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อุปกรณระบบเตือนอันตรายสวนบุคคล
ของนักดับเพลิง (PASS; Personal Alert Safety
System) ตองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน
NFPA 1982 (ฉบับปจจุบนั คือ ฉบับป 2013 และ
กําลังเตรียมการประกาศใชฉบับใหมคือฉบับป
2018) เปนเครือ่ งมือตรวจจับความเคลือ่ นไหว
ของนักดับเพลิงทีพ่ กอุปกรณนตี้ ดิ ตัวซึง่ จะปลอย
สัญญาณเตือนออกมา หากนักดับเพลิงคนนัน้ ไม
เคลื่อนไหวนาน 30 วินาที จุดประสงคกเ็ พื่อให
นักดับเพลิงคนอืน่ รูว า นักดับเพลิงทีพ่ กอุปกรณ
PASS ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได และ
จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน
นักดับเพลิงตองพกอุปกรณ PASS ใน
สถานการณตอไปนี้
1. ขณะปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม
ภายในอาคาร
2. ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
3. ระหวางเขาตรวจสอบพืน้ ทีห่ ลังไฟดับ
(Overhaul)
ทัง้ นี้ อุปกรณ PASS ติดไวทดี่ า นนอกของ
ชุดดับเพลิง
อุปกรณ PASS จะสงเสียงเตือนเมื่อนัก
ดับเพลิงที่พกพาติดตัวไมเคลื่อนไหวเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาที (อัตโนมัต)ิ หรือนักดับเพลิง
กดสวิทชปลอยเสียงเตือนดวยตัวเอง (แมนวล)

อุปกรณใชพลังงานจากแบตเตอรี มีน้ําหนักไม
เกิน 16 ออนซ (453.6 กรัม) สามารถยึดติดกับ
ชุดดับเพลิงหรือชุดอุปกรณเครื่ องชวยหายใจ
SCBA หรือทีอ่ นื่ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ถูก
ออกแบบใหทํางานใน 3 แบบ ไดแก
 แบบอัตโนมัติ
 แบบแมนวล
 แบบพักเครื่อง
แบบอัตโนมัติ : เครื่องตรวจจับความ
เคลื่อนไหวจะสงสัญญาณกอนเตือนจริง (Prealarm Warning) หลั ง จากนั ก ดั บ เพลิ ง ที่ พก
อุปกรณไมเคลือ่ นไหวเปนระยะเวลาประมาณ 30
วินาที โดยจะมีเสียงแตกตางจากการเตือนจริง
(Alarm) อยางชัดเจน หลังจากสงสัญญาณกอน

เตือนจริง เครือ่ งจะกลับไปเปนแบบอัตโนมัตซิ งึ่
จะมีการตรวจจับความเคลือ่ นไหวของนักดับเพลิง
และเตือนใหมซงึ่ ในการใชงานทัว่ ไป ทัง้ นี้ เครือ่ ง
จะสงเสียงเตือนจริงครัง้ หนึง่ เปนเวลาอยางนอย
ทีส่ ุดหนึง่ ชั่วโมง
แบบแมนวล : เมือ่ ผูพ กพาอุปกรณหรือ
ผูป ฏิบตั งิ านเลือ่ นสวิทชบังคับการทํางานไปเปน
แบบแมนวล ซึง่ สัญญาณเตือนจะดังภายในเวลา
1 วินาที
แบบพักเครือ่ ง : อุปกรณจะหยุดทํางาน
และแบตเตอรี่จะหยุดจายพลังงาน (เปนโหมด
ประหยัดพลังงาน)
ในการเลือ่ นสวิทชเพือ่ เปลีย่ นแบบบังคับ
การทํางานของเครือ่ งตองทําดวยมือทีส่ วมถุงมือ
การเลือ่ นไปยังตําแหนงพักเครือ่ งตองขยับสองครัง้
เพือ่ ปองกันการปดเครือ่ ง (Shutoff) โดยไมตงั้ ใจ
อุปกรณจะสงเสียงเตือนแบตเตอรี่ออน
เมือ่ แบตเตอรีถ่ กู ใชไปจนถึงจุดทีไ่ มสามารถจะให
พลังงานในการเตือนเต็มทีเ่ ปนเวลาหนึง่ ชัว่ โมง
ไดเสียงเตือนแบตเตอรีออ นจะแตกตางจากเสียง
อืน่ ทีด่ งั ออกจากตัวเครือ่ ง
นักดับเพลิงตองตระหนักไวตลอดเวลาวา
อุปกรณมคี ณ
ุ สมบติตรงตามมาตรฐานกําหนดใน
การปองกันหรือตานทานวัตถุหรือแรงกระทําใดๆ
ไมไดหมายความวาอุปกรณนนั้ จะปกปองนักดับ
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เพลิงในทุกสภาพการทํางานหรือในสภาพนอก
มาตรฐานเสี ย งเตื อ นเปรี ย บเที ย บ
เหนือจากการใชทดสอบ การสัมผัสกับสภาพที่ ฉบับป 2013 กับฉบับป 2018
เกินเลยจากประสิทธิภาพที่ไดจากการทดสอบ
ป ค.ศ. 2013 ไดกาํ หนดใหมเี สียงเตือนที่
ของอุปกรณนํามาซึ่งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนมาตรฐาน ดังนัน้ อุปกรณทงั้ หมดไมวา จะเปน
มาตรฐาน NFPA1982 : Standard ของผูผ ลิตรายใดตองปลอยเสียงเตือนทีเ่ ปนสามัญ
on Personal Alert Safety Systems (PASS) สามารถรับรูไดงายในสถานการณอัคคีภัย จุด
ในป ค.ศ.1980 คณะกรรมการเทคนิค ประสงคในการกําหนดเสียงเตือนทีเ่ ปนมาตรฐาน
อุปกรณปองกันสําหรับนักดับเพลง (Technical ก็เพื่ อเพิ่ มความปลอดภัยใหกับนักดบเพลิงที่
Committee on Protective Equipment for Fire กําลังปฏิบัติงานในเหตุเพลิงไหม และเพื่ อให
Fighters) เริม่ ตนรางมาตรฐาน NFPA 1982 เพือ่
ตอบสนองขอเรียกรองของหนวยดับเพลิงใหเขียน
ขอกําหนดอุปกรณใหสญ
ั ญาณเสียงขอความชวย
เหลือเมือ่ นักดับเพลิงทีก่ าํ ลังปฏิบตั งิ านฉุกเฉินไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได สมาคมนักดับเพลิง
นานาชาติ (IAFF; International Association of
Fire Fighters) มีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา
เพือ่ ใหมมี าตรฐานนีข้ นึ้ มา งานพัฒนามาตรฐาน
สําเร็จในฤดูใบไมผลิของป ค.ศ. 1982 จากนั้น
ไดสงมอบให NFPA เพื่อใหการเห็นชอบ และ
มาตรฐาน NFPA 1982 ฉบับแรกก็ไดรับการ
เผยแพรในวันที่ 9 มิถุนายน 1983
ชือ่ ของคณะกรรมการเปลีย่ นไปเปนคณะ
กรรมการเทคนิคชุดเสือ้ ผาและอุปกรณปองกัน เสียงเตือนของอุปกรณ PASS เปนไปในทิศทาง
สําหรับหนวยดับเพลง (Technical Committee on เดียวกัน
Fire Service Protective Clothing and Equipment)
ป ค.ศ. 2015 คณะกรรมการของ NFPA
และมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการระบบเตือนภัย ทีร่ บั ผิดชอบงานอุปกรณ PASS เริม่ รับทราบถึง
สวนบุคคล (PASS) ขึ้นมาเพื่อจัดการเอกสาร ปญหาของหนวยดับเพลิงและนักดับเพลิง เสียง
มาตรฐาน NFPA 1982 ซึง่ มาตรฐานฉบับนีเ้ ขียน เตือนตามมาตรฐานฉบับใหมไดยนิ ยากกวาเสียง
ขอกําหนดของการออกแบบ ประสิทธิภาพ การ ตามมาตรฐานเกา (ฉบับกอนป 2013)
ทดสอบและการรับรองของอุปกรณ PASS สําหรับ
เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2015 คณะ
บุคลากรปฏิบัติงานฉุกเฉินทั้งหมด ไมวาจะใช กรรมการเทคนิคฯ ตัง้ คณะทํางานขึน้ มาสอบสวน
พกพาแยกตางหากหรือรวมชุดอยูก บั อุปกรณอนื่ ปญหานี้ และไดกําหนดเสียงเตือนขึ้นมาใหมที่
เชน อุปกรณชวยหายใจ SCBA
จะแนะนําเปนครัง้ แรกในป 2018 ซึง่ บรรจุไวใน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไขรอบตอไปสําหรับ
มาตรฐาน NFPA 1982
เสียงเตือนทีส่ รางขึน้ มาใหมไดการยอมรับ
วาเปนการพัฒนาของเสียงเตือนตามมาตรฐานป
2013 ซึง่ มีการทดสอบมาแลวในหลายรูปแบบ
หนึง่ ในนัน้ คือการทดสอบการไดยนิ ภายในอาคาร
ทีเ่ กิดเพลิงไหม นักดับเพลิงทีส่ วมชุดปองกันและ
คลุมหนามิดชิดจะถูกสัง่ ใหคน หาอุปกรณโดยไป
ทางขวาหรือทางซาย โดยภาพรวมของผลการ
ทดสอบจะถู กใช เป นเสี ยงเตื อนในมาตรฐาน
ฉบับป 2018
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สาระสําคั ญของมาตรฐาน NFPA
1982: Standard on Personal Alert Safety
Systems (PASS)

เพื่อเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือของผล
การทดสอบ มีการประชุมเพื่อประเมินผลการ
ทดสอบ 2 ครั้ง คือที่หองทดลองอินเตอรเทค
(Intertek Laboratories) ในคอร ต แลนด
นิวยอรก และทีส่ ถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แหงชาติสหรัฐฯ (NIST; National Institute of
Standards and Technology) ในเกตเธอรเบิรก
รัฐแมรีแลนด ผลการประชุมทั้งสองครั้งมีมติ
ยอมรับผลการทดสอบและใหใชในมาตรฐาน
ฉบับป 2018 ได ทัง้ นี้ มีการทดสอบเพิม่ เติมเพือ่
พิจารณาระยะการคนหา (Distance to Detect)
เปรียบเทียบระยะหางจากอุปกรณ PASS ที่นัก
ดับเพลิงสามารถไดยินครั้งแรก ซึ่งผลสรุปใน
สวนนีจ้ ะรวมอยูใ นมาตรฐานฉบับป 2018 ดวย
การเปลี่ยนแปลงเสียงเตือน PASS ใน
สถานการณฉกุ เฉิน
ผลทีต่ ดิ ตามมาจากการทดสอบอยางเปน
ทางการ คณะทํางานตัดสินใจนําเสียงเตือนของ
อุปกรณ PASS ที่จะบรรจุไวในมาตรฐานฉบับป
2018 มาใชในฉบับปจจุบนั คือฉบับป 2013 กอน
โดยกําหนดให เป นบทเฉพาะกาลสําหรับการ
ปรับปรุงแกไขเบื้องตน (TIA; Tentative Interim
Amendment) โดยไดระบุใหผูผลิตเครื่องชวย
หายใจ SCBA ทุกราย นําเสียงเตือนของอุปกรณ
PASS ที่สรางขึ้นใหมมาใชกับมาตรฐาน NFPA
1982 ฉบับป 2013
การเปลี่ ยนแปลงดังกลาว เปนผลจาก
การศึกษาเกีย่ วกับเสียงเตือนของอุปกรณ PASS
ทีม่ ผี ลตอสุขภาพและชีวติ ของนักดับเพลิงทีป่ ฏิบตั ิ
งานตอบโตเหตุฉกุ เฉิน เนือ่ งจากไดมกี ารพิสจู น

แลววาเสียงเตือนของอุปกรณ PASS ที่จะบรรจุ
ไวในมาตรฐานฉบับป 2018 ใหความปลอดภัย
แกนกั ดับเพลิงในระดับทีส่ งู กวาซึง่ มีผลตอความ
เปนความตายของพวกเขา ดั งนั้ น NFPA จึ ง
ตองการผลักดันใหมผี ลในทางปฏิบตั โิ ดยเร็วทีส่ ดุ
เทาที่จะทําได เรียกวาบังคับใชเสียงเตือนใหม
กอนมาตรฐานฉบับป 2018 จะมีประกาศใช
โดยผานบทเฉพาะกาลฯ TIA
บทเฉพาะกาลฯ TIA มี ผลบั งคั บใช
ตั้งแต 21 ธันวาคม ป 2016
ตั้งแต 21 ธนวาคม ป 2016 บทเฉพาะ
กาบมีผลบังคับใช ซึ่งผูผลิตเครื่องชวยหายใจ
SCBA ต องใช เสี ยงเตื อนของอุ ปกรณ PASS
แบบใหมตามที่กําหนดไวใน TIA ไมวาอุปกรณ
PASS นั้นจะแยกเปนเอกเทศ หรือรวมอยูใน
ชุดเดียวกับอุปกรณ SCBA (หนวยดับเพลิงใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสวนใหญใชอุปกรณ
PASS ที่รวมชุดอยูในเครื่องชวยหายใจ SCBA)

บทที่ 6 ข อกํ า หนดการออกแบบ
(Chapter 6 Design Requirements)
6.1 ข อ กํา หนดการออกแบบทั่ วไป
สําหรับอุปกรณ PASS
6.1.1 อุปกรณ PASS อยางนอยทีส่ ดุ ตอง
ออกแบบตามข อกําหนดในมาตรฐานนี้ และ
ตองไดรับการตรวจสอบและประเมินผล โดย
องคกรใหการรับรองตามทีร่ ะบุไวในสวนของการ
ตรวจสอบและทดสอบ
6.1.2 การออกแบบอุปกรณ PASS ตอง
ใหความปลอดภัยและความมัน่ คงในการใชงาน
6.1.2.1 อุปกรณ PASS ทีเ่ ปนชนิดใชงาน
ตามลําพัง (Stand-alone PASS) ตองออกแบบ
ใหอยูในบรรจุของตัวเอง เปนอุปกรณอิสระที่มี
ตัวเรือนเดี่ยวซึ่งปดมิดชิด ไมเปนสวนหนึ่งหรือ
หลายสวนของชุดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกัน
6.1.2.2 อุปกรณ PASS แบบรวมเปน
สวนหนึง่ ของอุปกรณอนื่ (Integrated PASS) ตอง
ออกแบบใหสว นหนึง่ หรือหลายสวนของอุปกรณ
รวมอยูก ับชุดเสือ้ ผาหรืออุปกรณปอ งกันโดยไม
แยกออกมาตามลําพังหรือบรรจุในตัวเรือนเดีย่ ว
เฉพาะอุปกรณ แตใหเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
ปองกันที่ผนวกรวมเขาไปดวย
6.1.2.3 ในกรณีอปุ กรณ PASS แบบรวม
เปนสวนหนึง่ ของอุปกรณอนื่ (Integrated PASS)
ออกแบบใหสามารถถอดออกจากชุดเสือ้ ผาหรือ
อุปกรณปองกันทีผ่ นวกเขาไป ตองเปนอุปกรณ
ทีส่ ามารถใชงานไดอยางอิสระและแยกออกจาก
สวนที่รวมอยูกับอุปกรณอื่นได
6.1.2.4 ในกรณีอปุ กรณ PASS แบบรวม
เปนสวนหนึง่ ของอุปกรณอนื่ (Integrated PASS)
ไมไดออกแบบใหสามารถถอดออกจากชุดเสือ้ ผา
หรืออุปกรณปอ งกันทีผ่ นวกเขาไปตองเปนอุปกรณ
ที่ไมสามารถทํางานไดอยางอิสระและแยกออก
จากสวนที่รวมอยูกับอุปกรณอื่นไมได
6.1.3 อุปกรณ PASS ตองบันทึกขอมูล
และเก็บไวอยางปลอดภัย อยางนอยที่สุด ตอง
ระบุเหตุการณตา งๆ ดังตอไปนี้ และบันทึกลงใน
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สวนเก็บขอมูลในเครื่อง
(1) เวลาที่เปดเครื่อง
(2) เวลาที่ ปลอยเสียงเตือน (Alarm)
และสัญญาณกอนเตือนจริง (Pre-alarm)
(3) เวลาที่ผูใชบงคับใหเครื่องทํางาน
(4) เวลาที่เครื่องถูกตั้งการทํางานใหม
(Reset)
(5) เวลาที่ปด เครือ่ ง (Shutoff)
(6) เวลาทีส่ ญ
ั ญาณเตือนแบตเตอรีออ น
6.1.3.1 ขอมูลตางๆ ทีบ่ นั ทึกไวในเครือ่ ง
หนวยงานฉุกเฉินตองดาวนโหลดออกมาใชงานได
6.1.3.2 ระบบบันทึกขอมูลของอุปกรณ
PASS ตองสามารถบันทึกและจัดเก็บไดอยางนอย
2,000 เหตุการณ
6.1.4 ในกรณีอปุ กรณ PASS ชนิดทํางาน
ตามลําพังหรือชนิดรวมชุดกับอุปกรณอนื่ ถูกจัด
เก็บไวในระบบเก็บรักษาที่ตําแหนงสวมใสใน
อุ ป กรณ ที่ เลื อ กใช ต ามคําแนะนําของผู ผ ลิ ต
ระบบเก็บรักษานั้ นตองไมกระทบตออุปกรณ
สําหรับใชสวมใสและไมกระทบตอประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ PASS เมือ่ ทดสอบระสิทธิภาพตาม
ขอกําหนดในบทที่ 7
6.1.5 แหลงพลังงานของอุปกรณ PASS
ตองแยกออกมาตางหากจากชิน้ สวนทํางานเพือ่
ปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับชิน้ สวนเหลานัน้
6.1.6 ตัวเรือนของอุปกรณ PASS ตอง
ปราศจากพื้ นผิ วที่ ขรุ ขระ เป นร องหรื อหลุ ม
รอยนูน และขอบคม

6.1.7 เสนดายสําหรับรอยหรือเย็บทัง้ หมด
ของโครงสรางตองทําดวยเสนใยตานทานเปลวไฟ
ที่มีคณ
ุ สมบัติติดตัวอยางถาวร
6.2 ขอกําหนดการเลือกแบบทํางาน
ของอุปกรณ PASS (Mode Selection Design
Requirements for PASS)
6.2.1 อุปกรณ PASS ตองมีตวั เลือกแบบ

ทํางาน (Mode Selection) รวมกันอยางนอย 3
แบบ ไดแก 1) การพักทํางาน (Off) 2) การเตือน
(Alarm) และ 3) การรับรู (Sensing)
6.2.2 ตัวเลือกแบบทํางานตองออกแบบ
ใหมกี ารเปลีย่ นตัวเลือกแบบการทํางานอัตโนมัติ
จากแบบพักทํางานไปยังแบบการรับรูโดยผูใช
เครือ่ งไมตองตั้งแบบการทํางาน

6.2.1.1 ตัวเปลีย่ นตัวเลือกแบบการทํางาน
อัตโนมัติดังกลาวจะตองเชื่อมตอกับระบบการ
ทํางานของเครือ่ งชวยหายใจ SCBA เมื่อมีการ
ถอดออกจากตําแหนงจัดเก็บ หรือการขนสงดวย
สายทีต่ อจากจุดคงที่หรือดวยการบังคับทํางาน
จากระยะไกล
6.2.2.2 การทํางานอัตโนมัตติ องไดรับ
การออกแบบเพื่ อใหอุปกรณ PASS สามารถ
เปลี่ยนมาใชการทํางานแบบบังคับดวยมือจาก
แบบการรั บ รู มายั ง แบบการเตื อนได แต ไม
สามารถเปลี่ ยนไปแบบการพักทํางานจนกวา
ระบบอัตโนมัตจิ ะเปลีย่ นไปยังแบบพักทํางานเอง
6.2.3 ตัวเลือกแบบการทํางานทั้งหมด
ตองมีการปองกันการเปลี่ยนตัวเลือก (Mode)
โดยไมตงั้ ใจและความเสียหายจากการกระแทก
6.2.4 สวนบังคับตัวเลือกแบบการทํางาน
ทัง้ หมดตองมีอายุใชงานไมตา่ํ กวา 50,000 รอบ
6.2.5 สวนบังคับตัวเลือกแบบการทํางาน
ตองสามารุเลื่อนไปยังตําแหนงการเตือนหรือ
การรับรูไดดวยมือเดียวที่สวมถุงมือ นิ้วมือของ
ถุงมือที่จะใชเลื่อนสวิทชบังคับตองมีความหนา
ระหวาง 2.5-4 ม.ม. (0.098-0.157 นิว้ )
6.2.6 การเปลี่ ยนจากแบบเลื อกการ
ทํางานใดๆ มายังแบบการเตือน (Alarm Mode)
ตองเลื่อนสวิทชเพียงครั้งเดียว
6.2.7 เมื่ออุปกรณ PASS สงสัญญาณ
เสียงเตือนออกมา ตองใชมือกระทําสองครั้งที่
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แตกตางกันเพือ่ ทําใหเสียงเตือนนัน้ เงียบลง
6.2.7.1 เมื่อมีการกระทําใดๆ ที่ทําให
เสียงเตือนเงียบลง อุปกรณ PASSตองไมอยูใน
แบบเลือกการงานทีก่ ารพักทํางาน (Off Mode)
6.2.7.2 การทําใหเสียงเตือนเงียบลง
เครือ่ งจะตองตัง้ การทํางานไปอยูแ บบเลิอกการ
ทํางานที่การรับรู (Sensing Mode)
6.2.8 อุปกรณ PASS ตองมีแหลงใหแสง
สวางเพื่อใหสามารถมองเห็นสถานะของแบบ
เลือกการทํางาน เชนเดียวกับแหลงกําเนิดเสียง
เพื่อสามารถไดยินเสียงการเลื่อนสวิทชเปลี่ยน
แบบเลือกการทํางานจากการพักทํางาน (Off
Mode) ไปเปนการรับรู (Sensing Mode) การ
พักทํางานไปยังการเตือน (Alarm Mode) และ
การเตือนไปยังการรับรู
6.3 ขอกําหนดการออกแบบการรับรู
การเคลือ่ นไหวของอุปกรณ PASS
6.3.1 อุปกรณ PASS ตองมีการรับรูค วาม
เคลื่ อนไหวเพื่ อตรวจจับความเคลื่ อนไหวและ
ความไมเคลื่อนไหวของบุคคลที่พกพาอุปกรณ
PASS แลวทําการปลอยเสียงเตือนตามมาเมื่อ
ตรวจจับไดวา ไมมกี ารเคลือ่ นไหวเปนระยะเวลา
ที่กําหนดไว
6.3.2 อุปกรณ PASS ตองสงเสียงเตือน
ตามที่กําหนดในขอ 6.4.3 เมื่อไมสามารถรับรู
การเคลือ่ นไหวเปนเวลา 30 วินาที +5/-0 วินาที
6.3.3 สัญญาณเตือนตองเริ่ มตนดวย
สัญญาณกอนการเตือนจริง (Pre-alarm Signal)
ตามที่ระบุในขอ 6.4.2 ซึ่งตองดังเปนเวลา 10
วินาที +3/-0 วินาที กอนเสียงเตือนจริงดังขึ้น
6.3.4 การรั บ รู ความเคลื่ อนไหวของ

6.4.1.1 อุปกรณ PASS ตองปลอยสัญญาณ
ปฏิบัติการที่ไดยินไดภายใน 1 วินาทีหลังจาก
เสร็จสิ้ นการตั้ งเครื่ องไปที่ แบบเลือกการรับรู
เพือ่ บอกใหรบั รูว า อุปกรณอยูใ นสภาพใชงานไดดี
6.4.1.2 เมื่ออุปกรณ PASS อยูในแบบ
เลือกการทํางานที่การพักทํางาน (Off Mode)
และแหลงพลังงานอยูท หี่ รือต่าํ กวาระดับทีร่ ะบุไว
ในขอ 6.4.4.1 เสียงสัญญาณปฏิบัติการจะไม
สงเสียงออกมาเมื่ออุปกรณ PASS ปรับไปเปน
แบบเลือกการรับรู (Sensing Mode)
6.4.2 สัญญาณกอนการเตือนจริง (Prealarm Signal)
6.4.2.1 อุปกรณ PASS อยางนอยที่สุด
ตองมีสญ
ั ญาณกอนการเตือนจริงทีไ่ ดยนิ ได โดย
ตองมีความแตกตางและแยกออกไดอยางชัดเจน
จากเสียงเตือนจริง
6.4.2.2 นอกจากเสียงที่ใชเปนหลักใน
การปลอยออกมากอนการเตือนจริง เสียงอื่นก็
อนุญาตใหใชได
6.4.2.3 อุปกรณ PASS ตองมีสัญญาณ
เสียงกอนการเตือนจริงเพิม่ เติมจากเสียงพืน้ ฐาน
ที่เปนหลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการคนหา

อุปกรณ PASS ตองทํางานเสมอไมวาเครื่องจะ
ตั้งเปนมุมเทาใด
6.3.5 อุปกรณ PASS ตองออกแบบมาให
สวนของการรับรูความเคลื่อนไหวซึ่งแมความ
ขัดของใดๆ แตก็ยังปลอยสัญญาณเตือนตามที่
ระบุในขอ 6.4.3 ภายในเวลา30 วินาที +5/-0
วินาทีหลังจากเกิดการขัดของนัน้ ผูผ ลิตอุปกรณ
PASS จะตองยื่นขอมูลความบกพรองและผล
วิเคราะหผลกระทบตอองคกรทีใ่ หการรับรองเพือ่
ขอการรับรองใหมตามมาตรฐานนี้
6.4 ขอกําหนดการออกแบบสัญญาณ
ของอุปกรณ PASS
6.4.1 สัญญาณปฏิบตั กิ าร (Operational
Signal)

และระบุสถานะของสัญญาณ สัญญาณเสียงเตือน
กอนการเตือนจริงทีเ่ พิม่ เขามาใหใชตอ เนือ่ งตาม
ลําดับหรือวนกลับมาเริ่มตนใชใหม
6.4.2.3.1 สัญญาณเสียงกอนการเตือน
จริงที่เพิ่มเขามาตองกระตุนใหตื่นตัวมากกวา
การไดยิน
6.4.2.3.2 เมื่อปลอยสัญญาณออกมา
สัญญาณกอนการเตือนจริงทีเ่ สริมเขามาตองไม
ทําใหสัญญาณกอนการเตือนจริงที่ใชเปนหลัก
(Primary Pre-alarm Signal) ดอยประสิทธิภาพ
จนต่าํ กวาคากําหนดในมาตรฐานนี้
6.4.2.3.3 การออกแบบสัญญาณกอน
การเตือนจริงที่เสริมเขามา หากมีการลมเหลว
ของสัญญาณกอนการเตือนจริงที่ เสริมเขามา
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ตองไมสง ผลกระทบตอการทํางานของสัญญาณ
กอนการเตือนจริงที่ใชเปนหลัก
6.4.2.4 อุปกรณ PASS ตองปลอยเสียง
สัญญาณกอนการเตือนจริง 10 วินาที +3/-0
วินาที กอนปลอยเสียงสัญญาณจริง
6.4.2.5 ระหวางที่ เสียงสัญญาณกอน
สั ญญาณจริ งดั งขึ้ น สั ญญาณเสี ยงอื่ นๆ ของ
อุปกรณ PASS นอกเหนือจากสัญญาณเตือนจริง
(Alarm) ตองไมดงั ขึน้
6.4.2.6 อุปกรณ PASS ตองออกแบบให
มีการยกเลิกสัญญาณกอนการเตือนจริงจากการ
รับรูก ารเคลือ่ นไหวกอนสัญญาณเตือนจริงจะดังขึน้
6.4.2.7 การยกเลิกเสียงสัญญาณกอน
สัญญาณเตือนจริงและการยกเลิกสัญญาณกอน
สัญญาณเตือนจริงทีเ่ พิม่ เขามาตองไมใชมอื ของ
ผูใชอุปกรณ
6.4.2.8 ตองตัง้ แบบเลือกการทํางานไป
ยังการรับรู (Sensing Mode) เมื่อมีการยกเลิก
สัญญาณกอนการเตือนจริง
6.4.3 สัญญาณเตือนจริง (Alarm Signal)
6.4.3.1 อุปกรณ PASS สงสัญญาณเสียง
เตือนจริงเมือ่ เลือ่ นสวิทชไปทีแ่ บบเลือกการเตือน
(Alarm Mode)
6.4.3.2 ขณะอยูใ นแบบเลือกการทํางาน
ทีก่ ารรับรู (Sensing Mode) อุปกรณ PASS ตอง
ปลอยสัญญาณเสียงเตือนตอบสนองสวนรับรูท ี่
ไมสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวไดเปนเวลา
30 วินาที +5/-0 วินาที
6.4.3.3 เมื่อมีการตอบสนองสวนรับรู
ความเคลื่ อนไหว อุปกรณ PASS ตองปลอย
สัญญาณกอนการเตือนจริงออกมาเปนเวลา 10
วินาที +3/-0 วินาที กอนปลอยเสียงสัญญาณ
จริงตามออกมา
6.4.3.4 ระหวางที่เสียงสัญญาณเตือน

จริ ง ดั ง ขึ้ น เสี ยงสั ญญาณอื่ นๆ ทั้ ง หมดของ
อุปกรณ PASS ตองไมทํางาน
6.4.3.5 เสียงสัญญาณเตือนจริงตองดัง
เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง ที่ความดัง
เสียงไมต่ํากวา 95 เดซิเบลเอ
6.4.3.6 เสี ยงสั ญญาณเตื อนจริ งต อง
ไดยินเปนชวงๆ หรือเปนเสียงยาวตอเนื่องกัน
6.4.3.7 เสียงสัญญาณเตือนจริง เมือ่ ดัง
ขึน้ แลวตองไมทาํ ใหหยุดลงดวยตัวตรวจจับความ

เคลื่อนไหว
6.4.3.8 เมื่อมีการกระทําใดๆ ที่ทําให
สัญญาณเสียงเตือนจริงเงียบลง อุปกรณ PASS
จะตองไมอยูในแบบเลือกการทํางานที่การพัก
ทํางาน (Off Mode)
6.4.3.9 การทําใหเสียงสัญญาณเตือน
เงียบลง อุปกรณ PASS จะตัง้ อัตโนมัตไิ ปทีแ่ บบ
เลือกการทํางานที่การรับรู (Sensing Mode)
6.4.4 สัญญาณแหลงพลังงานออน (Low
Power Source Warning Signal)
6.4.4.1 ขณะอยูใ นแบบเลือกการทํางาน
การรับรู (Sensing Mode) อุปกรณ PASS ตอง
ปลอยสัญญาณเสียงเตือนแหลงพลังงานออน
เวียนซ้าํ อออกมาเมือ่ พลังงานลดลงจนถึงระดับ

ที่ใชปลอยสัญญาณเสียงเตือนที่ความดังอยาง
นอย 95 เดซิเบลเอ เปนเวลาขั้นต่ํา 1 ชั่วโมง
6.4.4.2 แหลงพลังงานตองปลอยออกมา
ในอัตราที่เทากับอัตรากระแสไฟฟาที่รับเขาไป
10% สําหรับเครือ
่ งรุนเดียวกัน ในขณะทีอ่ ยูใ น
แบบเลือกการทํางานการเตือน (Alarm Mode)
ทัง้ นี้ อัตราตองกําหนดโดยองคกรใหการรับรอง
6.4.4.3 เสี ย งสั ญ ญาณเตื อ นแหล ง
พลังงานออนตองแตกตางอยางชัดเจนจากเสียง
สัญญาณกอนการเตือนจริง [Pre-alarm signal (s)]
และเสียงสัญญาณเตือนจริง (Alarm Signal)
6.4.4.4 เสี ย งสั ญ ญาณเตื อ นแหล ง
พลังงานออนตองดังเปนชวงไมเกิน 30 วนาที
6.4.4.5 ขณะอยูใ นแบบเลือกการทํางาน

SAFET Y LIFE 6

ที่พักทํางาน (Off Mode) โดยมีพลังงานอยูที่
หรือต่าํ กวาระดับสําหรับใชงานตามทีร่ ะบุในขอ
6.4.4.1 ระบบที่ทาํ ใหเกิดสัญญาณเตือนแหลง
พลังงานออนตองยกเลิ กสั ญญาณปฏิบั ติการ
(Operational Signal) ทําใหไมมีเสียงเตือนเมือ่
อุปกรณ PASS เปลี่ยนแบบเลือกการทํางานไป
เปนการรับรู (Sensing Mode)
บทที่ 7 ขอกําหนดดานประสิทธิภาพ
(Chapter 7 Performance Requirements)
7.1 ระดับแรงดันเสียง (Sound Pressure
Levels)
7.1.1 สัญญาณกอนการเตือนจริง (PASS
Pre?Alarm Signal)
7.1.1.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบระดับแรงดันเสียง (ความดังเสียง) ของ
สัญญาณกอนการเตือนจริงทีเ่ ปนหลัก (Primary
Pre-alarm Signal) ตามที่ระบุในสวนที่ 8.2
การทดสอบระดับความดันเสียง (Section 8.2,
Sound Pressure Level Tests) และเสี ยง
สัญญาณกอนการเตือนจริงที่เปนหลักจะตองมี
แรงดันเสียงเริม่ ตนทีร่ ะดับ 80 เดซิเบลเอไปถึง
95 เดซิเบลเอซึง่ ตองเพิม่ แรงดันเสียงขึน้ ไป อีก
สองระดับภายใน 6-10 วินาที จนถึงอยางนอย
100 เดซิเบลเอ แตไมเกิน 110 เดซิเบลเอ
ซึ่ งเสี ย งต อ งคงแรงดั น ที่ 100 เดซิ เ บลเอ
หรือสูงกวา แตไมเกิน 110 เดซิเบลเอ ตอไปอีก
3-5 วินาที แตโดยรวมแลว เสียงสัญญาณกอน
การเตือนจริงตองดังไมเกิน 13 วินาที และเปน
ไปตามที่ระบุไวในขอ 6.4.2
7.1.1.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความถีข่ องเสียงสัญญาณเตือนกอนการ

Pressure Level Tests) และเมือ่ เสียงเตือนดังขึน้
แลวตองไมหยุดลงจากผลของการตรวจจับความ
เคลื่อนไหว โดยเสียงเตือนตองมีระดับแรงดัน
เสียงไมนอยกวา 92 เดซิเบล และสวนของการ
ปลอยเสียงเตือนนี้ตองทํางานไดดตี ามที่ระบุไว
ในขอ 6.4.3
7.1.2.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความถีข่ องสัญญาณเตือนจริงตามทีร่ ะบุ
ในสวนที่ 8.14 การทดสอบความถี่สัญญาณ
(Section 8.14, Signal Frequency Test) และ
สัญญาณเตือนจริงตองประกอบดวย 3 ความถี่
หลัก โดยความถี่หนึ่งอยางนอยจะตองมี 500
เฮิรตส 20เฮิรตส และอีกสองความถีต่ องมีไม
นอยกวา 1,000 เฮิรตส แตไมเกิน 4,000 เฮิรตส
ความถีเ่ หลานีจ้ ะดังติดตอกันตามลําดับหรือดัง
พรอมกันก็ได
7.1.3 สั ญ ญาณแหล ง พลั ง งานอ อ น
(PASS Low Power Source Warning Signal)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
สั ญญาณเตื อนแหลงพลั งงานอ อนตามที่ ระบุ
ไวในสวนที่ 8.2 การทดสอบระดับแรงดันเสียง
(Section 8.2, Sound Pressure Level Tests)
และสัญญาณเตือนแหลงพลังงานออนตองมีระดับ

เตือนจริงตามที่ระบุไวในขอ 8.14 การทดสอบ
ความถี่ของสัญญาณ (Section 8.14, Signal
Frequency Test) และและสัญญาณกอนการ
เตื อนจริ งที่ เป นหลักต องเปนเสี ยงที่ ได ยินได
ประกอบดวย 2 ความถีห่ ลักเปนอยางนอย โดย
แตละความถีห่ ลักตองไมนอ ยกวา 1,000 เฮิรตส
แตไมเกิน 2,000 เฮิรตส และความถี่เหลานีจ้ ะ
ดังติดตอกันตามลําดับหรือดังพรอมกันก็ได
7.1.2 สัญญาณเตือนจริง (PASS Alarm
Signal)
7.1.2.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบระดับแรงดันเสียง (ความดังเสียง) ของ
สัญญาณเตือนจริงตามทีร่ ะบุใน สวนที่ 8.2 การ
ทดสอบระดับแรงดันเสียง (Section 8.2, Sound

แรงดัน (ความดัง) ระหวาง 70-100 เดซิเบลเอ
ดังตอเนื่องไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และสามารถ
ทํางานไดดีตามที่ระบุไวในขอ 6.4.4
7.2 ผลกระทบจากอุ ณหภู มิ ทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic Temperature
Stress)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานอุณหภูมทิ างอิเล็กทรอนิกสตาม
ทีก่ าํ หนดไวในสวนที่ 8.3 การทดสอบผลกระทบ
จากอุณหภูมิทางอิเล็กทรอนิกส (Section 8.3,
Electronic Temperature Stress Test) และ
ตองไดรบั การประเมินการสงสัญญาณทีถ่ กู ตอง
ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี
ระดั บแรงดั นเสี ยงตรงตามที่ กําหนดไว ในข อ

SAFET Y LIFE 7

Electronic Temperature Stress Testing

7.1.2.1 รวมทัง้ การจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
ขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6) ทํางานไดดี
7.3 ตานทานการกัดกรอน (Corrosion
Resistance)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานการกัดกรอนตามที่ กําหนดใน
สวนที่ 8.4 การทดสอบการกัดกรอน (Section
8.4, Corrosion Test ) และต องได รั บ การ
ประเมินการสงสัญญาณที่ถูกตองตามที่ระบุไว
ในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดัน
เสียงตรงตามทีก่ าํ หนดไวในขอ 7.1.2.1 รวมทัง้
การจัดเก็บและบันทึกขอมูลตามขอ 6.1.3 (1)
จนถึง 6.1.3 (6) ทํางานไดดี
7.4 ความตานทานการัว่ ซึมเมือ่ จุม น้ํา
(Immersion Leakage Resistance)
7.4.1 อุปกรณ PASS ตองได รับการ
ทดสอบความตานทานการรัว่ ซึมตามทีร่ ะบุไวใน
สวนที่ 8.5 การทดสอบความรอนและการรัว่ ซึม
เมื่อจุมน้ํา (Section 8.5, Heat and Immersion
Leakage Test) สําหรับขอ 8.5.5 กระบวนการ
ทดสอบ 1 และอุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ประเมินการสงสัญญาณที่ถูกตองตามที่ระบุไว
ใน ขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดัน
เสียงตรงตามที่กําหนดไวในขอ 7.1.2.1 และ
ตองไมมนี า้ํ ในชิน้ สวนของแหลงพลังงาน รวมทัง้
การจัดเก็บและบันทึกขอมูลตามขอ 6.1.3 (1)
จนถึง 6.1.3 (6) ทํางานไดดี
7.4.2 อุปกรณ PASS ตองได รับการ
ทดสอบความตานทานการรัว่ ซึมตามทีร่ ะบุไวใน
สวนที่ 8.5 การทดสอบความรอนและการรัว่ ซึม
เมื่อจุมน้ํา (Section 8.5, Heat and Immersion
Leakage Test) สําหรับขอ 8.5.6 กระบวนการ
ทดสอบ 2 อุปกรณ PASS ตองไมมนี า้ํ อยูใ นสวน
ที่เปนอิเล็กทรอนิกส

Immersion Leakage Resistance Testing
High Temperature Functionality Testing

7.5 ความแข็งแรงของตัวเรือน (Case
Integrity)
ตัวเรือน สิ่งหอหุม หรือสวนปดทึบของ
อุปกรณ PASS ตองไดรับความทดสอบความ
แข็งแรงตามทีก่ าํ หนดไวในสวนที่ 8.6 การทดสอบ
ความแข็งแรงของตัวเรือน (Section 8.6, Case
Integrity Test) และตองไดรับการประเมินการ
สง สัญญาณทีถ่ กู ตองตามทีร่ ะบุไวในขอ 6.4.2.4
และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดันเสียงตรงตามที่
กําหนดไวในขอ 7.1.2.1 ตัวเรือนตองรองรับ
น้าํ หนักของอุปกรณโดยไมมผี ลกระทบตอความ
แข็งแรงหรือทําใหเกิดความเสียหายที่มองเห็น
ได รวมทั้งการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตามขอ
6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6) ทํางานไดดี
7.6 ความปลอดภัยภายใน (Intrinsic
Safety)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความปลอดภั ย ภายในตามข อ กํ า หนดของ
ANSI/UL 913, Standard for Intrinsically Safe
Apparatus and Associated Apparatus for Use
in Class I, II, and III, Division 1 Hazardous
(Classified) Locations และตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามขอกําหนดในClass I, Groups C and
D, and Class II, Groups E, F, and G, Division
1 hazardous locations

Heat & Flame Resistance Testing

7.7 ความไวตอการถูกกระทบ (Shock
Sensitivity)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความไวตอการยกเลิกสัญญาณตามที่กําหนด
ในสวนที่ 8.7 การทดสอบความไวตอการถูก
กระทบ (Section 8.7, Shock Sensitivity Test)
และการสงสัญญาณกอนการเตือนจริง (PreAlarm Signal) ตองไมถูกยกเลิก
7.8 ความตานทานแรงกระแทกและการ
สั่ นสะเทือน (Impact and Vibration Resistance)
7.8.1 อุปกรณ PASS ตองไดรบั การทดสอบ
ความตานทานแรงกระแทกตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ 8.8 การทดสอบความตานทานแรงกระแทก
อัตราสูง (Section 8.8, Impact Acceleration
Resistance Test) และตองไดรับการประเมิน
การส ง สั ญญาณที่ ถู ก ต องตามที่ ระบุ ไว ในข อ
6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดันเสียงตรง
ตามทีก่ ําหนดไวในขอ 7.1.2.1 และการจัดเก็บ
และบันทึกขอมูลตามที่ระบุไวตั้งแตขอ 6.1.3
(1) จนถึง 6.1.3 (6) ทํางานไดดี
7.8.2 อุปกรณ PASS ตองได รับการ
ทดสอบความตานทานการสั่ นสะเทือนตามที่
กําหนดไวในสวนที่ 8.9 การทดสอบความสั่น
สะเทือน (Section 8.9, Vibration Test) และ
ตองไดรบั การประเมินการสงสัญญาณทีถ่ กู ตอง
ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี
ระดั บแรงดั นเสี ยงตรงตามที่ กําหนดไว ในข อ
7.1.2.1 และการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
ที่ระบุไวตั้งแตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6)
ทํางานไดดี
7.8.3 อุปกรณ PASS ตองไดรบั การทดสอบ
ความตานทานการสัน่ สะเทือนตามทีก่ าํ หนดไว
ในสวนที่ 8.9 การทดสอบความสั่นสะเทือนที่
ทําใหลม (Section 8.16, Tumble-Vibration
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Test) และตองไดรบั การประเมินการสงสัญญาณ
ทีถ่ กู ตองตามทีร่ ะบุไวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2
มีระดับแรงดันเสียงตรงตามที่ กําหนดไวในขอ
7.1.2.1 และการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
ที่ระบุไวตั้งแตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6)
ทํางานไดดี
7.9 ระบบการยึดตรึง (Retention System)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความทนทานของระบบยึดตรึงตามที่ กําหนด
ไวในส วนที่ 8.10 การทดสอบระบบยึ ดตรึ ง
(Section 8.10, Retention System Test) และ
ระบบยึดตรึงของเครือ่ งทนตอแรงดึงทีใ่ ชทดสอบ
โดยไมมีสวนใดแยกออกมา
7.10 การระบายน้าํ (Water Drainage)
อุปกรณ PASS ตองไดรบั การทดสอบการ
ระบายน้ําตามที่ ระบุ ไว ในส วนที่ 8.11 การ
ทดสอบการระบายน้ํา (Section 8.11, Water
Drainage Test) และระดั บแรงดั นเสี ยงของ
สัญญาณเตือนตองมีอยางนอย 92 เดซิเบลเอ
7.11 ความตานทานอุณหภูมสิ งู (High
Temperature Functionality)
อุปกรณ PASS ตองไดรบั การทดสอบความ
ตานทานความรอนตามทีร่ ะบุไวในสวนที่ 8.12
การทดสอบการใชงานในที่อุณหภูมิสูง (High
Temperature Functionality) และตองไดรบั การ
ประเมินการสงสัญญาณที่ถูกตองตามที่ระบุไว
ในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี ระดับแรงดันเสียง
(ความดัง) ไมนอยกวา 92 เดซิเบลเอ และการ
จัดเก็บและบันทึกขอมูลตามที่ระบุไวตั้งแตขอ
6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (5) ทํางานไดดี รวมทัง้
ตองไมหลอมละลาย หยด หรือลุกติดไฟ

7.12 ความตานทานความรอนและ
เปลวไฟ (Heat and Flame Resistance)
7.12.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟ
ตามที่ระบุไวในสวนที่ 8.13 การทดสอบความ
รอน และ เปลวไฟ กระบวนการทดสอบที่ 1
(Section 8.13, Heat and Flame Test, Test
Procedure 1) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มที่
แลว 2.2 วินาที ตองไมมีสิ่งใดตกจากอุปกรณ
PASS และตัวอุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนง
ทีต่ งั้ ไวทดสอบ รวมทัง้ ตองทํางานได ดังตอไปนี้
(1) สัญญาณเสียงเตือนจริงตองดังและ
ดังตอเนื่องตามทีร่ ะบุไวในขอ 6.4.3
(2) สัญญาณเสียงเตือนจริงตองมีระดับ
แรงดันเสียง (ความดัง) ตามทีก่ าํ หนดในขอ 7.1.2.1
(3) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ทีแ่ ตกตางกัน 2 แบบในการ
ปรับเปลีย่ นแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Warning Mode) ไปยังการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามที่ระบุไวในขอ 6.2.7
(4) การบันทึกและการจัดเก็บขอมูลตาม
ทีร่ ะบุในขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6) ตอง
ทํางานไดดี

7.12.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟตาม
ที่ระบุไวในสวนที่ 8.13 การทดสอบความรอน
และเปลวไฟ กระบวนการทดสอบที่ 2 (Section
8.13, Heat and Flame Test, Test Procedure
2) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มทีแ่ ลว 2.2 วินาที
ตองไมมีสิ่ งใดตกจากอุปกรณ PASS และตัว
อุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนงทีต่ งั้ ไวทดสอบ
รวมทั้งตองทํางานได ดังตอไปนี้
(1) ต อ งปล อ ยสั ญ ญาณปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Signal) ไดตามทีร่ ะบุไวในขอ 6.4.1
(2) ตองหมุนเวียนจากการรับรูไ ปยังการ
ปลอยสัญญาณกอนการเตือนจริงตามที่ระบุไว
ในตอนที่ 6.3 ขอกําหนดการออกแบบการรับรู
ความเคลือ่ นไหวสําหรับอุปกรณ PASS (Section
6.3, Motion Sensing Design Requirements
for PASS)
(3) สัญญาณกอนการเตือนจริงที่เปน
หลักตองเปนเสียงตามที่ระบุไวในขอ 6.4.2
(4) ตองหมุนเวียนจากสัญญาณกอนการ
เตือนจริงไปยังสัญญาณเตือนจริงตามทีร่ ะบุไวใน
ตอนที่ 6.3 ขอกําหนดการออกแบบการรับรูค วาม
เคลือ่ นไหวสําหรับอุปกรณ PASS (Section 6.3,
Motion Sensing Design Requirements for PASS)
(5) เสียงสัญญาณเตือนจริงตองเปนเสียง
ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.3
(6) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ทีแ่ ตกตางกัน 2 แบบในการ
ปรับเปลีย่ นแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Alarm Mode) ไปยังการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามที่ระบุไวในขอ 6.2.7
(7) ระดับแรงดันเสียงของสัญญาณกอน
การเตือนจริงทีเ่ ปนหลักตองเปนไปตามทีร่ ะบุไว
ในขอ 7.1.1.1 และสัญญาณกอนการเตือนจริงที่
เสริมเขามาตองทํางานไดตามที่ออกแบบ
(8) ระดับแรงดันเสียงของสัญญาณเตือน
จริงตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในขอ 7.1.2.1
(9) สวนที่ใชในการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลทีร่ ะบุไวตงั้ แตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3
(6) ตองทํางานไดดี
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7.12.3 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟ
ตามที่ระบุไวในสวนที่ 8.13 การทดสอบความ
ร อนและเปลวไฟ กระบวนการทดสอบที่ 3
(Section 8.13, Heat and Flame Test, Test
Procedure 3) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มที่
แลว 2.2 วินาที ตองไมมีสิ่งใดตกจากอุปกรณ
PASS และตัวอุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนง
ทีต่ งั้ ไวทดสอบ รวมทัง้ ตองทํางานได ดังตอไปนี้
(1) ปลอยสัญญาณปฏิบตั กิ ารตามทีร่ ะบุ
ไวในขอ 6.4.1
(2) ส ว นที่ ใช เ ปลี่ ยนแบบเลื อ กการ
ทํางาน (Mode Selection Device) ตองสามารถ
เปลี่ยนแบบเลือกการทํางานจากแบบการรับรู
(Sensing Mode) ไปยังการเตือน (Alarm Mode)
ตามขอ 6.2.5 และ 6.2.6
(3) สัญญาณเตือนตองเปนเสียงตามที่
ระบุไวในขอ 6.4.3
(4) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ทีแ่ ตกตางกัน 2 แบบในการ
ปรับเปลีย่ นแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Alarm Mode) ไปยังการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามที่ระบุไวในขอ 6.2.7
(5) ระดับแรงดันเสียงของสัญญาณกอน
การเตือนจริงที่เปนหลักตองเปนไปตามที่ระบุ
ไวในขอ 7.1.1.1 และสัญญาณกอนการเตือนจริง
ที่เสริมเขามาตองทํางานไดตามที่ออกแบบ
(6) ระดับแรงดันเสียงของสัญญาณเตือน
จริงตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในขอ 7.1.2.1
(7) สวนที่ใชในการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลทีร่ ะบุไวตงั้ แตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3
(6) ตองทํางานไดดี
7.13 ความทนทานของปายผลิตภัณฑ
(Product Label Durability)
อุปกรณ PASS ที่มีปายผลิตภัณฑติดมา
ดวยตองไดรบั การทดสอบความทนทานและอาน
ออกไดตามทีร่ ะบุไวในสวนที่ 8.15 การทดสอบ
ความทนทานของป ายผลิ ตภั ณฑ (Section
8.15, Product Label Durability Test) และปาย
ผลิตภัณฑยงั คงติดอยูก บั อุปกรณ PASS และอาน
ออกไดโดยไมตองใชอุปกรณชวยการมองเห็น
7.14 การทดสอบการกั้นเสียงเตือน
(Alarm Signal Muffle Test)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานการปดกัน้ ระดับแรงดันเสียงหรือ
การทําใหเสียงเบาลงตามทีร่ ะบุไวในสวนที่ 8.17

การทดสอบการปดกั้นสัญญาณเตือน Section
8.17, PASS Alarm Signal Muffle Test) และ
ระดับแรงดันเสียงของสัญญาณเตือนตองไมนอ ย
กวา 92 เดซิเบลเอ(dBA)
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