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นิยามอุปกรณตรวจจับความรอน
อุ ป กรณ ต รวจจั บความร อ น (Heat
Detector) หมายถึง ตัวตรวจจับทีจ่ บั อุณหภูมสิ งู
ผิดปกติหรืออัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมซิ งึ่ เกิด
จากการเผาไหมของวัตถุเปนสาเหตุใหอณ
ุ หภูมิ
บริเวณนัน้ สูงขึน้ โดยเปนอุปกรณเริ่มสัญญาณ
(Initiating Devices) หรือตนกําเนิดของสัญญาณ
เตือนอัคคีภยั หรือเรียกวา “อุปกรณเริ่มสัญญาณ
แบบอัตโนมัต”ิ (Automatic Initiation Devices) มี
คุณสมบัติตรวจจับเพลิงไหมที่ใหความรอนสูง
และมีควันนอยไดรวดเร็วกวาอุปกรณตรวจจับควัน
สวนใหญติดตัง้ เพื่อปกปองทรัพยสนิ หรือติดตั้ง
เพิม่ เติมจากอุปกรณตรวจจับควัน สําหรับเสริม
การปองกันใหสงู ขึน้ แตใชแทนอุปกรณตรวจจับ
ควันไมได โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สนทางหนีไฟซึง่ มี
การปองกันความรอนและเปลวไฟอยูต ลอดเวลา
เมื่ อแบงชนิดตามลักษณะการตรวจจับ
อุปกรณตรวจจับความรอนแบงเปน 2 ชนิด ไดแก
1. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด
(Spot Type Heat Detector) เปนอุปกรณตรวจ
จับซึ่งชิ้นสวนตรวจจับรวมอยูในตําแหนงเดียว
สามารถตรวจจับความรอนจากไอความรอนได
ทันทีที่เกิดขึ้นในรัศมีทํางานของอุปกรณ
2. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน
(Line Type Heat Detector) สามารถตรวจจับ
ความร อนจากไอความร อนที่ เกิ ดขึ้ นในแนว
ตลอดความยาวของอุปกรณตรวจจับ
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และแตละชนิดอุปกรณตรวจจับความรอน
ขางตนยังสามารถแบงตามรูปแบบการทํางาน
ของสวนตรวจจับไดเปน 2 แบบ ดังนี้
(1) สวนตรวจจับแบบอัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector)
ตรวจจับอุณหภูมิทเี่ พิม่ สูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
ทัว่ ไปแลว อุปกรณจะทํางานมีอตั ราการเพิม่ ของ
อุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงตัง้ แต 8.3 หรือ 10 องศา
เซลเซียสใน 1 นาที มีขนั้ ตอนการทํางานคือ เมือ่
อากาศบริเวณสวนดานบนของสวนรับความรอน
สัมผัสความรอนจะมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจน
ไมสามารถเล็ดลอดออกมาในชองระบายได สง
ผลใหความดันสูงขึน้ แลวดันแผนไดอะแฟรมให
ผลักขาคอนแท็คใหไปแตะติดกัน จากนัน้ จะสง

สัญญาณไปทีต่ คู วบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
(2) สวนตรวจจับแบบอุณหภูมิคงที่
(Fixed Temperature Heat Detector) ทํางานเมือ่
อุณหภูมสิ งู ถึงจุดกําหนด โดยทัว่ ไป อุณหภูมขิ อง
เซ็นเซอรถึงจุดที่ผูผลิตกําหนดไว มีตั้งแต 60
องศาเซลเซียส จนถึง 150 องศาเซลเซียส การ
ทํางานอาศัยหลัก โลหะ 2 ชนิด เมือ่ สัมผัสความ
รอนจะมีคา สัมประสิทธิก์ ารขยายตัวแตกตางกัน
ทําใหโลหะทั้งสองมาแนบติดกัน (Bimetal) มี
การบิ ดตั วและโค ง งอไปอี ก ด านหนึ่ ง แล วส ง
สัญญาณไปยังตูค วบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
เมือ่ อุณหภูมิลดลงจะกลับคืนสูส ภาพเดิม
ทัง้ นี้ สวนตรวจจับดังกลาวจะรวมถึงแบบ
ผสมซึง่ มีทงั้ แบบอัตราการเพิม่ ของอุณหภูมแิ ละ
แบบอุณหภูมคิ งทีร่ วมกันอยูใ นอุปกรณเดียวกัน
เรียกวา “อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดรวม”
(Combination Heat Detector)
เครือ่ งตรวจจับความรอนทุกชนิดทุกแบบ
ที่ไดกลาวไปแลวหากแบงตามสวนควบคุมและ
บังคับการตรวจจับจะมี 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทบังคับการทํางานดวยกลไก
(Mechanical Heat Detector) เปนตัวตรวจจับ
ความรอนที่ ใชกลไกการบิดตัวหรือโคงงอของ
แผนโลหะเพือ่ ใหเกิดการสัมผัสกันเมือ่ อุณหภูมิ
สูงขึน้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “อุปกรณตรวจจับ
ความรอนแบบไมคนื กลับ” (Non-restorable
Heat Detector) หมายถึง อุปกรณที่ชนิ้ สวน
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ขอพิจารณาในการใชงานอุปกรณ
ตรวจจับความรอน
ในกรณีสภาพแวดลอมของอาคารไม
เหมาะสมจะใชอุปกรณตรวจจับความรอนแบบ
อัตราการเพิม่ ของอุณหภูมเิ นือ่ งจากสถานทีน่ นั้
มีการเพิม่ อุณหภูมอิ ยางรวดเร็วเปนปกติ ควรใช
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่
ติดตัง้ แทนเพือ่ ปองกันการแจงสัญญาณผิดพลาด
หรือลดอัตราลง
 อุ ปกรณ ตรวจจั บ ความร อนใช ติ ดตั้ ง
เมือ่ พืน้ ทีน่ นั้ มีเพดานสูงไมเกิน 4.00 เมตร ดังนัน้
นอกจากจะตองพิจารณาถึงสถานที่ติดตั้งและ
ความไวในการตรวจจับแลวยังจะตองพิจารณา
ถึงชนิดของอุปกรณตรวจจับที่เหมาะสมดวย


Rate-of-Rise Heat Detector

ตรวจจับจะถูกทําลายหรือเสียหายและอาจจะ
ไม สามารถกลั บคื นสู สภาพเดิ มได เมื่ อมี ก าร
ตรวจจั บเกิดขึ้ นไม ว าจะเป นการทดสอบหรื อ
ทํางานจริง ทําใหไมสามารถทํางานตรวจจับเหตุ
เพลิงไหมไดอกี ตอไป ตองเปลีย่ นใหมหลังจากมี
การทํางานไปแลว
(2) ประเภทบั งคั บการทํา งานด วย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Heat Detectors)
เปนตัวตรวจจับใชวงจรอิเลคทรอนิคสตอบสนอง
ตออุณหภูมทิ สี่ งู ผิดปกติ หรือมีอตั ราการเพิม่ ขึน้
ของอุณหภูมิ เรียกไดอกี อยางหนึง่ วา“อุปกรณ
ตรวจจับความรอนแบบคืนกลับ” (Restorable
Heat Detector) หมายถึง อุปกรณซงึ่ เมือ่ ทําการ
ตรวจจับเหตุเพลิงไหมไปแลวชิน้ สวนตรวจจับจะ
ไมถกู ทําลายหรือเสียหาย สามารถนํามาใชงาน
ตอไปไดอีก
ดังนั้ น อุปกรณ ตรวจจั บความรอนที่ มี
จําหนายทัว่ ไปมี 2 ประเภทคือ แม็คคานิกกับ
อิเล็กทรอนิกส แตละประเภทมีทั้ งแบบอัตรา
การเพิ่ มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat
Detector) แบบอุณหภูมคิ งที่ (Fixed Temperature
Heat Detector) และแบบผสม (Combination
Heat Detector)
ประเภทแม็คคานิกมีขอ ดีคอื ราคาถูก แต
ทํางานไดดีเทากับประเภทอีเล็กทรอนิกส ขณะ
ทีม่ ีขอ เสีย ไดแกเมื่ออุปกรณทาํ งาน (ตรวจจับ
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ความรอน) ไปแลวชิ้นสวนอาจจะเสียหายและ
ใชงานตอไมได พูดงายๆ เปนอุปกรณใชงานได
ครั้งเดียว แมแตการทดสอบก็ใหผลเหมือนกัน
ตองติดตัง้ เครือ่ งใหมแทนเทานัน้ ระบบจึงจะให
ความมัน่ ใจได และเนือ่ งจากเปนอุปกรณกลไก
งายๆ ขายราคาถูก อายุการใชงานมักสัน้ หาก
ติดตัง้ เปนเวลานานอาจเสือ่ มสภาพไปเอง ซึง่ จะ
ไมสามารถทํางานไดเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้น
ประเภทอิ เล็ กทรอนิ กส มีข อดี คื อ เมื่ อ
ติดตั้งแลวสามารถทดสอบไดเรื่ อยๆ ชิ้ นสวน
ของอุปกรณเปนแบบคืนกลับได เมือ่ ทดสอบหรือ
ทํางานตรวจจับไปแลวจะกลับมาทํางานไดอีก
เมือ่ เกิดเพลิงไหมครัง้ ใหมโดยยังมีประสิทธิภาพ
เทาเดิม อีกทั้งมีอายุใชงานยาวนานและคุมคา
ขอเสียประการเดียวคือ ราคาแพงกวาประเภท
แม็คคานิกโดยเฉลีย่ ถึง 3 เทา

อุปกรณตรวจจับความรอนไมควรนํา
มาใชกบั สถานทีจ่ ะเกิดความเสียหายรายแรงแม
มีเพลิงไหมเพียงเล็กนอย เชน หองคอมพิวเตอร
หองควบคุม ระบบสือ่ สาร เปนตน กอนตัดสินใจ
เลือกใชอุปกรณตรวจจับชนิดใดๆ จะตองมีการ
ประเมินคาความเสียหายอันอาจเกิดจากเพลิง
ไหมกอนอุปกรณตรวจจับจะเริ่มทํางาน


คุณสมบัตเิ ครือ่ งตรวจจับความรอน
รูปรางและวัสดุภายนอก
 อุปกรณตรวจจับความรอนตองเตรียม
สวนจับยึด
 ส วนจั บ ยึ ดต องเป น ฉนวนไฟฟ าจาก
ชิ้นสวนนํากระแสไฟฟา
 การปองกันการปรับตัง้ คา
 การปรับตัง้ สวนตรวจจับอุณหภูมิ ตอง
ไมสามารถปรับเปลีย่ นไดหลังจากออกจากโรงงาน
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ชิ้นสวนไมมีฉนวนปองกันที่เปนวงจร
แรงดันสูงหรือสวนเคลื่อนไหวซึ่งอาจทําใหเกิด
อุบตั ิเหตุกบั ผูใ ชงาน จะตองถูกปองกันโดยระบุ
วงจรอันตรายเพื่ อลดความเสี่ ยงในการสัมผัส
สวนแรงสูงนั้น
 วัสดุภายใน
 ถ ามี ก ารใช วั ส ดุ เ ชื่ อ มอุ ด (Sealing
Compound) จุดหลอมเหลวของวัสดุนนั้ จะตอง
สูงกวาอุณหภูมิตรวจจับของเทอรโมสตัทอยาง
นอย 8.3 องศาเซลเซียส (15 องศาฟาเรนไฮต)
แตไมนอ ยกวา 65 องศาเซลเซียส (149 องศา
ฟาเรนไฮต )
 ชิ้ นสวนไดอะแฟรมและสปริ งภายใน
ตองทําจากวัสดุปลอดสนิม อาทิเชน Phosphor
Bronze, Nickel Silver หรือเทียบเทา ชิ้นสวนที่
อาจเปนสนิมไดจะใชไดในสวนทีไ่ มมผี ลกับการ
ตรวจจับเทานั้น
 สายตัวนํา (Leads) ขนาดของสายตัว
นําภายในอุปกรณจะตองไมเล็กกวา 1.0 ตาราง
มิลลิเมตร หากใชเปนจุดตอสายแทน ขัว้ ตอสาย
จะตองมีความยาวไมนอยกวา 152 มิลลิเมตร
(6 นิ้ว) แยกระหวางสายดานเขาและดานออก
 ขัว
้ ตอสาย (Terminals)
 ขัว
้ ตอสายจะตองมีขนาดเสนผานศูนย
กลางไมตา่ํ กวา 4 มิลลิเมตร สําหรับตอสายทีม่ ี
ขนาดไมเกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร
 อุปกรณตรวจจับความรอนแบบหนา
สัมผัสปกติเปดจะตองแยกขัว้ ตอสายทางดานเขา
และออกจากกัน
 อุปกรณไฟฟา (Components-Electrical)
 วัสดุฉนวนไฟฟาจะตองเปนแบบไมกอ

ใหเกิดเปลวเพลิงกันความชืน้ ซึง่ รวมถึงฉนวนของ
อุปกรณรีเลยและหมอแปลงไฟฟาดวย
 ชิ้ น ส วนนํากระแสไฟฟ า (Currentcarrying Parts)
 ชิน
้ สวนนํากระแสไฟฟาตองทําจากวัสดุ
ปลอดสนิม เชน เงิน ทองแดง ทองแดง อัลลอยด
 ชิ้ น ส ว นไฟฟ า ของอุ ป กรณ ต รวจจั บ
ความรอนทีม่ แี รงดันไฟฟาสูงกวา 30 โวลต ตอง
ระบุหรือหอหุม เพือ่ ลดความเสีย่ งจะเกิดอันตราย
 สายไฟฟา สายไฟฟาสําหรับระบบแจง
เหตุเพลิงไหมตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการ
ใชงานของแตละสวนในอาคาร สายไฟฟาที่ใช
อาจจะเปนชนิดใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิดดังนี้
 สายทองแดงหุมฉนวนพีวีซต
ี าม มอก.
11-2531
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สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331
 สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
 สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
 สายทองแดงหุ มฉนวนเอ็ ก ซ แอลพี ซี
(XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอืน่ ๆ
 สายใยแกว (Optical Fiber)
 สายโทรศัพท
 สายชีลด
 สายทนไฟ สายทนไฟที่ ใช ใ นระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมในสวนที่ระบุใหเปนชนิดทน
ไฟ ตองมีพิกดั ทนไฟไดไมนอ ยกวา 750 องศา
เซลเซียสเปนเวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธกี าร
อื่นที่ทําใหมีคุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา


การออกแบบติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
ความรอน
การออกแบบติ ดตั้ ง ทั่ วไป สามารถ
ออกแบบตามขอกําหนดในมาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย
 อุปกรณตรวจจับความรอนไมใชเปน
อุปกรณปองกันชีวิต มีไวเพื่อปองกันทรัพยสิน
เทานัน้ และอุปกรณตรวจจับความรอนตองติด
ตัง้ ในระดับความสูงไมเกิน 4.00 เมตร ยกเวน
ใหตดิ ตัง้ ในระดับความสูงเกินกวา 4.00 เมตรได
แตตอ งคํานวณตามหลักวิศวกรรม ทัง้ นี้ ตองไม
สูงเกินกวา 6.00 เมตร
 อุปกรณตรวจจับแตละตัวตองติดตัง้ ใต
เพดานหรือหลังคา โดยใหสวนตรวจจับอยูหา ง
จากเพดานหรือหลังคาไมนอ ยกวา 15 มิลลิเมตร


Linear Heat Detector

แตไมเกิน 100 มิลลิเมตร หากเปนหลังคาทีม่ แี ป
อันอาจขวางทางไหลของไอความรอนไปยังอุปกรณ
ตรวจจับได อาจติดตัง้ อุปกรณตรวจจับเขากับแป
โดยใหสว นตรวจจับหางจากหลังคาไมเกิน 350
มิลลิเมตร
 อุปกรณตรวจจับตองติดตัง้ ณ จุดทีส
่ งู
ที่สดุ ของเพดาน แตหากเปนเพดานที่ประกอบ
ไปดวยคาน หรือรอด หรือหยักทีม่ คี วามลึกนอย
กวา 300 มิลลิเมตร อาจติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
ทีใ่ ตคานหรือรอดนัน้ ๆ ได
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ความร อนที่ ติ ด ตั้ ง
ใตเพดานหรือหลังคา ซึ่งไดรับความรอนจาก
แสงแดด ตองติดตัง้ ใหสวนตรวจจับอยูห างจาก
เพดานหรือหลังคาในแนวดิง่ ไมนอยกวา 180
มิลลิเมตร แตไมเกิน 350 มิลลิเมตร
 สําหรับพืน
้ ผิวแนวราบ ยกเวนชองทาง
เดิน ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับบนเพดานใหมี
ระยะรัศมีจากจุดใดๆ บนเพดานถึงอุปกรณตรวจ
จับตัวใกลทสี่ ดุ ตองไมเกิน 5.10 เมตร และระยะ
หางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 7.20 เมตร
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Heat Detector & Automatic Sprinkler

ตําแหนงติดตั้งทั่วไป

สําหรับบริเวณชองทางเดินตองติดตังอุ
้ ปกรณ
ตรวจจับใหมรี ะยะหางระหวางอุปกรณ ตรวจจับ
ไมเกิน 9.50 เมตร
 อุปกรณตรวจจับสําหรับแถวที่อยูใกล
ผนังหรือผนังกั้น (ทีส่ ูงจากเพดานไมเกิน 300
มิลลิเมตร) ใหหา งจากผนังหรือผนังกัน้ ไมเกิน
3.60 เมตร แตไมนอ ยกวา 300 มิลลิเมตร
 ระยะหางระหวางผนังปลายทางกับอุปกรณ
ตรวจจับที่ใกลทสี่ ุดตองไมเกิน 4.75 เมตร
 อุปกรณตรวจจับความรอนตองติดตั้ง
หางจากหัวจายลมไมนอ ยกวา 400 มิลลิเมตร
เนือ่ งจากหัวจายลมจะเบีย่ งเบนทิศทางความรอน
ออกจากอุปกรณตรวจจับทาใหอณ
ุ หภูมขิ องอากาศ
ทีม่ าถึงตัวตรวจจับลดลงจนไมสามารถใชงานได
 การลดระยะห าง ระยะห างระหว าง
อุปกรณตรวจจับความรอนทุกชนิดอาจจําเปนตอง
ลดลงเนื่องจากพื้นที่ปองกันมีโครงสรางพิเศษ
เชน เพดานของพื้นที่ปองกันถูกคั่นเปนชวงๆ
ดวยคาน ทอลมระบบปรับอากาศ หรือสิง่ อืน่ ใด
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน โดยยืน่ ลงมาเกินกวา 300
มิลลิเมตร จะตองลดระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับในแนวตัง้ ฉากกับแนวคัน่ ลงรอยละ 30

 พื้ น ที่ ป องกั น ทั่ วทุ ก พื้ น ที่ ต อ งติ ดตั้ ง
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ยกเวนสถานทีไ่ มตอ ง
ปองกัน ไดแก
 พื้นทีอ
่ ับอากาศที่ทั้งสองดานสามารถ
เปดเขาสูพื้นที่ปองกัน ไมมีบริภัณฑไฟฟาอยู
ภายใน ไมไดใชเก็บสินคาหรือไมใชเปนทางเขา
ไปยังตูช ั้นวางของ และไมไดใชเปนหองซักลาง
 พื้นทีป
่ ดที่มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดไว
 ทางเดินมีหลังคา ไดแก เฉลียง ระเบียง
ทางเดินเชื่อมที่มหี ลังคาและเปดดานขาง พื้นที่
หลังคาที่เปนกันสาดและลักษณะเดียวกันสราง
ดวยวัสดุไมไหมไฟและไมไดใชสาํ หรับเก็บสินคา
หรือเปนทีจ่ อดรถ
 พื้นที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่
ไดรับการรับรองแลว
 หองน้า
ํ ที่มพี ื้นที่นอ ยกวา 3.5 ตาราง
เมตร และไมไดเปดไปยังพืน้ ทีป่ องกัน
 ชองแสง (Skylight) ทีม
่ ีพนื้ ทีน่ อยกวา
4.0 ตารางเมตร ความสูงชองแสงไมเกิน 800
มิลลิเมตร และไมไดใชสําหรับระบายอากาศ
 พื้ นที่ หลั บ นอนและเส น ทางหนี ไ ฟ
ทั่วไป ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันเทานั้น
ยกเวนเสนทางหนีไฟแบบเปด
 ตําแหนงติดตัง้ อุปกรณตรวจจับใหเปน
ไปตามขอกําหนดดังนี้
 พื้ นที่ ที่ แ บงส วนโดยกําแพง ผนังกั้ น
หรือชั้นวางของ โดยสูงหางจากเพดานไมเกิน
300 มิลลิเมตร ใหถอื วาเปนหอง และตองมีการ

ติดตัง้ อุปกรณตรวจจับในพืน้ ทีน่ นั้
 จุดทีต
่ ดิ ตัง้ อุปกรณตรวจจับตองมีพนื้ ที่
โลงโดยรอบรัศมีอยางนอย 300 มิลลิเมตร และ
มีความลึกอยางนอย 600 มิลลิเมตร
 อุปกรณตรวจจับตองติดตัง้ ในตําแหนง
ทีม่ องเห็นไดชดั จากทางทีเ่ ขาไปยังพืน้ ทีป่ อ งกัน

การทดสอบผลิตภัณฑ
การใชงานรวมกับอุปกรณอื่น
 การใชงานรวมระหวางอุปกรณตรวจ
จับแบบสองสาย (Two-wire Detector) ซึ่งให
สัญญาณและรับแหลงจายไฟฟาจากวงจรเริ่ ม
สัญญาณของแผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
โดยใชสายสองเสน ขึ้นกับแรงดันไฟฟากระแส
ไฟฟาและอื่นๆ ของอุปกรณตรวจจับและวงจร
เริม่ สัญญาณ
 อุปกรณตรวจจับแบบที่ไมไดรับกําลัง
จากวงจรเริม่ สัญญาณ (อุปกรณตรวจจับแบบสี่
สายหรื อแบบคอนแทค)สามารถใช ไดโดยไม
ตองคํานึงถึงเรือ่ งการใชงานรวมกันภายใตสภาวะ
แจงเหตุ(Alarm) อุปกรณตรวจจับแบบสี่ สาย
หรื อแบบคอนแทค จะต องทํางานเป นสวิ ทช
(เชนเดียวกับอุปกรณแจงเหตุดว ยมือ)
 การประเมินการใชงานรวมกันจะตอง
ทําการทดสอบตออุปกรณตรวจจับเขากับแผง
ควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหมตามมาตรฐาน
และผานการทดสอบในสวนการทดสอบ
 อุ ณ หภู มิ ใช ง าน ในการออกแบบ
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่
ชนิดจุด ใหออกแบบตามชวงอุณหภูมิใชงาน
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Point Heat Detector

ตามทีก่ าํ หนดไวดงั นี้ (ดูรายละเอียดตารางที่ 1)
 อุปกรณที่ทดสอบและขอมูลประกอบ
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ความร อนที่ นํามา
ทดสอบเปนตัวแทนผลิตภัณฑที่จะถูกทดสอบ
ตอไป อุณหภูมแิ ละความไวของตัวอยางทดสอบ
ตองเปนเชนเดียวกับผลิตภัณฑในการผลิตปกติ
 ขอมูลของอุปกรณในอุปกรณตรวจจับ
เชน ตัวเก็บประจุ ตัวตานทาน ตองจัดเตรียม
ประกอบการทดสอบอุปกรณ
 เอกสารดังตอไปนีต
้ อ งจัดเตรียมดวย
 เอกสารแสดงขั้ นตอนการควบคุ ม
คุณภาพในการผลิตรวมถึงการตรวจสอบในสาย
การผลิต การทดสอบอุปกรณ
 เอกสารประกอบการทํางานของวงจร
ในสภาวะใชงาน แจงเหตุ และผิดปกติ
 เอกสารระบุ ตําแหนงวัสดุ ฉนวน โลหะ
พลาสติก ในโครงสรางของอุปกรณทจี่ ะทดสอบ
 การยึดจับและระยะหางระหวางอุปกรณ
 อัตราการเพิ่มขึ้ นของอุ ณหภูมิที่ ตั้งไว
สําหรับอุปกรณตรวจจับแบบจับอัตราการเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิ
 แบบการติดปายสัญลักษณและตําแหนง
 อธิบายการทดสอบโดยเตาทดสอบใน
ขัน้ ตอน การผลิตของโรงงาน
 อุปกรณแบบอิเลคทรอนิคส จะตองจัด
เตรียมแผงควบคุมระบบและอุปกรณตรวจวัดดวย
 แรงดั น ทดสอบ แรงดั น และความถี่
ทดสอบแรงดัน 220 ถึง 240 โวลต ใหทดสอบที่
240 โวลต ระดับแรงดันอื่น ใหทดสอบตาม
ระดับแรงดัน ความถีท่ ปี่ ายฉลากของอุปกรณ
 การทดสอบการเก็บที่อุณหภูมิสูง
 อุปกรณตว
ั อยางตองอยูใ นสภาวะปกติ
ภายใตการเก็บทีอ่ ุณหภูมิสงู ซึ่งต่าํ กวาอุณหภูมิ
พิกัดทํางาน 8.3 องศาเซลเซียส (15 องศา
ฟาเรนไฮต) เปนเวลา 30 วัน และหลังจากผาน
การทดสอบแลว อุปกรณจะตองผานการทดสอบ
ในหัวขออื่นได

ตารางที่ 1 อุณหภูมิใชงานในการออกแบบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่ชนิดจุด

ชวงอุณหภูมิ

เกณฑอุณหภูมิ

องศาเซลเซียส
37.8 ถึง 56.7
57.2 ถึง 78.9
79.4 ถึง 120.6
121 ถึง 162.2

ต่ํา (Low)
ทั่วไป (Ordinary)
กลาง (Intermediate)
สูง (High)

องศาฟาเรนไฮต
100 ถึง 134
135 ถึง 174
175 ถึง 249
250 ถึง 324

ตารางที่ 2 ชวงอุณหภูมิทํางานตามเกณฑสําหรับอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่

ชวงอุณหภูมิ
เกณฑอุณหภูมิ

ต่ําสุด

สูงสุด

ชวงการทํางาน

องศา
องศา
องศา
องศา
องศา
องศา
เซลเซียส ฟาเรนไฮต เซลเซียส ฟาเรนไฮต เซลเซียส ฟาเรนไฮต
ต่ํา (Low)
37.8
100
56.7
134
5.6
10
ทั่วไป (Ordinary)
57.5
135
78.9
174
8.3
15
กลาง (Intermediate)
79.4
175
120.6
249
8.3
15
สูง (High)
121
250
162.2
324
11.1
20

ตัวอยาง 5 ชิน้ จะตองถูกทดสอบการ
ทํางานแบบอัตราการทํางานทีอ่ ณ
ุ หภูมพิ กิ ดั และ
การทํางานแบบอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
 การทดสอบการทํางานทีอ
่ณ
ุ หภูมพิ กิ ดั
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมคิ งทีจ่ ะ
ตองทํางานภายในชวงอุณหภูมิตามเกณฑดังนี้
(ดูรายละเอียดตารางที่ 2)
 การทดสอบการทํางานแบบอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ


อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอัตรา
การเพิ่ มขึ้ นของอุ ณหภู มิจะตองทํางานตามที่
ระบุ แตหากอุณหภูมแิ วดลอมต่ํากวา 54 องศา
เซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮต) ตัวอยางตอง
ไมทํางานที่อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ต่ํา
กวา 6.7 องศาเซลเซียส (12 องศาฟาเรนไฮต)
โดยการทดสอบใหเริ่มจากอุณหภูมิแวดลอมที่
29.4 ถึง 32.2 องศาเซลเซียส (85 ถึง 90 องศา
ฟาเรนไฮต)
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Protectowire

ใหทาํ การทดสอบโดยใชตวั อยาง 5 ชุด
ภายใตเตาอบไฟฟาที่ควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิในหลายๆ แบบ เชน 6.7, 8.3,
11.1 องศาเซลเซียสตอนาที (12, 15, 20 องศา
ฟาเรนไฮตตอ นาที) แตละตัวอยางตองติดตัง้ ไว
อยางนอย 5 นาทีกอ นทําการทดสอบ
 การทดสอบสัญญาณรบกวน (Transient)
 ทดสอบอุ ป กรณ ตรวจจั บ ความร อ น
อิเลคทรอนิคสเทานัน้ โดยตองผานการทดสอบ
ดังตอไปนี้
 ตองสามารถทํางานไดตามปกติ
 ต องไม เกิ ดการแจ งเหตุ Alarm หรื อ
Trouble และ
 ไม มี ผ ลกระทบใดกั บ ความไวในการ
ตรวจจับหลังการทดสอบ 500 Internal Induce


bottlecap heat detectors

Radio Rate of Rise Heat Detector

Transient, 500 Extraneous Transients โดยตอ
ใชงานกับแหลงจายใชงานจริงและอุปกรณตอ
รวมกับอุปกรณตรวจจับความรอนนั้น
 Internal Induce Transient ให จ าย
พลังงานใหกบั ตัวอยางโดยตอใชงานกับแหลงจาย
ใชงานจริง และอุปกรณตอ รวมกับอุปกรณตรวจ
จับความรอนนั้น และตัดแหลงจายไฟครั้ งละ
ประมาณ 1 วินาที ไมเกิน 6 ครัง้ ตอนาที โดยนับ
การตัดแหลงจายไฟทั้งสิ้น 500 ครั้ง หลังการ
ทดสอบ อุปกรณจะตองสามารถทํางานไดปกติ
 Extraneous Transient ใหจา
 ยพลังงาน
ใหกบั ตัวอยางโดยตอใชงานกับแหลงจายใชงาน
จริงและอุปกรณตอ รวมกับอุปกรณตรวจจับความ

รอนนัน้ และติดตัง้ ตัวอยางใหใกลกบั แหลงกําเนิด
สัญญาณรบกวนหรือจุดตอสายไฟฟาภายนอก
เปนระยะ 305 มิลลิเมตร (1 ฟุต) และทดสอบ
กับอุปกรณอนื่ ดังนี้
 เครื่ องเชื่ อมไฟฟ า ทดสอบ 2 นาที
โดยการเชือ่ มแบบ Jacob's ladder เปนแนวยาว
38.10 เซนติเมตร (15 นิว้ ) 2 แนวจากลวดเชือ่ ม
ทองแดง 2.5 ตารางมิลลิเมตร
 เครือ
่ งรับสงสัญญาณวิทยุจากเครือ่ งสง
3 เครือ่ งทีม่ ีกาํ ลังสง 5 วัตต ทีค่ วามถี่
(1) 27 เมกะเฮิรตซ
(2) 150 เมกะเฮิรตซ
(3) 450 เมกะเฮิรตซ

(4) 866 เมกะเฮิรตซ
(5) 910 เมกะเฮิรตซ
ใหทดสอบ 6 ครั้งแตละครั้งใชเครื่องสง
2 ชุด เปด 5 วินาที ปด 5 วินาที 5 ครัง้ ตามดวย
เปด 15 วินาที 1 ครัง้ โดยใหสายอากาศชีต้ รง
ไปทีอ่ ุปกรณตรวจจับทีถ่ ูกทดสอบ
 สวานไฟฟาขนาด 220 โวลต 50 เฮิรตซ
300 วัตต ทดสอบ 10 ครัง้ ครัง้ ละ 2 วินาที และ
1 ครั้ง 2 นาที
 กระดิง
่ แจงเหตุแบบโซลีนอยดขนาด 6
นิ้ว พิกัดความตางศักยกระแสตรง 24 โวลต
ทดสอบ 10 ครัง้ ครังละ
้ 2 วินาทีและ 1 ครัง้ 2 นาที
 การทดสอบวัดคาทางไฟฟา
 อุปกรณตรวจจับแบบอิเลคทรอนิคส
ตองทําการวัดคาทางไฟฟากระแสไฟฟาขาเขาและ
ออกจะตองไมเกินกวารอยละ 10 จากทีร่ ะบุไว
ในเอกสารแนบอุปกรณภายใตสภาวะการใชงาน
ตามที่ระบุในเอกสารนั้น
 อุปกรณตรวจจับแบบสองสายจะตอง
วัดระดับแรงดันต่าํ สุดทีใ่ ชงานกระแสไฟฟาขณะ
ปกติกระแสไฟฟาขณะแจงเหตุคาที่ วัดไดตอง
ตรงกับที่ระบุภายในเอกสารแนบของอุปกรณ
 อุปกรณตว
ั อยาง 3 ชิ้น จะตองทํางาน
ไดโดยปกติภายใตการตอกับแหลงจายไฟที่ มี
พิกดั รอยละ 110 จากพิกดั ปกติ
 อุปกรณตว
ั อยาง 3 ชิ้น จะตองทํางาน
ไดโดยปกติภายใตการตอกับแหลงจายไฟที่ มี
พิกดั รอยละ 85 จากพิกดั ปกติ
เอกสารอางอิง
1. มยผ. 8133-52 มาตรฐานอุปกรณ
ตรวจจับความรอน กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
2. มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
3. NFPA 72; National Fire Alarm Code
4. UL521; Heat Detector for Fire
Protective Signaling Systems
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