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X-Series สัญญาณเตอืนภัยควันและความร้อน   

      สัญญาณเตือนภยัควนัและความร้อนไร้สาย พลงังานจากแบตเตอรี� 

XH100 XS100 XS100T 



 

ความปลอดภัยจากอคัคภีัยในที�พกัอาศัย 

อนัตรายจากไฟ 

ทุกปีมีไฟไหมท้ั�วโลกอยูที่�ประมาณ 3 พนัลา้นราย ช่วงนี�  
ในความรุนแรงและสาเหตุ แต่แต่ละคนตอ้งสูญเสียทางการเงินหรือส่วนบุคคล 

โดยเฉลี�ยมากกวา่ 23,000 คนเสียชีวิตจากเพลิงไหมท้ั�วโลกในแต่ละปี, 

และ 230,000 คนไดรั้บบาดเจบ็ 

  ในสหราชอาณาจกัรมกีารเสียชวีติจากเพลงิไหม้ ไดล้ดลงมากกวา่ 60%  นบัตัง้แต ่

การเปิดตวัผลติภณัฑสั์ญญาณเตอืนควนัและความร้อน ในกลางปี 1990  
บ้านทีม่กีารตดิตัง้การทาํงานของสัญญาณเตอืนภยัควนัหรอืความร้อน 

ไดร้บัการพบวา่มอีตัราการเสียชวีติทีล่ดลง 50% มากกวา่บ้านไมม่กีารตดิตัง้สัญญาณเตอืน 

ควนัและความร้อน คนทีใ่ช้เวลานานในอาคารทีม่กีารเผาไหม ้ มโีอกาสของการอยูร่อดน้อยลง 

เมือ่พวกเขาเริม่ประสบกบัการสูดดมควนัและอาจกลายเป็นลมหมดสตก็ิทีจ่ะหลบหนีไดท้นัเวลา 
สัญญาณเตอืนภยัควนัและความร้อนช่วยให้ มช่ีวงเวลาหนีทีสํ่าคญั มากอ่นอนัตรายเหลา่นี้  
จะเกดิรุนแรงขึน้                   

สญัญาณเตือนภยัควนัและความร้อนมีการเตือนล่วงหนา้ 
ระบบที�ทาํงานได ้เมื�อเกิดเหตุเพลิงไหม ้การวิจยัพบวา่ 
ทุกๆ 1 ปอนดที์�ใชจ่้าย ใชเ้วลาเตือนมากกวา่ 
50 ปอนด ์ช่วยประหยดัค่าไฟได ้2 

ผู้ที�มีความเสี�ยง? 

หากไม่มีสญัญาณเตือนที�เหมาะสมเพียงพอ 

ทุกคนมีความเสี�ยงต่อการบาดเจบ็หรือเสียชีวิตจากก 

ไฟไหมโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เมื�อคุณนอนหลบัความรู้สึก 

ของการไดก้ลิ�นไม่ทาํงาน โดยเฉพาะเด็กๆยิ�งมีความเสี�ยง 
พวกเขามกัจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วพอ  เมื�อเกิด
อนัตรายจากไฟไหม ้

หลกัการตรวจจับ 
สามารถตรวจจบัเพลิงไหมไ้ดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยทีี�แตกต่าง
หลากหลาย อยา่งไรก็ตามความสาํคญัคือการเพิ�มความเร็ว 

ในการตรวจจบัในขณะที�หลีกเลี�ยงสญัญาณเตือนที�ผิดพลาด  
การใชก้ารเตือนภยัแบบหลายเกณฑช่์วยให้มั�นใจไดว้า่ความ
รวดเร็วในการตรวจจบัจะแม่นยาํและรวดเร็วในช่วงที�เกิดเหตุ 

ไฟไหม ้ ที�สาํคญัทาํให้มีเวลาในการหลบหนีไดท้นั 
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แหลง่ทีม่า: แผนกดบัเพลงิของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ใช้จา่ยในการแจ้งเตอืน, € 69 จะถูกบนัทกึไว้ในไฟทีเ่กีย่วขอ้ง
costs 



 

กฎระเบียบ 

ในประเทศองักฤษและเวลส์บา้นหลงัหนึ�งหลงัปีพ. ศ. 2535 ตอ้งมีสญัญาณเตือนภยั 

ควนัหรือเครื�องเตือนภยัความร้อนในทุกระดบัของ 
อาคาร. เจา้ของบา้นและตวัแทนของพวกเขามีหนา้ที�ดูแลพวกเขา 
ผูเ้ช่าเพื�อใหแ้น่ใจวา่สถานที�ใหบ้ริการมีความปลอดภยั ในบา้นที�มีอายุมากขึ0นควรทาํ 
การติดตั0งสญัญาณเตือนภยัควนัหรือความร้อนจาก    

ในสกอตแลนด,์ บา้นตอ้งมีอยา่งนอ้ยหนึ�งสญัญาณควนัหรือความร้อน, 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�ติดตั0งในหอ้งพกัอาศยัหลกั (ปกติ 

หอ้งนั�งเล่น / หอ้งรับแขก) และในช่องระบายอากาศเช่นทางเดิน 

และชานบนัไดและอยา่งนอ้ยหนึ�งความร้อนในหอ้งครัวสญัญาณทั0งหมดตอ้ง 
เชื�อมโยงกนั 

ในไอร์แลนดเ์หนือตอ้งมีสญัญาณเตือนจากควนัหรือความร้อนในหอ้งพกัหลกัที�อาศยัได ้
(ปกติคือหอ้งนั�งเล่น / หอ้งนั�งเล่น) และสัญญาณเตือนความร้อนในหอ้งครัวแต่ละหอ้ง 
 ที�มา: รัฐบาลสหราชอาณาจกัร 
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ความเชี�ยวชาญของ Honeywell 

Honeywell เป็นหน่ึงในผู้ผลติเชงิพาณชิยร์ายใหญท่ีสุ่ด 
ระบบป้องกนัอคัคภียั ทัว่โลกกวา่ 20 ลา้นคน 
สัญญาณเตอืนไฟไหมใ้นเชงิพาณชิยม์จีาํหน่ายภายใต้แบรนดข์อง Honeywell 
Esser, Gent, แจ้งเตอืนและอืน่ ๆ ระบบเชงิพาณชิยเ์หลา่นี ้
มกัใช้ในอาคารสาธารณะและเอกชนขนาดใหญ ่
เช่นโรงแรมและสํานกังาน Honeywell มปีระสบการณม์ากกวา่ 50 ปี 

ในดา้นนี ้ ประสบการณนี์้มถีูกนํามาใช้เพือ่พฒันาสัญญาณเตอืนภยัควนัและ
ความร้อนทีน่่าเชือ่ถอืไดอ้ยา่งสูง 

 

การแจ้งเตือน 
ระบบการแจง้เตือนควนัและความร้อนของ X-Series จาก Honeywell 

ไดรั้บการออกแบบเพื�อประสิทธิภาพสูงสุด 

และความน่าเชื�อถือ มีการรับประกนัอายกุารใชง้านยาวนานถึง 10 ปี 

รายละเอียดการออกแบบ การติดตั0งที�ง่ายเหมาะสาํหรับมืออาชีพที�ใช ้ 
X-Series  จดัการกบัการตรวจจบัควนัไฟที�อยูอ่าศยัที�แม่นยาํ Power Fault Alarm 

สญัญาณเตือนความร้อน 
XH100 

สญัญาณเตือนควนัไฟ 

XS100 

สญัญาณเตือนความร้อน 

 และ เครื�องตรวจจบัควนั 

XS100T 

อายุการใชง้านและการรับประกนั 10 ปี 

เซ็นเซอร์ความร้อนสาํหรับใชใ้น 

หอ้งครัวและโรงรถ 

อายุการใชง้านและการรับประกนั 10 ปี 

เซ็นเซอร ์Optical  

สาํหรับหอ้งนอนและหอ้งรับรอง 

อายุการใชง้านและการรับประกนั 10 ปี 

เซ็นเซอร์ออปติคลัและความร้อน 

เพื�อตอบสนองไดเ้ร็วขึ0นและสญัญาณ 

เตือนที�ผิดพลาดนอ้ยลง 
สาํหรับเสน้ทางหลบหนี, 

หอ้งนอนและหอ้งรับรอง 

สําหรับการป้องกนัที�เพิ�มขึ#นของอุปกรณ์ X-Series ทั#งหมดสามารถเชื�อมต่อแบบไร้สายได้ 

                     การเชื�อมต่อเพื�อสร้างระบบเตอืนภัยให้ครอบคลุม 



 

XH100, XS100, XS100T 
- สัญญาณเตือนควนัไฟและสัญาณเตือนความร้อนไร้สาย ใช้พลงังานจากแบตเตอรี� 

ระบบเตือนควนัและความร้อน Honeywell ไดรั้บการปรับให้
เหมาะสาํหรับผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยัที�อยูอ่าศยั 

อุปกรณ์มีการติดตั+งที�ง่าย การดูแลรักษาง่าย 

ถูกออกแบบมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการของสมาคมที�อยูอ่าศยั 

และครัวเรือนขนาดใหญ่ 

คาํอธิบายทั�วไป 

ความน่าเชือ่ถอืสูงของ X-Series 

•การตรวจสอบหลายเกณฑ:์ อลักอรทิมึอจัฉรยิะจะรวมแสง และ
การตรวจจบัความร้อนเพือ่เพิม่ความเร็วในการตรวจจบั 

    ความหลากหลายของดวงไฟ, การผลติสัญญาณเตอืนที่
ผดิพลาดลดน้อยลง (XS100T) 
การตรวจจบัด้วยลาํแสง: การตรวจจบัการเกดิเพลงิไหมอ้ย่าง
ถกูตอ้งและรวดเร็วโดยใช้ 
    เซนเซอรต์รวจจบัแสงแบบตอบสนองตอ่ (XS100) 
•การตรวจจบัความร้อน: ใช้เวลาตอบสนองทีร่วดเร็วและแจ้ง 
    สัญญาณเตอืนทีผ่ดิพลาดในบรเิวณทีม่ฝุ่ีนละอองหรอืควนั  
น้อยมาก 
    ห้องครวั (XH100) 
• BSi ไปยงั BS EN 14604: 2005 / AC: 2008 ส่วนที ่ 2 
United Kingdom 
    (XH100) 
• Q Label - เครือ่งหมายคุณภาพอสิระทีม่คุีณภาพสูง 
    เครือ่งตรวจจบัควนัไฟซึง่ไดร้บัการทดสอบโดยเฉพาะ 
    การใช้งานในระยะยาว 
•ผลติภณัฑท์ีม่กีารปิดสนิทเพือ่ป้องกนัสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่
เอือ้อาํนวย 
•การตรวจสอบดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
•การชดเชยส่ิงสกปรก  

ป้องกนั-การงดัแงะ 
• แบตเตอรีปิ่ดผนึกมอีายุการใช้งานนาน 10 ปี 

• 

• 

แผน่ยึดแบบยึดตวัเอง X-Series สามารถทาํได ้

เอาออกดว้ยเครื�องมือที�เหมาะสม 

เปิด / ปิดเฉพาะ โดยการติดตั+ง / ถอดออกจากแผน่ยึด 

ออกแบบมาสาํหรับสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั 

•ออกแบบที�ไม่สร้างความรําคาญและง่ายต่อการติดตั+ง 
•เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค่าใชจ่้ายโดยรวมตํ�าสุดในการเป็นเจา้ของ 
•การรับประกนันาน 10 ปี 

•ไมมี่การบาํรุงรักษา - ไม่ตอ้งเปลี�ยนชิ+นส่วนใด ๆ 

ใชง้านง่ายและใชง้านโดยผูใ้ชป้ลายทาง 
•ไฟ LED แสดงสถานะการมองเห็นไดช้ดัเจนเช่น: กาํลงัไฟ, การแจง้เตือน,  

ความผิดพลาด 

•การแจเ้ตือนดว้ยเสียงมีความดงั  85dB พร้อมดว้ยโหมดการทดสอบเสียงสญัญาณ
เตือน 
 ปุ่มขนาดใหญ่สามารถกดดว้ยดา้มไมก้วาดได ้
•เงียบเสียงเตือนภยั 

•ความผิดพลาดที�เกิดขึ+น 

•ทาํความสะอาดส่วนติดต่อผูใ้ชที้�ใชง้านงา่ย 

 ง่ายต่อการติดตั+ง 
•ตาํแหน่งหนึ�งรูหรือสองรู / ตาํแหน่งที�มีความยืดหยุน่ 

•สวิทชเ์มื�อเลื�อนลงบนแผน่ยึด 

โซลูชันที�สมบูรณ์แบบ 
สญัญาณเตือน X-Series ทั+งหมดสามารถเชื�อมต่อแบบไร้สายได ้

เพื�อความปลอดภยัยิ�งขึ+นโดยใชป้ลั9กอินแบบไร้สาย 

โมดูล XW100 มีการเตือนภยัแบบ X-Series ของ Honeywell 

เป็นช่วงที�สมบูรณ์ของไฟและโซลูชั�นคาร์บอนมอนอกไซด์ 
สาํหรับลูกคา้ที�กาํลงัมองหาระบบความปลอดภยัขั+นสูง 

สนบัสนุนโดยเฉพาะสาํหรับทอ้งถิ�น 

Honeywell มีศูนยบ์ริการลูกคา้ในสหราชอาณาจกัรซึ� งให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับดีตั+งแต่เวลา 
08.30 - 17.00 น 

และวนัศุกร์ตั+งแต่เวลา 08.30 - 15:30 น. ทีมของเรายนิดีที�จะตอบคาํถามใด ๆ เกี�ยวกบัผลิตภณัฑข์องเรา
และสามารถติดต่อไดที้�  (01202) 645 577 

 



 

สญัญาณเตือนความร้อน XH100 

         ไฟแสดงสถานะแยกต่างหาก 

           สําหรับแต่ละเหตุการณ์ 

•สญัญาณเตือนเห็นไดช้ดัเจน 360 ° 

•พลงังาน (การปิดใชง้าน LED ที!ไม่จาํเป็น
สาํหรับการรบกวนที!นอ้ยลงในเวลากลางคืน  
•ความผิดพลาด 

•ระบบไร้สาย 

(ถา้มีการติดตั)งโมดูล XW100  

ขายแยกต่างหาก) 
  สัญญาณเสียงออก 

 ปุ่ มใหญ่ง่ายต่อ 

การกด 

•ความผิดพลาดที!เกิดขึ)น 

•เงียบเสียงเตือนภยั 

  ทดสอบระดบัเสียงที!ลดลง 

เครื!องตรวจจบัความร้อนที!แม่นยาํ 
    รูปแบบสดัส่วนตํ!า 
 

ข้อกาํหนดทางเทคนิค 

ความเชื%อถือ 

หลกัการตรวจจบั XS100T -หลายเกณฑ:์ แบบแสงและความร้อน 

XS100 - แบบแสง 

XH100 - ความร้อน 

ไดรั้บการอนุมติั XH100 - BSi Kite mark (BS 5446-2:2003), CE 

XS100 and XS100T - 

CE EN 14604:2005/AC:2008 

ขอ้บงัคบัอื!น ๆ 

ฟังกช์ั!นการทดสอบตวัเอง 

อายกุารใชง้าน / การรับประกนั 

สภาพแวดล้อมการทํางาน 
อุณหภูมิ 

ความชื)น 

การจดัอนัดบั IP 

ไฟฟ้า 
แหล่งจ่ายไฟ 

หน้าจอผู้ใช้ 

ตวับ่งชี)สถานะ พลงังาน      : ไฟ LED  สีเขยีว - การยกเลกิการใช้งาน 
สัญญาณเตอืน   : ไฟ LED  สีแดง - มไีฟรอบตวัอุปกรณ ์
เกดิข้อผดิพลาด :ไฟ LED  สีเหลือง 
>85dB ถงึ3 เมตร,เสียงสัญญาณเตือน "ไฟ จะ แตกต่างกนั 

ทดสอบระดบัเสียงทีล่ดลง 
เงยีบเสียง 
ความผดิผลาด (24ชั่วโมง) 

Ø 116 x 42 mm 
185 กรมั 

กลอ่งกระดาษแข็ง 
119 x 119 x 55 mm 
หน่วย 

ชุดตดิตั,ง: สกรู + ปลั0ก 

คู่มอืผู้ใช้ / การตดิตั,ง 

แบตเตอรี!Lithium 3V แบบปิดผนึก มีอายกุารใชง้านยาวนาน 

-10°C - +55°C 

ความชื)นสัมพทัธ์ 25-95% (ไม่ควบแน่น) 
IPX2D 

RoHS, REACH, R&TTE, EMC 

ใช่ 
10ปี/10ปี 

สญัญาณเตือนควนัไฟ XS100 

         ไฟแสดงสถานะแยก
ต่างหาก สําหรับแต่ละเหตุการณ์ 

•สญัญาณเตือนเห็นไดช้ดัเจน 360 ° 

•พลงังาน (การปิดใชง้าน LED ที!ไม่
จาํเป็นสาํหรับการรบกวนที!นอ้ยลง 
ในเวลากลางคืน 

•ความผิดพลาด 

•ระบบไร้สาย 

(ถา้มีการติดตั)งโมดูล XW100  

ขายแยกต่างหาก) 
สัญญาณเสียงออก 

ปุ่ มใหญ่ง่ายต่อ 

การกด 
•ความผิดพลาดที!เกิดขึ)น 

•เงียบเสียงเตือนภยั 

  ทดสอบระดบัเสียงที!ลดลง 

เครื!องตรวจจบัดว้ยแสงที!แม่นยาํ 
     รูปแบบสดัส่วนตํ!า 

ความดงั 

ปุ่ม 

สินค้า 
ขนาด 

น้ําหนกั 

บรรจุภณัฑ์ 

ชนิด 
ขนาด 

ขอบเขตของการจดัหา 

สญัญาณเตือนแบบควนัไฟและความร้อน XS100T 
          ไฟแสดงสถานะแยก 

 ต่างหากสําหรับแต่ละเหตุการณ์ 

•สญัญาณเตือน เห็นไดช้ดัเจน 360 ° 

•พลงังาน (การปิดใชง้าน LED ที!ไม่จาํเป็น
สาํหรับการรบกวนที!นอ้ยลงในเวลากลางคืน ) 
•ความผิดพลาด 

•ระบบไร้สาย 

(ถา้มีการติดตั)งโมดูล ขายแยก 

ต่างหาก)  

สัญญาณเสียงออก 

ปุ่ มใหญ่ง่ายต่อการ 

กดปุ่ ม 

 
•ความผิดพลาดที!เกิดขึ)น 

•เงียบเสียงเตือนภยั 

  ทดสอบระดบัเสียงทีลดลง 

 การตรวจจบัด้วยแสงและความร้อน 
•เพิ!มความเร็วในการตอบสนอง 
•ตรวจพบประเภทของเพลิงไหมที้!กวา้งขึ)นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  ลดสญัญาณเตือนที!ผิดพลาด 

รูปแบบสดัส่วนตํ!า 

ข้อมูลการสั%งซื,อ 

Part No Barcode Batch 
 Size 

50 

  Minimum 
Order Quantity 

100 

Detection  Available 
Languages 

English 

 Product 
Description 

 Battery 
Heat Alarm 

   Battery 
Optical Smoke 
    Alarm 

    Battery 
Optical Thermal 
 Smoke Alarm 

XH100-EN 5 027526 400744 Thermal 

XS100-EN 5 027526 400720 50 100 Optical English 

XS100T-EN 5 027526 400737 50 100 Optical + 
Thermal English 



 

สัญญาณเตอืนภัยควนัและความร้อน 

จะติดตั�งที�ไหน? 

จะติดตั�งที�ไหน?  (คาํแนะนําทั�วไปจาก Honeywell) 

  การวางตาํแหน่งสัญญาณเตอืนภยัควนัหรอืความร้อน 

ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม เป็นส่ิงสําคญัเพือ่เพิม่อตัราการตรวจจบั 

และลดสัญญาณเตอืนทีผ่ดิพลาด                             
ควนัจะร้อนกวา่อากาศดงันั้นจงึตอ้ง           ตดิตัง้ทีม่คีนนอน                                    

ถูกบงัคบัให้ขึน้ไปข้างหน้าเพดาน  
จงึตดิตัง้สัญญาณเตอืนเข้ากบัเพดานเพือ่เพิม่ 

ความเร็วในการตรวจจบั 

การเลอืกสถานทีท่ีต่ดิตัง้ทีถู่กตอ้ง 

สําหรบัหรบัห้องทีถู่กตอ้งจะลดลงการเกดิ 
สัญญาณเตอืนทีผ่ดิพลาด - 
XS100T มทีัง้ความร้อน 
และเซ็นเซอรแ์สงให้เร็วขึน้ 
เวลาในการตอบสนองตอ่ข้อเสนอทีก่ว้างขึน้ 
ช่วงของไฟในขณะทีล่ด 
สัญญาณเตอืนทีผ่ดิพลาด 
ปรกึษาอาคารในท้องถิน่ของคุณ 
กฎระเบยีบเพือ่หาจาํนวน 

และรูปแบบของควนั 
หรอืสัญญาณเตอืนความร้อนเป็นส่ิงจาํเป็น มนัคอื 
ขอแนะนําให้ 
คุณตดิตัง้สัญญาเตอืนภยัในห้อง 
ทีคุ่ณใช้จ่ายเป็นจาํนวนมากเวลา, 
เช่นห้องนอนหรอื 
ห้องนั่งเลน่. 

ติดตั�งที	ชานบนัได 

ห้องนั	งเล่น 

ติดตั�งที	ห้องนั	งเล่น ติดตั�งที	ห้องรับประทานอาหาร สญัญาณเตือนความร้อนทาํงานไดดี้ที	สุด 

             ติดตั�งที	ห้องนํ�าและห้องครัว 

การตดิตัง้ 
การเตอืนภยัควนัจาก X-Series ไมจ่าํเป็นตอ้งมสีายไฟ 
เมือ่ตดิตัง้ เพยีงแคต่ดิตัง้ 
แผน่ยดึกอ่นใช้ปลัก๊ทีใ่ห้มา 
และสกรูจากนั้นเลือ่นสไลดじไปบน 
ซึง่จะเปิดใช้งานการเตอืนภยัโดยอตัโนมตั ิ
การเตอืนภยัควนัจาก 

 

 X-Series อาจเป็นได ้
ตดิตัง้บนเพดานหรอืบนผนงั 
 

ตวัเลอืกการตดิตัง้: 
สกรูสองรูหรอื 
สกรูหน่ึงรูตรงกลางClip with a breakable part  

                                                                                    คลิปมีส่วนเบรคไม่ใหเ้ลื	อน 

ล็อค / คลาย 

แทบ็ (ที	ถอดออกได)้ หลกัฐานการปิดบงั 
คลิปลอ็ค (อุปกรณ์เสริม) เปิดใชง้าน 



เราจะเพิ�มมูลค่าไดอ้ยา่งไร 

สัญญาณเตือนภยัควนัและความร้อน 

    การตรวจจบัแบบหลายเกณฑ์ 

สญัญาณเตือนควนัไฟแบบใชห้อ้งแสงเพื�อ "เห็น" ควนั 

ประเภทของเพลิงบางชนิดไดรั้บการยอมรับเมื�อมีความล่าชา้เท่านั+น การตรวจสอบหลายเกณฑ ์

จึงโฆษณาเซ็นเซอร์ความร้อนและใชอ้ลักอริทึมอจัฉริยะเพื�อปรับปรุง 
ความเร็วในการตอบสนองและลดจาํนวนสญัญาณเตือนที�ผดิพลาด 

    การออกแบบอุปกรณ์ 
การออกแบบรายละเอียด ของ Honeywell ใชมุ้มที�กลมออกแบบโดยรอบเพรียวบาง 
และมีความสูง ทาํใหต้วัอุปกรณ์ดูเลก็กว่าที�เป็นจริงมาก 

Honeywell ไดใ้ชห้น่วยงานดา้นการออกแบบและการวิจยัตลาดผูใ้ชป้ลายทาง 
เลือกแนวคิดที�เหมาะสมที�สุด 

และการรับประกนัอายกุารใชง้านเต็มสิบปี 

การรับประกนัอายกุารใชง้านผลิตภณัฑข์อง Honeywell เป็นสิ�งที�ครอบคลุมมากที�สุดอยา่งหนึ�ง 
อุตสาหกรรม. นี�คือการสนบัสนุนดว้ยประสบการณ์การเตือนภยัดา้นเพลิงไหมม้ากกว่า 50 ปี 

ผลิตอุปกรณ์สญัญาณเตือนที�น่าเชื�อถือที�สุดบางส่วนในทอ้งตลาด Honeywell เป็นหนึ�งใน 

ไม่กี� บริษทั ในทอ้งตลาดที�จะเสนอการรับประกนัอายกุารใชง้านเต็ม สิบปีและสิบปี 

สญัญาณเตือนควนัและสญัญาณเตือนความร้อน 

การรับรองของบุคคลที�สามที�เป็นอิสระแนะ Q-Label 

สญัญาณเตือนภยัที�อยูอ่าศยัทั+งหมดที�ขายในสหภาพยโุรปตอ้งไดรั้บการรับรองโดยอนัดบัที� 3 

เช่น VdS กบัมาตรฐาน EN14604 ซึ�งเป็นมาตรฐานสาํหรับที�อยูอ่าศยั 

สญัญาณเตือนควนั นี+กาํหนดความตอ้งการขั+นตํ�าสาํหรับการเตือนภยัควนัจะ 

ขายไม่ว่าจะเป็นสาํหรับ DIY หรือใชมื้ออาชีพ Q-Label เป็นแบบสมคัรใจ 

การรับรองจากบุคคลที�สามซึ�งไดรั้บการรับรองว่าเป็นควนัคุณภาพสูง 
สญัญาณเตือน เครื�องเตือนภยัควนัดว้ย Q-Label ไดรั้บการทดสอบเพื�ออายกุารใชง้านยาวนานและลดการปลอมแปลง 
การเตือนภยัการป้องกนัที�เพิ�มขึ+นจากสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงประสงคแ์ละมีแบตเตอรี� ที�ปิดผนึกอยา่งนอ้ย 10 ปี 

    เครื�องหมาย CE 

เครื�องหมาย CE ที�ติดอยูก่บัผลิตภณัฑนี์+ เป็นการยนืยนัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของยโุรป 

คาํสั�งที�ใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

ขอ้กาํหนดที�สอดคลอ้งกนัของมาตรฐาน EN 14604 เกี�ยวกบัการก่อสร้าง 
ผลิตภณัฑ ์Directive 89/106 / EEC 

BSI Kitemark 

BSI Kitemark เป็นเครื�องหมายรับรองผลิตภณัฑห์รือบริการที�แสดงไว ้

ไดรั้บการทดสอบอยา่งเป็นอิสระและตรวจสอบเพื�อใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามที�เหมาะสมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยั 

  NF Mark 

เครื�องหมาย NF - Smoke Alarm Devices ใหก้ารประกนัความปลอดภยัและ 

ตรวจสอบคุณภาพที�สม ํ�าเสมอโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ผา่นอยา่งเขม้งวดและละเอียดถี�ถว้น 

การตรวจสอบ (ระบบการจดัการคุณภาพของผูถื้อ, การตรวจสอบผลิตภณัฑ,์ 

การตรวจสอบและการตรวจสอบการตรวจสอบ ฯลฯ ) เครื�องหมาย NF แสดงถึงความครอบคลุม 

รับประกนัสาํหรับผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑที์�ผา่นการรับรองไดม้าตรฐาน 

เครื�องหมาย NF - Smoke Alarm Devices ยนืยนัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

กฎการรับรอง NF 292 

     การปรับตวัเองอัตโนมัต ิ/ การตรวจสอบด้วยตวัเอง 

เครื�องควบคุมความร้อนและควนัจาก Honeywell ไดรั้บการติดตั+งการทดสอบดว้ยตนเองโดยอตัโนมติั 

ซึ�งช่วยใหม้ั�นใจว่าเครื�องทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทุกๆสิบวินาที 

หน่วยทดสอบระบบที�สาํคญัเพื�อใหแ้น่ใจว่าการแจง้เตือนที�ถกูตอ้งจะถกูส่งอยา่งรวดเร็วเมื�อไฟถกูตรวจพบ 

     สัญญาณเตอืนชัดเจน 

Honeywell ไดร้วมชุดไฟ LED ที�มองเห็นไดช้ดัเจนเขา้สู่ปริมณฑล 

ของหน่วยเพื�อใหแ้น่ใจว่าสญัญาณเตือนภยัสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุม คุณลกัษณะนี+อยา่งมาก 

ช่วยใหผู้ที้�มีปัญหาในการรับฟังอาจไม่ไดย้นิเสียงเตือน 
     สัญญาณเตอืนความร้อน 

ระดบัการตรวจจบัที�รวดเร็วดว้ยการเตือนที�ภยัผดิพลาด  Honeywell 

XH100 Heat Alarm เหมาะที�สุดสาํหรับบริเวณที�มีฝุ่ นหรือควนัสูง เช่น หอ้งครัวและโรงรถ 

    การชดเชยสิ�งสกปรก 

การชดเชยสิ�งสกปรกที�เป็นเอกลกัษณ์ของ Honeywell ช่วยใหม้ั�นใจไดว้่าจะมีสญัญาณเตือนภยัที�ไม่พึงประสงคเ์กิดขึ+น 

โดยไม่ทาํใหเ้กิดความสบัสนในฝุ่ นละอองควนัไฟ X-Series และสญัญาณเตือนความร้อน 

เสียงจะดงัขึ+นเมื�อมีการตรวจพบอนัตราย 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณเตือนแบบ X-Series 

 อุปกรณ์ปิดสนิท 
สญัญาณเตือนภยัแบบ X-Series ของ Honeywell ทั+งหมดมีตวัเครื�องปิดสนิท มนัช่วยปกป้อง 
อิเลก็ทรอนิกส์จากสภาพแวดลอ้มที�ไม่พึงประสงคเ์ช่นความชื+นและ 

ช่วยเพิ�มความน่าเชื�อถือและอายกุารใชง้าน เราประสบความสาํเร็จในการใชสิ้�งนี+  
เทคโนโลยเีป็นเวลาหลายปีในการเตือนภยัควนัไฟเชิงพาณิชยข์องเรา ซึ�งมี 

ถกูนาํมาใชใ้นสภาวะรุนแรง เช่น คลงัสินคา้ 

 เงียบเสียงสัญญาณเตือน 
อาจมีสถานการณ์ที�หน่วยอยูใ่นสญัญาณเตือนภยัเต็มรูปแบบและคุณตอ้งการ 

เพื�อปิดเสียงสญัญาณเตือน 85dB เช่น เมื�อสถานการณ์อยูภ่ายใต ้

ควบคุม. การกดปุ่มบนตวัเครื�องจะปิดเสียงสาํหรับ 5 นาที 

นาทีขณะที�ไฟเตือนจะกระพริบต่อไปตราบใดที�สญัญาณเตือนภยั 

ตรวจพบภยัคุกคาม 

 เงียบเสียงสัญญาณเตือนที� ผดิพลาด 
ขอ้ผดิพลาดทั�วไปเกิดขึ+นเมื�อการเตือนภยั เตือนก่อนการสิ+นเปลืองของ 
แบตเตอรี� . เสียงสญัญาณเตือน จะเริ�มทาํงานพร้อมกนัโดยมีเสียงบีBบหนึ�งครั+ งต่อนาที 

ไฟกระพริบผดิพลาด  เงียบเสียงสญัญาณเตือนที� ผดิพลาด ช่วยใหคุ้ณสามารถปิดเสียงได ้

24 ชั�วโมงทาํใหคุ้ณมีเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ถา้คุณตอ้งการเริ�มตน้ใหม่ 

ระบบตั+งเวลา 24 ชั�วโมงในตอนเชา้คุณสามารถกดปุ่มครั+งที�สอง 

  การทดสอบระดับเสียงสัญญาณเตือนที�ลดลง 

สญัญาณเตือนภยัจาํเป็นตอ้งผา่นการทดสอบเป็นประจาํเพื�อใหแ้น่ใจว่าเครื�องทาํงานอยา่งถกูตอ้ง 
หลงัจากกดปุ่มสญัญาณเตือนจะเริ�มการทดสอบตวัเองภายในแฟลชทั+งหมด 

ไฟและเสียงกริ�ง Honeywell ลดระดบัเสียงลงได ้

สาํหรับฟังกช์ั�นการทดสอบนี+มากจากระดบัสญัญาณเตือนเต็ม 85dB ก็ยงัคง 
ทดสอบสญัญาณเตือนภยั แต่หูของคุณไดรั้บการป้องกนั BTW: การกดปุ่ม 

ปลุกนานกว่า 3 วินาทีระดบัสญัญาณเตือนเต็มจะดงัขึ+น 

 ป้องกันการงัดแงะ 
เจา้ของที�เป็นมืออาชีพจาํนวนมากตอ้งการใหแ้น่ใจว่าการเตือนภยัที�ติดตั+งไวไ้ม่ 

จะหยดุทาํงานจากการทาํงานตามปกติโดยผูใ้ชป้ลายทาง ในอดีตผูเ้ช่า 
มกัจะถอดแบตเตอรี�ออกเพื�อใชเ้ช่นรีโมตทีว ี

การควบคุม สญัญาณเตือนภยั X-Series ของ Honeywell ทั+งหมดมีแบตเตอรี� ที�ปิดผนึกไว ้

ไม่สามารถนาํออกโดยผูใ้ชป้ลายทางได ้นอกจากนี+ เมื�อติดตั+งเครื�องมือเช่น  
ตอ้งใชไ้ขควงเพื�อปิดหรือถอดชุดออก 

   การบํารุงรักษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน 
ทุกเครื�องเตือนภยั Honeywell X-Series มีแบตเตอรี� ซึ�งมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

อายกุารใชง้านของการเตือนภยั ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมสาํหรับแบตเตอรี�หรือค่าแรงในการทาํงาน 

แทนที�พวกเขาเกิดขึ+น เช่นเดียวกบัเซ็นเซอร์ CO: ใชเ้วลาในการ 

อายกุารใชง้านทั+งหมดไม่เกิน 10 ปี การบาํรุงรักษาเท่านั+นที�จาํเป็นคือ 

ทาํความสะอาดเป็นครั+ งคราวของผลิตภณัฑ ์

   เชื�อมต่อกัน 

Interlink หมายถึงการเชื�อมต่อสญัญาณเตือนต่างๆเขา้กบัระบบเตือนภยั ดงันั+นถา้ 
หน่วยหนึ�งจะเขา้สู่การปลุกทุกหน่วยอื�น ๆ จะเสียงเช่นกนั นี+ ดีขึ+น 

ความปลอดภยัโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในที�พกัขนาดใหญ่เช่น multi- 

เรื�องราวบา้น ระบบเตือนภยัทั+งหมดของ X-Series สามารถอพัเกรดเพื�อเชื�อมต่อแบบไร้สาย 

ระบบเตือนภยั Honeywell X-Series ทั+งหมดที�ใชไ้ฟเลี+ยงสามารถเชื�อมโยงดว้ยสายไฟ 

   แบตเตอรี�สํารอง 
การเตือนภยัที�ใชพ้ลงังานหลกัอาจเกิดจากการหยดุทาํงานของระบบไฟฟ้า ดงันั+น, 

ไฟสญัญาณ X-Series ที�ใชพ้ลงังานจาก Honeywell ทั+งหมดจะติดตั+งแบตเตอรี� 
การสาํรองขอ้มลู 

   

 

. 

 

 

 



 ผลติภณัฑ์เพื�อความปลอดภยัในบ้านของเรา 

สัญญาณเตอืนคาร์บอนมอนอกไซด์   

ใช้พลงังานจากแบตเตอรี�  
X-Series  

สัญญาณเตอืนแก๊ส  

ก่อนเกดิเปลวไฟ แบบเดนิสาย 

HF500  

     

สัญญาณเตอืนแก๊ส 

ก่อนเกดิเปลวไฟ ใช้พลงังาน

จากแบตเตอรี�  eZsense 

   

สัญญาณเตอืนคาร์บอนมอนอกไซด์ 

แบบเดนิสาย รุ่น SF340 Series  

สัญญาณเตอืนพลงังาน ของแบตเตอรี ่ 
X-Series ของเรา มอีายุการใช้งานที่
ปราศจากการบาํรุงรกัษา เจ็ดปี หรอื สิบปี 

โมเดล 3 รุน่ มตีวัเลอืกการแสดงผลที่
แตกตา่งกนัซึง่ออกแบบมา เพือ่เพิม่ความ
ปลอดภยัในสถานการณท์ีสํ่าคญัรวมถงึ 

การระงบัการจดสิทธบิตัรไดโ้ดย 

ไมต่้องแจ้งเตอืน 

สัญญาณเตือน HF500 มีการออกแบบ 

เพื�อนาํเสนอโซลูชั�นที�สมบูรณ์แบบสาํหรับ 

การตรวจจบั LPG (เหลว) 
ก๊าซปิโตรเลียม) และธรรมชาติ 

ก๊าซ / ก๊าซมีเทน เหมาะสาํหรับการใชง้าน 

โดยมืออาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบั 

การตรวจจบัการรั�วไหลของสารไวไฟ, HF500 

เหมาะอยา่งยิ�งสาํหรับการใชง้านในแบบส่วนตวั 

หรือที�อยูอ่าศยัเพื�อสังคมเช่นเดียวกบัที�อื�น ๆ 

รูปแบบของการดูแลที�อยูอ่าศยั 

ezsense เป็นวธิทีีส่ะดวกทีสุ่ด 

ในการตรวจจบัก๊าซธรรมชาต ิ

โพรเพนบวิเทน 

แอลพจีแีละแอลเอ็นจ ี  

มขีนาดกะทดัรดัและมน้ํีาหนกัเบา 

ใส่ในกระเป๋าไดห้ลายแบบ 

SF340 Series เป็นชุดสัญญาณเตอืนภยั 

คารบ์อนมอนนอกไซดท์ีม่คีวามน่าเชือ่ถอื 

และมคีวามทนทาน พรอ้มแบตเตอรีสํ่ารอง 

อุปกรณไ์ดร้บัการออกแบบมา เพือ่ใช้ใน
สภาพแวดลอ้มในเชงิพาณชิยท์ ัง้ในระเทศ 

และนอกประเทศ 

การเตอืนภยั Honeywell X-Series ทัง้หมดสามารถทาํได้ 
เชือ่มตอ่แบบไร้สายโดยใช้ 
โมดลูปลัก๊อนิ XW100 
ซึ่งหมายความวา่หากม ี X-Series 
ควนัคารบ์อนมอนนอกไซด ์หรอื การเตอืนด้วยความร้อน 
สามารถแจ้งเตอืนอุปกรณท์ี,่เชือ่มตอ่เข้าหากนัทัง้หมด 

จะให้มเีสียงแจ้งเตอืนดงัพร้อมกนัก็ได้ มปีระโยชนอ์ยา่งยิ่ง เมือ่
อยูใ่นครอบครวัขนาดใหญ ่หรอืมทีีพ่กัอาศัยอยูห่ลายชัน้ ที่ๆ มี
การตดิตัง้สัญญาณเตอืน อาจถูกแจ้งเตอืนในส่วนอืน่ของอาคาร 

หาข้อมูลเพิม่เตมิ
www.homesafety.honeywell.com 
www.honeywellanalytics.com 

ติดต่อเรา: 

ศนูยบ์ริการลกูคา้ในสหราชอาณาจกัร: 
Honeywell Analytics Ltd. 

ถนน Stinsford 4 

นิคมอุตสาหกรรม Nuffield 

Poole, Dorset BH17 0RZ 

โทรศพัท:์ +44 (0) 1202 645577 

โทรสาร: +44 (0) 1202 665331 

consumer@honeywell.com 

.การกระทาํและในนามของการกระจายความปลอดภยัในชวีติ 
AG, Javastrasse 2, 8604 Hegnau, ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
โดยผู้มอีาํนาจตามกฎหมายของ Honeywell Inc 

.โปรดทราบ: 
แมว้่าจะมีการพยายามทุกวิถีทางเพื�อใหม้ั�นใจว่าถกูตอ้งในเอกสารฉบบันี7  แต่ก็ไม่มีความรับผดิชอบใด ๆ ที�จะยอมรับไดเ้นื�องจาก
ขอ้ผดิพลาดหรือ 

การละเวน้ ขอ้มลูอาจมีการเปลี�ยนแปลงรวมทั7งกฎหมายและคุณควรขอรับสาํเนาล่าสุด 

ออกกฎเกณฑม์าตรฐานและหลกัเกณฑ ์เอกสารฉบบันี7 ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อเป็นพื7นฐานของสญัญา 
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