ กรณ์ ตรวจจับความ
ร้ อน นี ้ส่งสัญญาณ ไปยังตู้ควบคุม
2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector)
อุปกรณ์ชนิดนี ้จะทํางาน เมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุดที่กําหนดไว้ ซงึ่ มีตงแต่
ั ้ 60 องศาเซล เซียสไปจนถึง 150 องศา
เซลเซียส การทํางานอาศัยหลักการของโลหะสองชนิด เมื่อถูกความร้ อน แล้ วมีสมั ประสิทธิ์การขยายตัวแตกต่างกัน เมื่อนํา
โลหะทังสองมาแนบติ
้
ดกัน (Bimetal) และให้ ความร้ อนจะเกิดการขยายตัวที่แตกต่างกัน ทําให้ เกิดบิดโค้ งงอไปอีกด้ านหนึง่
เมื่ออุณหภูมิลดลง ก็จะคืนสูส่ ภาพเดิม

2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี ้รวมเอา คุณสมบัติของ Rate of Rise
Heat และ Fixed Temp เข้ ามาอยูใ่ นตัวเดียวกันเพื่อตรวจจับความ ร้ อนที่เกิดได้ ทั ้งสองลักษณะ
3. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
โดยปกติจะนําไปใช้ ในบริ เวณพื ้นที่อนั ตรายและมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ สงู (Heat Area) เช่น คลังจ่ายนํ ้ามัน, โรงงาน
อุตสาหกรรม, บริ เวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไม่มาก หรื อบริ เวณที่งา่ ยต่อการ ระเบิดหรื อง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์
ตรวจจับเปลวไฟ จะดักจับความถี่คลื่นแสงในย่านอุลตร้ าไวโอเล็ท ซึง่ มีความยาวคลื่นอยูใ◌่ นช่วง 0.18-0.36 ไมครอนที่แผ่
ออกมาจาก เปลวไฟเท่านั ้น แสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟและ แสงอินฟราเรดจะไม่มีผลทําให้ เกิด Fault Alarm ได้ การพิจารณา
เลือกติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับ ในบริ เวณต่างๆ เราจะคํานึงเรื่ องความปลอดภัยของชีวิต, ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ใน
บริ เวณต่างๆ และลักษณะของเพลิงที่จะเกิด เพื่อที่จะติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ เหมาะสมสถานที่ และไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย
มากเกินไป
การออกแบบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
ปั จจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
1. ความสูงของเพดาน : มีผลกับจํานวนอุปกรณ์ตรวจจับที่ต้องใช้ ตอ่ พื ้นที่ ความร้ อนหรื อควันที่ลอยขึ ้นมา ถึงอุปกรณ์ตรวจจับ
ที่ติดตังบน
้ เพดานสูง จะต้ องมี ปริ มาณความร้ อน หรื อควันที่มากกว่าเพดานตํ่า เพื่อให้ อปุ กรณ์ตรวจจับทํางาน ในเวลาที่
เท่ากัน จึงต้ องลดระยะห่าง ระหว่างตัวตรวจจับ เพื่อให้ ระบบเสริ มกําลังตรวจจับให้ ละเอียดถี่ขึ ้น เราจะพิจารณากําหนดระยะ
จัดวางตัวตรวจจับ ที่ติดบนเพดาน โดยอ้ างอิงจากตารางต่อไปนี ้
พื ้นที่การตรวจจับ
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ความสูงเพดาน
ชนิดตัวตรวจจับ
(เมตร)
(เมตร)
(ตารางเมตร)
ตัวจับควัน (smoke detector)
150
9
0.4
ตัวจับควัน (smoke detector)
75
4.5
4.0
ตัวจับร้ อน (heat detector)
70
6
0.4
4.9
ตัวจับความความร้ อน(heat detector) 35
3
2. สภาพแวดล้ อม : อุณหภูมิ,ไอนํ ้า,ลม,ฝุ่ น,สิง่ บดบัง,ประเภทวัสดุที่อยู่บริ เวณนัน้ ฯลฯ จะมีผลกับการเลือกชนิดของอุปกรณ์
ตรวจจับ และตําแหน่งการติดตั ้ง เช่น ตัวจับควันจะไม่เหมาะกับบริ เวณที่มีฝน,
ุ่ ไอนํ ้าและลม Rate of Rise Heat Detector ไม่
เหมาะที่จะติดไว้ ในห้ องBoiler ถ้ าเป็ นสารติดที่ติด ไฟแต่ไม่มีควันก็จําเป็ นต้ องใช้ Flame Detector ดังนั ้นเราจะต้ องมีพื ้นฐาน
เข้ าใจหลักการทํางานของ ตัวตรวจจับแต่ละชนิด
3. ระดับความสําคัญและความเสี่ยง : เราควรเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่ตรวจจับได้ ไวที่สดุ เพื่อรับรู้เหตุการณ์ ทันทีก่อนที่จะลุกลาม
ใหญ่โต ในบางสถานที่อาจมีปัจจัยเสีย่ งตํ่า เช่น เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในระยะของสายตาของเจ้ าหน้ าที่ประจําตลอดเวลา บริ เวณที่ไม่มี
วัตถุติดไฟ หรื อติดไฟยาก สําหรับบริ เวณที่อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวติ เราจะต้ องใช้ อปุ กรณ์ที่แจ้ งเหตุได้ เร็ วที่สดุ ไว้ ก่อนได้ แก่
ตัวจับควัน
4. เงินงบประมาณที่ตงไว้
ั ้ : งบลงทุนเป็ นข้ อจํากัดทําให้ ไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ตรวจจับ ชนิดที่ดีที่สดุ ติดตั ้งไว้ ทกุ จุดในอาคาร
เพราะราคาสูง จําต้ องยอมเลือกชนิดที่มีราคาถูกไปแพงดังนี ้

1. Fix Temperature Heat Detector - ->
2. Rate of Rise Heat Detector - ->
3. Combination Heat Detector - - >
4. Photo Electric Smoke Detector - ->
5. Ionization Smoke Detector - ->
6. Flame Detector - ->
7. Beam Smoke Detector
อุปกรณ์ที่รับรู้เหตุได้ ไวจะมีราคาแพงกว่าแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับบางสถานที่ เราจะต้ องพิจารณากับข้ ออื่นด้ วย
การจัดแบ่งโซน การที่สามารถค้ นหาจุดเกิดเหตุได้ เร็ วเท่าไร นัน่ หมายถึง ความสามารถในการระงับเหตุก็จะมากขึ ้นด้ วย ดังนั ้น
การจัดโซนจึงเป็ น ความสําคัญใน การออกแบบระบบ Fire Alarm กรณีเกิดเหตุเริ่ มต้ นจะทําให้ กระดิ่งดังเฉพาะโซนนั ้นๆ ถ้ าคุม
สถานการณ์ ไม่ได้ จงึ จะสัง่ ให้ กระดิ่งโซนอื่นๆ ดังตาม แนวทางการแบ่งโซนมีดงั นี ้
1. ต้ องจัดโซน อย่างน้ อย 1 โซนต่อ 1 ชัน้
2. แบ่งตามความเกี่ยวข้ องของพื ้นที่ ที่เป็ นที่เข้ าใจสําหรับคนในอาคารนัน้ เช่น โซน Office, โซน Workshop
3. ถ้ าเป็ นพื ้นที่ราบบริเวณกว้ าง จะแบ่งประมาณ 600 ตารางเมตร ต่อ 1 โซน เพื่อสามารถมองเห็น หรื อค้ นพบจุดเกิดเหตุ
โดยเร็ ว
4. คนที่อยูใ◌่ นโซนใดๆ ต้ องสามารถได้ ยินเสียงกระดิ่ง Alarm ในโซนนันได้
้ ชดั เจน การออกแบบติดตั ้ง Manual Station
ระบบ Fire Alarm จะต้ องมีสวิทซ์กดฉุกเฉิน(Manual Station)ด้ วยอย่างน้ อยโซนละ 1 ชุด สําหรับกรณี ที่คนพบเหตุการณ์
ก่อนที่ Detector จะทํางานหรื อไม่มี Detector ติดตั ้งไว้ ในบริ เวณนัน้ Manual Station จะต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
1. เป็ นการง่ายต่อการสังเกต โดยใช้ สีแดงเข้ ม ดูเด่นหรื อมีหลอดไฟ(Location Light) ติดแสดงตําแหน่งในที่มืดหรื อยามคํ่าคืน
2. ตําแหน่งที่ติดตัง้ ต้ องอยู่บริเวณทางออก ทางหนีไฟ ที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน
3. ระดับติดตั ้งง่ายกับการกดแจ้ งเหตุ (สูงจากพื ้น 1.1-1.5 เมตร)
4. กรณีระบบมากกว่า 5 โซน ควรมีแจ็คโทรศัพท์เพื่อใช้ ติดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่บริ เวณที่เกิดเหตุกบั ห้ องควบคุมของอาคาร เพื่อ
รายงานสถานะการณ์และสัง่ ให้ เปิ ดสวิทซ์ General Alarm ให้ กระดิ่งดังทุกโซน การกําหนดตําแหน่งอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณมีหลายชนิด ได้ แก่ กระดิ่ง ไซเรน ไฟสัญญาณกระพริ บ โดยทัว่ ไปเราจะนิยมติด ตังกระดิ
้
่งไว้ บริ เวณ
ใกล้ เคียง หรื อที่เดียวกับ Manual Station ในระดับหูหรื อเหนือศีรษะ เราจะมีกระดิ่งอย่าง น้ อย 1 ตัว ต่อโซนหรื อเพียงพอ
เพื่อให้ คนที่อยูเ่ ขตพื ้นที่โซนนัน้ ได้ ยินเสียงชัดเจนทุกคน (รัศมีความดังระดับที่ พอเพียงของกระดิ่งขนาด 6 นิ ้วจะไม่เกิน 25
เมตร) ส่วนไซเรนเราจะติดตังไวใต้
้
ชายคาด้ านนอก เพื่อแจ้ งเหตุ ใหบุ้คคลที่อยูน่ อกอาคารได้ รับทราบว่า มีเหตุผดิ ปกติ โดยเรา
จะกําหนด ให้ ไซเรนดังทันทีทกุ ครัง้ ที่เกิดเหตุก่อน จากนั ้นจึงจะรอการตัดสินใจว่าจะให้ โซนอื่นๆดังตามหรื อไม่
ตําแหน่งการติดตั ้งตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panal) เราจะติดตั ้งตู้ควบคุม (FCP) ไว้ บริ เวณที่มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย หรื อช่างควบคุมระบบอาคาร หรื อห้ องเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เป็ นสิง่ จําเป็ นที่ผ้ ใู ช้ ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจะต้ องคํานึงถึงและเลือกใช้ ให้ เหมาะสม

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
เป็ นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทํา งานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทังหมด
้
จะประกอบด้ วย
วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทํา งาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจร สัญญาณแจ้ ง
การทํา งานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้ อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบต เตอรี่ ตํ่า หรื อไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดน
ตัดขาด เป็ นต้ น ตู้แ◌้ผงควบคุม(FCP)จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้ าตู้ เช่น
- Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้ งเหตุ
- Zone Lamp : จะติดค้ างแสดงโซนที่เกิดAlarm
- Trouble Lamp : แจ้ งเหตุขดั ข้ องต่างๆ
- Control Switch : สํา หรับการควบคุม เช่น เปิ ด/ปิ ดเสียงที่ต้ แู ละกระดิ่ง,ทดสอบการทํา งานตู้,ทดสอบBattery,Reset
ระบบหลังเหตุการณ์เป็ นปกติ

