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มาตรฐานอางอิง: มาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
มาตรฐาน NFPA 72; National Fire Alarm Code
นิยาม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมาตรฐาน
ตองเปนไปตามคําจํากัดความดังนี้
“ความไวในการตรวจจับ” (Sensitivity)
หมายถึง การตอบสนองของอุปกรณตรวจจับ
ควัน ซึ่งทําการตรวจวัดคาความหนาแนนของ
ควั นแบบเชิ ง สั ม พั น ธ ภ ายในกล องหรื อช อง
ตรวจวัด คาความไวสูงจะทําใหอปุ กรณตรวจจับ
ควันตอบสนองไดเร็วกวาคาความไวต่าํ กวาภายใต
สภาวะความหนาแนนของควันแบบเดียวกัน
“แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม”
(Fire alarm control panel) หมายถึง อุปกรณที่
ออกแบบใหสามารถควบคุม ตรวจวัดคาทาง
ไฟฟาของอุปกรณตางๆ ที่มาเชื่อมตอผานสาย
สัญญาณหรือคลื่นวิทยุ และสามารถตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณภายในของระบบได โดย
แผงควบคุ มนี้ ต องออกแบบเพื่ อการแจ ง เหตุ
เพลิงไหม
“สัญญาณแจงเหตุ ” (Alarm signal)
หมายถึง สัญญาณเสียงหรือแสงทีม่ วี ตั ถุประสงค
ในการเตือนภัยใหผใู ชอาคารอพยพหรือทําการ
ดับเพลิงขั้นตนกอนที่เพลิงไหมจะลุกลามเปน
เพลิงไหมขนาดใหญทไี่ มสามารถควบคุมไดงา ย

มาตรฐานการทดสอบ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ
 ความตองการทั่วไป
 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ตามมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณตรวจจับ
ควันทีใ่ ชกับอาคารทุกชนิด ตัง้ แตบานอยูอ าศัย
อาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงาน อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
 อุปกรณตรวจจับควันแบงเปน 2 ชนิด
ชนิดแรกออกแบบมาใชกบั บานอยูอ าศัย อาคาร
แถว ทาวเฮาส ทีม่ คี วามสูงไมเกิน 3 ชัน้ เรียกวา
อุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัยในตัว (Smoke
Alarm) สวนชนิดทีส่ องออกแบบมาใชกบั อาคาร
ทุ ก ชนิ ดไม มี อุ ป กรณ เตื อนภั ยในตั ว ต องส ง
สั ญญาณให อุปกรณ เตื อนภั ยในระบบทํางาน
เรียกชนิดนี้วา อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke
Detector)
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ประกอบด ว ย
ชิน้ สวนสําคัญ คือ มีกลองหรือชองตรวจวัดความ
หนาแนนของควัน มีหลอดไฟแสดงสถานะการ
ทํางาน มีจุดตอสัญญาณกับวงจรสัญญาณของ
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและหรืออุปกรณอื่นๆ
เชน หลอดไฟแสดงผลระยะไกล อุปกรณเตือนภัย
รีเลย เปนตน
 กรณีมต
ี ัวปรับความไวในการตรวจจับ
ทีก่ ลองครอบอุปกรณตรวจจับควันขณะติดตัง้ แลว


“สัญญาณขัดของ” (Trouble signal)
หมายถึง สัญญาณเสียงหรือแสงทีม่ วี ตั ถุประสงค
ในการเตือนใหผรู บั ผิดชอบทราบวาเกิดเหตุขดั ของ
อยางใดอยางหนึง่ ในอุปกรณหรือระบบ เชน สาย
สัญญาณขาดหรือลัดวงจร แบตเตอรี่หรือแหลง
จายไฟฟาบกพรอง เปนตน
“อุ ปกรณ ต รวจจั บควั น” (Smoke
detector) หมายถึง อุปกรณทใี่ ชในการตรวจวัด
คาความหนาแนนของเขมาหรือผงคารบอนที่
เกิดจากการลุกไหมของเชื้อเพลิงดวยหลักการ
การหักเหของแสง หรือหลักการบังแสง หรือ
หลักการทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ที่ยอมรับได
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ตองสามารถปรับคาความไวได และมีเครือ่ งหมาย
แสดงทิศทางการปรับดานความไวสูงหรือต่ํา
โดยตามหลักการบังแสง กําหนดใหคาความไว
ต่ําสุดคือ รอยละ 1.6 ตอเมตร และคาความไว
สูงสุดคือ รอยละ 12.5 ตอเมตร ตัวปรับความไว
ตองออกแบบใหหา งจากชิน้ สวนที่อาจมีแรงดัน
ไฟฟาสูง
 กลองครอบอุปกรณตรวจจับตองทําดวย
วัสดุทมี่ ีความแข็งแรงทนทานเมือ่ ใชงานในทาง
ทีผ่ ดิ โดยมิไดตงั้ ใจ ดานหลังกลองครอบอุปกรณ
ตรวจจับตองออกแบบไมใหลมมีการไหลผาน
หรือทําใหฝนุ สะสมทีอ่ าจมีผลตอการตอบสนอง
ของอุปกรณตรวจจับควันไดภายหลังการติดตัง้
 กล องครอบอุ ป กรณ ตรวจจั บที่ มี ช อง
(Opening) หรือตะแกรง (Louver) ใหเกิดการ
ถายเทอากาศหรือสงเสียงสัญญาณออกมา ตอง
ติดตั้ งตะขาย (Screen) ปองกันแมลงเขาไป
ภายใน โดยใหชอ งตะขายนีม้ ขี นาดไมเกิน 1.27
มิลลิเมตร
 ขอบหรื อมุ มของกล องครอบอุ ปกรณ
ตรวจจับ ชอง ตะแกรง กานสวิตช หรือปุม ตองมี
ขอบเรียบมนไมกอ ใหเกิดการขีดขวนหรือทําให
เกิดการบาดเจ็บไดงา ยขณะติดตัง้ หรือซอมบํารุง
 ชิน
้ สวนโลหะของอุปกรณตรวจจับตอง
ไดรับการปองกันการผุกรอนโดยการเคลือบสี

ชุบสังกะสี หรือวิธีการอื่นที่เทียบเทา
 อุปกรณชนิดทีต
่ อ งตอสายไฟฟา ชิน้ สวน
ภายในและฉนวนสายไฟฟาตองไดรบั การปองกัน
จากขอบหรือมุมทีค่ มดวยวัสดุทที่ าํ ใหขอบเรียบมน
 ขัว
้ ตอสายไฟฟาของอุปกรณตอ งออกแบบ
ใหตอสายไฟฟาไดมั่นคงดวยน็อตที่ ยึดติดกับ
แผนนําไฟฟา
 อุ ป กรณ ที่ ใ ช แรงดั น ไฟฟ า ที่ อ าจเป น
อันตรายถึงชีวติ ตองมีขวั้ ตอสายดินเพือ่ ปองกัน
อันตรายขณะการซอมบํารุง และขณะเกิดไฟฟา
ลัดวงจร และตองแสดงเครือ่ งหมายขัว้ ตอสายดิน

ใหชัดเจน
 ตําแหนงขัว
้ ตอสายดินตองไมทาํ ใหการ
ซอมบํารุงอุปกรณตอ งถอดขัว้ ตอสายดินออกกอน
 ชิ้นสวนโลหะที่ไมไดหุมฉนวนภายใน
อุปกรณทมี่ แี รงดันไฟฟาทีอ่ าจเปนอันตรายถึงชีวติ
ไดแก กลองครอบอุปกรณ แกนเหล็ก หมอแปลง
แทนวางอุปกรณ คาปาซิเตอร เปนตน หรือชิน้ สวน
โลหะทีอ่ าจเปนอันตรายตอคนใชหรือคนทีก่ าํ ลัง
ซอมบํารุงอุปกรณ ตองทําการตอฝาก (Bonding)
เขากับระบบสายดิน
 สายไฟฟาภายในอุปกรณตอ
 งใชเปลือก

สายที่มีคาความเปนฉนวนตามแรงดันไฟฟาที่
ใช และอุ ณหภู มิ อาจเกิ ดขึ้ น และต องมี ความ
แข็งแรงทางกล และความสามารถในการรั บ
กระแสไฟฟา
 การเดิ นสายภายในต องแยกสาย
ออกจากชิ้นสวนทีม่ ีสวนยืน่ ที่คม หรือชิ้นสวนที่
อาจเคลือ่ นไหวได โดยใหยึดสายไฟฟาสวนทีไ่ ม
เขารูปและมั่ นคง โดยทําใหเขาที่ ดวยแคล็มป
สายผูกลัด หรือวิธีอื่นๆ
 สวิตช ขัว
้ หลอด ขัว้ ตอสาย เตารับ หรือ
ชิน้ สวนอุปกรณในลักษณะเดียวกัน และชิน้ สวน
โลหะทีไ่ มไดหมุ ฉนวนตองติดตัง้ อยางมัน่ คงและ
ปองกันการหลุดหรือเคลื่อนจากการหมุนขณะ
ติดตัง้ หรือซอมบํารุง
 ชิน
้ สวนอุปกรณ ไดแก สวิตช รีเลย หรือ
อุปกรณลกั ษณะเดียวกัน ตองปองกันดวยกลอง
ครอบปองกั นฝุ น เพื่ อความเปนไปไดในการ
ใชงานอุปกรณในสถานที่ที่มีฝุนหรือวัตถุอื่นๆ
 น็ อตและชิ้ นส วนที่ ต องการปรั บหรื อ
เคลื่ อนตําแหนงไดตองไดรั บการป องกันจาก
การหลุดหลวม ภายใตสภาพการใชงานปกติ
ยอมใหใชแหวนล็อคปองกันการหลุดหลวมที่
เหมาะสมกับอุปกรณแตละชิ้นได
 ชิ้นสวนโลหะนํากระแสไฟฟาตองเปน
โลหะที่ ทําจากเงิน ทองแดง ทองแดงอัลลอย
หรือโลหะที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
 ชิ้นสวนโลหะ ไดแก ลูกปน บานพับ
และชิ้นสวนโลหะในลักษณะเดียวกัน ตองไมใช
เปนสวนผานหรือนํากระแสไฟฟาระหวางชิน้ สวน
ที่ติดอยูกบั ที่กับอีกชิ้นหนึ่งที่เคลื่อนที่ได
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วัสดุที่ใชเปนแทนยึดอุปกรณที่มีการ
นํากระแสไฟฟาตองทําจากกระเบือ้ งสวนประกอบ
ฟโนลิค หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
 ชองสายไฟฟาผานเขาออกกลองอุปกรณ
แผงกัน้ หรือผนัง ตองใชบชุ ชิง่ ทีม่ ขี นาดพอเหมาะ
กับสายไฟฟาและทําจากวัสดุที่ไมสึกกรอนงาย
มั่นคง และมีผิวเรียบมน
 อุ ปกรณ ต องมี ห ลอดไฟแสดงผลการ
ทํางานเมือ่ ตอเขากับแหลงจายไฟฟาแลว โดยมี
หลอดไฟจะกระพริบไมนอ ยกวา 1 ครั้งตอนาที
 เมื่ ออุ ปกรณ ต อ งมี หลอดไฟแสดงผล
มากกวาหนึ่งหลอด ใหหลอดแสดงสถานะการ
ตอเขากับแหลงจายไฟฟาเปนหลอดสีเขียวหรือ
ขาว สวนหลอดไฟแสดงสถานะแจงเหตุใหเปน
สีแดง และหลอดไฟแสดงสถานะขัดของใหเปน
สีเหลือง
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น และเตื อ นภั ย
ในตัว (Smoke Alarm)
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น และเตื อ นภั ย
ในตัวประกอบดวยชิ้นสวนสําคัญคือ กลองหรือ
ชองตรวจวัดความหนาแนนของควัน (Smoke
Chamber) ชุดเปลงเสียงสัญญาณเตือนภัย (Alarm
Sounding Device) ชุดแหลงจายพลังงานไฟฟาใน
ตัว (Integral Battery) หรือจุดตอสายไฟฟาจาก
แหลงไฟฟาภายนอก (External Power Supply)
หลอดไฟแสดงสถานะการทํางาน และอุปกรณ
แสดงการถอดแบตเตอรีอ่ อกจากอุปกรณ รวมทัง้
การขัดขวางการติดตัง้ หากไมไดใสแบตเตอรีก่ อ น
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น และเตื อ นภั ย
ในตัว (Smoke Alarm) สามารถตอรับไฟฟาโดย
ตรงจากไฟฟาของวงจรไฟฟาในบานหรืออาคาร
พาณิชยไดหรือเรียกวาแหลงจายไฟฟาหลัก แต
ตองมีแหลงจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรีใ่ นตัว
ดวย และอีกแบบหนึ่งสามารถตอรับไฟฟาจาก
แหลงจายไฟฟาหลักที่เปนแบตเตอรี่ได โดยที่

Type) ทีอ่ อกแบบใหเปนแหลงจายไฟฟาสํารอง
สําหรับอุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัยในตัว
กระแสไฟฟาสูงสุดในการชารจกระแสไฟฟาตอง
เปนไปตามขอกําหนดของผูผ ลิต
 กรณีใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟฟา
สํารอง ตองทําเครือ่ งหมายบนตัวอุปกรณวา เปน
แบบใชแบตเตอรีแ่ ละบอกวิธกี ารถอดหรือเปลีย่ น
แบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด
 การทํางานของอุ ป กรณ ต องสามารถ
ตรวจสอบและแสดงผลวารับกระแสไฟฟาจาก
แหลงจายไฟฟาหลักหรือแหลงจายไฟฟาสํารอง
 การแสดงสัญญาณขัดของ อุปกรณตอ
ง
สงสัญญาณแสดงไมนอ ยกวา 1 ครัง้ ตอนาทีอยาง
ตอเนือ่ งอยางนอย 7 วัน โดยเสียงสัญญาณตอง
มีความแตกตางจากเสียงสัญญาณแจงเหตุ
 อุปกรณตอ
 งมีสวิตชทดสอบดานตรงขาม
ที่ ติดยึดกับอาคาร โดยสวิตชจะตองเปนชนิด
เคลือ่ นกลับคืนสภาพเดิมได
 การออกแบบอุปกรณตรวจจับควัน
 กรณีอาคารทีม
่ คี วามสูงเกิน 3 ชัน้ ขึน้ ไป
ตองออกแบบใหอปุ กรณตรวจจับทํางานรวมกับ
แผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม และออกแบบสาย



ไมตองมีแหลงจายไฟฟาสํารองอื่นๆ อีก กรณี
ใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟฟาหลัก อายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่ตองไมนอยกวา 1 ป
 แบตเตอรีท
่ อี่ อกแบบใหเปนแหลงจาย
ไฟฟาสํารองสําหรับอุปกรณตรวจจับควันและ
เตือนภัยในตัว ตองสามารถจายกระแสไฟฟาให
อุปกรณตรวจจับในสภาวะปกติไดนานไมนอย
กวา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นยังสามารถสง
สัญญาณเตือนภัยตอไดอกี ในเวลาไมนอ ยกวา 4
นาทีอยางตอเนื่อง
 เมื่ อแรงดั นไฟฟ าต่ํา กว าพิ กั ด ต อการ
ทํางานตามขอกําหนด อุปกรณตอ งแสดงสัญญาณ
ขัดของเพื่อเตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
 แบตเตอรีแ
่ บบชารจไฟฟาได (Rechargeable

สัญญาณเชื่อมโยงใหเปนระบบ โดยใหสามารถ
แจงเหตุเพลิงไหมไดทราบทั่วทั้งอาคาร
 อาคารทีต
่ อ งการความปลอดภัยตอชีวติ
ตองออกแบบใหตดิ ตัง้ อุปกรณตรวจจับควันหรือ
อุปกรณตรวจจับที่มีความไวในการตรวจจับที่
ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน
 บานอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยที่ใช
นอนพักอาศัย ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับทีโ่ ถง
หนาหองนอนไมนอยกวา 1 ชุด และควรติดตั้ง
ภายในหองนอนทุกหองไมนอยกวา 1 ชุด กรณี
อาคารมีความสูงไมเกิน 3 ชัน้ ยอมใหออกแบบ
เป นอุ ปกรณ ตรวจจั บควั นและเตื อนภั ยในตั ว
(Smoke Alarm)
 ช อ งทางเดิ น หน า ห องชุ ด ห องนอน
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หองสวีท หองทํางาน หองพักผูปวย หรือชอง
ทางเดินสําหรับหองที่มีคนอาศัยอยูในลักษณะ
เดียวกัน ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรือ
อุปกรณตรวจจับที่มีความไวในการตรวจจับที่
ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน
 หองนอน หองพักผูปวย หรือหองที่มี
คนอาศัยนอนพักผอนในลักษณะเดียวกัน ตอง
ติดตัง้ อุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจจับ
ที่มีความไวในการตรวจจับที่ไมชากวาอุปกรณ
ตรวจจับควัน
 ห อ งที่ มี เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ อ าจทํ า ให เ พลิ ง
ลุกลามไดอยางรวดเร็วตองติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
ควันหรืออุปกรณตรวจจับทีม่ คี วามไวในการตรวจจับ
ที่ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน
 หองทีม
่ เี ครือ่ งหรืออุปกรณฉกุ เฉินหรือ
ทีใ่ ชในเหตุการณฉกุ เฉินตองติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
ควันหรืออุปกรณตรวจจับทีม่ คี วามไวในการตรวจจับ
ที่ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน
 การติดตัง
้ อุปกรณตรวจจับควัน
 การติดตัง้ ทัว
่ ไป
ตําแหนงอุปกรณตรวจจับควันตองติดตัง้ ใน
ที่ซงึ่ ตรวจจับเพลิงไหมไดงา ย และตองไมติดตั้ง
ในบริเวณที่ อาจมีฝุ นหรือควันที่ ไมใชเกิดจาก
เพลิงไหมปริมาณมากหรือความชื้นสูงอันอาจ
ทําใหเกิดการตรวจจับผิดพลาดไดงา ย
 ความสูงของเพดาน
อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุดตองติดตั้ง
ในระดับความสูงไมเกิน 10.5 เมตร สําหรับ
อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสงตองติดตั้งใน
ระดับความสูงไมเกิน 25 เมตร ถาฝาเพดานหรือ
หลังคามีความสูงเกิน 25 เมตร ใหตดิ ตัง้ อุปกรณ
ตรวจจับควันชนิดลําแสงหลายระดับ
 ระยะหางและตําแหนงติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับ
 อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด อุปกรณ
ตรวจจับแตละตัวตองติดตัง้ ที่ฝา เพดาน หลังคา
หางจากฝาเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 25
มิลลิเมตร แตไมเกิน 600 มิลลิเมตร ในสถานที่
มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสูงมากกวา 4
เมตร แตไมเกิน 10.5 เมตร ระยะหางจากฝา
เพดานหรือหลังคาใหดูตารางที่ 1
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ชนิ ด ลํ า แสง
อุ ปกรณ ตรวจจั บ ต องห างจากฝ าเพดานหรื อ
หลังคาไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตไมเกิน
750 มิลลิเมตร ระยะหางจากฝาเพดานหรือ
หลังคาใหดูตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน

ระดับทีต่ า่ํ กวาสวนทีม่ อี ากาศอุน ทีบ่ ริเวณระดับ
หลังคาตามที่แสดงในตารางที่ 1
 ระยะห า งและตํ า แหน ง ติ ดตั้ งของ
อุปกรณตรวจจับ
(1) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
สําหรับพื้นผิวแนวราบ
อุปกรณตรวจจับตองติดตัง้ ใหมรี ะยะรัศมี
จากจุดใดๆ ใตพนื้ ผิวแนวราบถึงอุปกรณตรวจจับ
ควันตัวทีใ่ กลทสี่ ุดไมเกิน 6.30 เมตร และระยะ

หมายเหตุ อากาศรอนจากเพลิงไหมจะถูก
สงขึน้ ไปตามแนวดิง่ และจะหยุดลงเมือ่ อุณหภูมิ
ของควั นเท ากั บ อุ ณหภู มิ ของอากาศโดยรอบ
ดังนัน้ ในทีซ่ งึ่ มีเพดานสูงจึงมีความจําเปนในการ
สงผานควันไปใหถงึ อุปกรณตรวจจับ ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันใน

หางระหวางอุปกรณตรวจจับตองไมเกิน 9 เมตร
สําหรับบริเวณชองทางเดินตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับใหมีระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
ไมเกิน 12 เมตร สําหรับอุปกรณตรวจจับชนิด
ลําแสงระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับแตละ
ชุดตองไมเกิน 14 เมตร
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(2) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
สําหรับพื้นผิวเอียง
ระยะหางทีว่ ดั ในแนวนอนระหวางอุปกรณ
ตรวจจับควันสําหรับพื้ นผิวเอียงตามแนวยาว
ตองเปนดังนี้
(ก) ระยะหางตามแนวยาวทีข่ นานไปกับ
จั่วหลังคา แถวที่บริเวณจั่วหลังคาตองหางกัน
ไมเกิน 9 เมตร
(ข) แถวของอุปกรณตรวจจับทีอ่ ยูล า งสุด
(ใกลชายคา) ตองอยูห า งไมเกิน 9 เมตรจากผนัง
หรือฉากกัน้ และจากแถวของอุปกรณตรวจจับที่
อยูใกลกัน และตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 18 เมตร
(ค) แถวของอุปกรณตรวจจับทีอ่ ยูร ะหวาง
แถวบนสุดกับแถวที่อยูลางสุดตองมีระยะหาง
ระหวางอุปกรณไมเกิน 18 เมตร และมีระยะหาง
ระหวางแถวไมเกิน 9 เมตร
(3) ระยะหางจากผนัง ผนังกัน้ หรือหัวจายลม
(ก) อุปกรณตรวจจับสําหรับแถวทีอ่ ยูใ กล
ผนังหรือผนังกั้น ตองหางจากผนังหรือผนัง กัน้
ไมเกิน 4.50 เมตร แตไมนอ ยกวา 300 มิลลิเมตร
(ข) สําหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวาง
ผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับที่ ใกลที่ สุด
ตองไมเกิน 6.00 เมตร
(ค) อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งหางจาก
หัวจายลมไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
(4) พื้นที่ที่มีอตั ราการระบายอากาศสูง
พืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราการระบายอากาศมากกวา
15 ครั้ งตอชั่ วโมง ระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับตองไมเกิน 6.30 เมตร หรือหางจาก
กําแพงหรือผนังกั้นหองไมเกิน 3.15 เมตร
หมายเหตุ สําหรับพื้นที่ซึ่งความเร็วลม
มากกวา 3.00 เมตรตอวินาที จําเปนตองพิจารณา

(ค) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
(ง) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
(จ) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีซี
(XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอื่นๆ
(ฉ) สายใยแกว (Optical Fiber)
(ช) สายโทรศัพท
(ซ) สายชีลด
 สายทนไฟ
สายทนไฟทีใ่ ชในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ในส วนที่ ระบุ ให เป นชนิ ดทนไฟ ต องมี พิ กั ด
ทนไฟไดไมนอยกวา 750 องศาเซลเซียสเปน
เวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธีการอื่นที่ทําใหมี
คุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา
 การปองกันความเสียหายทางกล
ในสถานที่ทบี่ างแหงการเดินสายจําเปน
ตองปองกันความเสียหายทางกลดวย การปองกัน
อาจทําไดหลายวิธี เชน ปองกันดวยคุณสมบัติ
ของตัวสายไฟฟาเอง หรือดวยวิธกี ารเดินสายไฟ
เชน เดินในทอรอย สายไฟฟา หรือติดตั้งใน
สถานที่ ซึ่ งพนจากความเสียหายทางกล ซึ่ งผู
ออกแบบและผูติดตั้งจําเปนตองพิจารณาเลือก
ใชใหเหมาะสม
 การทดสอบผลิตภัณฑ
 การทดสอบทั่วไป
 ก อนการทดสอบผลิตภั ณฑ อุ ปกรณ

ตามหลักวิศวกรรมเปนพิเศษ
 ชนิดของสายไฟฟา
 สายไฟฟาสําหรับระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานของ
แตละสวนในอาคาร สายไฟฟาที่ใชอาจจะเปน
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ดังนี้
(ก) สายทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ตาม
มอก. 11-2531
(ข) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331

ทดสอบตัวอยางตองเปนไปตามคุณลักษณะที่
กําหนดไวในสวน “คุณลักษณะของผลิตภัณฑ”
 ทดสอบผลิตภัณฑ ตองทําการทดสอบ
ใหเสมือนความเปนจริงตามทีก่ าํ หนดในคูม อื การ
ติดตั้งและการใชผลิตภัณฑทั้งสภาพแวดลอม
ในสถานที่ที่นําอุปกรณไปติดตั้ง
 การทดสอบแรงดันไฟฟา
 การทดสอบแรงดั น ไฟฟ า ใช แ รงดั น
ไฟฟาที่ 240 โวลต
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ตัวอยางและขอมูลในการทดสอบ
 ให สุ ม ตั วอย า งอุ ปกรณ ต รวจจั บ ควั น
จํานวนไมนอยกวา 28 ชุดจากการผลิต โดยมี
กลุม ทีห่ นึง่ มีจาํ นวน 12 ชุด ทีป่ รับตัง้ ใหมคี วามไว
ใหใกลกับคาสูงสุด และกลุม ทีส่ องมีจาํ นวน 16
ชุด ที่ ปรับตั้ งใหมีความไวใหใกลกับคาต่ําสุด
และจํานวนรอยละ 30 ของอุปกรณแตละกลุม
ทีส่ มุ มาเปนตัวอยางตองปรับเทียบคามาตรฐาน
ซึง่ แตละอุปกรณตอ งไมมคี า ความไวตางกันเกิน
รอยละ 25 ของอุปกรณตัวอื่นในแตละกลุม
 ใหมีตัวอยางหนึ่ งชุดที่ไมถูกประกอบ
เปนอุปกรณ
 ใหมีตัวอยางอีก 3 ชุด ที่ทํางานดวย
หลักการตรวจจับควันดวยแสง
 ให มี คู มื อ การติ ด ตั้ ง และการใช งาน
จํานวน 1 ชุด
 กรณี อุ ป กรณ ใ ช แ บตเตอรี่ เ ป น แหล ง
จายไฟฟาหลัก ตองใหมีแบตเตอรี่เพิ่มไมนอย
กวา 24 ชุด
 การทดสอบการทํางานปกติ
 อุปกรณตอ
 งทดสอบการทํางานภายใต
สภาวะการใชงานทีไ่ ดออกแบบไวทงั้ หมดตามคา
ความไวของการตรวจจับตางๆ ที่อุปกรณตั้งคา
ไว เมื่อการปอนแรงดันไฟฟาตามพิกัดภายใต
สภาวะทัง้ หมดตามขอมูลทีผ่ ผู ลิตกําหนดไวและ
ตามคูม อื การติดตัง้
 อุปกรณในสภาวะเตรียมพรอม ปกติ
ตองทดสอบการแสดงผลสัญญาณตางๆ เมือ่ ได
เชื่อมตอวงจรหรืออุปกรณที่เกี่ยวของ
 การทดสอบโดยการปลอยควันเขากลอง
ตรวจจับควัน เชน ควันจากไสตะเกียง เชือก หรือ
วัสดุเทียบเทา ตองแสดงผลการทํางานของอุปกรณ
ตามที่ไดกําหนดไว และสัญญาณแจงเหตุตอง


ในตัว หรือเปนแบบที่สามารถตอเชื่อมกันเปน
วงจร เมื่ออุปกรณตรวจจับความรอน ตรวจจับ
เพลิงไหมทาํ งาน จะสงสัญญาณแจงเหตุเหมือน
กับการตรวจจับควัน
 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตอ
 งมีความ
สําคั ญที่ เหนื อกว าและทดสอบว าเป นเสี ยงที่
ชัดเจนและแตกตางจากเสียงปกติอนื่ ๆ ถึงแมวา
เสียงปกติจะดังมากอน
 การทดสอบแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่
ขัดของ
กรณี ใช แบตเตอรี่ เป นแหล งจ ายไฟฟ า
ทํางานนานไมนอ ยกวา 4 นาทีภายใตระดับควัน
การทดสอบระดับแรงดันไฟฟาที่แสดงสถานะ
ที่มีมากผิดปกติระดับหนึ่ง
ขัดของ ใหติดตั้งอุปกรณตามวงจรทดสอบดัง
 ถ า อุ ป กรณ มี แ หล ง จ า ยไฟฟ า สํา รอง
ตองทดสอบแหลงจายไฟฟาสํารองวาสามารถสง รูปที่ 1 และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

รูปที 1 วงจรทดสอบแรงดันไฟฟา โดยใชแหลงไฟฟาจําลองเปนแบตเตอรี่

สัญญาณแจงเหตุ ได เมื่ อแหลงจายไฟฟาหลัก
ตัดการจายไฟ
 กรณีอป
ุ กรณตรวจจับควันและเตือนภัย
ในตัวเปนแบบที่สามารถตอเชื่อมกันเปนวงจร
ตองทดสอบการทํางานวาตัวใดตัวหนึง่ ทํางานจะ
ทําใหตวั อืน่ ๆ ในวงจรนัน้ สงสัญญาณแจงเหตุดว ย
 กรณี อุ ปกรณ ตรวจจั บความร อนเป น
ชิน้ สวนภายในอุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัย

การทดสอบพิกดั แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
โดยการตัง้ แหลงจายไฟฟาใหมแี รงดันไฟฟาตาม
พิกดั ของอุปกรณและปรับตัวตานทานใหคา ความ
ตานทานเปน 0 โอหม จากนั้นใหเพิ่มคาความ
ตานทานจาก 0.1 ถึง 10 โอหม โดยใหอัตรา
เพิ่มไมเกิน 1 โอหมตอนาที ใหดูผลจนกระทั่ง
อุปกรณสงสัญญาณขัดของและบันทึกคาความ
ตานทาน และใหทดสอบการสงสญญาณแจงเหตุ
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ฉ - คาความตานทานที่ แสดงสถานะ
ขัดของทีค่ าพิกดั แรงดันไฟฟาจุด ค
กราฟเสนที่ 1 - ตัวอยางการเขียนกราฟ
แรงดันไฟฟากับคาความตานทานที่ทําใหเกิด
แสดงสถานะขัดของ
กราฟเสนที่ 2 - ตัวอยางการเขียนกราฟ
ของคาความตานทานภายในของแบตเตอรี่กับ
แรงดั นไฟฟ าที่ เป ดวงจรจากการทดสอบการ
ชงานของแบตเตอรี่อยางนอย 1 ป

ทุกๆ ขั้นของการปรับคาความตานทาน
และทุก ขัน้ ของสัญญาณขัดของ
 การทดสอบระดับแรงดันไฟฟาทีแ
่ สดง
สถานะขัดของ โดยการตั้งแหลงจายไฟฟาใหมี
แรงดันไฟฟาตามพิกดั ของอุปกรณและปรับตัวตา
นทานใหคา ความตานทานเปน 0 โอหม จากนัน้
ใหลดแรงดันไฟฟาลง โดยใหอัตราลดทีละขั้น
ไมเกิน 1/10 โวลตตอนาที ใหดูผลจนกระทั่ง
อุปกรณสง สัญญาณขัดของและบันทึกคาแรงดัน
ไฟฟา และใหทดสอบการสงสัญญาณแจงเหตุ
ทุกๆ ขัน้ ของการปรับคาความตานทาน และทุก
ขัน้ ของสัญญาณขัดของ
 ค าแรงดั น ไฟฟ าระหว า งการทดสอบ
พิกดั แรงดัน ไฟฟากับระดับแรงดันไฟฟาทีแ่ สดง
สถานะขัดของ โดยการตั้งคาแรงดันไฟฟาของ
แหลงจายไฟฟาใหอยูร ะหวางคาของการทดสอบ
พิกัดแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ และระดับแรงดัน
ไฟฟาที่แสดงสถานะขัดของ จากนั้นใหเพิ่มคา
ความตานทานจาก 0.1 ถึง 10 โอหม โดยใหอตั รา
เพิ่มไมเกิน 1 โอหมตอนาที ใหดูผลจนกระทั่ง
อุปกรณสงสัญญาณขัดของและบันทึกคาความ
ตานทาน และใหทดสอบการสงสัญญาณแจงเหตุ
ทุกๆ ขัน้ ของการปรับคาความตานทาน และทุก
ขัน้ ของสัญญาณขัดของ และคาแรงดันไฟฟาทีต่ งั้
คาไวจะใชในการประเมินระดับสถานะขัดของ
 การประเมิ น ผลความสามารถของ
แบตเตอรี่
 กําลั ง ไฟฟ าจากแบตเตอรี่ ที่ ส ามารถ
จายใหอุปกรณในการสงสัญญาณแจงเหตุและ
สัญญาณขัดของโดยมีระยะเวลานานไมนอ ยกวา
ผูผ ลิตกําหนด แตอยางนอย 1 ป ภายใตสภาวะ
แวดลอมหอง กราฟเสนที่ 1 จะเกิดจากขอมูล
ที่ วัดและบันทึกไวตามข อการรายงานผลการ

ทดสอบแรงดันไฟฟาขัดของ เพือ่ ใหเปรียบเทียบ
กั บกราฟเส นที่ 2 ซึ่ งได ข อมู ลจริ งของความ
เปลี่ยนแปลงของคาความตานทานเมื่อแรงดัน
 การทดสอบการตรวจคุมทางไฟฟา
 อุปกรณตองมีการตรวจคุมทางไฟฟา
ไฟฟาแบตเตอรีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน ระยะเวลา 1
ป ดังรูปที่ 2 จุดตัดของกราฟเสนที่ 1 และ 2 เมือ่ ชิน้ สวนทีม่ อี ายุการใชงานเกิดบกพรอง สาย
ตองไมเกิดกอนอายุของแบตเตอรี่ และกราฟ ไฟฟาเชือ่ มตอเกิดหลุดหรือหลวมทําใหวงจรเปด
เสนที่ 2 จากจุดตัดนี้ไปทางขวาตองไมต่ํากวา หรือเกิดลัดวงจรขึน้ ตองแสดงสัญญาณขัดของ
 การแสดงสัญญาณขัดของ อุปกรณตอ
กราฟเสนที่ 1
ง
รูปที 2 การประเมินผลความสามารถแบตเตอรี่

คําอธิบายรูป
ก - ระดับแรงดันไฟฟาที่แสดง สถานะ
ขัดของ (โดยสมมติใหมคี า ความตานทานต่าํ สุด)
ข - คาแรงดันไฟฟาระหวางการทดสอบ
พิกดั แรงดันไฟฟากับระดับแรงดันไฟฟาทีแ่ สดง
สถานะขัดของ
ค - คาพิกัดแรงดันไฟฟา
ง - จุดตัดเปนคาสูงสุดที่ยอมรับไดของ
ความตานทานแบตเตอรีแ่ ละคาต่าํ สุดทีย่ อมรับได
ของแรงดันไฟฟา
จ - คาความตานทานที่ แสดงสถานะ
ขัดของทีแ่ รงดันไฟฟาจุด ข

สงสัญญาณแสดงไมนอยกวา 1 ครั้ งตอนาที
อยางตอเนือ่ งอยางนอย 7 วัน โดยเสียงสัญญาณ
ตองมีความแตกตางจากเสียงสัญญาณแจงเหตุ
 การประเมินอุปกรณมีการตรวจคุมที่
เปนไปตามคุณลักษณะนัน้ โดยปอนไฟใหอปุ กรณ
ตามสภาพปกติ จากนัน้ ใหทดสอบความผิดปกติ
ของวงจรไฟฟาทีละอยาง โดยแตละครั้งผลการ
ทดสอบใหบันทึกไวและแกไขความผิดปกติให
ถูกตองกอนการทดสอบความผิดปกติอยางอื่น
ตอไป
 การเกิดความผิดปกติทางไฟฟา เชน
การลัดวงจร การลงดิน หรือการเปดวงจร เปนตน
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ขนานกับความตานทานขนาด 100 โอหม และ
โพเทนชิออมิเตอรขนาด 500 โอหมอีกตัวหนึ่ง
อุปกรณดังกลาวทั้ งเซลแรงดันไฟฟาพลังแสง
เต็มที่ และเขาไดนอยสุดตามสภาพการติดตั้ ง และมิเตอรทใี่ ชรว มกับหลอดเปลงแสงทีท่ ําจาก
แนวนอนปกติ
ทังสเตน โดยการตอไฟฟาจากแหลงพลังงานทีม่ ี
 ชวงความไวในการตรวจจับดวยหลักการ
กระแสไฟฟาคงที่ ณ แรงดันไฟฟาเพียงครึง่ เดียว
บังแสง มีดังนี้
ทีส่ ามารถสรางฟลักซลาํ แสงทีม่ คี วามสม่าํ เสมอ
ชวงความไวในการตรวจจับดวยหลักการบังแสง

ต องไม ส งผลต อการส งสั ญญาณแจ ง เหตุ เมื่ อ
อุปกรณตรวจจับควันได การทดสอบนี้กระทํา
โดยปอนแรงดันไฟฟาตามสภาพปกติและทําการ
ใหเกิดความผิดปกติของวงจรทีละอยาง จากนัน้
ปอนควันไฟในระดับทีท่ าํ ใหเกิดการตรวจจับได
ซึง่ อุปกรณตอ งสามารถสงสัญญาณแจงเหตุได
 กรณีใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟฟา
หลัก หากกําลังไฟฟาของแบตเตอรี่ไมสามารถ
สงสัญญาณแจงเหตุไดตอเนื่องนานนอยกวา 4
นาที อุปกรณตอ งสงเสียงสัญญาณขัดของ
 กรณีใชแสงตรวจจั บควัน หากหลอด
เปลงแสงหรือหลอดรับแสงขาด การตรวจคุม
ทางไฟฟาจะสงเสียงสัญญาณขัดของ
 เมื่ อ หลอดเปล ง แสงมี ค วามเข ม แสง
ลดลงเกินรอยละ 50 หรือต่ํากวาคาที่กําหนด
ของผู ผลิต การตรวจคุมทางไฟฟาจะสงเสียง
สัญญาณขัดของ
 การทดสอบความไวในการตรวจจั บ
(Sensitivity Tests)
 อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ต อ งทดสอบ
ความไวในการตรวจจับดวยคาความไวทัง้ สูงสุด
และต่าํ สุดตามทีไ่ ดผลิตมาดวยอุปกรณทดสอบ
ในขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ภายใตชว งความเร็วของลม
ที่กําหนด และทิศทางที่ทําใหอุปกรณรับกลุม
ควันไฟเขาไปในกลองตรวจจับควันทัง้ เขาสูงสุด

อุปกรณผลิตละอองเพื่อการทดสอบ ตัวเซลรับแสงและหลอดเปลงแสงใหหา งจากกัน
อุปกรณจะผลิตละอองโดยวิธที างกลดาย เทากับ 1.5 เมตร โดยใหใชสมการการคํานวณ
ไสเทียนหรือวิธีทอี่ นื่ ลักษณะเดียวกัน เพื่อใหได ดังนี้
อัตราการผลิตตามชวงการบังแสงทีก่ าํ หนด ดังนี้
ก) คา % การบังแสงตอเมตร (Percent


อัตราการผลิตละอองตามชวงการบังแสงทีกํ่ าหนด

อุปกรณทดสอบความไวในการตรวจจับ
 กลองตรวจวัดการบังแสง โดยแสงทีส
่ ง
ผานละอองที่มองเห็นได (ความหนาแนนของ
แสง) ตองวัดคาโดยไมโครมิเตอรที่มีคาความ
ตานทานสูงสุดไมเกิน 100 โอหม และอาน
คาไดสูงสุดถึง 100 ไมโครแอมแปร ดวยเซล
แรงดันพลังแสงที่ทําจากซิลิเนียมในกลองปด
มีความไวในการตรวจจับแสง 0.416 0.046
ไมโครแอมแปรตอลูเมนตตอตารางเมตรไหล
ผานความตานทานขนาด 200 โอหม มิเตอร
ประกอบดวยมิเตอรแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล
ทีม่ คี า อิมพีแดนทตา่ํ สุดเทากับ 10 เมกะโอหมที่


Obscuration Per Meter) ที่ระยะใดๆ

เมื่อ
Ou = คา % ของการบังแสงตอเมตร
Ts = ค าความหนาแน นละอองขณะมี
กลุมควัน
T c = ค า ความหนาแน น ละอองขณะ
อากาศปกติ
d = คาระยะทางหนวยเปนเมตร
ข) คาเปอรเซ็นตการบังแสงตลอดความ
ยาวของลําแสงที่ระยะใด ๆ โดยสมการ ดังนี้
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เมื่อ
Od = คา % ของการบังแสงที่ระยะ d
Ts = ค าความหนาแน นละอองขณะมี
กลุมควัน
T c = ค า ความหนาแน น ละอองขณะ
อากาศปกติ
ค) คา % การสงผานของแสงตลอดความ
ยาวของลําแสงที่ระยะใดๆ โดยสมการ ดังนี้

เมื่อ
Td = คา % ของการสงผานที่ระยะ d
Ts = ค าความหนาแน นละอองขณะมี
กลุมควัน
T c = ค าความหนาแน นละอองขณะ
อากาศปกติ
ง) เมื่อทราบคา % การบังแสงตอเมตร
ทําใหสามารถคํานวณคา % ของการบังแสง
ตลอดความยาวที่ ระยะความยาวของลําแสง
โดยสมการ ดังนี้

เมื่อ
DOt = คาความหนาแนนของแสง
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี
กลุมควัน
เมื่อ
T c = ค า ความหนาแน น ละอองขณะ
Od = คา % ของการบังแสงที่ระยะ d
อากาศปกติ
Ou = คา % ของการบังแสงตอเมตร
ฉ) คาความหนาแนนของแสงตอเมตร
d = คาระยะทางหนวยเปนเมตร
จ) ค าความหนาแน นของแสงทั้ งหมด (optical density per meter) ที่ ระยะใดๆ
(total optical density) ทีร่ ะยะใดๆ โดยสมการ โดยสมการ ดังนี้
ดังนี้

เมื่อ
OD = คาความหนาแนนของแสงตอเมตร
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี
กลุมควัน
T c = ค า ความหนาแน น ละอองขณะ
อากาศปกติ
d = คาระยะทางหนวยเปนเมตร
 กลองทดสอบคาความไวในการตรวจจับ
ตองเปนไปตามรายละเอียดดังนี้
ก) กลองรอบนอก ใหใชไมอัดหนา 19
มิลลิเมตร โดยใหมขี นาดดานในยาว 1.67 เมตร
กวาง 0.46 เมตร และลึก 0.49 เมตร ดานบน
กลองใหมีประตูกวาง 0.86 เมตรพรอมดวย
หนาตางพลาสติกใสขนาดกวาง 300 และ 600
มิลลิเมตร และทําชองขนาดเสนผานศูนยกลาง
6.4 มิลลิเมตร ไวตรงกลางหนาตางเพื่อใชใส
อุปกรณวัดการไหลของอากาศ และใหทําชอง
ระบายอากาศออกขนาดเส นผ านศู นย ก ลาง
178 มิลลิเมตรที่ปลายดานขวาของกลอง โดย
ใหสูงจากพื้นลาง 114 มิลลิเมตร พรอมดวย
บานประตูสไลดทําดวยไม
 กล อ งด า นใน ให ใ ช ไ ม อั ด หนา 19
มิลลิเมตร โดยใหมขี นาดดานในยาว 1.06 เมตร
และสูง 292 มิลลิเมตร สวนดานกวางใหสงู เทา
กับกลองรอบนอก ปลายดานซายใหมชี อ งขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้ง

พัดลมใหความเร็วลม 0.15 ถึง 0.18 เมตรตอ
วินาที หางจากดานขาง 114 มิลลิเมตร และหาง
จากพืน้ ลางใกลมมุ 98 มิลลิเมตร ใหมชี อ งขนาด
เสนผานศูนยกลาง 146 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้ง
พัดลม ใหความเร็วลม 0.75 เมตรตอวินาที หาง
จากพืน้ ลาง 96.1 มิลลิเมตร และใหมชี อ งขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตร สําหรับ
ลําแสงตรงกลาง 76.2 มิลลิเมตร ในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ จากดานบนมุมหลัง สวนปลายดาน
ขวาเหมือนปลายดานซาย แตใหเพิม่ ชองขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตรตรงกลาง
76.2 มิลลิเมตร ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจาก
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ดานบนมุมหนา ผิวกลองดานในใหทาสีดาํ สนิท
 พัดลม (0.15 ถึง 0.18 เมตรตอวินาที)
ใหมขี นาด 0.05 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แรงดัน
ไฟฟา 24 โวลต ดีซี กําลังไฟฟา 6 วัตต
 พัดลม (0.75 เมตรตอวินาที) และ
พัดลมดูดอากาศ ใหมขี นาด 0.12 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที แรงดันไฟฟา 220 โวลต เอซี ติดตั้ง
ดานใดดานหนึง่ ของชองเปด ใหพัดลมสามารถ
ควบคุมความเร็วได
 เซลรั บ แสงหรื อ เซลแรงดั น พลั ง แสง
ทําจากซิลิเนียม ชนิดชั้นแผงกั้น โดยมีพื้นที่รับ
แสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร โดย
วัสดุเซลรับแสงตองหุม ปดปองกันสภาพแวดลอม
จากรอบขาง และติดตัง้ บนแผนไมอดั หนา 19.1
มิ ลลิ เมตร ระยะ 127 มิ ลลิ เมตร ดานหลั ง
แผงกั้นที่มีชองขนาดเสนผานศูนยกลาง 63.1
มิลลิเมตรเพื่อจํากัดการตรวจจับควันจากแสง
ทีก่ ระจายเฉพาะดานหนา เซลรับแสงมีคา ความ
เบีย่ งเบนสูงสุดรอยละ 25 จากคาจริงภาวะเชิงเสน
เทากับ 2152 ลูเมนตตอ ตารางเมตร ดวยโหลด
ที่ความตานทาน 200 โอหม และมีคาความไว
ในการตรวจจับควันเทากับ 0.416 0.046

รูปที 3 ตัวตานทานแบบปรับได

แผนกระจายลมทําดวยอะลูมนิ มั ขนาด
กวาง 457 มิลลิเมตร ยาว 394 มิลลิเมตร และ
ยึดดวยนอตที่ปลายแตละดานที่แผนไมอัดสอง
ชิน้ แตละชิน้ หนา 19.1 มิลลิเมตร โดยแตละชิน้
สูง 219 มิลลิเมตร และยาว 235 มิลลิเมตร
(ติดกับดานบนของกลองทดสอบ) และอีกชิ้น
หนึ่งมีรัศมี 254 มิลลิเมตรเพื่อใหแผนกระจาย
ลมยึดติดดวย แผนนี้ตองมีสวนเกินขอบบนอีก
25.4 มิลลิเมตรและ เกินขอบลางอีก 15.9
มิลลิเมตร แตละชิน้ ใหตดิ ตัง้ ยึดติดแนนกับผนัง
กลองทดสอบ
 ตัวปรับกระแสลมทําดวยแผนอะลูมน
ิ มั
แบบรังผึง้ ทีม่ ชี อ งเซลเล็กๆ ขนาด 6.4 มิลลิเมตร
และทัง้ แผนมีขนาด 178 x 457 x 76 มิลลิเมตร
หากใชวสั ดุอนื่ แทนแบบรังผึง้ ใหอตั ราสวนความ
ยาวชองเซลตอเสนผานศูนยกลางมากกวา 10
 แผ น กรองทํา ด วยวั ส ดุ เ ส น อะลู มิ นั ม
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 มิลลิเมตรทีม่ ชี อ ง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.6 มิลลิเมตร แผนยาว
464 มิลลิเมตร และกวาง 178 มิลลิเมตร โดย
ติดเขากับขางๆ ตัวปรับกระแสลม
 อุปกรณตรวจจับตัวอยางทดสอบ ให
ติดตัง้ ตรงกลางกลองทดสอบดานบน


ไมโครแอมแปรตอลูเมนตตอตารางเมตรไหล
ผานโหลดความตานทาน 200 โอหม เซลรับแสง
จะตอโหลดดวยความตานทาน 100 โอหม คิด
เปนรอยละ 1 ของตัวตานทานแบบปรับไดที่มี
สิบขัน้ ในการปรับคาความตานทานทีใ่ ชการตอ
ครอมเซลรับแสง โดยตัดผลกระทบตอโหลดรวม
ของเซลรํบแสงในการปรับตัง้ ตัวตานทานแบบปรับ
ไดตามรูปที่ 3 และเซลรับแสงจะไดรับสองแสง
ปกติที่ 236 ลูเมนตตอตารางเมตร สเปกตรัม
ที่ตอบสนองสูงสุดจะอยูระหวาง 530 ถึง 580
นาโนเมตร ดวยความไวตอบสนองรอยละ 30 ที่
350 ถึง 660 นาโนเมตร

เตารับไฟฟาจายไฟแรงดัน 220 โวลต
ที่ควบคุมดวยหมอแปลงแบบอัตโนมัติปรับคา
แรงดันไดบนแผงควบคุม
 หลอดเปลงแสงเปนชนิดใชกบ
ั รถยนต
มีพิกัดแรงดัน 6 โวลต ดีซี และติดตั้งบนแผน
ไมอดั หนา 19.1 มิลลิเมตร ระยะ 102 มิลลิเมตร
จากด านข างผนั งบนแนวเดี ยวกั บเซลรั บแสง
ระยะหางจากหลอดเปลงแสงกับเซลรับแสง 1.5
เมตร ใหควบคุมหลอดเปลงแสงดวยเครือ่ งปรับ
แรงดันไฟฟา 2.4 โวลตที่ยอมใหมีอุณหภูมิสี
2373 50 เคลวิน ทีร่ ะดับนัน้ กระแสไฟฟาของ
เซลรับแสงมีคา 100 25 ไมโครแอมแปรผา น
ความตานทาน 100 โอหม หลอดเปลงแสงตอง
ไมทําใหมิเตอรเกิดการผิดพลาดไป
 สวนประกอบมิเตอรมม
ี เิ ตอรแรงดันไฟฟา
ทีม่ ีคา ความตานทานอยางนอย 10 เมกะโอหม
(สภาพอากาศปกติจะแสดงคา 10 มิลลิโวลต)
และมีตวั ความตานทานแบบปรับไดทตี่ อ เขากับ
เซลรับแสง ใหใชมเิ ตอรกระแสไฟฟาทีม่ คี า ความ
ตานทานสูงสุด 100 โอหม และรอยละ 1 หรือดีกวา
ภาวะเชิงเสนในชวง 50 ถึง 100 ไมโครแอมแปร
 ตูค
 วบคุม ตองมีนาฬิกาตัง้ เวลา สวิตช
หมอแปลงแบบอัตโนมัตปิ รับคาไดและตัวความ
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ต า น ท า น แ บ บ ป รั บ ค า ไ ด
ใชสาํ หรับปรับความเร็ว ของพัดลม
 ชองจายลมเปนชนิดเดียวกับแผนกรอง
ขางตน ติดตัง้ ระหวางตัวปรับกระแสลมกับแผน
กระจายลมที่เอียง 45 องศากับแนวนอน
 อุ ป กรณ บั นทึ กอั ตราการผลิ ตละออง
ทดสอบ
 อุปกรณตรวจวัดความเร็วลม โดยหัววัด
สอดเขาชองหนาตางพลาสติกเพื่อวัดความเร็ว
ลมที่ 25.4 มิลลิเมตรเหนือพื้น
 แหลงจายไฟฟา มีแรงดันดานออก 0
ถึ ง 40 โวลตที่ สามารถปรับแรงดั นไฟฟ าได
สําหรับพัดลม
 วิธีการทดสอบ
 การทดสอบต อ งปฏิ บั ติ ก ารภายใต
สภาวะแวดลอมดังนี้ อุณหภูมิ 23 3 องศา
เซลเซียส ทีค่ วามชืน้ สัมพัทธ 50 20 เปอรเซ็นต
และความดันอากาศที่ 93.3 กิโลปาสกาล
 ใหทดสอบอยางนอย 12 ชุด หลังจาก
ทีอ่ ปุ กรณไดถกู ปอนไฟฟามาแลวอยางนอย 16
ชั่วโมงหรือที่กําหนดโดยผูผ ลิต
 ความเร็วอากาศในกลองตรวจจับควัน
ใหควบคุมไวที่ 0.16  0.001เมตรตอวินาที
โดยวัดที่ระยะหางเทากับ 25.4 มิลลิเมตรดาน
หนาตรงกลางของอุปกรณ โดยขณะวัดใหถอด
อุปกรณออกกอน
 ละอองทดสอบทีป
่ อ นเขากลองตรวจจับ
ควัน ตองกระทําแบบตอเนื่องจนกวาอุปกรณ
แสดงสถานะตรวจจับควันไดหรือแจงเหตุ ความ
สัมพันธของแสงกับอัตราการผลิตควันตองรักษา
ระดับใหอยูใ นชวงทีก่ าํ หนดในขอ “อุปกรณผลิต
ละอองเพื่อการทดสอบ” เมื่อทดสอบโดยการ
ทดลองปรับคาเปอรเซ็นตการสงผานแสง โดยมี
คาไมเกิน 0.2 อุปกรณทดสอบแตละตัวยอมให
ทดสอบเพียง 3 ครัง้ แตเมือ่ การปรับคาเปอรเซ็นต

จัตรุ สั แตละดานๆ ละ 19 มิลลิเมตร และยาว 152
มิลลิเมตร วางซอนกันสามชัน้ แตละชัน้ มีหกชิน้
แตละชิน้ ใชตะปูตอกยึดกันไว โดยขนาดรวมของ
กองชิน้ ไมจะมีขนาด152 x 152 x 64 มิลลิเมตร
โดยกองชิน้ ไมใหวางบนฐานวงแหวนทีม่ เี สนผาน
ศูนยกลาง 127 มิลลิเมตร สูงจากพืน้ หองทดสอบ
0.9 เมตร

การสงผานแสงเกิน 0.2 ใหทดสอบอุปกรณ 5
ครัง้ การทดสอบแตละครัง้ ตองระบายอากาศให
กลองตรวจจับควันจนกวาอุปกรณแสดงสถานะ
ปกติดว ย และการไหลของอากาศตองอยูใ นระดับ
เสถียรอยางนอย 30 วินาทีกอนการทดสอบ
แตละครัง้
 คาความไวในการตรวจจับของอุปกรณ
ทดสอบมาจากการเฉลี่ยคาความไวที่ทดสอบ
ไดทงั้ หมด คาทีอ่ า นไดจากการทดสอบแตละครัง้
เมือ่ อุปกรณตรวจจับไดตอ งบันทึกคือ คาเปอรเซ็นต
การสงผานแสง หรือคาการบังแสงของละออง
และเวลาที่ทดสอบแตละครั้ง
 การทดสอบการตรวจจับจากเพลิงไหม
ใหทดสอบในหองทดสอบ ดังนี้
 เชือ
้ เพลิงเปนกองชิ้นไมตนสนอบแหง
มีรูปรางและขนาดดังนี้ พื้นที่หนาตัดสี่เหลี่ยม

การจุดไฟทีก่ องชิน้ ไม ใหใชแอลกอฮอล
ปริมาตร 4 มิลลิลติ ร ทีม่ สี ว นผสมของเอทานอล
รอยละ 95 และเมทานอลรอยละ 5 โดยบรรจุใน
ถาดโลหะกลมเสนผานศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร
และมีความลึก 25.4 มิลลิเมตร และใหวาง
กองชิน้ ไมสงู จากกนถาด 89 มิลลิเมตร และวาง
ตรงกลางเพื่ อปองกันไมใหเปลวลุกทวมที่ ชิ้ น
สูงสุดของกองชิน้ ไม
 ตําแหนงจุดไฟ ใหใชที่จุดไฟวางเหนือ
ถาดบริเวณขอบถาดใหมากที่ทําไดโดยไมโดน
ขอบขางถาด
 สภาพการกอตัวของควันในหองทดสอบ
ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
 ควันจะลอยขึ้ นสู งถึงอุปกรณ ตัวอยาง
ทดสอบทีไ่ ดตดิ ตัง้ ทีเ่ พดานหองทดสอบในระยะ
เวลาระหวาง 80 และ 120 วินาที และถึงอุปกรณ
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ตรวจจั บ ควั นและเตื อ นภั ย ในตั ว โดยให ใช
แบตเตอรีท่ กี่ าํ ลังหมดทีแ่ สดงสถานะขัดของแลว
 เมื่ อเป น ชนิ ด แบบติ ด ตั้ งที่ เพดาน
อยางเดียว ใหใชตวั อยางอุปกรณทดสอบจํานวน

ตัวอยางที่ไดติดตั้ งที่ ผนังหองทดสอบในระยะ
เวลาระหวาง 60 และ 120 วินาที
 ปริมาตรควันตองมากพอโดยอยางนอย
60 วินาที ตองทําใหเกิดการบังแสงถึงรอยละ
12.5 ตอเมตร (0.058 โอดีตอเมตร) ที่ทุก
ตําแหนงของอุปกรณตวั อยางทดสอบ
 ปริ มาตรควั นสู งสุ ดต องไม ทําให ก าร
บั ง แสงเกิ น 0.265 โอดี ต อเมตรที่ อุ ป กรณ
ตัวอยางทดสอบที่ไดติดตั้งที่เพดาน และ 0.46
โอดี ต อเมตรที่ อุ ปกรณ ตั วอย างทดสอบที่ ได
ติดตัง้ ทีผ่ นัง
 เปลวไฟจะลุ กท วมกองชิ้ น ไม ในเวลา
ระหวาง 150 และ 190 วินาที
 ชวงระยะเวลาการทดสอบ เทากับ 4
นาที
 การทดสอบจะกระทําภายในหองทดสอบ
ขนาดกวาง 6.7 เมตร ยาว 10.9 เมตร และสูง
3.1 เมตร ซึง่ มีเพดานเรียบไมมสี งิ่ กีดขวาง และ
มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน การทดสอบ
ตองควบคุมไมใหมีการเคลื่อนไหวของอากาศ
ภายในขณะทดสอบ ระยะความสูงจากฐานของ
เชือ้ เพลิงถึงระดับเพดานเทากับ 2.1 เมตร หอง
ทดสอบตองมีระบบระบายควันและระบบควบคุม
สภาวะแวดลอมที่กําหนดได แตระบบตองถูก
หยุดทํางานระหวางการทดสอบ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หองทดสอบ

- เชื้อเพลิงสูงจากพื้นหอง 0.9 เมตร
- หลอดเปลงแสงต่าํ กวาเพดาน 102
มิลลิเมตร และหางจากผนัง 178 มิลลิเมตร
- เซลรับแสงหางจากหลอดเปลงแสง
1.5 เมตร และจุดกึง่ กลางหางจากเพดาน 102
มิลลิเมตรและหางจากผนัง 178 มิลลิเมตร
- อุปกรณตรวจสอบควันที่ใชในการ
ทดสอบ
- พัดลมดูดควัน
- ที่เติมอากาศ
 ห อ งทดสอบต อ งทดสอบในสภาวะ
แวดลอมของอุณหภูมริ ะหวาง 22 และ 26 องศา
เซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธระหวาง 40 และ
60 เปอรเซ็นต อุปกรณทดสอบตองปอนไฟฟา
ตามที่กําหนดหรือใชแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ
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3 ตัวติดตัง้ บนแผงตามรูปที่ 5 เมือ่ เปนชนิดแบบ
ติดตั้งที่ผนังอยางเดียว ใหใชตัวอยางอุปกรณ
ทดสอบจํานวน 2 ตัว ติดตั้งบนแผงแตละดาน
ของผนังตามรูปที่ 6 เมือ่ อุปกรณเปนแบบติดตัง้
ได ทั้ งเพดานและผนัง ให ใช ตั วอย างอุ ปกรณ
ทดสอบจํานวน 5 ตัว เพือ่ ติดตัง้ บนเพดาน 3 ตัว
และบนผนังดานละ 1 ตัว
 อุปกรณตรวจจับควันตัวอยางทุกตัวที่
ปรับตัง้ คาความไวในการตรวจจับไวใหตา่ํ สุดตอง
ตรวจจับควันไดเมือ่ ทดสอบโดยเชือ้ เพลิงกองชิน้
ไมที่กําหนดเวลาใหเริ่มจับตั้งแตเริ่มจุดไฟ เมื่อ
ตรวจจับควันได อุปกรณตอ งสงสัญญาณแจงเหตุ
อยางตอเนือ่ งไมนอ ยกวา 5 วินาที การบังแสงที่
อุปกรณตรวจจับควันตัวอยางทั้งสามตําแหนง
ใหใชชุดเซลรับแสงและหลอดเปลงแสงในการ
วัดคาการบังแสง การประเมินผลการทดสอบคือ
อุปกรณตรวจจับควันตัวอยางแตละตัวตองทํางาน
ภายในชวงความไวในการตรวจจับที่กําหนด
 การทํา งานภายใต อุ ณหภู มิ สู งผิ ดปกติ
 อุปกรณตองทํางานไดตามสมรรถนะ
ปกติภายใตอณ
ุ หภูมิ 49 องศาเซลเซียส ทีค่ วาม
ชืน้ สัมพัทธระหวางรอยละ 30 และ 50 โดยใหใช
อุปกรณ 2 ตัวทีป่ รับตัง้ คาความไวในการตรวจจับ
ไวตา่ํ สุดตัวหนึง่ และสูงสุดอีกตัวหนึง่ ใหนาํ ไปอยู
ในสภาวะแวดลอมทีม่ อี ณ
ุ หภูมดิ งั กลาวอยางนอย
3 ชั่วโมง จากนัน้ ใหนําไปทดสอบคาความไวใน
การตรวจจับตามขอ “การทดสอบความไวใน
การตรวจับ” (Sensitivity Tests) ขณะตอกับ
แหลงจายไฟฟาตามที่กําหนด
 การวั ด ค า ความไวในการตรวจจั บ
ตามขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ตองไดรบั การบันทึกไวกอ น
และหลังการทดสอบการทํางานภายใตอณ
ุ หภูมิ ต่าํ สุดและสูงสุดในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอม
สูงผิดปกติ โดยคาทีว่ ดั ไดตอ งอยูใ นชวงความไว ใหคลาดเคลือ่ นไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร

รูปที่ 5 แผงติดตัง้ อุปกรณตรวจจับตัวอยางบนเพดาน

รูปที่ 6 แผงติดตัง้ อุปกรณตรวจจับตัวอยางบนผนัง

การทํางานภายใตความชืน้ ผิดปกติ
 อุปกรณ 2 ตัวที่ปรับตั้งคาความไวใน
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การตรวจจับไวตา่ํ สุดตัวหนึง่ และสูงสุดอีกตัวหนึง่
ตองทํางานไดตามสมรรถนะปกติภายใตอากาศ
ทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธระหวาง 93 2 เปอรเซ็นต
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 2 องศาเซลเซียส อยางนอย 168
ชัว่ โมง ขณะตอกับแหลงจายไฟฟาตามทีก่ าํ หนด
 การวั ด ค า ความไวในการตรวจจั บ
ตามขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ตองไดรบั การบันทึกไวกอ น
และหลังการทดสอบการทํางานภายใตความชืน้
ผิดปกติ โดยคาที่ วัดไดตองอยูในชวงความไว
ต่าํ สุดและสูงสุดในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอม
ใหคลาดเคลือ่ นไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร
 ทดสอบการทํางานภายในบริเวณฝุน

 ความไวในการตรวจจั บ ของอุ ป กรณ
ตองไมลดลงอยางผิดปกติหากมีการสะสมฝุน
โดยไมสงสัญญาณเสียงแสดงสถานะแจงเหตุ
หรือสถานะขัดของ
 วิธีการทดสอบ
 การประเมิ นผลตามข อ “ความไวใน
การตรวจจับของอุปกรณตองไมลดลงอยางผิด
ปกติหากมีการสะสมฝุน โดยไมสง สัญญาณเสียง
แสดงสถานะแจงเหตุหรือสถานะขัดของ” โดย
การนําอุปกรณตรวจจับตัวอยางติดตัง้ ตามทีผ่ ลิต
หรือออกแบบไวโดยไมตอ งตอกับแหลงจายไฟฟา
ในกลองอากาศปดทีม่ ปี ริมาตรไมนอ ยกวา 0.09
ลูกบาศกเมตร
 ใชผงฝุน
 ซิเมนตจาํ นวน 60 กรัม ทีร่ กั ษา
ใหอยูใ นอุณหภูมิหอง 23 2 องศาเซลเซียส ที่
ความชืน้ สัมพัทธระหวาง 20 และ 50 เปอรเซ็นต
ใหพัดลมเปาเปนเวลา 15 นาทีเพื่อใหฟุงคลุม
อุปกรณตรวจจับตัวอยางทั่วทั้งกลองอากาศปด
ความเร็วลมใหควบคุมอยูท ี่ 0.25 เมตรตอวินาที
 หลั ง จากนั้ น ให เ อาอุ ป กรณ ต รวจจั บ
ตัวอยางออกอยางระมัดระวัง แลวนําไปติดตั้ง
ตามทีผ่ ลิตหรือออกแบบไวโดยใหตอ กับแหลงจาย
ไฟฟาและใหทดสอบความไวในการตรวจจับ โดย
คาทีว่ ดั ไดตอ งอยูใ นชวงความไวต่าํ สุดและสูงสุด
ในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอมใหคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร
 การทดสอบสัญญาณเสียง
 อุปกรณตรวจจับควันและเสียงเตือนใน
ตัวหรืออุปกรณตรวจจับควันทีม่ อี ปุ กรณสง เสียง
เตือนแยกตางหาก ตองทําการทดสอบระดับ
ความดัง และระยะเวลาในการสงเสียงแจงเหตุ
โดยระดับความดังตองไมนอ ยกวา 85 เดซิเบลเอ
(ดีบีเอ) ที่ระยะ 3 เมตรภายในหนึ่งนาทีแรกที่

ส งเสี ยงดั ง อย างต อเนื่ องด วยเครื่ องวั ดระดั บ
ความดังเสียง
 อุปกรณตรวจจับควันแบบทีใ่ ชแบตเตอรี่
ตองสงเสียงดังนานไมนอ ยกวา 4 นาทีเมือ่ อุปกรณ
อยูใ นสถานะขัดของจากเหตุแรงดันไฟฟาลดลง
ต่ํากว าพิ กัด และระดับความดั งต องไม ลดลง
นอย กวา 82 ดีบีเอ ที่ระยะ 3 เมตรเมื่อผาน 4
นาทีไปแลว

การรายงานผล
การรายงานผลต องแสดงข อมู ลต างๆ
อยางนอยดังตอไปนี้
 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ
 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการ
ทดสอบ
 ชื่อของหองปฏิบต
ั ิการ
 ผูสนับสนุนการทดสอบ
 วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการ
ทดสอบ
 ผลิตภัณฑหรือยี่หอ

วันทีท่ ี่ผลิตภัณฑมาถึงหองปฏิบัติการ
 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
ผลการทดสอบอุปกรณในสวน “การทดสอบ
ผลิตภัณฑ”
 ขอมูลจากการสัง เกตดานพฤติกรรม
ของตัวอยางทดสอบ ระหวางและหลังการให
ความรอน รายละเอียดในสวนนีร้ วมถึงรอยราว
การเสียรูป
 ระบุวา
 ผลการทดสอบนีใ้ หรายละเอียด
พฤติ กรรมของตั วอย างทดสอบภายใต สภาพ
แวดลอมที่กําหนด
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