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อุปกรณระบบเตือนอันตรายสวนบุคคล
ของนักดับเพลิง (PASS; Personal Alert Safety
System) ตองเปนไปตามขอกาํหนดในมาตรฐาน
NFPA 1982 (ฉบบัปจจบุนัคือ ฉบบัป 2013 และ
กําลังเตรียมการประกาศใชฉบับใหมคือฉบับป
2018) เปนเคร่ืองมือตรวจจบัความเคล่ือนไหว
ของนกัดับเพลิงท่ีพกอุปกรณนีติ้ดตัวซึง่จะปลอย
สญัญาณเตือนออกมา หากนกัดับเพลิงคนนัน้ไม
เคล่ือนไหวนาน 30 วินาที จุดประสงคกเ็พื่อให
นกัดับเพลิงคนอ่ืนรูวา นกัดับเพลิงท่ีพกอุปกรณ
PASS ไมสามารถเคล่ือนไหวรางกายได และ
จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน

นักดับเพลิงตองพกอุปกรณ PASS ใน
สถานการณตอไปนี้

1. ขณะปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม
ภายในอาคาร

2. ขณะปฏิบัติงานในพื้นท่ีอับอากาศ
3. ระหวางเขาตรวจสอบพืน้ท่ีหลังไฟดับ

(Overhaul)
ท้ังนี ้อุปกรณ PASS ติดไวท่ีดานนอกของ

ชดุดับเพลิง
อุปกรณ PASS จะสงเสียงเตือนเม่ือนัก

ดับเพลิงท่ีพกพาติดตัวไมเคล่ือนไหวเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาที (อัตโนมัติ) หรือนกัดับเพลิง
กดสวิทชปลอยเสยีงเตือนดวยตัวเอง (แมนวล)

อุปกรณใชพลังงานจากแบตเตอรี มีน้ําหนักไม
เกนิ 16 ออนซ (453.6 กรัม) สามารถยดึติดกบั
ชุดดับเพลิงหรือชุดอุปกรณเคร่ืองชวยหายใจ
SCBA หรือท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ท้ังนี ้ถกู
ออกแบบใหทํางานใน 3 แบบ ไดแก

 แบบอัตโนมัติ
 แบบแมนวล
 แบบพักเคร่ือง
แบบอัตโนมัติ : เคร่ืองตรวจจับความ

เคล่ือนไหวจะสงสัญญาณกอนเตือนจริง (Pre-
alarm Warning) หลังจากนักดับเพลิงท่ีพก
อุปกรณไมเคล่ือนไหวเปนระยะเวลาประมาณ 30
วินาที โดยจะมีเสียงแตกตางจากการเตือนจริง
(Alarm) อยางชดัเจน หลังจากสงสญัญาณกอน

เตือนจริง เคร่ืองจะกลับไปเปนแบบอัตโนมัติซึง่
จะมีการตรวจจบัความเคล่ือนไหวของนกัดับเพลิง
และเตือนใหมซึง่ในการใชงานท่ัวไป ท้ังนี ้เคร่ือง
จะสงเสยีงเตือนจริงคร้ังหนึง่เปนเวลาอยางนอย
ท่ีสุดหนึง่ชั่วโมง

แบบแมนวล : เม่ือผูพกพาอุปกรณหรือ
ผูปฏิบติังานเล่ือนสวิทชบงัคับการทํางานไปเปน
แบบแมนวล ซึง่สญัญาณเตือนจะดังภายในเวลา
1 วินาที

แบบพกัเครือ่ง : อุปกรณจะหยดุทํางาน
และแบตเตอร่ีจะหยุดจายพลังงาน (เปนโหมด
ประหยดัพลังงาน)

ในการเล่ือนสวิทชเพือ่เปล่ียนแบบบงัคับ
การทํางานของเคร่ืองตองทําดวยมือท่ีสวมถงุมือ
การเล่ือนไปยงัตําแหนงพกัเคร่ืองตองขยบัสองคร้ัง
เพือ่ปองกนัการปดเคร่ือง (Shutoff) โดยไมต้ังใจ

อุปกรณจะสงเสียงเตือนแบตเตอร่ีออน
เม่ือแบตเตอร่ีถกูใชไปจนถงึจดุท่ีไมสามารถจะให
พลังงานในการเตือนเต็มท่ีเปนเวลาหนึง่ชัว่โมง
ไดเสยีงเตือนแบตเตอรีออนจะแตกตางจากเสยีง
อ่ืนท่ีดังออกจากตัวเคร่ือง

นกัดับเพลิงตองตระหนกัไวตลอดเวลาวา
อุปกรณมีคุณสมบติตรงตามมาตรฐานกาํหนดใน
การปองกนัหรือตานทานวัตถหุรือแรงกระทําใดๆ
ไมไดหมายความวาอุปกรณนัน้จะปกปองนกัดับ
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เพลิงในทุกสภาพการทํางานหรือในสภาพนอก
เหนือจากการใชทดสอบ การสัมผัสกับสภาพท่ี
เกินเลยจากประสิทธิภาพท่ีไดจากการทดสอบ
ของอุปกรณนํามาซึ่งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

มาตรฐาน NFPA1982 : Standard
on Personal Alert Safety Systems (PASS)

ในป ค.ศ.1980 คณะกรรมการเทคนคิ
อุปกรณปองกันสําหรับนักดับเพลง (Technical
Committee on Protective Equipment for Fire
Fighters) เร่ิมตนรางมาตรฐาน NFPA 1982 เพือ่
ตอบสนองขอเรียกรองของหนวยดับเพลิงใหเขียน
ขอกาํหนดอุปกรณใหสญัญาณเสยีงขอความชวย
เหลือเม่ือนกัดับเพลิงท่ีกาํลังปฏิบติังานฉุกเฉินไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได สมาคมนกัดับเพลิง
นานาชาติ (IAFF; International Association of
Fire Fighters) มีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา
เพือ่ใหมีมาตรฐานนีข้ึ้นมา งานพฒันามาตรฐาน
สําเร็จในฤดูใบไมผลิของป ค.ศ. 1982 จากนั้น
ไดสงมอบให NFPA เพื่อใหการเห็นชอบ และ
มาตรฐาน NFPA 1982 ฉบับแรกก็ไดรับการ
เผยแพรในวันท่ี 9 มิถุนายน 1983

ชือ่ของคณะกรรมการเปล่ียนไปเปนคณะ
กรรมการเทคนคิชุดเสือ้ผาและอุปกรณปองกัน
สาํหรับหนวยดับเพลง (Technical Committee on
Fire Service Protective Clothing and Equipment)
และมีการแตงต้ังคณะอนกุรรมการระบบเตือนภัย
สวนบุคคล (PASS) ข้ึนมาเพื่อจัดการเอกสาร
มาตรฐาน NFPA 1982 ซึง่มาตรฐานฉบบันีเ้ขียน
ขอกาํหนดของการออกแบบ ประสิทธภิาพ การ
ทดสอบและการรับรองของอุปกรณ PASS สาํหรับ
บุคลากรปฏิบัติงานฉุกเฉินท้ังหมด ไมวาจะใช
พกพาแยกตางหากหรือรวมชดุอยูกบัอุปกรณอ่ืน
เชน อุปกรณชวยหายใจ SCBA

มาตรฐานเสียงเตือนเปรียบเทียบ
ฉบับป 2013 กับฉบับป 2018

ป ค.ศ. 2013 ไดกาํหนดใหมีเสยีงเตือนท่ี
เปนมาตรฐาน ดังนัน้อุปกรณท้ังหมดไมวาจะเปน
ของผูผลิตรายใดตองปลอยเสยีงเตือนท่ีเปนสามัญ
สามารถรับรูไดงายในสถานการณอัคคีภัย จุด
ประสงคในการกาํหนดเสยีงเตือนท่ีเปนมาตรฐาน
ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับนักดบเพลิงท่ี
กําลังปฏิบัติงานในเหตุเพลิงไหม และเพื่อให

มาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไขรอบตอไปสาํหรับ
มาตรฐาน NFPA 1982

เสยีงเตือนท่ีสรางข้ึนมาใหมไดการยอมรับ
วาเปนการพฒันาของเสยีงเตือนตามมาตรฐานป
2013 ซึง่มีการทดสอบมาแลวในหลายรูปแบบ
หนึง่ในนัน้คือการทดสอบการไดยนิภายในอาคาร
ท่ีเกดิเพลิงไหม นกัดับเพลิงท่ีสวมชดุปองกนัและ
คลุมหนามิดชดิจะถกูสัง่ใหคนหาอุปกรณโดยไป
ทางขวาหรือทางซาย โดยภาพรวมของผลการ
ทดสอบจะถูกใชเปนเสียงเตือนในมาตรฐาน
ฉบบัป 2018

เสยีงเตือนของอุปกรณ PASS เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

ป ค.ศ. 2015 คณะกรรมการของ NFPA
ท่ีรับผดิชอบงานอุปกรณ PASS เร่ิมรับทราบถงึ
ปญหาของหนวยดับเพลิงและนกัดับเพลิง เสยีง
เตือนตามมาตรฐานฉบบัใหมไดยนิยากกวาเสยีง
ตามมาตรฐานเกา (ฉบบักอนป 2013)

เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2015 คณะ
กรรมการเทคนคิฯ ต้ังคณะทํางานข้ึนมาสอบสวน
ปญหานี้ และไดกําหนดเสียงเตือนข้ึนมาใหมท่ี
จะแนะนาํเปนคร้ังแรกในป 2018 ซึง่บรรจไุวใน
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เพื่อเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือของผล
การทดสอบ มีการประชุมเพื่อประเมินผลการ
ทดสอบ 2 คร้ัง คือท่ีหองทดลองอินเตอรเทค
(Intertek Laboratories) ในคอรตแลนด
นวิยอรก และท่ีสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี
แหงชาติสหรัฐฯ (NIST; National Institute of
Standards and Technology) ในเกตเธอรเบริก
รัฐแมรีแลนด ผลการประชุมท้ังสองคร้ังมีมติ
ยอมรับผลการทดสอบและใหใชในมาตรฐาน
ฉบบัป 2018 ได ท้ังนี ้มีการทดสอบเพิม่เติมเพือ่
พจิารณาระยะการคนหา (Distance to Detect)
เปรียบเทียบระยะหางจากอุปกรณ PASS ท่ีนัก
ดับเพลิงสามารถไดยินคร้ังแรก ซึ่งผลสรุปใน
สวนนีจ้ะรวมอยูในมาตรฐานฉบบัป 2018 ดวย

การเปลี่ยนแปลงเสยีงเตอืน PASS ใน
สถานการณฉกุเฉนิ

ผลท่ีติดตามมาจากการทดสอบอยางเปน
ทางการ คณะทํางานตัดสนิใจนาํเสยีงเตือนของ
อุปกรณ PASS ท่ีจะบรรจุไวในมาตรฐานฉบับป
2018 มาใชในฉบบัปจจบุนัคือฉบบัป 2013 กอน
โดยกําหนดใหเปนบทเฉพาะกาลสําหรับการ
ปรับปรุงแกไขเบื้องตน (TIA; Tentative Interim
Amendment) โดยไดระบุใหผูผลิตเคร่ืองชวย
หายใจ SCBA ทุกราย นาํเสยีงเตือนของอุปกรณ
PASS ท่ีสรางข้ึนใหมมาใชกับมาตรฐาน NFPA
1982 ฉบบัป 2013

การเปล่ียนแปลงดังกลาว เปนผลจาก
การศึกษาเกีย่วกบัเสยีงเตือนของอุปกรณ PASS
ท่ีมีผลตอสขุภาพและชวิีตของนกัดับเพลิงท่ีปฏิบติั
งานตอบโตเหตุฉุกเฉิน เนือ่งจากไดมีการพสิจูน

แลววาเสียงเตือนของอุปกรณ PASS ท่ีจะบรรจุ
ไวในมาตรฐานฉบบัป 2018 ใหความปลอดภัย
แกนกัดับเพลิงในระดับท่ีสงูกวาซึง่มีผลตอความ
เปนความตายของพวกเขา ดังนั้น NFPA จึง
ตองการผลักดันใหมีผลในทางปฏิบติัโดยเร็วท่ีสดุ
เทาท่ีจะทําได เรียกวาบังคับใชเสียงเตือนใหม
กอนมาตรฐานฉบับป 2018 จะมีประกาศใช
โดยผานบทเฉพาะกาลฯ TIA

บทเฉพาะกาลฯ TIA มีผลบังคับใช
ตั้งแต  21 ธันวาคม ป 2016

ต้ังแต 21 ธนวาคม ป 2016 บทเฉพาะ
กาบมีผลบังคับใช ซึ่งผูผลิตเคร่ืองชวยหายใจ
SCBA ตองใชเสียงเตือนของอุปกรณ PASS
แบบใหมตามท่ีกําหนดไวใน TIA ไมวาอุปกรณ
PASS นั้นจะแยกเปนเอกเทศ หรือรวมอยูใน
ชุดเดียวกับอุปกรณ SCBA (หนวยดับเพลิงใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสวนใหญใชอุปกรณ
PASS ท่ีรวมชุดอยูในเคร่ืองชวยหายใจ SCBA)

สาระสําคัญของมาตรฐาน NFPA
1982: Standard on Personal Alert Safety
Systems (PASS)

บทที่  6 ข อกําหนดการออกแบบ
(Chapter 6 Design Requirements)

6.1 ขอกําหนดการออกแบบทั่วไป
สาํหรบัอปุกรณ PASS

6.1.1 อุปกรณ PASS อยางนอยท่ีสดุตอง
ออกแบบตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้  และ
ตองไดรับการตรวจสอบและประเมินผล โดย
องคกรใหการรับรองตามท่ีระบไุวในสวนของการ
ตรวจสอบและทดสอบ

6.1.2 การออกแบบอุปกรณ PASS ตอง
ใหความปลอดภัยและความม่ันคงในการใชงาน

6.1.2.1 อุปกรณ PASS ท่ีเปนชนดิใชงาน
ตามลําพงั (Stand-alone PASS) ตองออกแบบ
ใหอยูในบรรจุของตัวเอง เปนอุปกรณอิสระท่ีมี
ตัวเรือนเด่ียวซึ่งปดมิดชิด ไมเปนสวนหนึ่งหรือ
หลายสวนของชุดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกัน

6.1.2.2 อุปกรณ PASS แบบรวมเปน
สวนหนึง่ของอุปกรณอ่ืน (Integrated PASS) ตอง
ออกแบบใหสวนหนึง่หรือหลายสวนของอุปกรณ
รวมอยูกับชดุเสือ้ผาหรืออุปกรณปองกนัโดยไม
แยกออกมาตามลําพงัหรือบรรจใุนตัวเรือนเด่ียว
เฉพาะอุปกรณ แตใหเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
ปองกันท่ีผนวกรวมเขาไปดวย

6.1.2.3 ในกรณอุีปกรณ PASS แบบรวม
เปนสวนหนึง่ของอุปกรณอ่ืน (Integrated PASS)
ออกแบบใหสามารถถอดออกจากชดุเสือ้ผาหรือ
อุปกรณปองกนัท่ีผนวกเขาไป ตองเปนอุปกรณ
ท่ีสามารถใชงานไดอยางอิสระและแยกออกจาก
สวนท่ีรวมอยูกับอุปกรณอ่ืนได

6.1.2.4 ในกรณอุีปกรณ PASS แบบรวม
เปนสวนหนึง่ของอุปกรณอ่ืน (Integrated PASS)
ไมไดออกแบบใหสามารถถอดออกจากชดุเสือ้ผา
หรืออุปกรณปองกนัท่ีผนวกเขาไปตองเปนอุปกรณ
ท่ีไมสามารถทํางานไดอยางอิสระและแยกออก
จากสวนท่ีรวมอยูกับอุปกรณอ่ืนไมได

6.1.3 อุปกรณ PASS ตองบันทึกขอมูล
และเก็บไวอยางปลอดภัย อยางนอยท่ีสุด ตอง
ระบเุหตุการณตางๆ ดังตอไปนี ้และบนัทึกลงใน
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สวนเก็บขอมูลในเคร่ือง
(1) เวลาท่ีเปดเคร่ือง
(2) เวลาท่ีปลอยเสียงเตือน (Alarm)

และสัญญาณกอนเตือนจริง (Pre-alarm)
(3) เวลาท่ีผูใชบงคับใหเคร่ืองทํางาน
(4) เวลาท่ีเคร่ืองถูกต้ังการทํางานใหม

(Reset)
(5) เวลาท่ีปดเคร่ือง (Shutoff)
(6) เวลาท่ีสญัญาณเตือนแบตเตอรีออน
 6.1.3.1 ขอมูลตางๆ ท่ีบนัทึกไวในเคร่ือง

หนวยงานฉุกเฉินตองดาวนโหลดออกมาใชงานได
6.1.3.2 ระบบบันทึกขอมูลของอุปกรณ

PASS ตองสามารถบนัทึกและจดัเกบ็ไดอยางนอย
2,000 เหตุการณ

6.1.4 ในกรณอุีปกรณ PASS ชนดิทํางาน
ตามลําพงัหรือชนดิรวมชดุกบัอุปกรณอ่ืนถกูจดั
เก็บไวในระบบเก็บรักษาท่ีตําแหนงสวมใสใน
อุปกรณท่ี เลือกใชตามคําแนะนําของผู ผลิต
ระบบเก็บรักษานั้นตองไมกระทบตออุปกรณ
สาํหรับใชสวมใสและไมกระทบตอประสทิธภิาพ
ของอุปกรณ PASS เม่ือทดสอบระสทิธภิาพตาม
ขอกําหนดในบทท่ี 7

6.1.5 แหลงพลังงานของอุปกรณ PASS
ตองแยกออกมาตางหากจากชิน้สวนทํางานเพือ่
ปองกนัความเสยีหายท่ีจะเกดิกบัชิน้สวนเหลานัน้

6.1.6 ตัวเรือนของอุปกรณ PASS ตอง
ปราศจากพื้นผิวท่ีขรุขระ เปนรองหรือหลุม
รอยนูน และขอบคม

6.2.1.1 ตัวเปล่ียนตัวเลือกแบบการทํางาน
อัตโนมัติดังกลาวจะตองเชื่อมตอกับระบบการ
ทํางานของเคร่ืองชวยหายใจ SCBA เม่ือมีการ
ถอดออกจากตําแหนงจดัเกบ็ หรือการขนสงดวย
สายท่ีตอจากจดุคงท่ีหรือดวยการบังคับทํางาน
จากระยะไกล

6.2.2.2  การทํางานอัตโนมัติตองไดรับ
การออกแบบเพื่อใหอุปกรณ PASS สามารถ
เปล่ียนมาใชการทํางานแบบบังคับดวยมือจาก
แบบการรับรูมายังแบบการเตือนได แตไม
สามารถเปล่ียนไปแบบการพักทํางานจนกวา
ระบบอัตโนมัติจะเปล่ียนไปยงัแบบพกัทํางานเอง

6.2.3 ตัวเลือกแบบการทํางานท้ังหมด
ตองมีการปองกันการเปล่ียนตัวเลือก (Mode)
โดยไมต้ังใจและความเสยีหายจากการกระแทก

6.2.4 สวนบงัคับตัวเลือกแบบการทํางาน
ท้ังหมดตองมีอายใุชงานไมตํ่ากวา 50,000 รอบ

6.2.5 สวนบงัคับตัวเลือกแบบการทํางาน
ตองสามารุเล่ือนไปยังตําแหนงการเตือนหรือ
การรับรูไดดวยมือเดียวท่ีสวมถุงมือ นิ้วมือของ
ถุงมือท่ีจะใชเล่ือนสวิทชบังคับตองมีความหนา
ระหวาง 2.5-4 ม.ม. (0.098-0.157 นิว้)

6.2.6 การเปล่ียนจากแบบเลือกการ
ทํางานใดๆ มายงัแบบการเตือน (Alarm Mode)
ตองเล่ือนสวิทชเพยีงคร้ังเดียว

6.2.7 เม่ืออุปกรณ PASS สงสัญญาณ
เสียงเตือนออกมา ตองใชมือกระทําสองคร้ังท่ี

ทํางาน (Mode Selection) รวมกนัอยางนอย 3
แบบ ไดแก 1) การพกัทํางาน (Off) 2) การเตือน
(Alarm) และ 3) การรับรู (Sensing)

6.2.2 ตัวเลือกแบบทํางานตองออกแบบ
ใหมีการเปล่ียนตัวเลือกแบบการทํางานอัตโนมัติ
จากแบบพักทํางานไปยังแบบการรับรูโดยผูใช
เคร่ืองไมตองต้ังแบบการทํางาน

6.1.7 เสนดายสาํหรับรอยหรือเยบ็ท้ังหมด
ของโครงสรางตองทําดวยเสนใยตานทานเปลวไฟ
ท่ีมีคุณสมบัติติดตัวอยางถาวร

6.2 ขอกําหนดการเลือกแบบทํางาน
ของอุปกรณ PASS (Mode Selection Design
Requirements for PASS)

6.2.1 อุปกรณ PASS ตองมีตัวเลือกแบบ
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แตกตางกนัเพือ่ทําใหเสยีงเตือนนัน้เงยีบลง
6.2.7.1 เม่ือมีการกระทําใดๆ ท่ีทําให

เสียงเตือนเงียบลง อุปกรณ PASSตองไมอยูใน
แบบเลือกการงานท่ีการพกัทํางาน (Off Mode)

6.2.7.2 การทําใหเสียงเตือนเงียบลง
เคร่ืองจะตองต้ังการทํางานไปอยูแบบเลิอกการ
ทํางานท่ีการรับรู (Sensing Mode)

6.2.8 อุปกรณ PASS ตองมีแหลงใหแสง
สวางเพื่อใหสามารถมองเห็นสถานะของแบบ
เลือกการทํางาน เชนเดียวกบัแหลงกาํเนดิเสยีง
เพื่อสามารถไดยินเสียงการเล่ือนสวิทชเปล่ียน
แบบเลือกการทํางานจากการพักทํางาน (Off
Mode) ไปเปนการรับรู (Sensing Mode) การ
พักทํางานไปยังการเตือน (Alarm Mode) และ
การเตือนไปยังการรับรู

6.3 ขอกําหนดการออกแบบการรับรู
การเคลือ่นไหวของอปุกรณ PASS

6.3.1 อุปกรณ PASS ตองมีการรับรูความ
เคล่ือนไหวเพื่อตรวจจับความเคล่ือนไหวและ
ความไมเคล่ือนไหวของบุคคลท่ีพกพาอุปกรณ
PASS แลวทําการปลอยเสียงเตือนตามมาเม่ือ
ตรวจจบัไดวาไมมีการเคล่ือนไหวเปนระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว

6.3.2 อุปกรณ PASS ตองสงเสียงเตือน
ตามท่ีกําหนดในขอ 6.4.3 เม่ือไมสามารถรับรู
การเคล่ือนไหวเปนเวลา 30 วินาที +5/-0 วินาที

6.3.3 สัญญาณเตือนตองเร่ิมตนดวย
สญัญาณกอนการเตือนจริง (Pre-alarm Signal)
ตามท่ีระบุในขอ 6.4.2 ซึ่งตองดังเปนเวลา 10
วินาที +3/-0 วินาที กอนเสียงเตือนจริงดังข้ึน

6.3.4 การรับรูความเคล่ือนไหวของ

อุปกรณ PASS ตองทํางานเสมอไมวาเคร่ืองจะ
ต้ังเปนมุมเทาใด

6.3.5 อุปกรณ PASS ตองออกแบบมาให
สวนของการรับรูความเคล่ือนไหวซึ่งแมความ
ขัดของใดๆ แตก็ยังปลอยสัญญาณเตือนตามท่ี
ระบใุนขอ 6.4.3 ภายในเวลา30 วินาที +5/-0
วินาทีหลังจากเกดิการขัดของนัน้ ผูผลิตอุปกรณ
PASS จะตองยื่นขอมูลความบกพรองและผล
วิเคราะหผลกระทบตอองคกรท่ีใหการรับรองเพือ่
ขอการรับรองใหมตามมาตรฐานนี้

6.4 ขอกําหนดการออกแบบสญัญาณ
ของอปุกรณ PASS

6.4.1 สญัญาณปฏิบติัการ (Operational
Signal)

6.4.1.1 อุปกรณ PASS ตองปลอยสญัญาณ
ปฏิบัติการท่ีไดยินไดภายใน 1 วินาทีหลังจาก
เสร็จสิ้นการต้ังเคร่ืองไปท่ีแบบเลือกการรับรู
เพือ่บอกใหรับรูวาอุปกรณอยูในสภาพใชงานไดดี

6.4.1.2 เม่ืออุปกรณ PASS อยูในแบบ
เลือกการทํางานท่ีการพักทํางาน (Off Mode)
และแหลงพลังงานอยูท่ีหรือตํ่ากวาระดับท่ีระบไุว
ในขอ 6.4.4.1 เสียงสัญญาณปฏิบัติการจะไม
สงเสียงออกมาเม่ืออุปกรณ PASS ปรับไปเปน
แบบเลือกการรับรู (Sensing Mode)

6.4.2 สญัญาณกอนการเตือนจริง (Pre-
alarm Signal)

6.4.2.1 อุปกรณ PASS อยางนอยท่ีสุด
ตองมีสญัญาณกอนการเตือนจริงท่ีไดยนิได โดย
ตองมีความแตกตางและแยกออกไดอยางชดัเจน
จากเสยีงเตือนจริง

6.4.2.2 นอกจากเสียงท่ีใชเปนหลักใน
การปลอยออกมากอนการเตือนจริง เสียงอ่ืนก็
อนุญาตใหใชได

6.4.2.3 อุปกรณ PASS ตองมีสัญญาณ
เสยีงกอนการเตือนจริงเพิม่เติมจากเสยีงพืน้ฐาน
ท่ีเปนหลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการคนหา

และระบสุถานะของสญัญาณ สญัญาณเสยีงเตือน
กอนการเตือนจริงท่ีเพิม่เขามาใหใชตอเนือ่งตาม
ลําดับหรือวนกลับมาเร่ิมตนใชใหม

6.4.2.3.1 สญัญาณเสยีงกอนการเตือน
จริงท่ีเพิ่มเขามาตองกระตุนใหต่ืนตัวมากกวา
การไดยิน

6.4.2.3.2 เม่ือปลอยสัญญาณออกมา
สญัญาณกอนการเตือนจริงท่ีเสริมเขามาตองไม
ทําใหสัญญาณกอนการเตือนจริงท่ีใชเปนหลัก
(Primary Pre-alarm Signal) ดอยประสทิธภิาพ
จนตํ่ากวาคากาํหนดในมาตรฐานนี้

6.4.2.3.3 การออกแบบสัญญาณกอน
การเตือนจริงท่ีเสริมเขามา หากมีการลมเหลว
ของสัญญาณกอนการเตือนจริงท่ีเสริมเขามา
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ตองไมสงผลกระทบตอการทํางานของสญัญาณ
กอนการเตือนจริงท่ีใชเปนหลัก

6.4.2.4 อุปกรณ PASS ตองปลอยเสียง
สัญญาณกอนการเตือนจริง 10 วินาที +3/-0
วินาที กอนปลอยเสียงสัญญาณจริง

6.4.2.5 ระหวางท่ีเสียงสัญญาณกอน
สัญญาณจริงดังข้ึน สัญญาณเสียงอ่ืนๆ ของ
อุปกรณ PASS นอกเหนอืจากสญัญาณเตือนจริง
(Alarm) ตองไมดังข้ึน

6.4.2.6 อุปกรณ PASS ตองออกแบบให
มีการยกเลิกสญัญาณกอนการเตือนจริงจากการ
รบัรูการเคลือ่นไหวกอนสญัญาณเตือนจรงิจะดังข้ึน

6.4.2.7 การยกเลิกเสียงสัญญาณกอน
สญัญาณเตือนจริงและการยกเลิกสญัญาณกอน
สญัญาณเตือนจริงท่ีเพิม่เขามาตองไมใชมือของ
ผูใชอุปกรณ

6.4.2.8 ตองต้ังแบบเลือกการทํางานไป
ยังการรับรู (Sensing Mode) เม่ือมีการยกเลิก
สญัญาณกอนการเตือนจริง

6.4.3 สญัญาณเตือนจริง (Alarm Signal)
6.4.3.1 อุปกรณ PASS สงสญัญาณเสยีง

เตือนจริงเม่ือเล่ือนสวิทชไปท่ีแบบเลือกการเตือน
(Alarm Mode)

6.4.3.2 ขณะอยูในแบบเลือกการทํางาน
ท่ีการรับรู (Sensing Mode) อุปกรณ PASS ตอง
ปลอยสญัญาณเสยีงเตือนตอบสนองสวนรับรูท่ี
ไมสามารถตรวจจับการเคล่ือนไหวไดเปนเวลา
30 วินาที +5/-0 วินาที

6.4.3.3 เม่ือมีการตอบสนองสวนรับรู
ความเคล่ือนไหว อุปกรณ PASS ตองปลอย
สญัญาณกอนการเตือนจริงออกมาเปนเวลา 10
วินาที +3/-0 วินาที กอนปลอยเสียงสัญญาณ
จริงตามออกมา

6.4.3.4 ระหวางท่ีเสียงสัญญาณเตือน

จริงดังข้ึน เสียงสัญญาณอ่ืนๆ ท้ังหมดของ
อุปกรณ PASS ตองไมทํางาน

6.4.3.5 เสียงสัญญาณเตือนจริงตองดัง
เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง ท่ีความดัง
เสียงไมตํ่ากวา 95 เดซิเบลเอ

6.4.3.6 เสียงสัญญาณเตือนจริงตอง
ไดยินเปนชวงๆ หรือเปนเสียงยาวตอเนื่องกัน

6.4.3.7 เสยีงสญัญาณเตือนจริง เม่ือดัง
ข้ึนแลวตองไมทําใหหยดุลงดวยตัวตรวจจบัความ

ท่ีใชปลอยสัญญาณเสียงเตือนท่ีความดังอยาง
นอย 95 เดซิเบลเอ เปนเวลาข้ันตํ่า 1 ชั่วโมง

6.4.4.2 แหลงพลังงานตองปลอยออกมา
ในอัตราท่ีเทากับอัตรากระแสไฟฟาท่ีรับเขาไป
10% สาํหรับเคร่ืองรุนเดียวกนั ในขณะท่ีอยูใน
แบบเลือกการทํางานการเตือน (Alarm Mode)
ท้ังนี ้อัตราตองกาํหนดโดยองคกรใหการรับรอง

6.4.4.3 เสียงสัญญาณเตือนแหล ง
พลังงานออนตองแตกตางอยางชดัเจนจากเสยีง
สญัญาณกอนการเตือนจริง [Pre-alarm signal (s)]
และเสียงสัญญาณเตือนจริง (Alarm Signal)

6.4.4.4 เสียงสัญญาณเตือนแหล ง
พลังงานออนตองดังเปนชวงไมเกิน 30 วนาที

6.4.4.5 ขณะอยูในแบบเลือกการทํางาน

เคล่ือนไหว
6.4.3.8 เม่ือมีการกระทําใดๆ ท่ีทําให

สญัญาณเสยีงเตือนจริงเงยีบลง  อุปกรณ PASS
จะตองไมอยูในแบบเลือกการทํางานท่ีการพัก
ทํางาน (Off Mode)

6.4.3.9 การทําใหเสียงสัญญาณเตือน
เงยีบลง อุปกรณ PASS จะต้ังอัตโนมัติไปท่ีแบบ
เลือกการทํางานท่ีการรับรู (Sensing Mode)

6.4.4 สญัญาณแหลงพลังงานออน (Low
Power Source Warning Signal)

6.4.4.1 ขณะอยูในแบบเลือกการทํางาน
การรับรู (Sensing Mode) อุปกรณ PASS ตอง
ปลอยสัญญาณเสียงเตือนแหลงพลังงานออน
เวียนซ้าํอออกมาเม่ือพลังงานลดลงจนถงึระดับ
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ท่ีพักทํางาน (Off Mode) โดยมีพลังงานอยูท่ี
หรือตํ่ากวาระดับสาํหรับใชงานตามท่ีระบุในขอ
6.4.4.1 ระบบท่ีทําใหเกิดสัญญาณเตือนแหลง
พลังงานออนตองยกเลิกสัญญาณปฏิบัติการ
(Operational Signal) ทําใหไมมีเสยีงเตือนเม่ือ
อุปกรณ PASS เปล่ียนแบบเลือกการทํางานไป
เปนการรับรู (Sensing Mode)

บทที่ 7 ขอกําหนดดานประสิทธิภาพ
(Chapter 7 Performance Requirements)

7.1 ระดบัแรงดนัเสยีง (Sound Pressure
Levels)

7.1.1 สญัญาณกอนการเตือนจริง (PASS
Pre?Alarm Signal)

7.1.1.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบระดับแรงดันเสยีง (ความดังเสยีง) ของ
สญัญาณกอนการเตือนจริงท่ีเปนหลัก (Primary
Pre-alarm Signal) ตามท่ีระบุในสวนท่ี 8.2
การทดสอบระดับความดันเสียง (Section 8.2,
Sound Pressure Level Tests) และเสียง
สัญญาณกอนการเตือนจริงท่ีเปนหลักจะตองมี
แรงดันเสียงเร่ิมตนท่ีระดับ 80 เดซเิบลเอไปถึง
95 เดซเิบลเอซึง่ตองเพิม่แรงดันเสียงข้ึนไป อีก
สองระดับภายใน 6-10 วินาที จนถงึอยางนอย
100 เดซิเบลเอ แตไมเกิน 110 เดซิเบลเอ
ซึ่ งเสียงตองคงแรงดันท่ี  100 เดซิ เบลเอ
หรือสงูกวา แตไมเกนิ 110 เดซเิบลเอ ตอไปอีก
3-5 วินาที แตโดยรวมแลว เสียงสญัญาณกอน
การเตือนจริงตองดังไมเกิน 13 วินาที และเปน
ไปตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.2

7.1.1.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความถีข่องเสยีงสญัญาณเตือนกอนการ

เตือนจริงตามท่ีระบุไวในขอ 8.14 การทดสอบ
ความถี่ของสัญญาณ (Section 8.14, Signal
Frequency Test) และและสัญญาณกอนการ
เตือนจริงท่ีเปนหลักตองเปนเสียงท่ีไดยินได
ประกอบดวย 2 ความถีห่ลักเปนอยางนอย โดย
แตละความถีห่ลักตองไมนอยกวา 1,000 เฮิรตส
แตไมเกนิ 2,000 เฮิรตส และความถี่เหลานีจ้ะ
ดังติดตอกนัตามลําดับหรือดังพรอมกนักไ็ด

7.1.2 สัญญาณเตือนจริง (PASS Alarm
Signal)

7.1.2.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบระดับแรงดันเสยีง (ความดังเสยีง) ของ
สญัญาณเตือนจริงตามท่ีระบใุน สวนท่ี 8.2 การ
ทดสอบระดับแรงดันเสยีง (Section 8.2, Sound

Pressure Level Tests) และเม่ือเสยีงเตือนดังข้ึน
แลวตองไมหยดุลงจากผลของการตรวจจบัความ
เคล่ือนไหว โดยเสียงเตือนตองมีระดับแรงดัน
เสียงไมนอยกวา 92 เดซิเบล และสวนของการ
ปลอยเสียงเตือนนี้ตองทํางานไดดีตามท่ีระบุไว
ในขอ 6.4.3

7.1.2.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความถีข่องสญัญาณเตือนจริงตามท่ีระบุ
ในสวนท่ี 8.14 การทดสอบความถี่สัญญาณ
(Section 8.14, Signal  Frequency Test) และ
สัญญาณเตือนจริงตองประกอบดวย 3 ความถี่
หลัก โดยความถี่หนึ่งอยางนอยจะตองมี 500
เฮิรตส 20เฮิรตส และอีกสองความถีต่องมีไม
นอยกวา 1,000 เฮิรตส แตไมเกนิ 4,000 เฮิรตส
ความถีเ่หลานีจ้ะดังติดตอกันตามลําดับหรือดัง
พรอมกนัก็ได

7.1.3 สัญญาณแหล งพลังงานออน
(PASS Low Power Source Warning Signal)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
สัญญาณเตือนแหลงพลังงานออนตามท่ีระบุ
ไวในสวนท่ี 8.2 การทดสอบระดับแรงดันเสียง
(Section 8.2, Sound  Pressure Level Tests)
และสญัญาณเตือนแหลงพลังงานออนตองมีระดับ

แรงดัน (ความดัง) ระหวาง 70-100 เดซเิบลเอ
ดังตอเนื่องไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และสามารถ
ทํางานไดดีตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.4

7.2 ผลกระทบจากอุณหภู มิ ทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Temperature
Stress)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานอุณหภูมิทางอิเล็กทรอนกิสตาม
ท่ีกาํหนดไวในสวนท่ี 8.3 การทดสอบผลกระทบ
จากอุณหภูมิทางอิเล็กทรอนิกส (Section 8.3,
Electronic Temperature Stress Test) และ
ตองไดรับการประเมินการสงสญัญาณท่ีถกูตอง
ตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี
ระดับแรงดันเสียงตรงตามท่ีกําหนดไวในขอ
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7.1.2.1 รวมท้ังการจดัเกบ็และบนัทึกขอมูลตาม
ขอ 6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3 (6) ทํางานไดดี

7.3 ตานทานการกัดกรอน (Corrosion
Resistance)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานการกัดกรอนตามท่ีกําหนดใน
สวนท่ี 8.4 การทดสอบการกัดกรอน (Section
8.4, Corrosion Test ) และตองไดรับการ
ประเมินการสงสัญญาณท่ีถูกตองตามท่ีระบุไว
ในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดัน
เสยีงตรงตามท่ีกาํหนดไวในขอ 7.1.2.1 รวมท้ัง
การจัดเกบ็และบันทึกขอมูลตามขอ 6.1.3 (1)
จนถงึ 6.1.3 (6) ทํางานไดดี

7.4 ความตานทานการัว่ซมึเมือ่จุมน้ํา
(Immersion Leakage Resistance)

7.4.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานการร่ัวซมึตามท่ีระบไุวใน
สวนท่ี 8.5 การทดสอบความรอนและการร่ัวซมึ
เม่ือจุมน้ํา (Section 8.5, Heat and Immersion
Leakage Test) สําหรับขอ 8.5.5 กระบวนการ
ทดสอบ 1 และอุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ประเมินการสงสัญญาณท่ีถูกตองตามท่ีระบุไว
ใน ขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดัน
เสียงตรงตามท่ีกําหนดไวในขอ 7.1.2.1 และ
ตองไมมีน้าํในชิน้สวนของแหลงพลังงาน รวมท้ัง
การจัดเกบ็และบันทึกขอมูลตามขอ 6.1.3 (1)
จนถงึ 6.1.3 (6) ทํางานไดดี

7.4.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานการร่ัวซมึตามท่ีระบไุวใน
สวนท่ี 8.5 การทดสอบความรอนและการร่ัวซมึ
เม่ือจุมน้ํา (Section 8.5, Heat and Immersion
Leakage Test) สําหรับขอ 8.5.6 กระบวนการ
ทดสอบ 2 อุปกรณ PASS ตองไมมีน้าํอยูในสวน
ท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส

7.5 ความแขง็แรงของตวัเรอืน (Case
Integrity)

ตัวเรือน สิ่งหอหุม หรือสวนปดทึบของ
อุปกรณ PASS ตองไดรับความทดสอบความ
แข็งแรงตามท่ีกาํหนดไวในสวนท่ี 8.6 การทดสอบ
ความแข็งแรงของตัวเรือน (Section 8.6,  Case
Integrity Test) และตองไดรับการประเมินการ
สง สญัญาณท่ีถ  กูตองตามท่ีระบไุวในขอ 6.4.2.4
และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดันเสียงตรงตามท่ี
กําหนดไวในขอ 7.1.2.1 ตัวเรือนตองรองรับ
น้าํหนกัของอุปกรณโดยไมมีผลกระทบตอความ
แข็งแรงหรือทําใหเกิดความเสียหายท่ีมองเห็น
ได รวมท้ังการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตามขอ
6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3 (6) ทํางานไดดี

7.6 ความปลอดภัยภายใน (Intrinsic
Safety)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความปลอดภัยภายในตามข อกําหนดของ
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

7.7 ความไวตอการถกูกระทบ (Shock
Sensitivity)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความไวตอการยกเลิกสัญญาณตามท่ีกําหนด
ในสวนท่ี 8.7 การทดสอบความไวตอการถูก
กระทบ (Section 8.7, Shock  Sensitivity Test)
และการสงสัญญาณกอนการเตือนจริง (Pre-
Alarm Signal) ตองไมถูกยกเลิก

7.8 ความตานทานแรงกระแทกและการ
ส่ันสะเทือน (Impact and Vibration Resistance)

7.8.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานแรงกระแทกตามท่ีกําหนดไวใน
สวนท่ี 8.8 การทดสอบความตานทานแรงกระแทก
อัตราสูง (Section 8.8, Impact Acceleration
Resistance Test) และตองไดรับการประเมิน
การสงสัญญาณท่ีถูกตองตามท่ีระบุไวในขอ
6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มีระดับแรงดันเสียงตรง
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 7.1.2.1 และการจดัเกบ็
และบันทึกขอมูลตามท่ีระบุไวต้ังแตขอ 6.1.3
(1) จนถงึ 6.1.3 (6) ทํางานไดดี

7.8.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานการสั่นสะเทือนตามท่ี
กําหนดไวในสวนท่ี 8.9 การทดสอบความสั่น
สะเทือน (Section 8.9, Vibration Test) และ
ตองไดรับการประเมินการสงสญัญาณท่ีถกูตอง
ตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี
ระดับแรงดันเสียงตรงตามท่ีกําหนดไวในขอ
7.1.2.1 และการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
ท่ีระบุไวต้ังแตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6)
ทํางานไดดี

7.8.3 อุปกรณ  PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานการสัน่สะเทือนตามท่ีกาํหนดไว
ในสวนท่ี 8.9 การทดสอบความสั่นสะเทือนท่ี
ทําใหลม (Section 8.16, Tumble-Vibration

Electronic Temperature Stress Testing Immersion Leakage Resistance Testing Heat & Flame Resistance Testing

High Temperature Functionality Testing
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Test) และตองไดรับการประเมินการสงสญัญาณ
ท่ีถกูตองตามท่ีระบไุวในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2
มีระดับแรงดันเสียงตรงตามท่ี กําหนดไวในขอ
7.1.2.1 และการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
ท่ีระบุไวต้ังแตขอ 6.1.3 (1) จนถึง 6.1.3 (6)
ทํางานไดดี

7.9 ระบบการยึดตรงึ (Retention System)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ

ความทนทานของระบบยึดตรึงตามท่ีกําหนด
ไวในสวนท่ี 8.10 การทดสอบระบบยึดตรึง
(Section 8.10, Retention System Test) และ
ระบบยดึตรึงของเคร่ืองทนตอแรงดึงท่ีใชทดสอบ
โดยไมมีสวนใดแยกออกมา

7.10 การระบายน้าํ (Water Drainage)
อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบการ

ระบายน้ําตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 8.11 การ
ทดสอบการระบายน้ํา (Section 8.11, Water
Drainage Test) และระดับแรงดันเสียงของ
สัญญาณเตือนตองมีอยางนอย 92 เดซิเบลเอ

7.11 ความตานทานอณุหภมูสิงู (High
Temperature Functionality)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบความ
ตานทานความรอนตามท่ีระบไุวในสวนท่ี 8.12
การทดสอบการใชงานในท่ีอุณหภูมิสูง (High
Temperature Functionality) และตองไดรับการ
ประเมินการสงสัญญาณท่ีถูกตองตามท่ีระบุไว
ในขอ 6.4.2.4 และ 6.4.3.2 มี ระดับแรงดันเสยีง
(ความดัง) ไมนอยกวา 92 เดซิเบลเอ และการ
จัดเก็บและบันทึกขอมูลตามท่ีระบุไวต้ังแตขอ
6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3 (5) ทํางานไดดี รวมท้ัง
ตองไมหลอมละลาย หยด หรือลุกติดไฟ

7.12 ความตานทานความรอนและ
เปลวไฟ (Heat and Flame Resistance)

7.12.1 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟ
ตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 8.13 การทดสอบความ
รอน และ เปลวไฟ กระบวนการทดสอบท่ี 1
(Section 8.13, Heat and Flame Test, Test
Procedure 1) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มท่ี
แลว 2.2 วินาที ตองไมมีสิ่งใดตกจากอุปกรณ
PASS และตัวอุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนง
ท่ีต้ังไวทดสอบ รวมท้ังตองทํางานได ดังตอไปนี้

(1) สัญญาณเสียงเตือนจริงตองดังและ
ดังตอเนื่องตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.3

(2) สัญญาณเสียงเตือนจริงตองมีระดับ
แรงดนัเสียง (ความดงั) ตามท่ีกาํหนดในขอ 7.1.2.1

(3) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ท่ีแตกตางกนั 2 แบบในการ
ปรับเปล่ียนแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Warning Mode) ไปยงัการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.7

(4) การบนัทึกและการจดัเกบ็ขอมูลตาม
ท่ีระบใุนขอ 6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3 (6) ตอง
ทํางานไดดี

7.12.2 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟตาม
ท่ีระบุไวในสวนท่ี 8.13 การทดสอบความรอน
และเปลวไฟ กระบวนการทดสอบท่ี 2 (Section
8.13, Heat and Flame Test, Test Procedure
2) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มท่ีแลว 2.2 วินาที
ตองไมมีสิ่งใดตกจากอุปกรณ PASS และตัว
อุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนงท่ีต้ังไวทดสอบ
รวมท้ังตองทํางานได ดังตอไปนี้

(1) ตองปลอยสัญญาณปฏิบั ติการ
(Operational Signal) ไดตามท่ีระบไุวในขอ 6.4.1

(2) ตองหมุนเวียนจากการรับรูไปยงัการ
ปลอยสัญญาณกอนการเตือนจริงตามท่ีระบุไว
ในตอนท่ี 6.3 ขอกําหนดการออกแบบการรับรู
ความเคล่ือนไหวสาํหรับอุปกรณ PASS (Section
6.3, Motion  Sensing Design Requirements
for PASS)

(3) สัญญาณกอนการเตือนจริงท่ีเปน
หลักตองเปนเสียงตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.2

(4) ตองหมุนเวียนจากสญัญาณกอนการ
เตือนจริงไปยงัสญัญาณเตือนจริงตามท่ีระบไุวใน
ตอนท่ี 6.3 ขอกาํหนดการออกแบบการรับร  ูความ
เคล่ือนไหวสาํหรับอุปกรณ PASS (Section 6.3,
Motion Sensing Design Requirements for PASS)

(5) เสยีงสญัญาณเตือนจริงตองเปนเสยีง
ตามท่ีระบุไวในขอ 6.4.3

(6) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ท่ีแตกตางกนั 2 แบบในการ
ปรับเปล่ียนแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Alarm Mode) ไปยงัการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.7

(7) ระดับแรงดันเสยีงของสญัญาณกอน
การเตือนจริงท่ีเปนหลักตองเปนไปตามท่ีระบไุว
ในขอ 7.1.1.1 และสญัญาณกอนการเตือนจริงท่ี
เสริมเขามาตองทํางานไดตามท่ีออกแบบ

(8) ระดับแรงดันเสยีงของสญัญาณเตือน
จริงตองเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 7.1.2.1

(9) สวนท่ีใชในการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลท่ีระบไุวต้ังแตขอ 6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3
(6) ตองทํางานไดดี
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7.12.3 อุปกรณ PASS ตองไดรับการ
ทดสอบความตานทานความรอนและเปลวไฟ
ตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 8.13 การทดสอบความ
รอนและเปลวไฟ กระบวนการทดสอบท่ี  3
(Section 8.13, Heat and Flame Test, Test
Procedure 3) และหลังจากเปลวไฟลุกเต็มท่ี
แลว 2.2 วินาที ตองไมมีสิ่งใดตกจากอุปกรณ
PASS และตัวอุปกรณ PASS ไมตกจากตําแหนง
ท่ีต้ังไวทดสอบ รวมท้ังตองทํางานได ดังตอไปนี้

(1) ปลอยสญัญาณปฏิบติัการตามท่ีระบุ
ไวในขอ 6.4.1

(2) สวนท่ี ใช เปล่ี ยนแบบเลือกการ
ทํางาน (Mode Selection Device) ตองสามารถ
เปล่ียนแบบเลือกการทํางานจากแบบการรับรู
(Sensing Mode) ไปยงัการเตือน (Alarm Mode)
ตามขอ 6.2.5 และ 6.2.6

(3) สัญญาณเตือนตองเปนเสียงตามท่ี
ระบุไวในขอ 6.4.3

(4) อยางนอยตองมีการกระทําดวยมือ
(Manual Actions) ท่ีแตกตางกนั 2 แบบในการ
ปรับเปล่ียนแบบเลือกการทํางานจากการเตือน
(Alarm Mode) ไปยงัการรับรู (Sensing Mode)
เพื่อหยุดเสียงเตือนตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.7

(5) ระดับแรงดันเสยีงของสญัญาณกอน
การเตือนจริงท่ีเปนหลักตองเปนไปตามท่ีระบุ
ไวในขอ 7.1.1.1 และสญัญาณกอนการเตือนจริง
ท่ีเสริมเขามาตองทํางานไดตามท่ีออกแบบ

(6) ระดับแรงดันเสยีงของสญัญาณเตือน
จริงตองเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 7.1.2.1

(7) สวนท่ีใชในการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลท่ีระบไุวต้ังแตขอ 6.1.3 (1) จนถงึ 6.1.3
(6) ตองทํางานไดดี

7.13 ความทนทานของปายผลติภณัฑ
(Product Label Durability)

อุปกรณ PASS ท่ีมีปายผลิตภัณฑติดมา
ดวยตองไดรับการทดสอบความทนทานและอาน
ออกไดตามท่ีระบไุวในสวนท่ี 8.15 การทดสอบ
ความทนทานของปายผลิตภัณฑ (Section
8.15, Product Label Durability Test) และปาย
ผลิตภัณฑยงัคงติดอยูกบัอุปกรณ PASS และอาน
ออกไดโดยไมตองใชอุปกรณชวยการมองเห็น

7.14 การทดสอบการก้ันเสียงเตือน
(Alarm Signal Muffle Test)

อุปกรณ PASS ตองไดรับการทดสอบ
ความตานทานการปดกัน้ระดับแรงดันเสยีงหรือ
การทําใหเสยีงเบาลงตามท่ีระบไุวในสวนท่ี 8.17

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