บทที่ 4
การตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงภายใน
โครงการ พี.เอส.ที คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2
4.1 การทํางานของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ในกรณี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ ึนภายในอาคาร อุปกรณ์ Detector และอุปกรณ์แจ้งเหตุจะตรวจสอบว่า
เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ ึนซึ่ งอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับ ได้แก่ Heat Detector Smoke Detector และ Manual Station
อุปกรณ์แจ้งเหตุจะส่ งสัญญาณไปที่ตู ้ Fire Alarm Control และจะมีไฟแสดงที่ตู ้ Annunciator Fire Alarm
System

ช่างอาคารจะขึ้นไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ ึนจริ งหรื อไม่และทําการ

แก้ไขสถานการณ์ต่อไป ถ้าไม่เกิดเหตุช่างอาคารจะทําการ Reset ระบบ แต่หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจุดที่
ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุจริ ง การทํางานของระบบในขั้นต่อไปหลังจากที่อุปกรณ์ Detector จะจับสัญญาณได้
แล้วระบบจะมีการหน่วงเวลาประมาณ 5 นาที และจะมีสัญญาณ Bell ดังเฉพาะโซนที่เกิดเหตุ ในกรณี ที่เกิด
เหตุรุ่นแรงและไม่สามารถระงับเหตุได้ ภายในเวลาอีก 3 นาที รวม 8 นาที สัญญาณ Bell ก็จะดังเป็ น
General ทั้งอาคาร (ในขณะเดียวกันที่ตู ้ Fire Alarm Control ก็จะส่ งสัญญาณให้ระบบลิฟต์ และพัดลมอัด
อากาศบันไดหนีไฟทั้งหมดทํางานทันที)

รู ปที่ 4.1 การทํางานของระบบแจ้งเพลิงไหม้
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4.2 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสั ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Systeme
4.2.1 ตูค้ วบคุมระบบ Fire Alarm Control Panel ตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง ดังนี้
- ตรวจสอบเช็คการเข้าสายต่างๆ ที่จุดปลายทาง(Terminal) บนบอร์ด (Board) เชื่อมต่อต่างๆภายในตูค้ วบคุม
- ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ และแบตเตอรี่ โดยดูข้วั ต่อสายกับวัดกระแสไฟเข้าออก
- ตรวจเช็คดวงไฟ LED แสดงสถานะๆทุกดวง
- ตรวจเช็คสวิตซ์ (Switch) ควบคุมระบบต่างๆ
- ทําความสะอาดและเช็คทําความสะอาดตู ้
4.2.2 ตูแ้ ผนผังแสดงผล Graphic Annunciator ตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง
- ตรวจเช็คการเข้าสายต่างๆที่จุดปลายทาง (Terminal) บนแผลวงจรที่ไดร์เวอร์โมดูลการ์ด (Driver Module
Cards) และจุดเชื่อมต่อดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผ่นแผงผังแสดงตําแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ตรวจสอบดวงไฟแจ้งเตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บนตู ้
- ตรวจเสี ยงแจ้งเตือน(Buzzer) การเกิดเหตุเพลิงไหม้ของตูแ้ สดงผล
- ตรวจสอบสวิทซ์ปิดเสี ยงแจ้งเตือน (Acknowledge) การเกิดเพลิงไหม้ของตูแ้ สดง
- ตรวจสอบสวิทซ์ทดสอบดวงไฟแสดงผลทั้งหมด (Test All Lamp) บนตูแ้ สดงผล
- ทําความสะอาดและเช็คทําความสะอาดตู ้
4.2.3 ตัวสัญญาณจับควันไฟ Smoke Detector ตรวจทุก 3 - 6 เดือน/ครั้ง
- (กรณี ที่มีฝนหรื
ุ่ อความชื้นสู งอาจต้องทําการตรวจทุกเดือน) โดยการทดสอบใช้อุปกรณ์จาํ ลองควัน เช่น
สเปรย์ควันเทียม (Smoke Detector Tester) แล้วจะดูสถานะการณ์ทาํ งานดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status)
ของตัวอุปกรณ์
4.2.4 ตัวสัญญาณจับความร้อน Heat Detector ตรวจทุก 6 เดือน/ครั้ง
- โดยทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทั้งชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่และตรวจจับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกิด
กว่าที่กาํ หนด (Rate of Rise / Fixed Temperature) ทดสอบโดยการวัดไฟเข้าอุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์วา่ ปกติ
หรื อไม่ 4.2.5 ตัวกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Stationตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง
- โดยทดสอบการใช้งานจริ ง เช่นดึงคันโยกลง (Pull Down) หรื อกดปุ่ ม (Push Button) หรื อแบบทุบกระจก
ให้แตก (Break glass) ในกรณี รวมคียส์ วิทซ์ (Key switch) ในตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือผูใ้ ช้ (Manual
Station) เพื่อทําระบบส่ งสัญญาณเตือนทันทีแบบพร้อมกันทั้งหมด (General Alarm) จะทดสอบโดยการใช้
กุญแจไขที่คียส์ วิทซ์
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4.2.6 ตรวจสอบปั ญหา(Trouble)ต่างที่เกิดขึ้นในระบบดังนี้
- เช็คว่าปัญหา (Trouble) เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
- สรุ ปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและดําเนินการแก้ไขแต่หากเป็ นปัญหาที่เกิดจากสายไฟฟ้ า เช่น สายขาดกับสายหลุด
จากจุดเชื่อมต่อกับความผิดพลาดที่กราวนด์ (Ground Fault) หรื อพบอุปกรณ์เสี ยหายจําเป็ นต้องตรวจเช็ค
และแก้ไขหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์
4.3 การทํางานของระบบดับเพลิง (Fire Protection)
เมื่อแรงดันของนํ้าในระบบลดลงเนื่ องจากการรั่วหรื อจากการใช้น้ าํ ในระบบ ซึ่ งจะทําให้แรงดัน
ของ นํ้าในระบบตกลงตํ่ากว่าแรงดันที่ต้ งั ไว้ (140 PSI) ตัว Pressure Switch จะสั่งให้ตวั Jockey Pump
ทํางานอัตโนมัติเพื่อไปเพิ่มแรงดันนํ้าในระบบจนแรงดันในระบบได้ตามที่กาํ หนดไว้ (180 PSI) ตัว Jockey
Pump จะหยุดทํางานเองโดยอัตโนมัติและในกรณี ที่แรงดันของนํ้าในระบบลดลงอย่างรวดเร็ วจน Jockey
Pump ยังไม่สามารถรักษาแรงดันนํ้าในระบบได้ จนแรงดันในระบบตํ่ากว่า 125 Pressure Switch ก็จะสั่งให้
Fire Pump ทํางานอัตโนมัติและหยุดการทํางาน Fire Pump โดย Manual Stop และในกรณี เกิดเพลิงไหม้
เครื่ อง Fire Pump หยุดทํางานได้เมื่อนํ้ามันหมดหรื อสามารถหยุดได้ดว้ ยมือที่ปุ่ม Manual Stop

รู ปที่ 4.2 การทํางานของระบบดับเพลิง
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4.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบดับเพลิง (Fire Protection)
4.4.1 การตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิง ระบบ Fire Pump ทําได้ดงั นี้
- ทําความสะอาดทัว่ ไป
- ตรวจสอบรอยรั่วของท่อนํ้าระบายความร้อนและอื่นๆ
- ตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่น
- ตรวจสอบเวลาและการทํางานของโปรแกรม
- ตรวจสอบ Valve ควบคุมนํ้าระบายความร้อน Solenoid Valve
- ตรวจสอบแบตเตอร์รี่และนํ้ากลัน่
- ตรวจสอบระบบใน Function Test ประจําสัปดาห์
- ตรวจสอบระดับนํ้าในหม้อนํ้า
- ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังนํ้ามัน
- ทําความสะอาดแผงระบายความร้อน (รังผึ้ง)
- ตรวจสอบชุด Battery Charge
- ตรวจสอบรอยรั่วและซ่อมรอยรั่ว
- ตรวจสอบ Alarm gong และ Alarm Valve
- ตรวจสอบ Pressure Gauge และแรงดันในระบบ
- ตรวจสอบการทํางานของ Jockey Pump
- ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางาน
- ตรวจสอบทํางานและความสะอาดของไส้กรองอากาศ
- หล่อลื่นด้วยจารบี
- ทําความสะอาด Y-Strainer
- ตรวจสอบสนิมและทาสี ป้องกันสนิม
- เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น
- เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
- ตรวจเช็ค Mechanical Seal
- ตรวจสอบสภาพ และปรับตั้ง Alignment
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4.4.2 การตรวจสอบระบบ Jockey Pump ของ Fire Pump ทําได้ดงั นี้
- ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์
- ตรวจสอบสภาพทัว่ ไป เช่น ความร้อน กลิ่น เสี ยง การสัน่ สะเทือน
- ตรวจเช็คการรั่วของซีล
- ตรวจสอบ และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้ า
- ตรวจตําแหน่ง และการทํางานของ Valve
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าควบคุมการทํางานของ Valve
- ตรวจเช็คสภาพโดยทัว่ ไปของเกจวัด
- ตรวจสอบฟิ วส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
- ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางาน
- ตรวจเช็คสภาพของ Pressure Gauge
- ตรวจสอบการทํางานของ Jockey Pump
- ทําการหล่อลื่นด้วยจารบี
- ตรวจสอบสนิมและทําสี ป้องกัน
- ตรวจสอบและทําความสะอาด Strainer
- ตรวจสอบชุด Overload
- ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดฐานเครื่ องจักร
- ตรวจสอบสภาพของฉนวน และการลงกราวด์ของมอเตอร์
- ตรวจเช็คขั้วต่อไฟฟ้ า
- ตรวจสอบและปรับตั้ง Alignment
4.4.3 การตรวจสอบตูส้ ายนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ทําได้ดงั นี้
- ตรวจสายส่ งนํ้าดับเพลิงชนิดสายผ้าใบแบบพับ (Fire Hose Rack) ว่า ขาด ฉี ด ชํารุ ด มีอายุการใช้
งานประมาณ 5 ปี
- ตรวจเช็คท่อส่ งนํ้าภายในตูช้ าํ รุ ดหรื อรั่ว
- ตรวจเช็คถังดับเพลิงมีสารเคมีตอ้ งพร้อมใช้งาน
- ตรวจเช็คจํานวน และสภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
4.4.4 การตรวจสอบถังดับเพลิงที่ทาํ ได้ดงั นี้
- ตรวจสภาพถังภายนอกทัว่ ไป
- ตรวจสภาพแรงดันของนํ้ายาภายในถัง
- ยกถังขึ้น-ลง และฟังเสี ยงการไหลของนํ้ายา
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4.5 ผลการดําเนินการ

รู ปที่ 4.3 การทดสอบ Heat Detector

รู ปที่ 4.4 การทดสอบ Smoke Detector
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รู ปที่ 4.5 ทําการเปลี่ยน Heat Detector

รู ปที่ 4.6 ทําการเช็คตูค้ วบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกวัน
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รู ปที่ 4.7 ทําการทดสอบ Fire Pump ขนาด 125 kW ทุกสัปดาห์

รู ปที่ 4.8 แสดงตู ้ Control Fire Pump
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รู ปที่ 4.9 ทดสอบการทํางาน Jockey Pump ขนาด 1.5 kW
ด้วยการปล่อยนํ้าออกจากระบบ

รู ปที่ 4.10 การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตูด้ บั เพลิงให้อยูส่ ภาพใช้งาน
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รู ปที่ 4.11 ทําการฟังเสี ยงการไหลของนํ้ายาให้อยูส่ ภาพใช้งาน

