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วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(Preventive Maintenance Fire Alarm System)
1. วิธีการบํารุ งรักษาตูค้ วบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel)
1.1. การทําความสะอาด กับ ตรวจเช็ค และ ทดสอบการทํางาน ตูค้ วบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel) ให้ทาํ ความ
สะอาด (Cleaning) ตัวตูด้ ว้ ยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) เป่ าฝุ่ นออกทัBงภายนอกตูแ้ ละภายในตู ้
1.2. ให้ตรวจเช็คดูสายโซนต่างๆ ภายในตูว้ า่ ปกติหรื อไม่ กับดูที?หน้าจอ (LCD or LED Display) ว่าแสดงผลปกติหรื อไม่
1.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟแสดงสถานะ (LED Indicators) ที?หน้าตูค้ วบคุม ทัBงหมดทุกดวง เช่น
FIRE ALARM (RED) กับ SUPERVISORY (YELLOW) กับ TROUBLE (YELLOW) กับ AC POWER (GREEN)
และ ALARM SILENCED (YELLOW) โดยการกดปุ่ ม SYSTEM RESET (LAMP TEST) ที?หน้าตูค้ วบคุม แล้วดูวา่
ดวงไฟทุกๆ ดวง ติดโชว์ครบทัBงหมดหรื อไม่
1.4. ให้ตรวจเช็คดูปุ่มควบคุมระบบ (Switch Controls) ทัBงหมดทุกปุ่ ม เช่น ACKNOWLEDGE กับ ALARM SILENCE
กับ DRILL กับ SYSTEM RESET (LAMP TEST) ว่าการกดปุ่ มสั?งงานนัBนๆ ปกติหรื อไม่
1.5. ให้ตรวจเช็คดูเสี ยงแจ้งเตือน (BUZZER) ของที?ตูค้ วบคุม กรณี ถา้ มีการแจ้งเตือน (Alarm) เข้ามาเสี ยงที?ตูด้ งั แจ้งเตือน
ปกติหรื อไม่ และเมื?อกดปุ่ มรับทราบการแจ้งเตือน (ACKNOWLEDGE) แล้วเสี ยงแจ้งเตือนที?ตูห้ ยุดดังหรื อไม่
1.6. ให้ตรวจเช็คดูวา่ ไฟฟ้ า 220 โวลต์ (AC กระแสสลับ) ที?จ่ายเข้าตูค้ วบคุม โดยดูที?ดวงไฟ AC POWER ว่ายังติดแสดง สถานะเป็ นไฟสี เขียว (GREEN) ปกติหรื อไม่ หากดวงไฟไม่ติดแสดงว่าระบบไฟฟ้ ามีปัญหา ให้ใช้มิเตอร์ วดั ไฟฟ้ าที?
หม้อแปลงไฟ (Power Supply) ในตูค้ วบคุมว่ามีไฟฟ้ าจ่ายเข้ามาหรื อไม่
1.7. ให้ตรวจเช็คดูแบตเตอรี? (Battery) ในตูค้ วบคุมทัBง 2 ก้อน ว่าที?ขB วั แบตเตอรี? เป็ นสนิม หรื อมีนB าํ กรดไหลออกมาจาก
ขัBวแบตเตอรี? หรื อไม่
1.8. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คตูค้ วบคุมนีBทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง
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2. วิธีการบํารุ งรักษาตูใ้ ส่ โมดูลฯ กับโมดูลฯ (Fire Alarm Module Box Include Module)
2.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางานตูใ้ ส่ โมดูลฯ (Fire Alarm Module Box) ให้ทาํ ความสะอาด
(Cleaning) ตัวตูน้ B ีดว้ ยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) เป่ าฝุ่ นออกทัBงภายนอกตูแ้ ละภายในตู ้
2.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณต่างๆ ของโมดูลฯ (Addressable Module) ภายในตูว้ า่ ปกติหรื อไม่
2.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED Lamp) ที?โมดูลฯ (Module) ทุกโซน ทุกตัว ว่าดวงไฟติดครบทุกดวง หรื อไม่
2.4. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED Lamp) ที?หน้าตูน้ B ี ทุกๆ โซน (Zone) ตอนทดสอบการทํางานระบบอุปกรณ์วา่ ดวงไฟติด
ครบทุกดวง และ ติดแสดงผลโชว์ตรงตามโซน (Zone) ที?ส่งข้อมูลมาจากตูค้ วบคุม (FCP) หรื อไม่
2.5. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คตูแ้ ผนผังแสดงจุดเกิดเหจุเพลิงไหม้นB ีทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง
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3. วิธีการบํารุ งรักษาตูแ้ ผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
3.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางานตูแ้ ผนผัง (Graphic Annunciator) ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) ตัวตูน้ B ีดว้ ยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) เป่ าฝุ่ นออกทัBงภายนอกตูแ้ ละภายในตู ้
3.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณต่างๆ ภายในตูว้ า่ ปกติหรื อไม่
3.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED Lamp) ที?หน้าตูน้ B ี ทุกๆ โซน (Zone) ว่าดวงไฟติดครบทุกดวง หรื อไม่ โดยการกดปุ่ ม
ทดสอบดวงไฟทัBงหมด (All Lamp Test Switch)
3.4. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED Lamp) ที?หน้าตูน้ B ี ทุกๆ โซน (Zone) ตอนทดสอบการทํางานระบบอุปกรณ์วา่ ดวงไฟติด
ครบทุกดวง และ ติดแสดงผลโชว์ตรงตามโซน (Zone) ที?ส่งข้อมูลมาจากตูค้ วบคุม (FCP) หรื อไม่
3.5. ให้ตรวจเช็คดูเสี ยงแจ้งเตือน (BUZZER) ของที?ตูน้ B ี กรณี ถา้ ตูค้ วบคุม (FCP) มีการแจ้งเตือน (Alarm) เข้ามาที?ตูน้ B ีเสี ยง
แจ้งเตือนดังปกติหรื อไม่ และเมื?อกดปุ่ มรับทราบการแจ้งเตือน (ACKNOWLEDGE หรื อ Stop Buzzer) ที?ตูแ้ ล้วเสี ยง
แจ้งเตือนที?ตูน้ B ีหยุดดังหรื อไม่
3.6. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ POWER ON แสดงสถานะไฟ 24 โวลต์ดีซี (DC กระแสตรง) ที?ตูค้ วบคุม (FCP) จ่ายไฟมาให้
เพื?อการทํางานของระบบตูน้ B ี ว่าดวงไฟนีBติด หรื อไม่
3.7. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คตูแ้ ผนผังแสดงจุดเกิดเหจุเพลิงไหม้นB ีทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง
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4. วิธีการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยลําแสงบีม (Beam Smoke Detector)
4.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลําแสงบีม (Reflected BeamSmoke Detector) ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) อุปกรณ์นB ีดว้ ยการใช้แปรงปั ดฝุ่ น แล้วใช้ผา้ สะอาดผสมนํBายาทําความสะอาดเช็คที?ตวั อุปกรณ์
4.2. ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) แผ่นสะท้อนลําแสง (Reflective Plate with Long Range Kit) ด้วยการใช้แปรงปั ดฝุ่ น
แล้วใช้ผา้ สะอาดผสมนํBายาทําความสะอาดเช็คที?แผ่นสะท้อนลําแสง
4.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟแสดงสถานะที?ตวั อุปกรณ์วา่ ปกติตรงตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้ หรื อไม่
4.4. ให้ตรวจเช็คระดับลําแสง และ ปรับระยะของลําแสง ให้ได้ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้ หรื อไม่
4.5. ได้ทาํ การทดสอบการทํางานของ อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลําแสงบีม (Reflected Beam Smoke Detector) กับ แผ่น
สะท้อนลําแสง (Reflective Plate with Long Range Kit) ด้วยการใช้ไม่ยาวๆ ติดกับแผ่นกระดาษที?ทึบแสง โดยการ
ใช้แผ่นกระดาษทึบแสงขึBนไปบังลําแสงระหว่าง ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลําแสงบีมที?ยงิ ส่ องไปหาแผ่นสะท้อน
แล้วค่อยๆเลื?อนแผ่นกระดาษที?บงั ไปช้าๆจนกว่า อุปกรณ์ทาํ การตรวจจับ และ แจ้งเตือน (Detector and Alarm) ไปที?
ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
4.6. ได้ทาํ การทดสอบการทํางานของ อุปกรณ์ชุดทดสอบการทํางานระยะไกล (Remote Test Station) สําหรับอุปกรณ์ ตรวจจับควันด้วยลําแสงบีม (Beam Smoke Detector) ด้วยการใช้ลูกกุญแจเฉพาะของอุปกรณ์นB ีไปไขทดสอบ โดย
ก่อนไขทดสอบดวงไฟ (LED) แสดงสถานะที?บนตัวอุปกรณ์จะติดเป็ นสี เขียว (Green) แต่เมื?อไขกุญแจทดสอบการ
ทํางานแล้วดวงไฟจะติดเปลี?ยนเป็ นสี แดง (RED) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
4.7. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีเดือนละ 1 ครัBง
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5. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
5.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) โดยการถอดส่ วนหัวอุปกรณ์ (Detector Head)
ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) แล้วปั ดหรื อเป่ าฝุ่ นออก
5.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณทัBงสายคู่เข้า และสายคู่ออก ที?ตรงฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ว่าปกติหรื อไม่
5.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED) ที?ตวั อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ว่าดวงไฟติดกระพริ บๆ ปกติหรื อไม่
5.4. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ด้วยการใช้ สเปรย์ควันเทียม (Smoke
Detector Tester) โดยการฉี ดสเปรย์ควันเทียมไปตรงตําแหน่งห้องดักจับควัน (Chamber) ของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับ ควัน (Smoke Detector) ซึ? งฉี ดห่างประมาณ 1 ฟุต กับ ฉี ดเพียงแค่ 2 ครัBง แล้วให้รอประมาณ 10 - 15 วินาที อุปกรณ์จะทําการตรวจจับและแจ้งเตือน (Detector and Alarm) ไปที?ตูค้ วบคุมระบบ (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์
กําหนดไว้
5.5. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบการแจ้งปั ญหา (Trouble) ของอุปกรณ์ โดยการถอด หัวอุปกรณ์ (Detector Head)
ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) รอสักครู่ ระบบ จะแจ้งเตือน
(System Trouble) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
5.6. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีเดือนละ 1 ครัBง
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6. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
6.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) แบบต่างๆ
ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower)
6.2. การทําความสะอาด ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบแมคคานิกส์ (Mechanical Heat Detector)โดยการใช้แปรง
ปั ดฝุ่ นหรื อใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) เป่ าฝุ่ นออก สามารถตรวจเช็คและทดสอบได้เฉพาะ ข้อ 5.5 แต่ไม่สามารถจะ
ตรวจเช็คและทดสอบแบบใน ข้อ 5.6 กับ ข้อ 5.7 (เพราะอาจทําให้อุปกรณ์แบบนีBเสี ยเลย) และ ข้อ 5.8 ได้
6.3. การทําความสะอาด ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบแท่ง (Rate-Anticipation Heat Detector)โดยการใช้แปรงปั ด
ฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) เป่ าฝุ่ นออก ไม่สามารถตรวจเช็คและทดสอบแบบใน ข้อ 5.6 กับ ข้อ 5.8 ได้
6.4. การทําความสะอาด ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Heat Detector)โดยการถอดส่ วน
หัวอุปกรณ์ (Detector Head) ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) แล้วปั ดหรื อเป่ าฝุ่ นออก
6.5. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณทัBงสายคู่เข้า และสายคู่ออก ที?ตรงฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ว่าปกติหรื อไม่
6.6. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED) ที?ตวั อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ว่าดวงไฟติดกระพริ บๆ ปกติหรื อไม่
6.7. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ด้วยการใช้ เครื? องเป่ าลมร้อน (Hot
Air Blower) หรื ออุปกรณ์ทดสอบโดยเฉพาะ (Heat Detector Tester) โดยการเป่ าลมร้อนในอุณหภูมิที?เหมาะสมกับ
ชนิดของอุปกรณ์รุ่นนัBนๆ ไปตรงตําแหน่งส่ วนหัว (Head) ของตัวอุปกรณ์ความร้อน (Heat Detector) แล้วเป่ าวนไป
มาในระยะห่างที?เหมาะสม แล้วให้รอประมาณ 10 วินาที อุปกรณ์ก็จะทําการตรวจจับ และ แจ้งเตือน (Detector and
Alarm) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
6.8. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบการแจ้งปั ญหา (Trouble) ของอุปกรณ์ โดยการถอด หัวอุปกรณ์ (Detector Head)
ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ของ อุปกรณ์ความร้อน (Heat Detector) เฉพาะตัวอุปกรณ์ใน ข้อ 5.4 เท่านัBน
รอสักครู่ ระบบจะแจ้งเตือน (System Trouble) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
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7. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อ (Duct Smoke Detector)
7.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อ (Duct Smoke Detector) ให้
ทําความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) โดยการถอดส่ วนหัวอุปกรณ์ (Detector
Head) ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) กับถอดท่อดักควัน (Sampling Tube) ที?กล่อง แล้วปั ดหรื อเป่ าฝุ่ นออก
7.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณทัBงสายคู่เข้า และสายคู่ออก ที?ตรงฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ว่าปกติหรื อไม่
7.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED) ที?ตวั อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ว่าดวงไฟติดกระพริ บๆ ปกติหรื อไม่
7.4. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ด้วยการใช้ สเปรย์ควันเทียม (Smoke
Detector Tester) โดยการฉี ดสเปรย์ควันเทียมไปตรงตําแหน่งห้องดักจับควัน (Chamber) ของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับ ควัน (Smoke Detector) ซึ? งฉี ดห่างประมาณ 1 ฟุต กับ ฉี ดเพียงแค่ 2 ครัBง แล้วให้รอประมาณ 10 - 15 วินาที อุปกรณ์จะทําการตรวจจับและแจ้งเตือน (Detector and Alarm) ไปที?ตูค้ วบคุมระบบ (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์
กําหนดไว้
7.5. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบการแจ้งปั ญหา (Trouble) ของอุปกรณ์ โดยการถอด หัวอุปกรณ์ (Detector Head)
ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) รอสักครู่ ระบบ จะแจ้งเตือน
(System Trouble) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
7.6. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีเดือนละ 1 ครัBง
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8. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
8.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) ให้ทาํ ความ
สะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) โดยการใช้นB าํ ยาทําความสะอาดเช็คที?ส่วนเลนส์
ของอุปกรณ์ (Lens Sensor) ส่ วนตัวอุปกรณ์ให้ทาํ การปั ดหรื อเป่ าฝุ่ นออก
8.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณทัBงสายคู่เข้า และสายคู่ออก ที?อุปกรณ์ (Flame Detector) ว่าปกติหรื อไม่
8.3. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detectors) แต่ตอ้ งดูชนิ ดของอุปกรณ์วา่ ใช้
การตรวจจับ (Sensor) ชนิดใด เช่น ชนิดอัลตร้าไวโอเล็ต Ultraviolet (UV) หรื อ ชนิดอินฟราเรด Infrared (IR) หรื อ
อัลตร้าไวโอเล็ต Ultraviolet (UV) กับ อินฟราเรด Infrared (IR) หรื อ ชนิ ด 3 อินฟราเรด Triple IR (IR3) ซึ? งในการที?
จะทดสอบควรใช้เครื? องมือทดสอบโดยเฉพาะ คือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Simulator) ทีมี
ลําแสงทดสอบทัBงชนิ ด อัลตร้าไวโอเล็ต Ultraviolet (UV) กับ อินฟราเรด Infrared (IR) และ 3 อินฟราเรด Triple IR
(IR3) ส่ วนการทดสอบให้ยงิ? ลําแสงที? อุปกรณ์ทดสอบไปหาที?หน้าเลนส์ของ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ ในระยะไกล
สุ ด 6 เมตร แล้วให้รอประมาณ 5 - 10 วินาที ตัวอุปกรณ์จะทําการตรวจจับและแจ้งเตือน (Detector and Alarm) ไปที?
ตูค้ วบคุมระบบ (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
8.4. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีเดือนละ 1 ครัBง
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9. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (GAS Detector)
9.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas LPG Detector) ให้ทาํ ความ
สะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower) โดยการถอดส่ วนหัวอุปกรณ์ (Detector Head) ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) แล้วปั ดหรื อเป่ าฝุ่ นออก
9.2. ให้ตรวจเช็คดูสายนําสัญญาณทัBงสายคู่เข้า และสายคู่ออก ที?ตรงฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ว่าปกติหรื อไม่
9.3. ให้ตรวจเช็คดูดวงไฟ (LED) ที?ตวั อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ว่าดวงไฟติดกระพริ บๆ ปกติหรื อไม่
9.4. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบตัวอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (GAS Detector) ด้วยการใช้ แก๊สจากไฟแช็ค หรื อ แก๊ส
เฉพาะอุปกรณ์ฉีดเข้าไปตรงตําแหน่งห้องดักจับแก๊ส (Chamber) ของตัวอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (GAS Detector) แล้ว
ให้รอประมาณ 5 - 10 วินาที ตัวอุปกรณ์จะทําการตรวจจับและแจ้งเตือน (Detector and Alarm) ไปที?ตคู้ วบคุมระบบ
(FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
9.5. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบการแจ้งปั ญหา (Trouble) ของอุปกรณ์ โดยการถอด หัวอุปกรณ์ (Detector Head)
ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) ของ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) รอสักครู่ ระบบ จะแจ้งเตือน
(System Trouble) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
9.6. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีเดือนละ 1 ครัBง
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10. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Station)
10.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Station) แบบต่างๆ ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower)
10.2. ให้ตรวจเช็คดูสภาพของตัวอุปกรณ์วา่ กระจกร้าว หรื อแตก หรื อไม่ กับสวิทซ์กดค้าง หรื อเสี ย หรื อไม่
10.3. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานระบบตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Station)โดยใช้มือ หรื อ ใช้ของแข็งทุบที?
กระจก
ให้แตก (Break Glass) หรื อ ใช้มือกดสวิทซ์ (Switch Single-Action) ที?บนตัวอุปกรณ์ลงเพื?อแจ้งเตือน (Alarm) ไป
ที?ตูค้ วบคุม (FCP) แล้วเวลาจะทําให้อุปกรณ์กลับคืนสู่ สภาพเดิมให้เปลี?ยนแผ่นกระจก (Break Glass) ใหม่ หรื อ
แบบสวิทซ์กด (Switch Single-Action) ใช้ประแจไขกลับ (Key Reset) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
10.4. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง
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11. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Jack)
11.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน อุปกรณ์เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Jack) โดยการถอด แผ่นเต้ารับโทรศัพท์ออกมาทําความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรงปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower)
11.2. ให้ตรวจเช็คดูสภาพของสายนําสัญญาณตอนถอดแผ่นเต้ารับโทรศัพท์ออกมาว่าเสื? อมสภาพ หรื อไม่
11.3. ให้ทาํ การทดสอบการทํางาน ของ อุปกรณ์เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Jack) ด้วยการใช้ชุดหู โทรศัพท์ (Telephone
Handset) โดยการเอาแจ๊คหู โทรศัพท์เสี ยบเข้าไปที?เต้ารับโทรศัพท์ เพื?อต่อวงจรการเรี ยกสัญญาณไปที?ชุดโทรศัพท์
หลัก (Master Telephone หรื อ Firefighter's Emergency Telephone) ที?ติดตัBงอยูใ่ กล้กบั ตูค้ วบคุม (FCP) หรื อ ติดตัBง
อยูใ่ นตูค้ วบคุม (FCP) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
11.4. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง
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12. วิธีการบํารุ งรักษาตัวอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices)
12.1. การทําความสะอาด กับตรวจเช็ค และทดสอบการทํางาน ของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices)
เช่น Alarm Bell หรื อ Horn กับ Strobe หรื อ Siren หรื อ Indicating Lamp ให้ทาํ ความสะอาด (Cleaning) ด้วยแปรง
ปั ดฝุ่ น หรื อ ใช้เครื? องเป่ าลม (Blower)
12.2. ให้ตรวจเช็คดูสภาพของตัวอุปกรณ์วา่ มีการชํารุ ด กับ มีส่วนไหนเสี ยหาย หรื อไม่
12.3. ให้ทาํ การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) แบบต่างๆ โดยให้ไปกดปุ่ ม
DRILL ที?ตูค้ วบคุม (FCP) สําหรับซ้อมอพยพซึ? งทําให้อุปกรณ์ทุกตัวทํางานแจ้งเตือนพร้อมๆกัน (General Alarm)
หรื อ ไปทดสอบการทํางานของ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยลําแสงบีม (Reflected Beam Smoke Detector) หรื อ ตัว
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรื อ อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Station) เมื?ออุปกรณ์ที?ได้ทาํ การ ทดสอบแจ้งเตือน (Alarm) ไปที?ตูค้ วบคุม (FCP) ระบบสั?งงานอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC Output) ที?ตูค้ วบคุม (FCP)
จะไปสั?งงานให้ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) ที?มีติดตัBงไว้ในระบบทุกตัวทํางานแจ้งเตือน
พร้อมๆ กัน (General Alarm) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตอุปกรณ์กาํ หนดไว้
12.4. ทางผูใ้ ช้ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็คอุปกรณ์นB ีทุกวัน หรื อ สัปดาห์ละ 1 ครัBง

หมายเหตุ
- อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ควรหมัน? ทําความสะอาด กับ ตรวจเช็ค และ ทดสอบการทํางาน
แบบรายสัปดาห์โดยผูใ้ ช้งาน กับแบบรายคาบปี 6 เดือนต่อครัBง หรื อ 2 ครัBงใน 1 ปี และแบบรายปี 1 ครัBงต่อปี เพื?อความ
พร้อมในการทํางานของระบบอุปกรณ์ กับ ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบอุปกรณ์ได้มากขึBน เพราะสิ? งที?จะทําให้พวก
ระบบอุปกรณ์เสื? อมสภาพหรื อเสี ยเร็ วกว่าการใช้งานปกติ คือ ฝุ่ นผงต่างๆ กับ สารเคมีชนิดต่างๆ กับ สภาพแวดล้อมที?มี
ความร้อนชืBนสู ง หรื อ เย็นเกินไป กับ เหตุฟ้าผ่า กับ ไฟฟ้ าลัดวงจร หรื อ การพังทําลายโดยฝี มือมนุษย์
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