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นิยามอุปกรณตรวจจบัความรอน
อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat

Detector) หมายถงึ ตัวตรวจจบัท่ีจบัอุณหภูมิสงู
ผดิปกติหรืออัตราการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิซึง่เกดิ
จากการเผาไหมของวัตถเุปนสาเหตุใหอุณหภูมิ
บริเวณนัน้สูงข้ึน โดยเปนอุปกรณเร่ิมสญัญาณ
(Initiating Devices) หรือตนกาํเนดิของสญัญาณ
เตือนอัคคีภัยหรือเรียกวา “อุปกรณเร่ิมสัญญาณ
แบบอัตโนมัติ” (Automatic Initiation Devices) มี
คุณสมบัติตรวจจับเพลิงไหมท่ีใหความรอนสูง
และมคีวนันอยไดรวดเรว็กวาอุปกรณตรวจจบัควนั
สวนใหญติดต้ังเพื่อปกปองทรัพยสนิหรือติดต้ัง
เพิม่เติมจากอุปกรณตรวจจบัควัน สําหรับเสริม
การปองกนัใหสงูข้ึน แตใชแทนอุปกรณตรวจจบั
ควันไมได โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเสนทางหนไีฟซึง่มี
การปองกนัความรอนและเปลวไฟอยูตลอดเวลา

เม่ือแบงชนิดตามลักษณะการตรวจจับ
อุปกรณตรวจจบัความรอนแบงเปน 2 ชนดิ ไดแก

1. อปุกรณตรวจจับความรอนชนดิจุด
(Spot Type Heat Detector) เปนอุปกรณตรวจ
จับซึ่งชิ้นสวนตรวจจับรวมอยูในตําแหนงเดียว
สามารถตรวจจับความรอนจากไอความรอนได
ทันทีท่ีเกดิข้ึนในรัศมีทํางานของอุปกรณ

2. อปุกรณตรวจจับความรอนชนดิเสน
(Line Type Heat Detector) สามารถตรวจจับ
ความรอนจากไอความรอนท่ี เกิดข้ึนในแนว
ตลอดความยาวของอุปกรณตรวจจบั

และแตละชนดิอุปกรณตรวจจบัความรอน
ขางตนยังสามารถแบงตามรูปแบบการทํางาน
ของสวนตรวจจบัไดเปน 2 แบบ ดังนี้

(1) สวนตรวจจับแบบอัตราการเพิ่ม
ของอุณหภมูิ (Rate-of-Rise Heat Detector)
ตรวจจับอุณหภูมิท่ีเพิม่สงูข้ึนอยางรวดเร็ว โดย
ท่ัวไปแลว อุปกรณจะทํางานมีอัตราการเพิม่ของ
อุณหภูมิเปล่ียนแปลงต้ังแต 8.3 หรือ 10 องศา
เซลเซยีสใน 1 นาที มีข้ันตอนการทํางานคือ เม่ือ
อากาศบริเวณสวนดานบนของสวนรับความรอน
สมัผสัความรอนจะมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจน
ไมสามารถเล็ดลอดออกมาในชองระบายได สง
ผลใหความดันสงูข้ึนแลวดันแผนไดอะแฟรมให
ผลักขาคอนแท็คใหไปแตะติดกัน จากนัน้จะสง

สญัญาณไปท่ีตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
(2) สวนตรวจจับแบบอุณหภูมิคงที่

(Fixed Temperature Heat Detector) ทํางานเม่ือ
อุณหภูมิสงูถงึจดุกาํหนด โดยท่ัวไป อุณหภูมิของ
เซ็นเซอรถึงจุดท่ีผูผลิตกําหนดไว มีต้ังแต 60
องศาเซลเซียส จนถงึ 150 องศาเซลเซียส การ
ทํางานอาศัยหลัก โลหะ 2 ชนดิ เม่ือสมัผสัความ
รอนจะมีคาสมัประสทิธิก์ารขยายตัวแตกตางกนั
ทําใหโลหะท้ังสองมาแนบติดกัน (Bimetal) มี
การบิดตัวและโคงงอไปอีกดานหนึ่ งแลวสง
สญัญาณไปยงัตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
เม่ืออุณหภูมิลดลงจะกลับคืนสูสภาพเดิม

ท้ังนี ้สวนตรวจจบัดังกลาวจะรวมถงึแบบ
ผสมซึง่มีท้ังแบบอัตราการเพิม่ของอุณหภูมิและ
แบบอุณหภูมิคงท่ีรวมกนัอยูในอุปกรณเดียวกนั
เรียกวา “อปุกรณตรวจจับความรอนชนดิรวม”
(Combination Heat Detector)

เคร่ืองตรวจจบัความรอนทุกชนดิทุกแบบ
ท่ีไดกลาวไปแลวหากแบงตามสวนควบคุมและ
บังคับการตรวจจับจะมี 2 ประเภท คือ

(1) ประเภทบังคบัการทาํงานดวยกลไก
(Mechanical Heat Detector) เปนตัวตรวจจับ
ความรอนท่ีใชกลไกการบิดตัวหรือโคงงอของ
แผนโลหะเพือ่ใหเกิดการสมัผสักันเม่ืออุณหภูมิ
สูงข้ึนเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อุปกรณตรวจจับ
ความรอนแบบไมคนืกลบั” (Non-restorable
Heat Detector) หมายถงึ อุปกรณท่ีชิน้สวน

Spot Type Heat Detector
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ตรวจจับจะถูกทําลายหรือเสียหายและอาจจะ
ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดเม่ือมีการ
ตรวจจับเกิดข้ึนไมวาจะเปนการทดสอบหรือ
ทํางานจริง ทําใหไมสามารถทํางานตรวจจบัเหตุ
เพลิงไหมไดอีกตอไป ตองเปล่ียนใหมหลังจากมี
การทํางานไปแลว

(2) ประเภทบังคับการทํางานดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Heat Detectors)
เปนตัวตรวจจบัใชวงจรอิเลคทรอนคิสตอบสนอง
ตออุณหภูมิท่ีสงูผดิปกติ หรือมีอัตราการเพิม่ข้ึน
ของอุณหภูมิ เรียกไดอีกอยางหนึง่วา“อปุกรณ
ตรวจจับความรอนแบบคนืกลบั” (Restorable
Heat Detector) หมายถงึ อุปกรณซึง่เม่ือทําการ
ตรวจจบัเหตุเพลิงไหมไปแลวชิน้สวนตรวจจบัจะ
ไมถกูทําลายหรือเสยีหาย สามารถนาํมาใชงาน
ตอไปไดอีก

ดังนั้น อุปกรณตรวจจับความรอนท่ีมี
จําหนายท่ัวไปมี 2 ประเภทคือ แม็คคานิกกับ
อิเล็กทรอนิกส แตละประเภทมีท้ังแบบอัตรา
การเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat
Detector) แบบอุณหภูมิคงท่ี (Fixed Temperature
Heat Detector) และแบบผสม (Combination
Heat Detector)

ประเภทแม็คคานกิมีขอดีคือ ราคาถกู แต
ทํางานไดดีเทากบัประเภทอีเล็กทรอนกิส ขณะ
ท่ีมีขอเสยี ไดแกเม่ืออุปกรณทํางาน (ตรวจจับ

ความรอน) ไปแลวชิ้นสวนอาจจะเสียหายและ
ใชงานตอไมได พูดงายๆ เปนอุปกรณใชงานได
คร้ังเดียว แมแตการทดสอบก็ใหผลเหมือนกัน
ตองติดต้ังเคร่ืองใหมแทนเทานัน้ ระบบจงึจะให
ความม่ันใจได และเนือ่งจากเปนอุปกรณกลไก
งายๆ ขายราคาถูก อายกุารใชงานมักสัน้ หาก
ติดต้ังเปนเวลานานอาจเสือ่มสภาพไปเอง ซึง่จะ
ไมสามารถทํางานไดเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ึน

ประเภทอิเล็กทรอนิกสมีขอดีคือ เม่ือ
ติดต้ังแลวสามารถทดสอบไดเร่ือยๆ ชิ้นสวน
ของอุปกรณเปนแบบคืนกลับได เม่ือทดสอบหรือ
ทํางานตรวจจับไปแลวจะกลับมาทํางานไดอีก
เม่ือเกดิเพลิงไหมคร้ังใหมโดยยงัมีประสทิธภิาพ
เทาเดิม อีกท้ังมีอายุใชงานยาวนานและคุมคา
ขอเสียประการเดียวคือ ราคาแพงกวาประเภท
แม็คคานกิโดยเฉล่ียถึง 3 เทา

ขอพิจารณาในการใชงานอุปกรณ
ตรวจจบัความรอน

 ในกรณีสภาพแวดลอมของอาคารไม
เหมาะสมจะใชอุปกรณตรวจจับความรอนแบบ
อัตราการเพิม่ของอุณหภูมิเนือ่งจากสถานท่ีนัน้
มีการเพิม่อุณหภูมิอยางรวดเร็วเปนปกติ ควรใช
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ี
ติดต้ังแทนเพือ่ปองกนัการแจงสญัญาณผดิพลาด
หรือลดอัตราลง

 อุปกรณตรวจจับความรอนใชติดต้ัง
เม่ือพืน้ท่ีนัน้มีเพดานสงูไมเกนิ 4.00 เมตร ดังนัน้
นอกจากจะตองพิจารณาถึงสถานท่ีติดต้ังและ
ความไวในการตรวจจับแลวยังจะตองพิจารณา
ถึงชนิดของอุปกรณตรวจจับท่ีเหมาะสมดวย

 อุปกรณตรวจจับความรอนไมควรนํา
มาใชกบัสถานท่ีจะเกดิความเสยีหายรายแรงแม
มีเพลิงไหมเพยีงเล็กนอย เชน หองคอมพวิเตอร
หองควบคุม ระบบสือ่สาร เปนตน กอนตัดสนิใจ
เลือกใชอุปกรณตรวจจบัชนดิใดๆ จะตองมีการ
ประเมินคาความเสียหายอันอาจเกิดจากเพลิง
ไหมกอนอุปกรณตรวจจับจะเร่ิมทํางาน

คณุสมบตัเิครือ่งตรวจจบัความรอน
 รูปรางและวัสดุภายนอก
 อุปกรณตรวจจบัความรอนตองเตรียม

สวนจับยึด
 สวนจับยึดตองเปนฉนวนไฟฟาจาก

ชิ้นสวนนํากระแสไฟฟา
 การปองกนัการปรับต้ังคา
 การปรับต้ังสวนตรวจจบัอุณหภูมิ ตอง

ไมสามารถปรบัเปลีย่นไดหลงัจากออกจากโรงงาน

Linear Heat Detector

Linear Heat Detector

Rate-of-Rise Heat Detector

 Protectowire

Linear Heat Detector

Linear Heat Detector
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 ชิ้นสวนไมมีฉนวนปองกันท่ีเปนวงจร
แรงดันสูงหรือสวนเคล่ือนไหวซึ่งอาจทําใหเกิด
อุบติัเหตุกบัผูใชงาน จะตองถกูปองกันโดยระบุ
วงจรอันตรายเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส
สวนแรงสูงนั้น

 วัสดุภายใน
 ถามีการใชวัสดุเชื่ อมอุด (Sealing

Compound) จดุหลอมเหลวของวัสดุนัน้จะตอง
สูงกวาอุณหภูมิตรวจจับของเทอรโมสตัทอยาง
นอย 8.3 องศาเซลเซยีส (15 องศาฟาเรนไฮต)
แตไมนอยกวา 65 องศาเซลเซยีส (149 องศา
ฟาเรนไฮต )

 ชิ้นสวนไดอะแฟรมและสปริงภายใน
ตองทําจากวัสดุปลอดสนิม อาทิเชน Phosphor
Bronze, Nickel Silver หรือเทียบเทา ชิ้นสวนท่ี
อาจเปนสนมิไดจะใชไดในสวนท่ีไมมีผลกบัการ
ตรวจจับเทานั้น

 สายตัวนาํ (Leads) ขนาดของสายตัว
นาํภายในอุปกรณจะตองไมเล็กกวา 1.0 ตาราง
มิลลิเมตร หากใชเปนจดุตอสายแทน ข้ัวตอสาย
จะตองมีความยาวไมนอยกวา 152 มิลลิเมตร
(6 นิ้ว) แยกระหวางสายดานเขาและดานออก

 ข้ัวตอสาย (Terminals)
 ข้ัวตอสายจะตองมีขนาดเสนผานศูนย

กลางไมตํ่ากวา 4 มิลลิเมตร สําหรับตอสายท่ีมี
ขนาดไมเกิน  2.5 ตารางมิลลิเมตร

 อุปกรณตรวจจับความรอนแบบหนา
สมัผสัปกติเปดจะตองแยกข้ัวตอสายทางดานเขา
และออกจากกัน

 อุปกรณไฟฟา (Components-Electrical)
 วัสดุฉนวนไฟฟาจะตองเปนแบบไมกอ

ใหเกดิเปลวเพลิงกนัความชืน้ซึง่รวมถงึฉนวนของ
อุปกรณรีเลยและหมอแปลงไฟฟาดวย

 ชิ้นสวนนํากระแสไฟฟา (Current-
carrying Parts)

 ชิน้สวนนาํกระแสไฟฟาตองทําจากวัสดุ
ปลอดสนมิ เชน เงนิ ทองแดง ทองแดง อัลลอยด 

 ชิ้นสวนไฟฟาของอุปกรณตรวจจับ
ความรอนท่ีมีแรงดันไฟฟาสงูกวา 30 โวลต ตอง
ระบหุรือหอหุมเพือ่ลดความเสีย่งจะเกดิอันตราย

 สายไฟฟา สายไฟฟาสาํหรับระบบแจง
เหตุเพลิงไหมตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการ
ใชงานของแตละสวนในอาคาร สายไฟฟาท่ีใช
อาจจะเปนชนดิใดชนดิหนึง่หรือหลายชนดิดังนี้

 สายทองแดงหุมฉนวนพวีีซตีาม มอก.
11-2531

 สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331
 สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
 สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
 สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีซี

(XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอ่ืน ๆ
 สายใยแกว (Optical Fiber)
 สายโทรศัพท
 สายชีลด
 สายทนไฟ สายทนไฟท่ีใชในระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมในสวนท่ีระบุใหเปนชนิดทน
ไฟ ตองมีพิกดัทนไฟไดไมนอยกวา 750 องศา
เซลเซียสเปนเวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธกีาร
อ่ืนท่ีทําใหมีคุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา

การออกแบบตดิตัง้อุปกรณตรวจจบั
ความรอน

 การออกแบบติดต้ังท่ัวไป สามารถ
ออกแบบตามขอกาํหนดในมาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย

 อุปกรณตรวจจับความรอนไมใชเปน
อุปกรณปองกันชีวิต มีไวเพื่อปองกันทรัพยสิน
เทานัน้ และอุปกรณตรวจจบัความรอนตองติด
ต้ังในระดับความสงูไมเกิน 4.00 เมตร ยกเวน
ใหติดต้ังในระดับความสงูเกนิกวา 4.00 เมตรได
แตตองคํานวณตามหลักวิศวกรรม ท้ังนี ้ตองไม
สงูเกนิกวา 6.00 เมตร

 อุปกรณตรวจจบัแตละตัวตองติดต้ังใต
เพดานหรือหลังคา โดยใหสวนตรวจจับอยูหาง
จากเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร

แตไมเกนิ 100 มิลลิเมตร หากเปนหลังคาท่ีมีแป
อันอาจขวางทางไหลของไอความรอนไปยงัอุปกรณ
ตรวจจบัได อาจติดต้ังอุปกรณตรวจจบัเขากบัแป
โดยใหสวนตรวจจบัหางจากหลังคาไมเกนิ 350
มิลลิเมตร

 อุปกรณตรวจจบัตองติดต้ัง ณ จุดท่ีสงู
ท่ีสดุของเพดาน แตหากเปนเพดานท่ีประกอบ
ไปดวยคาน หรือรอด หรือหยกัท่ีมีความลึกนอย
กวา 300 มิลลิเมตร อาจติดต้ังอุปกรณตรวจจบั
ท่ีใตคานหรือรอดนัน้ๆ ได

 อุปกรณตรวจจับความรอนท่ีติดต้ัง
ใตเพดานหรือหลังคา ซึ่งไดรับความรอนจาก
แสงแดด ตองติดต้ังใหสวนตรวจจบัอยูหางจาก
เพดานหรือหลังคาในแนวด่ิง ไมนอยกวา 180
มิลลิเมตร แตไมเกิน 350 มิลลิเมตร

 สาํหรับพืน้ผวิแนวราบ ยกเวนชองทาง
เดิน ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับบนเพดานใหมี
ระยะรัศมีจากจดุใดๆ บนเพดานถงึอุปกรณตรวจ
จบัตัวใกลท่ีสดุตองไมเกนิ 5.10 เมตร และระยะ
หางระหวางอุปกรณตรวจจบัไมเกนิ 7.20 เมตร

Fixed Temperature Heat Detector

Linear Heat Detector
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สาํหรับบริเวณชองทางเดินตองติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจบัใหมีระยะหางระหวางอุปกรณ ตรวจจบั
ไมเกิน 9.50 เมตร

 อุปกรณตรวจจับสําหรับแถวท่ีอยูใกล
ผนงัหรือผนังกั้น (ท่ีสูงจากเพดานไมเกิน 300
มิลลิเมตร) ใหหางจากผนังหรือผนังกัน้ไมเกิน
3.60 เมตร แตไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร

 ระยะหางระหวางผนงัปลายทางกบัอปุกรณ
ตรวจจับท่ีใกลท่ีสุดตองไมเกนิ 4.75 เมตร

 อุปกรณตรวจจับความรอนตองติดต้ัง
หางจากหัวจายลมไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
เนือ่งจากหัวจายลมจะเบีย่งเบนทิศทางความรอน
ออกจากอุปกรณตรวจจบัทาใหอุณหภมูขิองอากาศ
ท่ีมาถงึตัวตรวจจบัลดลงจนไมสามารถใชงานได

 การลดระยะหาง ระยะหางระหวาง
อุปกรณตรวจจบัความรอนทุกชนดิอาจจาํเปนตอง
ลดลงเนื่องจากพื้นท่ีปองกันมีโครงสรางพิเศษ
เชน เพดานของพื้นท่ีปองกันถูกค่ันเปนชวงๆ
ดวยคาน ทอลมระบบปรับอากาศ หรือสิง่อ่ืนใด
ท่ีมีลักษณะเดียวกนั โดยยืน่ลงมาเกนิกวา 300
มิลลิเมตร จะตองลดระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจบัในแนวต้ังฉากกบัแนวค่ันลงรอยละ 30

ตําแหนงติดตั้งท่ัวไป
 พื้นท่ีปองกันท่ัวทุกพื้นท่ีตองติดต้ัง

อุปกรณตรวจจบัอัตโนมัติ ยกเวนสถานท่ีไมตอง
ปองกัน ไดแก

 พื้นท่ีอับอากาศท่ีท้ังสองดานสามารถ
เปดเขาสูพื้นท่ีปองกัน ไมมีบริภัณฑไฟฟาอยู
ภายใน ไมไดใชเก็บสินคาหรือไมใชเปนทางเขา
ไปยงัตูชั้นวางของ และไมไดใชเปนหองซักลาง

 พื้นท่ีปดท่ีมีลักษณะตามท่ีกาํหนดไว
 ทางเดินมีหลังคา ไดแก เฉลียง ระเบยีง

ทางเดินเชื่อมท่ีมีหลังคาและเปดดานขาง พื้นท่ี
หลังคาท่ีเปนกนัสาดและลักษณะเดียวกนัสราง
ดวยวัสดุไมไหมไฟและไมไดใชสาํหรับเกบ็สนิคา
หรือเปนท่ีจอดรถ

 พื้นท่ีติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ี
ไดรับการรับรองแลว

 หองน้าํท่ีมีพื้นท่ีนอยกวา 3.5 ตาราง
เมตร และไมไดเปดไปยงัพืน้ท่ีปองกัน

 ชองแสง (Skylight) ท่ีมีพืน้ท่ีนอยกวา
4.0 ตารางเมตร ความสูงชองแสงไมเกิน 800
มิลลิเมตร และไมไดใชสําหรับระบายอากาศ

 พื้ นท่ีหลับนอนและเสนทางหนีไฟ
ท่ัวไป ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันเทานั้น
ยกเวนเสนทางหนีไฟแบบเปด

 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณตรวจจบัให เปน
ไปตามขอกาํหนดดังนี้

 พื้นท่ีท่ีแบงสวนโดยกําแพง ผนังกั้น
หรือชั้นวางของ โดยสูงหางจากเพดานไมเกิน
300 มิลลิเมตร ใหถอืวาเปนหอง และตองมีการ

ติดต้ังอุปกรณตรวจจบัในพืน้ท่ีนัน้
 จดุท่ีติดต้ังอุปกรณตรวจจบัตองมีพืน้ท่ี

โลงโดยรอบรัศมีอยางนอย 300 มิลลิเมตร และ
มีความลึกอยางนอย 600 มิลลิเมตร

 อุปกรณตรวจจบัตองติดต้ังในตําแหนง
ท่ีมองเห็นไดชดั จากทางท่ีเขาไปยงัพืน้ท่ีปองกนั

การทดสอบผลิตภัณฑ
 การใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืน
 การใชงานรวมระหวางอุปกรณตรวจ

จับแบบสองสาย (Two-wire Detector) ซึ่งให
สัญญาณและรับแหลงจายไฟฟาจากวงจรเร่ิม
สญัญาณของแผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
โดยใชสายสองเสน ข้ึนกับแรงดันไฟฟากระแส
ไฟฟาและอ่ืนๆ ของอุปกรณตรวจจับและวงจร
เร่ิมสัญญาณ

 อุปกรณตรวจจับแบบท่ีไมไดรับกําลัง
จากวงจรเร่ิมสญัญาณ (อุปกรณตรวจจับแบบสี่
สายหรือแบบคอนแทค)สามารถใชไดโดยไม
ตองคาํนงึถงึเรือ่งการใชงานรวมกนัภายใตสภาวะ
แจงเหตุ(Alarm) อุปกรณตรวจจับแบบสี่สาย
หรือแบบคอนแทค จะตองทํางานเปนสวิทช
(เชนเดียวกบัอุปกรณแจงเหตุดวยมือ)

 การประเมินการใชงานรวมกนัจะตอง
ทําการทดสอบตออุปกรณตรวจจับเขากับแผง
ควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหมตามมาตรฐาน
และผานการทดสอบในสวนการทดสอบ

 อุณหภู มิ ใช งาน ในการออกแบบ
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ี
ชนิดจุด ใหออกแบบตามชวงอุณหภูมิใชงาน

 Heat Detector & Automatic Sprinkler
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ตามท่ีกาํหนดไวดังนี ้(ดูรายละเอียดตารางท่ี 1)
 อุปกรณท่ีทดสอบและขอมูลประกอบ
 อุปกรณตรวจจับความรอนท่ีนํามา

ทดสอบเปนตัวแทนผลิตภัณฑท่ีจะถูกทดสอบ
ตอไป อุณหภูมิและความไวของตัวอยางทดสอบ
ตองเปนเชนเดียวกบัผลิตภัณฑในการผลิตปกติ

 ขอมูลของอุปกรณในอุปกรณตรวจจบั
เชน ตัวเก็บประจุ ตัวตานทาน ตองจัดเตรียม
ประกอบการทดสอบอุปกรณ

 เอกสารดังตอไปนีต้องจดัเตรียมดวย
 เอกสารแสดงข้ั นตอนการควบคุม

คุณภาพในการผลิตรวมถงึการตรวจสอบในสาย
การผลิต การทดสอบอุปกรณ

 เอกสารประกอบการทํางานของวงจร
ในสภาวะใชงาน แจงเหตุ และผิดปกติ

 เอกสารระบ ุตําแหนงวัสดุ ฉนวน โลหะ
พลาสติก ในโครงสรางของอุปกรณท่ีจะทดสอบ

 การยึดจับและระยะหางระหวางอุปกรณ
 อัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิท่ีต้ังไว

สําหรับอุปกรณตรวจจับแบบจับอัตราการเพิ่ม
ข้ึนของอุณหภูมิ

 แบบการติดปายสัญลักษณและตําแหนง
 อธบิายการทดสอบโดยเตาทดสอบใน

ข้ันตอน การผลิตของโรงงาน
 อุปกรณแบบอิเลคทรอนคิส จะตองจดั

เตรียมแผงควบคุมระบบและอุปกรณตรวจวัดดวย
 แรงดันทดสอบ แรงดันและความถี่

ทดสอบแรงดัน 220 ถงึ 240 โวลต ใหทดสอบท่ี
240 โวลต ระดับแรงดันอ่ืน ใหทดสอบตาม
ระดับแรงดัน ความถีท่ี่ปายฉลากของอุปกรณ

 การทดสอบการเก็บท่ีอุณหภูมิสูง
 อุปกรณตัวอยางตองอยูในสภาวะปกติ

ภายใตการเกบ็ท่ีอุณหภูมิสงู ซึ่งตํ่ากวาอุณหภูมิ
พิกัดทํางาน 8.3 องศาเซลเซียส (15 องศา
ฟาเรนไฮต) เปนเวลา 30 วัน และหลังจากผาน
การทดสอบแลว อุปกรณจะตองผานการทดสอบ
ในหัวขออ่ืนได

 ตัวอยาง 5 ชิน้ จะตองถูกทดสอบการ
ทํางานแบบอัตราการทํางานท่ีอุณหภูมิพกิดัและ
การทํางานแบบอัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ

 การทดสอบการทํางานท่ีอุณหภูมิพกิดั
อุปกรณตรวจจบัความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ีจะ
ตองทํางานภายในชวงอุณหภูมิตามเกณฑดังนี้
(ดูรายละเอียดตารางท่ี 2)

 การทดสอบการทํางานแบบอัตราการ
เพิม่ข้ึนของอุณหภูมิ

 อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอัตรา
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจะตองทํางานตามท่ี
ระบุ แตหากอุณหภูมิแวดลอมตํ่ากวา 54 องศา
เซลเซยีส (130 องศาฟาเรนไฮต) ตัวอยางตอง
ไมทํางานท่ีอัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิท่ีตํ่า
กวา 6.7 องศาเซลเซยีส (12 องศาฟาเรนไฮต)
โดยการทดสอบใหเร่ิมจากอุณหภูมิแวดลอมท่ี
29.4 ถงึ 32.2 องศาเซลเซยีส (85 ถงึ 90 องศา
ฟาเรนไฮต)

 

เกณฑอุณหภูมิ 
ชวงอุณหภูมิ 

องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต 

ต่ํา (Low) 37.8 ถึง 56.7 100 ถึง 134 

ท่ัวไป (Ordinary) 57.2 ถึง 78.9 135 ถึง 174 

กลาง (Intermediate) 79.4 ถึง 120.6 175 ถึง 249 

สูง (High) 121 ถึง 162.2 250 ถึง 324 

 

ตารางที่ 1 อุณหภูมิใชงานในการออกแบบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่ชนิดจุด

ตารางที่ 2 ชวงอุณหภูมิทํางานตามเกณฑสําหรับอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่

 

เกณฑอุณหภูมิ 

ชวงอุณหภูมิ 
 

ชวงการทํางาน 
ตํ่าสุด สูงสุด 

องศา
เซลเซียส 

องศา 
ฟาเรนไฮต 

องศา
เซลเซียส 

องศา 
ฟาเรนไฮต 

องศา
เซลเซียส 

องศา 
ฟาเรนไฮต 

ตํ่า (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 
 

Point Heat Detector
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 ใหทําการทดสอบโดยใชตัวอยาง 5 ชดุ
ภายใตเตาอบไฟฟาท่ีควบคุมอัตราการเพิ่มข้ึน
ของอุณหภูมิในหลายๆ แบบ เชน 6.7, 8.3,
11.1 องศาเซลเซยีสตอนาที (12, 15, 20 องศา
ฟาเรนไฮตตอนาที) แตละตัวอยางตองติดต้ังไว
อยางนอย 5 นาทีกอนทําการทดสอบ

 การทดสอบสัญญาณรบกวน (Transient)
 ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน

อิเลคทรอนคิสเทานัน้ โดยตองผานการทดสอบ
ดังตอไปนี้

 ตองสามารถทํางานไดตามปกติ
 ตองไมเกิดการแจงเหตุ Alarm หรือ

Trouble และ
 ไมมีผลกระทบใดกับความไวในการ

ตรวจจับหลังการทดสอบ 500 Internal Induce

รอนนัน้และติดต้ังตัวอยางใหใกลกบัแหลงกาํเนดิ
สัญญาณรบกวนหรือจุดตอสายไฟฟาภายนอก
เปนระยะ 305 มิลลิเมตร (1 ฟตุ) และทดสอบ
กบัอุปกรณอ่ืนดังนี้

 เคร่ืองเชื่อมไฟฟา ทดสอบ 2 นาที
โดยการเชือ่มแบบ Jacob's ladder เปนแนวยาว
38.10 เซนติเมตร (15 นิว้) 2 แนวจากลวดเชือ่ม
ทองแดง 2.5 ตารางมิลลิเมตร

 เคร่ืองรับสงสญัญาณวิทยจุากเคร่ืองสง
3 เคร่ืองท่ีมีกาํลังสง 5 วัตต ท่ีความถี่

(1) 27 เมกะเฮิรตซ
(2) 150 เมกะเฮิรตซ
(3) 450 เมกะเฮิรตซ

(4) 866 เมกะเฮิรตซ
(5) 910 เมกะเฮิรตซ
ใหทดสอบ 6 คร้ังแตละคร้ังใชเคร่ืองสง

2 ชดุ เปด 5 วินาที ปด 5 วินาที 5 คร้ังตามดวย
เปด 15 วินาที 1 คร้ัง โดยใหสายอากาศชีต้รง
ไปท่ีอุปกรณตรวจจบัท่ีถูกทดสอบ

 สวานไฟฟาขนาด 220 โวลต 50 เฮิรตซ
300 วัตต ทดสอบ 10 คร้ัง คร้ังละ 2 วินาที และ
1 คร้ัง 2 นาที

 กระด่ิงแจงเหตุแบบโซลีนอยดขนาด 6
นิ้ว พิกัดความตางศักยกระแสตรง 24 โวลต
ทดสอบ 10 คร้ัง คร้ังละ 2 วินาทีและ 1 คร้ัง 2 นาที

 การทดสอบวัดคาทางไฟฟา
 อุปกรณตรวจจับแบบอิเลคทรอนิคส

ตองทําการวัดคาทางไฟฟากระแสไฟฟาขาเขาและ
ออกจะตองไมเกินกวารอยละ 10 จากท่ีระบไุว
ในเอกสารแนบอุปกรณภายใตสภาวะการใชงาน
ตามท่ีระบุในเอกสารนั้น

 อุปกรณตรวจจับแบบสองสายจะตอง
วัดระดับแรงดันตํ่าสดุท่ีใชงานกระแสไฟฟาขณะ
ปกติกระแสไฟฟาขณะแจงเหตุคาท่ีวัดไดตอง
ตรงกับท่ีระบุภายในเอกสารแนบของอุปกรณ

 อุปกรณตัวอยาง 3 ชิ้น จะตองทํางาน
ไดโดยปกติภายใตการตอกับแหลงจายไฟท่ีมี
พกิดัรอยละ 110 จากพกิดัปกติ

 อุปกรณตัวอยาง 3 ชิ้น จะตองทํางาน
ไดโดยปกติภายใตการตอกับแหลงจายไฟท่ีมี
พกิดัรอยละ 85 จากพกิดัปกติ

เอกสารอางองิ
1. มยผ. 8133-52 มาตรฐานอุปกรณ

ตรวจจบัความรอน กรมโยธาธกิาร และ ผงัเมือง
กระทรวงมหาดไทย

2. มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

3. NFPA 72; National Fire Alarm Code
4. UL521; Heat Detector for Fire

Protective Signaling Systems

Transient, 500 Extraneous Transients โดยตอ
ใชงานกับแหลงจายใชงานจริงและอุปกรณตอ
รวมกับอุปกรณตรวจจับความรอนนั้น

 Internal Induce Transient ใหจาย
พลังงานใหกบัตัวอยางโดยตอใชงานกบัแหลงจาย
ใชงานจริง และอุปกรณตอรวมกบัอุปกรณตรวจ
จับความรอนนั้น และตัดแหลงจายไฟคร้ังละ
ประมาณ 1 วินาที ไมเกนิ 6 คร้ังตอนาที โดยนบั
การตัดแหลงจายไฟท้ังสิ้น 500 คร้ัง หลังการ
ทดสอบ อุปกรณจะตองสามารถทํางานไดปกติ

 Extraneous Transient ใหจายพลังงาน
ใหกบัตัวอยางโดยตอใชงานกบัแหลงจายใชงาน
จริงและอุปกรณตอรวมกบัอุปกรณตรวจจบัความ

 Radio Rate of Rise Heat Detector

 Protectowire

 bottlecap heat detectors


