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Chapter-10  

Alarm Notification Devices 
လူမ်ားကုိ အၾကားအာ႐ံု၊ အျမင္အာ႐ံု၊ အနံ႔အာ႐ံု၊ အထိအေတြ႕အာ႐ံုတို႔ကုိ လႈံ႕ေဆာ္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ 

ရိွေနေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးႏိုင္သည္။ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္္းသည့္အခါ 
အေဆာက္အဦ အတြင္း၌ ရွိေနသူမ်ားအား အလင္းေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ အခ်က္ေပးရန္အတြက္ 
အျမင္အာ႐ံုကုိ လံႈေဆာ္သည့္ကိရိယာ(visual notification appliance)မ်ား တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ 

   
 

 ပုံ ၁၀-၁ စပီကာမ်ား(speakers) 

 (၁) အသံ(audible)ျဖင့္ အခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားမွာ ဟြန္း(horn)၊ ဘဲလ္(bell)၊ sounder ၊ 
ဆုိင္ရန္(siren)၊ က႐ိုင္း(chime)၊ စပီကာ(speaker) စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

 (၂) အျမင္အာ႐ံု (visual)ျဖင့္  အခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားမွာ strobe မ်ားျဖစ္သည္။ 

 (၃) အထိအေတြ႕အာ႐ံု(physical)ျဖင့္  အခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားမွာ ခုတင္မ်ားကုိ လႈပ္ရမ္း 
ေပးသည့္(bed shaker)ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 (၄) အနံ႔အာ႐ံု(olfactory – smell) ျဖင့္လည္း ေဘး အႏၲရာယ္ရိွေနေၾကာင္း အခ်က္ေပးႏိုင္သည္။ 

 
ထိုကိရိယာမ်ားကုိ နံရံေပၚတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္(wall mounted)သည္။ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာၾကက္ ေပၚတြင္ 

တပ္ဆင္(ceiling mounted) ႏိုင္သည္။ 
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ပုံ ၁၀-၂ ဟြန္း(horn)မ်ား 

၁၀.၁ Audible Devices 
မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အခ်က္ေပးသည့္ ကိရိယာ(fire alarm signaling device) မ်ားမွာ 
အၾကားအာ႐ံုကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံံျဖင့္ အခ်က္ 
ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား(audible devices) 
 
 

Bells  
Horns  
Speaker 
Sirens 
Buzzers 
Sounder 
Chimes 

အျမင္အာ႐ံုကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား(visual devices) Strobe 
အၾကားအာ႐ံုႏွင့္ အျမင္အာ႐ံုကုိ လံႈ႕ေဆာ္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား (combined 
devices) 

Combined unit 
Horn-strobes 
Speaker-strobes 
Chime-strobes 

Audible notification appliance မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တပ္ဆင္မည့္ fire alarm system 
အမ်ိဳးအစား အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ Fire alarm system ဒီဇိုင္းလုပ္သည့္အခါ audible notification appliance 
မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။  

Audible notification appliance မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာ(position)၊ တည္ရွိရာ(location)၊ 
တပ္ဆင္မည့္ အျမင့္(mounting height) ၊ မ်က္ႏွာမူရာ(orientation)ကုိ လိုက္၍ ျမည္သံက်ယ္ေလာင္မႈ(sound 
levels) မ်ားစြာ ကြာျခားသည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား တပ္ဆင္ရမည့္အကြာအေဝး(appliance spacing) ေရြးခ်ယ္ရန္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား(national and local fire regulations)ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္သည္။ 

  
ပုံ ၁၀-၃ Notification Appliance Showing Duplicate 

Leads 
ပုံ ၁၀-၄ Notification Appliance Showing 

Mechanical Baffle 
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ပုံ ၁၀-၅ Protective Guard for an 

Audible/Visible Appliance 
ပုံ ၁၀-၆ Notification Appliance Showing Mechanical 

Baffle 

   
ပုံ ၁၀-၇ Another Type of 

Visible Notification Appliance 
ပုံ ၁၀-၈ Combination Fire/Alert 
Visible Notification Appliance 

ပုံ ၁၀-၉ Visible Notification 
Appliance with Amber Lens 

    အခ်က္ေပးျမည္သံ(audible alarm signal)ေၾကာင့္ လူမ်ား မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မီးေဘး 
အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။   

 
  

ပုံ ၁၀-၁၀ Sounder ပုံ ၁၀-၁၁ Chimes 

  
ပုံ ၁၀-၁၂ Combined device ပုံ ၁၀-၁၃ Wall-Mount Chime 

 
Table 10-1 တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆူညံသံႏွင့္ လက္ခံႏုိင္သည့္ ၾကာခ်ိန္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ဆူညံသံႏွင့္ လက္ခံႏုိင္သည့္ ၾကာခ်ိန္တို႔ထက္ ပိုမ်ားပါက နားစည္ထိခိုက္၍ အၾကား အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ႔ႏ္ုိင္သည္။  
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Table 10-1 Permissible noise exposures 
Duration (hr) က်ယ္ေလာင္သံ (dBA) 

8 90 
6 92 
4 95 
3 97 
2 100 

1.5 102 
1 105 

0.5 110 
0.25 115 

0.125 (7.5 minutes) 120 
Source: OSHA, 29 CFR 1910.5, Table G-16, Occupational Noise Exposure. 
 
Table 10-2 တြင္ ေနရာကုိလိုက္၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဆူညံသံကို ေဖာ္ျပထားသည္။  
Table 10-2 Average ambient sound level according to location 

Location Average Ambient Sound Level (dBA) 
Business occupancies 55 
Educational occupancies 45 
Industrial occupancies 80 
Institutional occupancies 50 
Mercantile occupancies 40 
Mechanical rooms 85 
Piers and water-surrounded structures 40 
Places of assembly 55 
Residential occupancies 35 
Storage occupancies 30 
Thoroughfares, high-density urban 70 
Thoroughfares, medium-density urban 55 
Thoroughfares, rural and suburban 40 
Tower occupancies 35 
Underground structures and windowless buildings 40 
Vehicles and vessels 50 

 
ပုံ ၁၀-၁၄ Combination Sound Pressure Level Meter/Analyzer and Speech Intelligibility Meter (left) 
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and AL1 Meter Displaying Basic STI-PA Result (right). 

  
ပုံ ၁၀-၁၅ Audible Notification Appliance for High 

Ambient Noise Areas. 
ပုံ ၁၀-၁၆ Cluster Speakers. 

 
Visible Characteristics — Public Mode 

  
ပုံ ၁၀-၁၇ Loudspeaker Used as Textual Audible 

Appliance. 

ပုံ ၁၀-၁၈ Textual Visible Appliance (Annunciator). 

 

အကၡရာစာလုံးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္(textual visible information)မ်ားကုိ 
အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ျခင္းသည္ အရြယ္အစား(size) ႏွင့္ အရည္အေသြး(visual quality)တုိ႔ အေပၚတြင္ မႈတည္ 
သည္။ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေလာက္ေအာင္ႀကီးမားသည့္ အရြယ္အစား၊ အလင္း စသည့္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံရန္ လိုအပ္သည္။ 
Readability of textual visible appliances ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ 
 (၁) အကၡရာစာလုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုံမ်ား အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္(Size and color of the text or 

graphic) 

 (၂) လွမ္းၾကည့္ရမည့္ ေနရာ အကြာအေဝး(distance from the point of observation) 

 (၃) သတိျပဳမည့္ရန္ၾကာခ်ိန္၊ ဖတ္႐ႈခြင့္ ရရန္ၾကာခ်ိန္ (observation time) 

 (၄) Contrast 

 (၅) ေနာက္ခံ အလင္းေရာင္ (background luminance) 

 (၆) အလင္းေရာင္(lighting) 

 (၇) Stray lighting (glare) 

 (၈) အရိပ္က်ေရာက္မႈ(Shadows) ႏွင့္  

 (၉) စိတ္ခံစားမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေျခအေန(physiological factors) တို႔ ျဖစ္သည္။  
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Life Safety Code (2010 edition) အျပင္ Americans with Disabilities Act (ADA) လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 

အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားအတြက္ အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ အခ်က္ေပးသည့္ကိရိယာမ်ား(visible appliances be installed to 
assist in the alarm notification of the hearing impaired)တပ္ဆင္ထားရမည္။ Strobe မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
သည့္အခါ NFTA 72-2010, Chapter 4 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ 

Audible evacuation signal မ်ားအားလုံးသည္ NFPA 72 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အျပင္ 
American National Standard Evacuation Signal စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ANSI S3.41 
temporal code 3 signal သည္ notification ဇုန္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။ ဇုန္(notification zone)တစ္ခုအတြင္း၌ 
temporal code 3 signal သည္ ပိတ္အတူ၊ လင္းအတူ(synchronize) ျဖစ္ရမည္။ Temporal three code ကို 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အေဆာက္အဦအတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုး ထြက္ခြာသြားၾကရန္ အသိေပးလိုသည့္ အခါ(total 
evacuation လုပ္ရန္)အတြက္သာ ျဖစ္သည္။  

 
ပုံ ၁၀-၁၉ Three-pulse temporal pattern 

Three-pulse temporal pattern ၏ ပုံစံမွာ 
(1)“On” phase lasting 0.5 second ±10 percent 
(2)“Off” phase lasting 0.5 second ±10 percent for three successive “on” periods 
(3)“Off” phase lasting 1.5 seconds ±10 percent 

၁၀.၁.၁ ဘဲလ္မ်ား (Bells) 
ဘဲလ္မ်ား(bells)ကို fire alarm signal ထုတ္ေပးသည့္ ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဘဲလ္ျမည္သံ 

(sound)သည္ သိသာထင္ရွားၿပီး တျခားေသာအခ်က္ေပးသံမ်ားႏွင့္ မေရာေထြးႏုိင္လ်ွင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
(Distinctive and will not be confused with similar audible signals used for other purposes.) ဘဲလ္မ်ား 
(bells) အသံျမည္ေစရန္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား 12 volts DC သို႔မဟုတ္ 24 volts DC (direct current) အသုံးျပဳ 
ထားသည္။ တစ္ခ်က္တည္း တီးသည့္ အမ်ိဳးအစား(single-stroke) သို႔မဟုတ္ အဆက္မျပတ္ တီးသည့္ အမ်ိဳးအစား 
(vibration type) မ်ားကုိ အသုံးျပဳ ၾကသည္။ Bell မ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ပုံစံ(parallel)ျဖင့္ ဆက္္ထားသည္။  

NFPA 72-2010, Chapter 18 တြင္ ပါရွိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္အရ အသံျမည္ေစသည့္ ကိရိယာမ်ား 
(audible appliances)၏ အနိမ့္ဆံုး ျမည္သံက်ယ္ေလာင္မႈသည္ ျပင္ပဆူညံမႈထက္ 15dBA ပုိမ်ားရမည္။ 
(minimum sound pressure level of 15dBA above the ambient noise level)။ သုိ႔မဟုတ္ စကၠန္႔(၆၀)ၾကာ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အက်ယ္ေလာင္ဆုံး အသံထက္ 5dBA ပိုျမင့္သည့္အသံ(5dBA above a maximum sound 
level lasting for at least 60 seconds) ထုတ္ေပးရမည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးအနက္ ပိုက်ယ္ေလာင္သည့္ အသံကုိ 
ျဖစ္ေစရမည္။  



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                                             Chapter-10 Alarm Notification Devices 

                                                                                                                           10-7 

Bell မ်ား၏ အရြယ္အစားမ်ားမွာ အခ်င္း(၄)လက္မမွ (၁၂)လက္မ အထိ ျဖစ္သည္။ အခ်င္း(၆)လက္မ 
ဘဲလ္ႏွင့္ (၁၀)လက္မ ဘဲလ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကသည္။  ပံုမွန္အားျဖင့္ (၄)လက္မ ဘဲလ္မ်ားကို (bells with 
4-inch gongs) ဒုကၡျဖစ္ေနေၾကာင္း အသိေပးသည့္ အခ်က္သံ(trouble signal)အျဖစ္သာ အသုံးျပဳရန္ 
ခ်န္ထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘဲလ္အရြယ္အစားႀကီးေလ frequency နိမ့္ေလ အသံပိုက်ယ္ေလာင္ေလ(louder 
the audible signal) ျဖစ္သည္။ အသံက်ယ္သည့္ပမာဏကို decibels [dB]) ျဖင့္ တိုင္းတာ ေဖာ္ျပသည္။ 

ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းသံႏွင့္ မေရာမွားႏိုင္သည့္အခါမွသာ ဘဲလ္သံကို မီးေလာင္ 
ေနေၾကာင္း အခ်က္ေပးသံ(fire alarm signal)အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Sprinkler system ၌ ေရမ်ား စီးဆင္း 
ေနသည့္အခါမ်ိဳး၌လည္း ဘဲလ္သံျမည္ေစသည္။  

  
  

ပုံ ၁၀-၂၀  ဘဲလ္မ်ား(Bells) 

Table 10-3 Typical sound pressure level at various distances 

SOUNDER TYPE SOUNDER PRESSURE LEVEL dB (A) 
@ 1 Metre @ 2 Metre @ 4 Metre @ 8 Metre @ 12 Metre 

6” Bell 91 85 79 73 67 
8” Bell 95 89 83 77 71 

Small electronic 
Sounder 

103 97 91 85 79 
Large electronic 

Sounder 
113 107 101 95 89 

Bedhead Sounder 96 90 84 78 72 
Base Sounder 85 79 73 67 - 

၁၀.၁.၂ ဟြန္းမ်ား (Horns) 
ဟြန္း(horn)မ်ားကို ပိုက်ယ္ေလာင္သည့္ အသံျဖစ္ေပၚေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိသိသာ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္ 

ေပးသံ(more distinctive signals)ရရိွရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုမ်ား(manufacturing plants)သည့္ 
အသံဆူည့ံသည့္ေနရာမ်ား(high-noise environments) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ယ္ေလာင္သည့္ အခ်က္ေပးအသံ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဟြန္း(horn)မ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။  

ဟြန္း(horn)မ်ားကို AC လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား သို႔မဟုတ္ DC ျဖင့္ အသံျမည္ေစသည္။ ဟြန္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ 
သို႔မဟုတ္ တန္းဆက္ ဆက္ႏိုင္သည္။ တပ္ဆင္မည့္ ဟြန္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳထားသည့္ circuit တို႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳသင့္သည္။ အသံုးမ်ားသည့္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား မွာ 12 Volt DC သို႔မဟုတ္ 24 Volt DC ျဖစ္သည္။ 

ဟြန္း(horn)မ်ားသည္ အဆက္မျပတ္တုန္ခါ၍ အသံျမည္ေစမည့္အမ်ိဳးအစား(continuous vibrating) 
သို႔မဟုတ္ electronic အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၾကသည္။ Coded of non-coded audible alarm signal မ်ား ထုတ္ေပး 
ႏိုင္သည္။ 

Surface flush ၊ semi-flush ၊ single projector ၊ double projector ၊ trumpet type စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကဲြျပားသည္။ အလြန္ဆူညံသည့္ ေနရာမ်ား(noisy areas)တြင္ ေလဖိအားသုံးဟြန္း(air-powered horn)မ်ား၊ 
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ေမာ္တာျဖင့္ ေမာင္းသည့္ဟြန္း(motor-driven horn)မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဟြန္းမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ေလာင္ 
သည့္အသံ(higher decibel output) ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ NFPA 72 သတ္မွတ္ခ်က္အရ notification appliance 
မ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္အသံ(sound pressure) သည္ 110 dBA ထက္ ပိုမမ်ားေစရ။ 

   
ပုံ ၁၀-၂၁  ဟြန္း(horn)မ်ား 

၁၀.၁.၃ စပီကာမ်ား(Speakers) 
စပီကာ(speaker)မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ fire alarm signaling appliance မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ စပီကာ(speaker)မ်ားမွ အသံသြင္းထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား(recorded voice instructions)၊ တိုက္႐ိုက္ 
ေျပာဆိုေနသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးသည္။ စပီကာ(speaker)မ်ားကို အသက္အႏၲရာယ္(life-safety) 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား(voice evacuation messages) ထုတ္ေပးရန္ 
အတြက္ အသုံးျပဳၾကသည္။  

စပီကာ(speaker)မ်ားကုိ audio amplifier မ်ားႏွင့္တြ၍ဲ အသုံးျပဳသည္။ စပီကာ(speaker)ကုိ electronic 
tone generator ၊ microphone သို႔မဟုတ္ voice synthesizer ႏွင့္ electronic amplifier တြဖဲက္၍ အသုံးျပဳသည္။  

အသံုးမ်ားသည့္ စပီကာ(speaker)မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးမွာ  
(၁) Integral စပီကာ(speaker) 
 ဤအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္  tone generator amplifier ႏွင့္ စပီကာ(speaker) တုိ႔ကုိတြ၍ဲ ျပဳလုပ္ထားၿပီး 

housing တစ္ခုအတြင္း တပ္ဆင္ထားသည္။ 

(၂) Remote စပီကာ(speaker) 
 ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ စပီကာ(speaker)ကုိ အေဝးတစ္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္(remotely located) 

tone generator ၊ microphone and/or voice synthesizer ႏွင့္ amplifier စသည္တုိ႔ႏွင့္ တြဖဲက္၍ 
အသုံးျပဳ ၾကသည္။ 

 
Table 10-4 Notification Appliance Circuits (NAC) 25 VRMS Speakers 

25VRMS Power Applied 
Maximum Distance (feet) (Twisted Pair Wire) 

18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 

50W 400 680 1021 1624 

40W 505 804 1279 2033 

30W 673 1070 1704 2707 

20W 1011 1608 2558 4067 

10W 2024 3219 5120 8140 
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Table 10-5 Notification Appliance Circuits (NAC) 70 VRMS Speakers 

70VRMS Power Applied  
Maximum Distance (feet) (Twisted Pair Wire) 

18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 

100W 1620 2577 4098 6500 

80W 2020 3212 5108 8121 

70W 2317 3685 5860 9318 

60W 2700 4276 6800 10860 

50W 3241 5154 8197 13000 

40W 4040 6424 10216 16243 

30W 5379 8553 13602 21721 

20W 8065 12823 20394 32424 

10W 16000 25000 40000 64800 

၁၀.၁.၄ ဆိုင္ရင္မ်ား(Sirens) 
ဆိုင္ရင္(siren)မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ေလာင္သည့္ အသံထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ကိရိယာမ်ား(extremely loud 

devices) ျဖစ္ၾကသည္။ Siren မ်ားကို ျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္ထားရန္(outdoor applications)အတြက္သာ အသံုးျပဳ 
ၾကသည္။ အသံ အလြန္ဆူညံသည့္ ေနရာမ်ား(extremely noisy indoor area or heavy industrial areas) 
အတြက္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။ Siren မ်ားသည္ motor-driven သုိ႔မဟုတ္ electronic appliance မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  
Alternating current သုိ႔မဟုတ္ direct current ႏွင့္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ ေမာင္းႏုိင္သည္။ Siren မ်ားကို coded audible 
signals မ်ားအတြက္ သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။  

၁၀.၁.၅ Sounders 
Sounder မ်ားသည္ electronic audible device မ်ား သို႔မဟုတ္ mechanical audible device မ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ျမည္သံ(tones)အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ တပ္ဆင္္ေနခ်ိန္(installation of the device)တြင္ 
အလိုရိွသည့္ ျမည္သံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  

၁၀.၁.၆ Chimes 
Chime မ်ားသည္ သိမ္ေမြ႔ ျငင္သာသည့္အသံကုိ ထုတ္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား(soft-toned appliances) 

ျဖစ္ၾကသည္။ အလြန္က်ယ္ေလာင္သည့္ အသံထုတ္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။ 
လူနာေဆာင္မ်ား၊ အ႐ူးေထာင္(စိတၱဇ ေဆး႐ံု)မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ေလာင္သည့္ အသံထုတ္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

ျမည္သံျဖင့္ အခ်က္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား(audible devices)အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဝါဟာရမ်ား 
(audible signaling terminology)  

 dB= Measurement of loudness 
 Frequency= Pitch, Bass vs High pitch squeal 
 Narrow Band= A small range of frequencies- usually called an octave band 
 dBA= Loudness measurement adjusted to how we hear and perceive the relative 

loudness of different frequencies 
 Ambient Noise- The normal sounds during normal occupancy.  Not temporary sounds. 
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Notification Terminology 
 Signaling (အခ်က္ေပးသံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ ) 
 Arouse/Alert ( အေရးႀကီးေၾကာင္း အခ်က္ေပးသည္။ အာ႐ံုစုိက္မႈ ရေအာင္လႈံ႕ေဆာ္သည္။) 
 Notification (အသိေပးသည္။) 
 Information (သတင္းေပးသည္။) 

လူအမ်ားစုေဝးရာ ေနရာမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Public Mode Audible Requirements) 
 NFPA 72.4.2.1 အရ 

o 15dB above average ambient sound 
o 5dB above maximum sound level of 60 seconds. 

ကုိယ္ပိုင္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (Private Mode Audible Requirements) 
ကုိယ္ပုိင္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား အတြက္ fire alarm singnal ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

o Minimize fire alarm (fire alarm ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိသာ႐ုံအတြက္ ထုတ္ေပး 
သင့္သည္။) 

o Use voice (အသံျဖင့္ အခ်က္ေပးျခင္းကုိသာ အသုံးျပဳသင့္သည္။) 
o Combined system မ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။  
o Text Messaging (အကၡရာမ်ားေပးပို႔၍ အခ်က္ေပးျခင္းကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။) 
o Eliminate audible tones and voice in some areas (တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျမည့္သံျဖင့္ 

အခ်က္ေပးျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။) 
အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ အိပ္ခန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (Sleeping Area Requirements) 

NFPA 72.4.4.1 အရ ကုိယ္ပုိင္ေနရာမ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္(private mode audible 
requirements) အတိုင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး(minimum) 75dBA က်ယ္ေလာင္ရမည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳး 
အနက္မွာ အက်ယ္ေလာင္ဆုံး(whichever is greater) ျဖစ္ေစရမည္။  

 

၁၀.၁.၇ Design of Audible Signaling 
Table 10-6 Distance and sound level 

Distance from device (ft) Sound level (dBA) 
10’ 95dB 
20’ 89dB 
40’ 83dB 
80’ 77dB 

Double distance= Reduction of ½ of sound pressure 
အကြာအေဝးႏွစ္ဆ ပုိမ်ားသြားလ်ွင္ အသံက်ယ္ေလာင္မႈ(sound pressure)သည္ တစ္ဝက္ေလ်ာ့နည္း 
သြားလိမ့္မည္။  
ကိရိယာ အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳထားလ်ွင္ ထိုကိရိယာအနီး၌ အလြန္အသံက်ယ္ေလာင္ ေနလိမ့္မည္။ 
ကိရိယာ အေဝးေနရာ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံက်ယ္ေလာင္မႈ (ဥပမာ -75dBA) ရရိွရန္အတြက္ 75dBA 
ထက္ ပိုက်ယ္သည့္ ကိရိယာကုိ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိရိယာ 
အေရအတြက္ကုိ ေနရာအႏံွအျပား၌ အကြာအေဝး ညီမ်ွစြာ တပ္ဆင္ထားသင့္သည္။  
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ပုံ ၁၀-၂၂ Strobe light 

၁၀.၂ Visual Signaling Appliances (အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ သတိေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား) 
Strobe flashing light device မ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ သတိေပးသည့္ ကိရိယာ(visual notification 

alarm device)မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အလြန္ ဆူညံသည့္ေနရာမ်ား(ambient noise levels)တြင္ အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ 
သတိေပးျခင္း(visual alerting) ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အလြန္ ဆူညံေသာေၾကာင့္ 
အခ်က္ေပးသံ(alarm sound )ကို မၾကားႏိုင္၊ သတိ မျပဳမိႏိုင္ၾကေပ။ 

အျမင္အာ႐ံုျဖင့္ သတိေပးသည့္ ကိရိယာ(visual notification alarm device)မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ guideline မ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ Visual notification device မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ 
national and local fire codes ႏွင့္ guidelines (e.g. NFPA 72 [7.5]) ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ 

(က) Visual notification device မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ အလင္းေရာင္(strobe or flashing light) တုိ႔ကို 
အကာအကြယ္ အတားအဆီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း မခံရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  အကာအကြယ္မ်ားျဖင့္ 
ပိတ္ဆိ႔ုေနလ်ွင္ သီိးသန္႔အခန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ ေနရာအကြယ္ကို လိုက္၍ သီးသန္႔ အခန္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေကာ္ရစ္ဒါအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

(ခ) Visual notification alarm device မ်ားကို အေဆာက္အဦ၏ သန္႔စင္ခန္း(restroom)မ်ား အားလံုး၊ 
အစည္းေဝးခန္း(meeting rooms)၊ hallways ၊ lobbies စသည့္ လူမ်ားအသုံးျပဳမည့္ေနရာ(any other 
general usage areas)ႏွင့္  လူမ်ား တစ္စုတစ္ေဝး ရွိေနႏိုင္သည့္ အခန္းမ်ား(common area) အားလံုးတြင္ 
တပ္ဆင္ ထားရမည္။ 

(ဂ)  Visual notification device မ်ား ထိေရာက္မႈ(effective intensity)ႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈ ရိွေစရန္ national and 
local fire regulation မ်ားကို လ္ိုက္နာရမည္။ Visual notification alarm intensity လို္ိအပ္ခ်က္သည္ 
အခန္း အရြယ္အစားႏွင့္ အသံုးျပဳပံုေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဥပမာ- ေကာ္ရစ္ဒါ(corridors) အိပ္ခန္း(sleeping 
area)၊ နားေနခန္း(non-sleeping areas)ႏွင့္ အခန္းက်ယ္မ်ား(large open rooms)၊ 100 x 100 feet (31m 
x 31m)ထက္ ပုိက်ယ္သည့္အခန္းမ်ား စသည္ ေနရာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကြျဲပားသည္။  

(ဃ) National and local codes (e.g. [ADA Stds. 4.1.3(14) and 4.28.3 Visual Alarms (6)]) အရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမင့္၌ တပ္ဆင္ထားရမည္။ သင့္အေဆာက္အဦ တည္ရိွရာေနရာကုိလိုက္၍ 
လိုက္နာရမည့္ fire code ကြျဲပားႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကိရိယာ 
(ceiling-mounted device) သို႔မဟုတ္ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကိရိယာ(wall-mounted device)မ်ား 
အတြက္ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ 

(င) အခန္းအတြင္း၌  မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ကိရိယာ(ceiling-mounted device) တစ္ခုတည္းသာ 
တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္လ်ွင္ အခန္း၏ အလယ္ တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ရမည္။  

(စ) တစ္ခုထက္ပိုမ်ားသည့္  ကိရိယာ(device) မ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္လ်ွင္ တစ္ခုႏွင္ တစ္ခု အၾကား 
အကြာအေဝး(space)သည္  national and local guidelines (e.g. NFPA code 72 - 2002 [7.5.4.1]) 
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လိုက္နာရမည္။ ေကာ္ရစ္ဒါ(corridor)မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ အကြာအေဝးသည္ အခန္းတြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ 
အကြာအေဝး ႏွင့္ မတူညီႏိုင္ေပ။  

(ဆ) အခန္း တစ္ခန္းအတြင္း၌ visual notification device ႏွစ္ခု တပ္ဆင္ထားလ်ွင္ ပိတ္အတူ၊ လင္းအတူ 
(synchronized) ျဖစ္ရမည္။    

   
ပုံ ၁၀-၂၃ Horn strobe 

   

ပုံ ၁၀-၂၄ Horn strobe 

  
ပုံ ၁၀-၂၅ Strobe ပုံ ၁၀-၂၆ Chime/Strobe 

 
 

ပုံ ၁၀-၂၇ Horn/Strobe ပုံ ၁၀-၂၈ Speaker/Strobe 

    
 

ပုံ ၁၀-၂၉ Speaker strobe 
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ပုံ ၁၀-၃၀ Chime strobes 

၁၀.၂.၁ Strobes   
Strobe ဆိုသည္မွာ လ်ွပ္စီိးလက္သက့ဲသို႔ အလင္းေရာင္ကို ထုတ္ေပးသည့္ မီးလံုးျဖစ္သည္။ Strobe မွ 

ထြက္လာသည့္အလင္းေရာင္(light) မ်ားကုိ အလြန္တိုေကာင္းသည့္အခ်ိန္ အခုိက္အတန္႔၌ အလြန္အားျပင္းသည့္ 
မီးေရာင္ထုတ္ေပးသည့္နည္း(energy discharge principle)ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။  

အလြန္ အားျပင္းသည့္ မီးအလင္းေရာင္(high intensity flash of short duration or short bright flash) 
သည္ သတိျပဳရန္(attention)အတြက္သာမက အလင္းေရာင္ နည္းသည့္ေနရာ(visibility is low) မ်ား အတြက္ 
အလင္းေရာင္ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္ ျပင္းအား(light intensities) အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ 
strobe မ်ား ဝယ္ယူရရွိ ႏိုင္သည္။  

ထြက္သည့္ အလင္းေရာင္ အႀကိမ္အေရအတြက္သည္ တစ္စကၠန္႔လ်ွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုမမ်ားေစရ။ 
(Repetition rates are not allowed to exceed two flashes per second)  တစ္စကၠန္႔လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ထက္ 
ပုိမနည္းေစရ။(less the one flash every second)။ အသံႏွင့္ အလင္းႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ 
ကိရိယာမ်ားကို လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

၁၀.၂.၂ Combination Units 
အသံထြက္သည့္ ကိရိယာမ်ားမွာ ဟြန္း(horn)၊ ဘဲလ္(bell) ႏွင့္ စပီကာ(speaker)တို႔ ျဖစ္သည္။ အသံႏွင့္ 

အလင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား(combination units)၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ 

 (၁) အခ်က္ေပးသံ(audible signal)ႏွင့္ အခ်က္ျပမီး(visible signal) ႏွစ္မ်ိဳးကုိ တစ္ၿပိဳက္နက္ ထုတ္ေပးသည္။  

 (၂) အသံအလြန္ဆူညံေနသည့္အခါ အခ်က္ေပးသံ(audible signal)ကို မၾကားႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးေရာင္ျဖင့္ 
အခ်က္ျပ(visible signal)ေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ 

 (၃) နားမၾကားသူမ်ားသည္ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္(visible signal) မီးေလာင္ေနေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။ 
(combination units) 

Combined signal ကိရိယာမ်ားကုိ ဗုိ႔အားမ်ိဳးစံု(all voltages up to line voltage)ျဖင့္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ 
24 volt dc ကုိ အသုံးျပဳထားသည့္ ကိရိယာကုိ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾကသည္။ ဝါယာႀကိဳး ႏွစ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
ဝါယာႀကိဳး(၄)ေခ်ာင္းျဖင့္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ သီးသန္႔ ဓာတ္အား(power supply) သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ fire alarm 
device မ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ တြ၍ဲလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

Combination appliance မ်ားကို အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုး၌ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ တပ္ဆင္ထားရန္ 
မလိုအပ္ေပ။ NFPA 72-2010 မွ chapter 18 ရိွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ fire alarm system ဒီဇိုင္နာ 
မ်ားသည္ visible appliance မ်ားကို ဦးစြာေနရာခ်ၿပီးမွ audible appliance မ်ားကို ေနရာခ်သည္။ 



Fire Alarm Systems                                                                                                        ေကာင္းထက္ၫြန္႔   

10-14 

၁၀.၂.၃ Summary of Standards: Public Mode Strobe Application 
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ပုံ ၁၀-၃၁ Strobe/Speaker Appliance ပုံ ၁၀-၃၂ System Sensor Fire Alarm Strobe w/ Weatherproof Box 

၁၀.၃ မီးသတ္စခန္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္းဆီသို႔ အလိုအေလ်ာက္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း  
 (၁) Building code လိုအပ္ခ်က္မ်ား(requirement)အရ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု(schools) စသည့္ 

အေဆာက္အဦမ်ား၌  alarm ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ alarm signal ကုိ မီးသတ္စခန္း(fire department)၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္း(monitoring station) စသည္ အေဝးတစ္ေနရာရိွစခန္း(off-site location) 
မ်ားဆီသို႔ ေပးပုိ႔ထုတ္လႊတ္ ေပးရန္ (transmit) လိုအပ္သည္။  

 (၂) ရည္ရြယ္ခ်က္(purpose)မွာ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္ခံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မီးသတ္ 
ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္(notify fire departments) ျဖစ္သည္။  

 (၃) Local alarm ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တံု႔ျပန္(respond)ၿပီးမွသာ alarm signal ကုိ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ မီးသတ္စခန္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္း ဆီသို႔ ေပးပုိ႔ ထုတ္လႊတ္(transmit)ရမည္။  

 (၄) သီးသန္႔ ဝါယာႀကိဳး(dedicated wire pairs)၊ တယ္လီဖုန္းလိုင္း၊ ဖုိက္ဘာ ေကဘယ္(fiber-optic cable) 
သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးမ့ဲဆက္သြယ္ေရး(wireless communication link)စသည့္နည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  

 (၅) အေဝးရိွ(off-site) မီးသတ္စခန္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္း ဆီသို႔ alarm signal ေပးပို႔(transmit)ရန္ building 
code ကုိ မီွျငမ္း ကုိးကား လိုက္နာရမည္။  

 
-End- 
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Alarm Notification Devices 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


