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Chapter-13  

Conventional And Addressable Fire Alarm Systems 
Fire alarm system တိုင္းတြင္ အဓိက components (၅)မ်ိဳး မရွိမျဖစ္ ပါဝင္ရမည္။ 

Component Description 
Control panel Receives signals and monitors them. Control panel also provides notifications in 

case of danger. 
Power Supply Provides power supply to the system. Power supply is located at the same place 

as the control panel. 
Keypad Allows entering the password for setting or disengaging the device. 
Zone feature Programmed to react to emergency situations For example, a zone detecting 

heat may respond by activating the sprinkler system within that zone, leaving all 
other zones unaffected. 

Input devices Includes the smoke and heat detectors. 
Output devices Includes audio aspects − vocal or Horn. 

Fire alarm system တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား(legal requirements) 
အတြက္သာမက အခ်ိန္ သက္သာေစရန္(saving time) ၊ ေငြ(money) ႏွင့္ လုပ္အားတို႔ သက္သာေစရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ အသံုးမ်ားသည့္ fire alarm system ႏွစ္မ်ိဳးမွာ conventional ႏွင့္ addressable alarm system တို႔ 
ျဖစ္သည္။ 

၁၃. ၁ အဓိကျခားနားခ်က္(Main Difference) 
အဓိကျခားနားခ်က္(main difference) မွာ addressable fire alarm system သည္ မီးေလာင္ေနသည့္ 

ေနရာအတိအက် သို႔မဟုတ္ activate ျဖစ္သည့္ device ၏ေနရာကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။  

Addressable system တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ device မ်ား အားလံုး၌ ကိုယ္ပိုင္ နံပါတ္(own unique 
address)ရွိသည္။ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အာ႐ံုခံၿပီးသည့္အခါ(detect လုပ္ၿပီးသည့္အခါ) device address သို႔မဟုတ္ 
device ရိွေနသည့္ေနရာကို main control panel တြင္ ေဖာ္ျပေပးေသာေၾကာင့္ ေနရာအတိအက် သိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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အေဆာက္အဦပုံ(floor plan)ေပၚတြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာ အတိအက်ကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာသို႔ မီးသတ္ သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းအလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။  

Conventional system မ်ားတြင္ မီးစေလာင္သည့္ေနရာ အတိအက် သို႔မဟုတ္ activate ျဖစ္သည့္ device 
ေနရာ အတိအက်ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။ ဇုန္မ်ား ခဲြျခား၍ ဝါယာႀကိဳးမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ 
ဇုန္တြင္ မီးေလာင္ေနေၾကာင္းကုိသာ သိႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္အေဆာက္အဦတြင္ အထပ္ႏွစ္ထပ္ပါရွိပါက 
ပထမထပ္(ေျမညီထပ္)ကို ဇုန္-၁(zone-1) အေနျဖင့္ ဝါယာႀကိဳး ခ်ိတ္ဆက္(loop)ၿပီး ဒုတိယထပ္ကို ဇုန္-၂((zone-2) 
အေနျဖင့္ ဝါယာႀကိဳး ခ်ိတ္ဆက္ထားလွ်င္ မည္သည့္အထပ္က တစ္ေနရာရာတြင္ မီးေလာင္ေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။ 
မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာ အတိအက်ကို ညႊန္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။   

 
ပံု ၁၃-၁ Conventional and addressable fire alarm system 

၁၃.၁.၁ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းပုံ ကြာျခားျခင္း(Wiring Differences) 
Addressable alarm system မ်ားတြင္ device မ်ားကို ကြင္းပံုသဏၭန္(loop) ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ Device 

မ်ား အားလံုးႏွင့္ control panel ကို ဝါယာႀကိဳး(၂)ေခ်ာင္းျဖင့္ ကြင္းပံုသဏၭန္(loop) ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ 
ဝါယာႀကိဳး၏ အဆံုး(၂)ဘက္ကို control panel ၌ တပ္ဆင္သည္။ (Both ends of the wire loop connect to the 
control panel.) 

Conventional alarm system မ်ားတြင္ device မ်ား အားလံုးသည္ တစ္ခုခ်င္းစီ control panel ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္သည္။ ဝါယာ၏အစ တစ္ဖက္(one end of the wire)သည္ device ႏွင့္ ခ်ိတ္ထားသည္။ တျခား 
တစ္ဖက္ကုိ control panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ Device မ်ား အားလံုးတြင္ control panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
ကိုယ္ပိုင္ ဝါယာႀကိဳး(own wire) တစ္စံုစီ ရိွၾကသည္။ Addressable system မွာက့ဲသို႔ ဝါယာႀကိဳးတစ္စံုကို device မ်ား 
အားလံုးဝိုင္း၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ 

 
ပုံ ၁၃-၂ Conventional fire alarm system 
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ပံု ၁၃-၃ Conventional system circuit 

 
ပုံ ၁၃-၄ Conventional or Non-Addressable System 

- Fire detectors are wired to the panel in groups known as zone  
- Identification of alarm status by zone  
- Fire detectors indicates either “Fire” or “ Normal” status only  
- System only indicate events but without event recording feature 

၁၃.၁.၂ ေစ်းႏႈန္း 
Conventional alarm panel မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း တပ္ဆင္ခ ကုန္က်စရိတ္ 

အလြန္မ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ device တိုင္းအတြက္ ဝါယာႀကိဳးတစ္စံုစီ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
Addressable system မ်ား တြင္ ဝါယာႀကိဳးတစ္စံု(one wire loop)သည္ device မ်ား အားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားသည္။ Conventional system မ်ားအတြက္ ဝါယာႀကိဳးမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ တပ္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားခ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမ်ားသည္။  

Addressable system မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစႏ္ိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ Addressable 
alarm panel မွ false alarm မျဖစ္ေပၚေအာင္ smoke detector ကို ျဖတ္သြားသည့္ ေလစီးႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေပးႏိုင္သည္။ False alarm ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ပ်က္ၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမ်ားႏိုင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ 

၁၃.၁.၃ စိတ္ခ်ရမႈ(reliable) 
Addressable alarm panel မ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်(reliable) ပိုျမင့္မားသည္။ ဝါယာအစြန္း 

(၂)ဘက္(both ends) စလံုးသည္ control panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုံ(၁၃-၅)တြင္ 
ျပထားသည့္အတိုင္း အစြန္းတစ္ဖက္(one end of the loop) ျပတ္ေတာက္သြားလွ်င္၊ ဝါယာႀကိဳးလြတ္သြားလ်ွင္ 
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သို႔မဟုတ္ မခ်ိတ္မိေတာ့လွ်င္ အျခားအစြန္း တစ္ဖက္သည္ control panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
signal မ်ား ဆက္လက္ေပးပို႔ ႏိုင္ေသးသည္။ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း လံုးဝ မျပတ္ေတာက္သြားေပ။ Loop 
isolation module မ်ားကို အသံုးျပဳ ထားသည္။ Device တစ္ခုခု ပ်က္စီးသြားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မခ်ိတ္ဆက္ေတာ့လွ်င္ 
circuit သည္ ဆက္လက္ အလုပ္ လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ Conventional system မ်ားတြင္ ဝါယာႀကိဳး 
ျပတ္ေတာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ device ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားသည္။ 

  

 
ပုံ ၁၃-၅ Typical Conventional or Non-Addressable System Fire Alarm System Configuration 

၁၃.၁.၄ Overall 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား(functions)အရ addressable fire alarm သည္ ပို၍ သာလြန္(superior) သည္ဟု 

ဆိုႏိုင္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည္။ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။ တပ္ဆင္ခ 
ေစ်းေပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးေပါင္း၍ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်ွင္ conventional system သည္ ပုိ၍ ကုန္က် 
စရိတ္ သက္သာသည္။ Conventional system မ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းသည့္ အေဆာက္အဦ အေသးစားမ်ားအတြက္ 
အလြန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ စနစ္မ်ိဳး မလိုအပ္လွ်င္၊ ႐ိုးရွင္း၍ ေသးငယ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား  
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အတြက္ conventional system မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္၍ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္။ 

အသုံးျပဳသူလိုအပ္ခ်က္(customer requirements)အရ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊တပ္ဆင္ျခင္း(supervise installation 
of equipment)၊ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲြေျပာင္းျခင္း(testing and commissioning of the system)၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား 
ေပးျခင္း(training of the operating personnel) အားလုံးကုိ အေျခခံ၍ system design ကုိ အေကာင္းဆုံး 
(optimum) ျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ ။ 

၁၃.၂ Fundamental configuration 
Fire alarm control panel သည္ system တစ္ခုလုံး၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္တူသည့္ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။ 

Input မ်ားႏွင့္ system integrity ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ output မ်ား ႏွင့္ relay မ်ားကို control လုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ 
ေပးသည္။ 

 
ပုံ ၁၃-၆ Addressable fire alarm system 

၁၃.၂.၁ Conventional Fire Alarm Systems 
Conventional fire alarm system မ်ားကို လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စတင္အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ 

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈ(reliability) ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာခ့ဲသည္။ 
Conventional system မ်ားသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္၊ အိုးအိမ္တို႔ကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ Conventional fire alarm system မ်ားသည္ ေသးငယ္သည့္စနစ္မ်ား(smaller 
systems)၊ ကုန္က်စရိတ္ မတတ္ႏိုင္သည့္(budget constraints)အခါမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈ(best 
choice)  ျဖစ္သည္။ 

Conventional fire alarm system တစ္ခုတြင္ Fire Alarm Control Panel (FACP)သည္ ဦးေႏွာက္ 
('intelligence' of the system) ျဖစ္သည္။ Conventional detector သို႔မဟုတ္ call point တို႔မွ signal ရရွိသည့္ 
အခါ alarm sounder မ်ားႏွင့္ remote signalling equipment မ်ားဆီသို႔ ပ႐ိုဂရမ္(program) လုပ္ထားသည့္အတိုင္း 
signal ထုတ္ေပးရန္ command ေပးသည္။  

Fire control panel ႏွင့္ conventional detector မ်ားကို သီးသန္႔(dedicated) circuit ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားသည္။ အေဆာက္အဦ၏ ကာကြယ္မည့္ ေနရာကုိ သတ္မွတ္၍ ဇုန္(zone) သို႔မဟုတ္ ဧရိယာ(area) circuit 
တစ္ခုစီျဖင့္ ဝါယာႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းထားသည္။ Conventional fire alarm system တစ္ခုတြင္ ဇုန္တစ္ခု၏ 
အက်ယ္ဆုံး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ(maximum size)သည္ မိမိလုိက္နာရမည့္ ေဒသဆိုင္ရာ code သို႔မဟုတ္ local 
standard မ်ား အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ Detector မ်ားတြင္ Normal (healthy) ႏွင့္ Alarm ဟူ၍ အေျခအေန 
ႏွစ္ခု(two states) ျဖစ္ႏိုင္သည္။  
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၁၃.၂.၂ Addressable Fire Alarm System 
Addressable fire alarm system မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ လ်င္ျမန္စြာ အာ႐ံုခံႏိုင္ျခင္း(speed of 

detection)၊ မီေလာင္သည့္ေနရာကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း(identification of the location of a fire)၊ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ Addressable fire alarm system ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို အေတာ္အသင့္ 
လက္ခံ(tolerance to faults in the system wiring)ႏိုင္သည္။ ဝါယာႀကိဳးတစ္စံု(single pair of wires)ျဖင့္ device 
အေရအတြက္ (၂၀၀)ေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္။ ႀကီးမားသည့္ စနစ္မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္သက္သာ 
(cost savings in the wiring of large systems)သည္။ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ဝါယာႀကိဳး 
သြယ္တန္းခ ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ စရိတ္သည္အလြန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္။  

တပ္ဆင္ရမည့္ fire alarm system သည္ ေသးငယ္သည့္ စနစ္မ်ားအတြက္ addressable system ႏွင့္ 
conventional system တို႔၏ ကြျဲပားျခားနားခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တို႔ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ 
ႀကီမားသည့္ စနစ္မ်ားအတြက္ addressable fire alarm system မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္သက္သာ 
ေသာ္လည္း ေသးငယ္သည့္စနစ္မ်ားတြင္ conventional system ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွေပ။ 

 
ပုံ ၁၃-၇ Addressable fire alarm system 

 
ပုံ ၁၃-၈ Addressable System 

 Each fire detector is provided with an address  
 Identification of alarm status by zone and by address  
 Fire detectors indicates various condition such as smoke level  
 Indicates and records system events  

၁၃.၂.၃ Analogue Addressable Fire Alarm Systems  
Conventional system ႏွင့္ analogue addressable fire alarm system တို႔တြင္ ကဲြျပားခ်က္ မ်ားစြာ 

ရွိသည္။ လိုသလို ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ တို႔းခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္း(adding more flexibility)၊  intelligence ျဖစ္ျခင္း၊ မီးေလာင္လ်ွင္ 
လ်ွင္ျမန္စြာ ေနရာအတိအက် ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း(speed of identification)ႏွင့္ control လုပ္ရာတြင္ အားသာခ်က္မ်ား  
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ရိွျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။  

Analogue addressable fire alarm system မ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား(larger 
premises) ႏွင့္႐ႈပ္ေထြးသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား(complex system requirement)ရိွသည့္  အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။ Analogue addressable system တြင္ အေဆာက္အဦ အႏွ႔ံအျပားတြင္ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ detector မ်ားကို ကြင္းပုံသဏၭာန္အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္(wired in a loop)သည္။  

 
ပုံ ၁၃- ၉ Addressable fire alarm system at office area 

 
ပုံ ၁၃-၁၀ Analogue addressable fire alarm system တစ္ခု၏ schematic ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ပုံ ၁၃-၁၁ Addressable fire alarm system တစ္ခု၏ schematic ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 
ပုံ ၁၃-၁၂ Typical Addressable Fire Alarm System Configuration  
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Analogue addressable fire alarm system မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ control panel သည္ detector မ်ား 

အားလံုး ႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ ဆက္သြယ္(communicate)ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကုိ လက္ခံ 
(receives a status report) သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္သည္။ Detector တိုင္း ကိုယ္ပုိင္နံပါတ္(address) ရွိေသာေၾကာင့္ 
control panel တြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာကို အတိအက် ေဖာ္ျပ(display/ indicate the precise location) 
ႏိုင္သည္။ မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာ(location of fire)အတိအက်ကို သိႏိုင္သည္။ Conventional system တြင္ 
ကာကြယ္လိုသည့္ေနရာကုိ ဇုန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ပုိင္းျခား၍ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာကုိ ခန္႔မွန္းျခင္း('zoning' of the 
system) သေဘာတရားကို addressable system တြင္ အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ေပ။ 

Addressable detector မ်ားသည္ intelligent device မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္း(capable of reporting fire or fault condition)ရိွသည္။  Fire 
status သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ device ၌ မည္သည့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနသည္(fault status)ကုိ ထုတ္ေပး 
ႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္(pre-alarm warnings)မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ မီးခိုး(smoke) သို႔မဟုတ္ အပူ 
(heat)မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေန(preset level) သုိ႔ေရာက္သည့္အခါ ထြက္ခြာသြားရန္ 
အခ်က္ေပးသံ(full evacuation sounder)ကုိ conventional ႏွင့္  addressable ႏွစ္မ်ိဳး စလံုးက ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

Analogue fire alarm system မ်ားတြင္ fire alarm panel တစ္ခုႏွင့္ ဇုန္(zone)မ်ား ပါဝင္သည္။ 
အနည္းဆံုး detection zone (၂) ခုႏွင့္ bell zone (၂)ခု ပါဝင္သည္။ Detector မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ circuit (ဇုန္) 
အနည္းဆုံး(၂)ခု ႏွင့္ bell သို႔မဟုတ္ sounder မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ circuit (ဇုန္) အနည္းဆုံး (၂)ခု ပါရိွသည္။  

Detection zone တိုင္းတြင္ break glasses ၊ smoke detector ႏွင့္ heat detector စသည့္ ကိရိယာမ်ားကုိ 
radial from ပံုစံျဖင့္ fire alarm panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ဇုန္ဆိုသည္မွာ detect လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဧရိယာေနရာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အထပ္တစ္ထပ္လွ်င္ detection ဇုန္တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။  

 
Radial detection circuit ၏ အဆုံးတြင္ end of line device တစ္ခု အျမဲတပ္ဆင္ထားရသည္။ ေနာက္ဆံုး 

ကိရိယာ(last device)၏ အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဘးနားတြင္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ End Of Line 
(EOL) သည္ circuit ပ်က္စီးမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဝါယာႀကိဳး မပ်က္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေအာင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မီးေလာင္သည့္အခါ circuit မ်ား ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မရိွဘဲ ေကာင္းမြန္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရသည္။  

Bell circuit မ်ား တပ္ဆင္ထားပံုမွာ တူညီၾကေသာ္လည္း bell မ်ား ထားရွိသည့္ေနရာ ကဲြျပားသည္။ Bell 
zone ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု criss cross ပံုစံျဖင့္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပမာ-Bell 1 ကို 
ဇုန္-၁ တြင္၊ Bell 2 ကို ဇုန္-၂ တြင္၊ Bell 3 ကို ဇုန္-၁ တြင္၊ Bell 4 ကို ဇုန္-၂ တြင္ စသည္ျဖင့္ criss cross ပံုစံမ်ိဳး 
တပ္ဆင္ထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ bell circuit တစ္ခုခ်ိဳ႕ယြင္းခ့ဲေသာ္ တျခား 
circuit မွ bell သံကို ၾကားႏိုင္သည္။ Bell circuit မ်ား၌လည္း end of line device တပ္ဆင္ရသည္။ Bell circuit 
တိုင္း၏ ေနာက္ဆံုး ဘဲလ္တြင္ End Of Line (EOL) တပ္ဆင္ထားရသည္။ Circuit မ်ားကုိ monitor လုပ္ရန္အတြက္   

Detector တိုင္းတြင္ ကိုယ္ပုိင္နံပါတ္(unique address)ရွိသည္။ အေဆာက္အဦအရြယ္အစား(size of 
the system)ႏွင့္ ဒီဇု္ိင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား (design requirements) ကို လိုက္၍ loop အေရအတြက္ ကဲြျပားသည္။ 
အေဆာက္အဦ ပိုႀကီးမားေလ loop အေရအတြက္ ပိုမ်ားေလျဖစ္ၿပီး system ဒီဇုိင္း ပိုရႈပ္ေထြးေလ ျဖစ္သည္။ 

System မ်ားတြင္ မီးခံေကဘယ္ႀကိဳး(fire resistant cable)ကို အသံုးျပဳရမည္။ Bell circuit မ်ားအတြက္ 
သာမာန္ေကဘယ္(standard cable)မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Detection circuit အတြက္ system တစ္ခုလံုးကို 
မီးခံေကဘယ္ႀကိဳး(fire resistant cable)မ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ Detection 
circuit မ်ားအတြက္ ေကဘယ္ႀကိဳးအရြယ္အစား(cable size)သည္ 1.5mm ျဖစ္ၿပီး sounder circuit မ်ားအတြက္ 
2.5mm ျဖစ္သည္။  
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End Of Line (EOL) device မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

မီးေလာင္(in the event of a fire)သည့္အခါ device တစ္ခုခုက activate လုပ္ေသာေၾကာင့္ fire alarm 
panel ေပၚရွိ ေျမပံုေပၚတြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ ဇုန္သည္ မီးလင္းေနလိမ့္မည္။  

 
ပုံ ၁၃-၁၃ Standard “Zone” Fire Alarm System 

၁၃.၃ Addressable Fire Alarm Systems 
Addressable fire alarm မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းမႈ(၂)ပုံစံမ်ိဳး ခဲြျခားထားသည္။ 

(၁) Loops for detection, and radials for the sounders 
 Detection circuit ကုိ loop အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းၿပီး sounder circuit ကုိ radial ပုံစံျဖင့္ 

သြယ္တန္းျခင္း 

(၂) Loops that can both act for detection and sounders together 
 Loop တစ္ခုတည္းျဖင့္ detection circuit  အျဖစ္ ႏွင့္ sounders circuit  အျဖစ္ တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း 

System မ်ားတြင္ မီးခံေကဘယ္ႀကိဳး(fire resistant cable)မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။ ေကဘယ္ 
အရြယ္အစား(cable size)သည္ 2.5mm ျဖစ္သည္။ 

၁၃.၃.၁ Loops for Detection and Radials For the Sounders   
ဤ system တြင္  သီးသန္႔ circuit ႏွစ္ခု လိုအပ္သည္။ မတူညီသည့္ အလုပ္(၂)မ်ိဳး(separate tasks) 

လုပ္ရန္အတြက္ loop မ်ားကို panel ပုံစံျဖင့္ သြယ္တန္းထားသည္။ Smoke detector မ်ား၊ break glasses ၊ heat 
detector မ်ား ၊ interface မ်ားစသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိရိယာမ်ားအားလံုးကုိ အေဆာက္အဦ၏ သတ္မွတ္ ထားသည့္ 
ေနရာအႏံွ႔ လႊမ္းျခံဳမိေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ ဝါယာႀကိဳးသည္ panel ဆီသို႔ ျပန္လာ၍ အဆံုးသတ္ သည္။ Loop 
အတြင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာတြင္ isolating device တပ္ဆင္ထားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ နံရံကုိ ျဖတ္သြားသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ isolator တပ္ဆင္ထားသည္။ 

Loop isolator မ်ားကို circuit လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္(protect the continuity 
of the circuit) တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  
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ပုံ ၁၃-၁၄ Common addressable fire alarm system 

 
ပုံ ၁၃-၁၅ Addressable loop isolator example 

Detection loop ပ်က္စီးျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ထိခိုက္မႈ၊ 
ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ isolator တပ္ဆင္ထားသည့္ဘက္သည္ ျပတ္ေတာက္သြားလိမ့္မည္။ က်န္ device 
မ်ား အားလံုး မျပတ္ေတာက္ဘဲ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနလိမ့္မည္။ 

Detection circuit ၏ isolated cable ၏ ႏွစ္ဘက္စလံုး(မည္သည့္ ဘက္မဆို)ရွိ device မ်ားႏွင့္ 
အဆက္မျပတ္သြယ္တန္းမႈ(continuity) တည္ရွိေနလိမ့္မည္။ Device မ်ားတြင္ သီးသန္႔နံပါတ္(address) ကိုယ္စီ 
ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုနံပါတ္မ်ား ႏွင့္ detector တပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာကို ယွဥ္တဲြျခင္း(mapping) ျပဳလုပ္ထားသည္။ 
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Device မ်ား၏ address ကို လိုက္၍ commissioning engineer က laptop သို႔မဟုတ္ PC မွ တစ္ဆင့္ ပ႐ိုဂရမ္ 
ျပဳလုပ္သည္။   

System မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး loop (၂)ခု အသံုးျပဳရမည္။ Loop တစ္ခုတြင္ အမ်ားဆံုး device (၁၂၈)ခု 
တပ္ဆင္ထားႏုိင္သည္။ 

၁၃.၃.၂ Loops that can both act for detection and sounders together  
ဤ system မ်ားသည္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္ system မ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ကဲြျပားခ်က္တစ္ခုမွာ sounders (bell 

circuit)မ်ားအတြက္ သီးျခား(separate)  circuit မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။   

ဤ loop မ်ားသည္ မီးေလာင္သည့္အခါ(in the event of a fire) အခ်က္ေပးသံ ျမည္ေစရန္ ဆားကစ္၏ 
အဖိုႏွင့္အမကို ေျပာင္းေပး(capable of changing the polarity of the circuit) ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- Detection mode 
တြင္ အနီေရာင္ ဝါယာႀကိဳးသည္ အဖို(positive) ျဖစ္ၿပီး အနက္ေရာင္ ဝါယာႀကိဳးသည္ အမ(negative) ျဖစ္သည္။ 
Alarm အသံထြက္ေပၚရန္ အတြက္ အနီေရာင္သည္ အမ(negative) ျဖစ္ၿပီး အနက္ေရာင္သည္ အဖို(positive) 
ျဖစ္သည္။ Circuit ၏ polarity ကုိ ေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။   

 
ပုံ ၁၃-၁၆ Addressable combined fire and sound loop circuits 

၁၃.၄ Addressable Fire Alarm Control Panels 
Addressable panel မ်ားသည္ conventional panel မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္ 

(advanced)သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။ Information capacity ပိုေကာင္းသည္။ Control 
flexibility ပိုေကာင္းသည္။ Addressable fire alarm panel မ်ားကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ထုတ္လုပ္သူမ်ား 
(manufacturers)က microcontroller မ်ားကို အေျခခံ၍ တီထြင္ခ့ဲၾကသည္။ 

၁၃.၄.၁ Signaling Line Circuits (SLC) 
Addressable fire alarm control panel မ်ားတြင္ တစ္ခုထက္ ပိုမ်ားသည့္ Signaling Line Circuit (SLC) 

မ်ား ပါဝင္သည္။ Loop သို႔မဟုတ္ Signaling Line Circuit loop ဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။ Panel တစ္ခုတြင္ SLC အေရ 
အတြက္ (၃၀)အထိ ရွိႏိုင္သည္။  
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အသံုးျပဳထားသည့္ protocol ေပၚမူတည္၍ Signaling Line Circuit(SLC)မ်ားတြင္ monitor and control 
device ရာေပါင္းမ်ားစြာကို တပ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ Protocol မ်ား အေပၚမူတည္၍ detector မ်ားႏွင့္  input/output 
module မ်ားကုိ ေရာေႏွာ၍ အတူတကြ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕ protocol မ်ားသည္ channel capacity ၏ ၅၀%ကို  
detector မ်ားႏွင့္ sensor မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ က်န္ 50% ကို input ႏွင့္ output module မ်ားအတြက္ 
သံုးသည္။  SLC သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ device မ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို  လွမ္းေတာင္းသည္။ (Poll 
လုပ္သည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရိွသည္။။) ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေပၚမူတည္၍ poll လုပ္သည့္ device အေရအတြက္ ကဲြျပား 
ႏိုင္သည္။ ႀကီးမားသည့္ စနစ္(large system)မ်ားတြင္ Signaling Line Circuit (SLC) မ်ားစြာ ပါရွိသည္။  

Signaling line circuit တြင္ ပါဝင္သည့္ device တိုင္း၌ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္(own address) ရွိေသာေၾကာင့္ 
panel သည္ Fire alarm control panel ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ device တိုင္း၏ အေျခအေန(state of each 
individual device)  ကို သိႏိုင္သည္။  

 
ပုံ ၁၃-၁၇ Fire alarm system 

အသုံးမ်ားသည့္ addressable input (initiating) device မ်ားမွာ 

(၁) Heat detectors (Rate of rise and fixed temperature) 
(၂) Manual call points or manual pull stations 
(၃)  Notification appliances (Simplex systems with true alert signals only) 
(၄) Smoke detectors (၈) Flow control 
(၅) Responders (၉) Pressure 
(၆)  Fire sprinkler system inputs (၁၀) Isolate ႏွင့္ 
(၇) Switches (၁၁) Standard switch တို႔ျဖစ္သည္။ 
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Addressable output device အခ်ိဳ႕သည္ relay မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Relay မ်ားမွာ 
 (က) (Warning system/Bell) Relays 
 (ခ) Door holder relays ႏွင့္ 
 (ဂ)  Auxiliary (control function) relays တို႔ျဖစ္သည္။ 

Relay မ်ားသည္ လုပ္ငန္းကိစၥေပါင္းမ်ားစြာ(variety of functions)ကို control လုပ္ႏိုင္သည္။ 
 (က) ပန္ကာဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း(switching smoke fans on or off) 

 (ခ) တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း(closing/opening doors) 

 (ဂ)  မီးသတ္စနစ္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစျခင္း(activating fire suppression systems) 

 (ဃ) Notification appliance မ်ားကုိ activate လုပ္ေပးျခင္း၊ အသံျမည္ေစျခင္း (activating 
notification appliances) 

 (င) ႈIndustrial equipment မ်ားကို ရပ္တန္႔ေစျခင္း (shutting down industrial equipment) 

 (စ) ဓာတ္ေလွကားမ်ားကို ျပန္ေခၚျခင္း(lift-homing)ႏွင့္ တံခါးမ်ားဖြင့္ေပးျခင္း(recalling elevators to 
a safe exit floor) 

 (ဆ) တျခား fire alarm panel မ်ားကို activate လုပ္ျခင္း- alarm panel ၊ communicator ကို အလုပ္ 
လုပ္ေစျခင္း (activating another fire alarm panel or communicator) 

၁၃.၅  Fire Alarm Panel မွ Function မ်ား 
Mapping 
 Mapping ဆိုသည္မွာ detector မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာႏွင့္ detector ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္(address)တို႔ 

ယွဥ္တြျဲခင္း(mapping)ျဖစ္သည္။ Mapping ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ input device တစ္ခုခု active ျဖစ္လွ်င္ 
မည္သည့္ output device မ်ားႏွင့္ relay မ်ားကို activate လုပ္မည္ဆိုသည့္ logic မ်ားကို ယွဥ္တဲြျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (When an input device is activated, a certain output device 
(or relay) is activated.) 

Zones 
 ဇုန္ဆိုသည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ ေနရာမ်ား၊ အထပ္မ်ားကို ေသးငယ္သည့္ ဧရိယာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ 

ပိုင္းျခားထားသည့္ ေနရာငယ္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားေနရာ အက်ယ္၊ အထပ္၊ အလႊာ၊ 
တပ္ဆင္မည့္ device ၊ ကာကြယ္ မည့္ အရာတို႔ကို လိုက္၍ ဇုန္မ်ားခဲြျခား၊ ပိုင္းျခားထားသည္။  

Groups 
 Group တစ္ခုတြင္ output device ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ Relay စသည့္ single input တစ္ခုမွ smoke 

detector သုိ႔မဟုတ္ MCP စသည့္ စုေဝးထားသည့္ (group လုပ္ထားသည့္) output device မ်ားကို   
ယွဥ္တြျဲခင္း(mapping) ျဖစ္သည္။ Program လုပ္ရန္ အုပ္စုဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အစုဖဲြ႔ထားျခင္း 
ေၾကာင့္ ပ႐ိုဂရမ္ ျပဳလုပ္ရာ လြယ္ကူ သည္။ Input မ်ားစြာကုိ တူညီသည့္ output ျဖင့္ တြထဲားေပးျခင္း 
(many inputs map to the same outputs)  ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ တစ္ခုေျပာင္း႐ံုျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သြားသည္။ တစ္ခု ေျပာင္း႐ံုျဖင့္ အစုဖဲြ႔(group) ထားေသာေၾကာင့္ အားလံုး ေျပာင္းလဲသြားသည္။  

Boolean logic 
 Boolean logic သည္ fire alarm panel ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Panel ကုိ လိုက္၍ အသုံးျပဳ 

ႏိုင္သည့္ boolean logic မ်ားစြာ ကဲြျပားသည္။ Boolean logic ကုိ အသုံးျပဳ၍ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသည့္ 
ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကုိ လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ ေရးသားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ panel သည္ မီးသတ္ဌာနသို႔ 
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အလိုအေလ်ာက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ထားႏိုင္သည္။ တစ္ခုထက္ ပိုမ်ားသည့္ device မ်ား 
activate လုပ္ရန္ ႏွင့္ staged evacuation procedure မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။  

Networking 
 Panel တစ္ခုမွ input သည္ တျခား panel တစ္ခုမွ output ကို activate လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ panel 

မ်ားစြာကို system တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ networking နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ၍   ေပါင္းစုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တျခားေသာ system မ်ားမွ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္(monitor)ရန္ 
လိုအပ္သည္။ (Networking is often used in situations where one panel is not large enough, or in 
multiple-building situations.) အေဆာက္အဦ အလြန္ႀကီးမားလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦ 
မ်ားစြာ စုေပါင္းထားသည့္ဝင္း ျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ fire alarm panel မ်ားအား networking 
နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေပါင္းစည္း(integrate လုပ္)ရန္ လိုသည္။  

Networking နည္းပညာျဖင့္ fire alarm panel မ်ားကို ခဲြျခားထားေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚလွ်င္၊ 
offline ျဖစ္လွ်င္၊ အမွားရွိလွ်င္၊ fire alarm system တစ္ခုလံုး မရပ္တန္႔သြားေပ။ Fire alarm panel 
တစ္ခုခ်င္းစီသာ အလုပ္မလုပ္ျခင္ းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚ(failure)သည့္အခါ သို႔မဟုတ္  ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား(maintenance) ျပဳလုပ္သည့္အခါ အဆင္ေျပသည္။ Hardware သို႔မဟုတ္ software 
architecture ျဖင့္ sub-network မ်ားအျဖစ္ ပုိင္းျခားထားႏိုင္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ network ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားသည့္ system မ်ားသည္ ေစ်းႀကီး၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ(training)မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္ protocol တစ္ခုမွ BACnet ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း industrial net 
work မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ Mircom ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ BACnet interface ကို အသံုးျပဳ၍ fire alarm 
control panel ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။  

Fire alarm control panel ႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္(interconnected)ထားသည့္ တျခား system မ်ားမွာ 
HVAC ၊ building automation controllers ၊ security/access control သို႔မဟုတ္ elevator controllers 
တို႔ျဖစ္သည္။ Interoperable system မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ(long term maintenance 
cost) ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ပိုေကာင္းသည့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ(emergency response)မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ 

လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက Arcnet protocol ကို စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(industrial applications) 
တြင္ အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ Fire alarm control panel မ်ား networking ျပဳလုပ္ရာတြင္ Arcnet protocol ကုိ 
အသံုးျပဳသည္။  

တခ်ိဳ႕ေသာ panel မ်ားတြင္ standard Ethernet ကို အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ေတြ႔ရခဲသည္။ ထုတ္လုပ္သူ 
မ်ားသည္ ကုိယ္ပိုင္(proprietary) protocol မ်ားကို သံုးၾကသည္။ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းသည္ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ Bridging layer အလြယ္တကူရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
အဆင္ေျပသည္။ Proprietary network မ်ား ႏွင့္ BACnet network တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ 
ႏိုင္သည္။ Networking နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ fire alarm panel မ်ား အားလံုးမွ အေျခအေနမ်ားကို 
panel တစ္ခုတည္း ေနရာတစ္ခုတည္းမွ ေစာင့္ၾကည့္(monitor)ႏိုင္သည္။ 

Monitoring 
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ International Building Code(IBC) အရ fire alarm ႏွင့္ sprinkler system မ်ားကို 

approved supervising station မွ ေစာင့္ၾကည့္(monitor)ေနရမည္။ 

Fire alarm system သည္ ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခခံ၍တည္ေဆာက္ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္(computer-
based control)ျဖစ္ၿပီး central station ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။  အေမရိကန္ရိွ fire alarm system 
အမ်ားစုတြင္ UL listed သို႔မဟုတ္ FM global တို႔မွ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ(approved)သည့္ supervising 
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station မွ ေစာင့္ၾကည့္(monitor)ႏိုင္သည့္ feature ပါရွိသည္။ အေဆာက္အဦ၏ ေျမပံုေပၚတြင္ LED မ်ားျဖင့္ 
ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည္။ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက 
အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္၍ လုိအပ္သလို ထိန္းေၾကာင္းေပးသည္။ 

Building plan၊ floor plan၊ zone plan စသည့္ ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာကို fire alarm 
panel ေပၚတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးသည္။ System မ်ားတြင္ touch screen ပါရွိသည္။ ေမာ္နီတာႏွင့္ 
mouse ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Touch screen ကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အမွားျပဳလုပ္မိ (misaligned and 
for mistakes) ႏိုင္သည္။ 

System functions 
 Fire alarm panel တစ္ခုေပၚတြင္ system function မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ 
System Reset   
 Reset လုပ္ရန္ လိုသည္။ Panel တြင္ alarm condition ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ initiating device မ်ား အားလံုးကို 

reset လုပ္ၿပီးေနာက္ panel မွ alarm condition မ်ား ေပ်ာက္သြားသည္။ Initiating device မ်ားသည္ 
alarm ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ System  reset လုပ္ၿပီးေနာက္  ဥပမာ- smoke detector အနီးတြင္ မီးခိုး(sense 
smoke)မ်ား ရွိျခင္း  manual pull station သည္ activated position ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ System 
reset ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ supervisory condition မ်ားကို clear လုပ္ရန္လုိသည္။ System reset ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖင့္ trouble condition မ်ား ေပ်ာက္မသြားႏိုင္ေပ။ Device မ်ား ဝါယာႀကိဳး မ်ား၊ မီးခိုးမ်ားအားလံုး ပံုမွန္ 
ေနသားတက်ျဖစ္ၿပီးမွသာ trouble condition သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ (clear) သြားလိမ့္မည္။  

UK ႏွင့္ US panel အမ်ားစုတြင္ "System Reset" မျပဳလုပ္ခင္ "Silence" သို႔မဟုတ္ "Acknowledge" 
လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

Acknowledge 
 Panel မ်ားေပၚတြင္ ဤ acknowledge function ကို အတိုေခါက္အားျဖင့္ "ACK" ဟု ေရးသားေလ့ရွိသည္။ 

Alarm ၊ trouble စသည့္ ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ အေျခအေန(abnormal situation)ျဖစ္ေနသည္ကုိ သိရွိေၾကာင္း 
အမွတ္အသား ျပဳျခင္း(acknowledge) ျဖစ္သည္။   

Acknowledge(ACK)ဆုိသည္မွာ alarm အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ trouble ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ 
သိရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

Drill 
 Fire drill ဆိုသည္မွာ မီးေလာင္လ်ွင္ အေဆာက္အဦအတြင္း၌ ရိွေနသူမ်ား မည္က့ဲသို႔ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ 

ထြက္ခြာသြားရမည္ကုိ သိရိွကြ်မ္းဝင္ေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Drill ကို "manual evacuation" 
သို႔မဟုတ္ "evacuate" ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိသည္။ Drill function ပါရွိသည့္ panel သည္ 
system အတြင္း ရိွ notification appliance မ်ားကို activate လုပ္ေပးသည္။ Fire drill ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
drill function ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ alarm သည္ မီးသတ္စခန္း(fire department) 
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စခန္း(monitoring center)ဆီသို႔ ပို႔လႊတ္လိုက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  fire drill 
မလုပ္ခင္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

Signal Silence 
 “Alarm Silence" သို႔မဟုတ္ "Audible Silence" function ျဖစ္သည္။ Fire alarm system မ်ား၏ 

configuration အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ထို function သည္ system တစ္ခုလုံးရိွ notification appliance 
မ်ားအားလုံး  အသံတိတ္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ audible alarm တစ္ခုတည္း 
ကိုသာ တိတ္ဆိတ္္ေအာင္(silence) ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Strobe light မ်ားသည္ ဆက္လက္၍ 
လင္းၿမဲလင္း ေနလိမ့္မည္။  
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Audible silence ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား(emergency responders) အဆင္ေျပစြာ 
ေျပာဆိုဆက္သြယ္(easier communication)ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္း(final full test) 
မျပဳလုပ္ခင္ အႀကိဳစမ္းသပ္မႈ(preliminary test)မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။  

Lamp Test 
 Lamp test ကို"Flash test" ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ Fire alarm panel ေပၚတြင္ lamp test ဟုသည့္ 

ခလုတ္တစ္ခု ပါရွိသည္။ ထို function သည္ LED မ်ား ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္သည္။ Code အရ 
multi-zone panel မ်ားတြင္ system ကို reset လုပ္ၿပီးေနာက္ "Lamp Test" လုပ္ရန္ ခလုတ္(button) 
တစ္ခု ပါရွိရမည္။  

Panel Alerting 
 Fire alarm system တြင္ ျပႆနာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေနသည္(potentially serious problem) 

ကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ panel ေပၚတြင္ alerting indicator ပါဝင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ LED မီးလင္း ေနလိမ့္မည္။ 
အသံတစ္မ်ိဳး ျမည္ေနလိမ့္မည္။ Fire alarm panel မ်ားအားလုံးတြင္  အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ indicator 
မ်ား အားလုံး မပါရိွႏိုင္ေပ။  

Alarm 
 Alarm သည္ မီးေလာင္ေနကုိ ေဖာ္ျပသည့္ "Fire" သို႔မဟုတ္ "General Alarm" ျဖစ္သည္။ Smoke detector 

မ်ား၊ heat detector မ်ား၊ sprinkler flow switch မ်ား၊ manual pull station မ်ား၊ manual call point မ်ား၊ 
စသည္တို႔ တစ္ခုခုမွ activate ျဖစ္ကာ fire alarm panel တြင္ alarm အေျခအေနတစ္ခု (alarm condition) 
ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း သတိေပးသည္။  

Alarm အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူမ်ားထြက္ခြာသြားရန္ horn မ်ား ႏွင့္ strobe မ်ား၊  
စသည့္ notification appliance မ်ား activate ျဖစ္လိမ့္မည္။  Fire alarm panel ေပၚတြင္ alarm စတင္  
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနရာ(alarm originated)ကို ေဖာ္ျပေပးသည္။  

Alarm ျဖစ္ေပၚသည့္ device ကုိ reset လုပ္ၿပီးမွသာ alarm panel ကုိ reset လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဥပမာ- 
manual pull station ၏ handle ကုိ ပုံမွန္မူလေနရာ(normal position) ေရာက္သြားေစၿပီမွသာ panel ကို  
reset လုပ္၍ ရသည္။  

Audible Silence 
 Audible silence indicator ကုိ "Alarm" indicator မ်ားျဖင့္ တြ၍ဲ နားလည္သင့္သည္။ Audible silence ၏ 

အဓိပၸာယ္သည္  fire alarm panel သည္ alarm condition ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ notification 
appliance မ်ားကုိ အသံတိတ္ေအာင္(silence) ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

Alarm ျမည္သံကုိ တိတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး(alarm is silenced)ေနာက္ alarm condition ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ 
အတြက္ emergency service မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ elevator မ်ား၊ stairway pressurization function ႏွင့္ 
ventilation function  စသည့္ function မ်ား ဆက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ audible silence 
လုပ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ alarm အသစ္ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာလ်ွင္ notification appliance မ်ား re-
activate ျဖစ္လိမ့္မည္။  

Pre Alarm 
 တခိ်ဳ႕ေသာ system မ်ားတြင္ alarm ကုိ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။ ထိုသို႔ pre alarm ႏွင့္ alarm 

ဟူ၍ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ alarm ထုတ္ေပးသည့္ system မ်ားကုိ two stage system ဟု ေခၚသည္။ Pre 
alarm ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ LED မီးျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ Device ႏွစ္မ်ိဳး အသုံးျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း device 
တစ္မ်ိဳးမွာ alarm အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ထုတ္ေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း pre alarm ႏွင့္ alarm ျဖစ္ေပၚေအာင္ 
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ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္(predetermined time limit) ေရာက္လ်ွင္ pre alarm ျဖစ္ေပၚသည္။ 
ထိုအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားလ်ွင္ full alarm ျဖစ္ေပၚေအာင္ ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ထားႏိုင္သည္။  

False alarm ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ two stage system ကုိ အသုံးျပဳေလ့ရိွသည္။ လူမ်ားကုိ 
ထြက္ခြာေစရန္ ခက္ခဲေသာ ေဆး႐ံုက့ဲသို႔ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၌ two stage system ကုိ 
အသုံးျပဳေလ့ရိွသည္။ 

Pre alarm LED မီးလင္းေနျခင္း device တစ္ခုခု activate ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Smoke detector 
အတြင္းသို႔ မီးခိုးအနည္းငယ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း pre alarm ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လုံေလာက္ေအာင္ 
မ်ားသည္ မီးခိုးမ်ား မဝင္ေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္သာ full alarm မျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္။  

System layout အေပၚတြင္ မူတည္၍ pre alarm condition တြင္ NAC မ်ားသည္ activate ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ pre alarm condition သည္ alarm condition မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ alarm 
signal မထုတ္ေပးေသာ္လည္း နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်က္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NAC မ်ားသည္ activate 
ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္မည္ကုိ ပုံေသ ေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။  

Voice evacuation system ရိွသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ pre alarm condition ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ေနာက္ထပ္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ေၾကျငာေပးႏိုင္သည္။  

Priority 2 alarm 
 Priority 2 alarm ကုိ "security alarm" အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ Terminal တြင္ secondary device 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ထို secondary device activate ျဖစ္လ်ွင္ priority 2 alarm LED မီး 
လင္းေနလိမ့္မည္။  

Secondary device သည္ security system ၊ building management system  သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ 
fire alarm control panel တို႔မွ device တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Program လုပ္ထားသည့္ အေပၚတြင္ 
မူတည္၍ panel တြင္  alarm condition ျဖစ္ေပၚမည္။ မျဖစ္ေပၚမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။  

Trouble 
 Trouble LED မီးလင္းေနလ်ွင္ အမွား "Fault" သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ "Defect" ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု မွတ္ယူ 

ႏိုင္သည္။ Panel ေပၚတြင္ LED မီး အျမဲလင္းေနျခင္း(steady) သို႔မဟုတ္ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္(flashing) 
ျဖစ္ေနျခင္းသည္ trouble condition ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ Trouble condition မ်ားသည္  
smoke detector ထဲသို႔ အမႈန္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္  system အတြင္း၌  electrical problem 
ျဖစ္ေပၚျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

ဇုန္မ်ားအနက္မွ ဇုန္တစ္ခုခုကုိ disable လုပ္ျခင္း (disconnected from the system)၊ circuit ကုိ  disable 
လုပ္ျခင္း၊ အရန္ ဘက္ထရီတြင္ အားနည္းေနျခင္း(low power on the backup battery)၊ notification 
appliance မ်ားကို disable လုပ္ထားျခင္း၊ ground faults သို႔မဟုတ္ short or open circuit 
ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ “trouble condition” ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ Trouble condition ျဖစ္ေနလွ်င္ alarm panel မွ 
အသံထြက္ေပၚ လာလိမ့္မည္။  ေရွးက်သည့္ system မ်ားတြင္ ဘဲလ္(bell)ကို activate လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
trouble condition ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 

Trouble condition ျဖစ္ေပၚေစသည့္ zone သို႔မဟုတ္ device ကို panel ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္(trouble condition)ကို ျပဳျပင္လိုက္လွ်င္ "Trouble" indicator အလိုအေလ်ာက္ ပံုမွန္ 
ျပန္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ Trouble alarm ေပ်ာက္သြားေစရန္၊ တခ်ိဳ႕ system(EST) panel မ်ားကို reset 
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လုပ္ေပးရန္ လိုသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ panel မ်ားတြင္ တိက်သည့္ trouble condition ကို ေဖာ္ျပ ေပးႏိုင္သည္။ 
ဘဲလ္(bell) သို႔မဟုတ္  bell circuit ၌ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ ေပၚေနလွ်င္ 'Trouble-Bell' ဟု ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

ဥပမာ - Panel's buzzer မွ အသံတိတ္ သြားရန္ panel အမ်ားစုတြင္ acknowledge button ကို ႏိွပ္ရသည္။ 

Supervisory 
 Fire protection system ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခုကုိ disable လုပ္ထားလ်ွင္ panel တြင္ “supervisory 

condition”ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္။ Fire sprinkler control valve ကုိ ပိတ္ထားျခင္း ၊ lower priority initiating 
device ျဖစ္သည့္ duct smoke detector မွ trigger ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ supervisory condition 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ System ဒီဇိုင္း အေပၚတြင္မူတည္၍ latching ႏွင့္ non-latching ႏွစ္မ်ိဳးကြျဲပားႏိုင္သည္။ 
Latching လုပ္ထားသည့္ panel မ်ားတြင္ supervisory condition မရိွေတာ့ ေစရန္အတြက္ panel ကုိ reset 
လုပ္ရမည္။  

Non-latching လုပ္ထားသည့္ panel မ်ားတြင္ supervisory condition ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား 
မရိွေတာ့သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုိအေလ်ာက္ supervisory condition indication ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ေသာ panel မ်ားသည္ latching လုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ non-latching ျဖစ္ေစ panel ကုိ 
reset လုပ္ ရန္ လိုအပ္သည္။ 

AC Power Indicator 
 AC power indicator မီးလင္းေနလ်ွင္ panel သည္ ပုံမွန္အေျခအေန (normal)ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။   

Panel သည္ အရန္ဘက္ထရီ(backup battery)မွ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ အသုံးမျပဳဘဲ building's electrical 
system မွ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ အသုံးျပဳထားလ်ွင္ AC power indicator မီးလင္းေနလိမ့္မည္။ AC power 
ျပတ္ေတာက္သြားလ်ွင္ trouble indicator လင္းလာၿပီး AC power indicator မီးပိိတ္သြားလိမ့္မည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဝန္ထမ္း(building personnel)ကုိ မီးပ်က္(power failure)သြားေၾကာင္း သတိေပးလိမ့္မည္။ 
မည္သည့္ indicator မီးမ်ားမွ မလင္းဘဲ AC power indicator မီးလင္းေနျခင္းသည္ system ၌ 
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွၿပီး ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း(normal condition) ျဖစ္သည္။ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားလုံးဝ 
ျပတ္ေတာက္ေနလ်ွင္ မည္သည့္ မီးမွ လင္းေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

DC Power Indicator 
 DC Power Indicator မီးလင္းေနျခင္းသည္ DC power (batteries) charged လုပ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ DC 

power ကို အသံုးျပဳေနသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ trouble condition ျဖစ္ေပၚေနလိိမ့္မည္။ 

High Rate 
 ဓာတ္အား ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေန(unusual power-line conditions) ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ LED မီးလင္း 

ေနလိမ့္မည္။ 

၁၃.၆ Conventional or Addressable Fire Alarm Systems? 
Conventional fire alarm system မ်ားသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္မ်ားစြာက ေပၚခ့ဲေသာ နည္းပညာ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ကြ်မ္းက်င္စြာ တပ္ဆင္ႏိုင္ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး 
ဇုန္(၈)ခု ပါဝင္သည့္အခါမွသာ addressable system ကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ဇုန္(၂)ခုမွ 
(၄)ခုသာ ရွိသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ addressable system မ်ားကို တပ္ဆင္ၾကသည္။  

Conventional system မ်ားတြင္ radial ပုံစံျဖင့္ သြယ္တန္းထားသည့္ detection circuit မ်ားကို အသံုးျပဳ 
ထားသည္။ ဇုန္တိုင္းကို radial detection circuit တစ္ခုစီျဖင့္ တာဝန္ယူေစသည္။ အနည္းဆံုး sounder circuit ႏွစ္ခု 
တပ္ဆင္သည္။ Device မ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းသည့္ two-state (on/off) device မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  
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ပံု-၁၃-၁၈ Conventional fire alarm system တစ္ခု၏ ဝါယာႀကိဳး သြယ္တန္းထားပံု ျဖစ္သည္။ 

 
ပုံ ၁၃-၁၉ Addressable fire alarm system တစ္ခု၏ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းထားပံု  

Addressable fire alarm system မ်ားတြင္ “data communications technology” ကို အသံုးျပဳ၍ device 
တစ္ခုခ်င္းစီကို ေစာင့္ၾကည့္(monitor)၍ control လုပ္သည္။ Circuit အတြင္းရွိ detector ႏွင့္ alarm device မ်ားကို 
ကြင္းပုံသဏၭာန္(loop or ring)ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိ္တ္ဆက္ထားသည္။  

Control panel ေပၚတြင္ detection device တည္ရွိရာ ေနရာ(location)၊ ဇုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား(zone information)၊ alarm အမ်ိဳးအစား(type) ၊ detection device သည္ မည္သည့္ခ်ိန္၊ မည္သည့္ 
နည္း(when and how)ျဖင့္ alarm ျဖစ္ေပၚသည္။ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ output device ကုိ trigger လုပ္မည္ စသည္ 
တို႔ကို ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ထားသည္။   

Detection device မ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရာတြင္(addressing ျပဳလုပ္ရာတြင္) 
နည္းႏွစ္နည္းကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ “Complex Automatic Addressing” သို႔မဟုတ္ “soft addressing” နည္းသည္ 
system မွ device မ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ကုိ အလိုအေလ်ာက္ ထည့္ေပးျခင္းနည္း ျဖစ္သည္။ Device ေပၚရွိ ခလုတ္ 
ငယ္ေလးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ address မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းကို ‘hard addressing’ ဟုေခၚသည္။  
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Detection device မ်ားတြင္ ‘analogue technology’ ကို အသံုးျပဳထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကုိ 
လိုက္၍ sensitivity ကုိ ခ်ိန္ညိႇ(adjust)ႏိုင္သည္။ Sensor မ်ားသည္ variable signal voltage ကို digital number 
အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဆန္းစစ္မႈ(analysis)မ်ား ျပဳလုပ္သည္။  

Addressable system မ်ား၏ အားသာခ်က္(advantage) မ်ားမွာ 
 (၁) ေကဘယ္ႀကိဳး သြယ္တန္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ (reduced cable requirements and installation 

costs) 

 (၂) ႐ိုးရွင္းသည့္ ကြင္းပံုသဏၭာန္မ်ိဳးျဖင့္ ဝါယာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ေနရာအားလံုးတြင္ ပံုစံတူ 
ျဖစ္သည္။ (simple loop based wiring common to all areas and all devices.) 

 (၃)  လိုုသလို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္အခါ ဝါယာႀကိဳးမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ သြယ္တန္းရန္ မလိုအပ္ေပ။ (increased flexibility to encompass changes and alterations 
without major re-wiring.) 

 (၄) အသံျမည္ေစသည့္ ကိရိယာမ်ားကို detector မ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ တဲြ၍ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ (sounders may 
be more easily integrated with detection) 

 (၅) Conventional system မွာက့ဲသို႔ ဇုန္၊ ေနရာ စသည္တို႔၌ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနသည္ဟု မေဖာ္ျပဘဲ point တစ္ခု၏ 
အေျခအေနမ်ားကို စာလံုးမ်ားျဖင့္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးသည္။ (displayed point text identification in the 
event of alarm rather than just a zone or area   number.) 

 (၆) အမွားရွာေဖြရန္၊ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားသည္။ (event Log for fault finding and other diagnostic tools.) 

 
ပုံ ၁၃-၂၀ အခန္းတစ္ခုတြင္း fire alarm system တပ္ဆင္ထားပုံကို 3D view ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပုံ 

၁၃.၇ Hybrid Fire Alarm System 
Conventional device ႏွင့္ addressable controller မ်ား interface module မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 

ေပါင္းစည္းထား(integrate)သည့္စနစ္ကို hybrid fire alarm system ဟုေခၚသည္။ Conventional fire alarm 
system မွ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ addressable fire alarm system မွ အားသာခ်က္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရရွိရန္ အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ addressable ႏွင့္ conventional system ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတို႔ကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း၌သာ ဒီဇိုင္းလုပ္ခြင့္ 
ရိွသည္။  
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၁၃.၈ Fire Alarm System Services 
စိတ္ခ်ရမႈ(reliability) ပိုေကာင္းေစရန္ fire alarm system မ်ားကုိ service program မ်ား ေရးဆဲြထားၿပီး 

အခ်ိန္မွန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း(periodic testing၊ inspection and maintenance) စသည္တို႔ 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။  ျပဳလုပ္သည့္အခါ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။  

 (၁) NFPA code requirements 
 (၂) Local authorities having jurisdiction (AHJs) 
 (၃)  System manufacturers’ recommended inspection and 
 (၄) Maintenance requirements 
 (၅) Required annual fire alarm system testing တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

 
ပုံ ၁၃-၂၁ Addressable loop system circuit with spurs. Where detectors and ancillaries have 

integral line isolators, additional isolators are not required. 

 
ပုံ ၁၃-၂၂ Typical Hybrid Fire Alarm System (conventional with hardwire addressable add-on)  
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ပုံ ၁၃-၂၃ Fire class EN 54-13 approved addressable system 

၁၃.၉ Why Are Fire Alarm System Inspections Important? 
Fire alarm inspection ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

    Inspect control panel 
    Verify monitoring connection 
    Inspect annunciator 
    Test pull stations 
    Test bells 
    Test audible/visual devices 
    Test elevator recall 
    Test door holders 

    Test duct detectors 
    Test thermal detectors 
    Test tamper switches 
    Test flow switches 
    Test ground fault detection circuitry 
    Test for grounded field wiring 
    Load test of standby batteries 

၁၃.၁၀ Fire Alarm Inspection & Repair 
Fire alarm fire system တစ္ခုတြင္ smoke detector မ်ားသာမက fire alarm control panel ႏွင့္ 

တျခားေသာ ကိရိယာမ်ားစြာ ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ လူမ်ား မျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထား 
ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးမႈ(annual fire alarm system inspection) 
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ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ component မ်ား အားလံုးကုိ စစ္ေဆးရမည္။ Fire alarm system မွ manual pull station မ်ား၊ 
alert/alarm methods (strobes and horns)၊ smoke and heat detectors ၊ duct detectors ၊ annunciator 
panels ၊ main alarm panel ႏွင့္ တျခားေသာ communications sub-panel မ်ား ၊ backup battery စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ 
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ပုံ ၁၃-၂၅ Fire class EN 54-13 approved addressable system 

 
ပုံ ၁၃-၂၆ Addressable loop system circuit with conventional spur and addressable put modules. 

where detectors and ancillaries have integral line isolators, additional isolators are not required. 
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၁၃.၁၁ Conventional ႏွင္ ့Addressable Fire Alarm System တို႔၏ ကဲြျပားခ်က္မ်ား 
အေဆာက္အဦ၏ အခန္းဖဲြ႔စည္းပံု(lay out) ႏွင့္ အရြယ္အစားကို မူတည္၍ fire alarm system(FAS) 

အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ Single retail store ၊ small restaurant စသည္တို႔က့ဲသို႔ အေဆာက္အဦ 
ငယ္မ်ားသည္ conventional fire alarm system ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦ၊ ေက်ာင္းဝင္း 
(large buildings or building campuses)တို႔တြင္ addressable fire alarm တပ္ဆင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ 

Conventional ႏွင့္ addressable fire alarm system တို႔တြင္ ကဲြျပားခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။  
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(၁) Addressable fire alarm system ကိရိယာတစ္ခုခ်င္းစီ(individual detector)၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးႏိုင္သည္။ Conventional system မွ circuits (zones)တစ္ခုလံုးမွ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေပးႏိုင္ 
သည္။ ဇုန္တစ္ခုကို circuit တစ္ခုျဖင့္ တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိသည္။ 

(၂) Addressable system မ်ားတြင္ စာလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပ(text label identification) ထားသည္။ ဥပမာ- detector 
1 ကုိ “Bedroom 1″ ဟု ယွဥ္တဲြ(map) ထားေသာေၾကာင့္ Bedroom 1 တြင္ smoke detector activate 
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

(၃)  Addressable system မ်ား၌ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္(early “pre-alarm” warning)မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ 
တာဝန္ရိွသူ(responsible person)သည္ alarm မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား အရ စီမံခန္႔ခြႏိုဲင္သည္။  

(၄) ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန(environments) ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ addressable 
system ရွိ detector မ်ား၏ ကုိ alarm threshold ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ 

(၅) Addressable system မ်ားကုိ ကြင္းပံုသဏၭာန္(wired in a loop)အေနျဖင့္ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းသည္။ 
Conventional system မ်ားကို radial circuits ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းသည္။ 

(၆) Addressable system မ်ားတြင္ system အတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္(events) မ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္(record)ထားရန္အတြက္ real time clock ႏွင့္ event log ပါရွိသည္။  

(၇) ႀကီးမားသည့္ addressable system မ်ားတြင္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ (sophisticated) programming လုပ္ျခင္း 
ပါဝင္သည္။ ပို၍ခက္ခဲ(complicated)သည့္ configuration ျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္။  

(၈) Addressable system မ်ားသည္ conventional system မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ ၅၀% မွ ၁၀၀% 
အထိ ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ 

၁၃.၁၂ Fire Alarm System တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား 
Trouble Conditions 
 Smoke detector circuit တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္  ျပႆနာမ်ား  သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား(trouble 

conditions)ျဖစ္သည္။  

Open Circuit 
 Loop အတြင္း တစ္ေနရာရာ၌ ဝါယာႀကိဳး ျပတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆက္လြတ္ေနျခင္းသည္ open 

circuit ျဖစ္သည္။ (A wire is cut or disconnected at some point in the loop.) 
Short Circuit 
 ဝါယာႀကိဳးမ်ား ထိမိေနျခင္း(by pass ျဖစ္ေနျခင္း)၊ ႀကိဳးလြတ္ျခင္း၊ ထိခ္ိုက္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝါယာႀကိဳး 

တစ္ခု ႏွင့္ အျခားတစ္ခု ထိေနျခင္းသည္ short circuit ျဖစ္သည္။ (A portion of the wiring is effectively 
bypassed. Usually due to loose or damaged wires touching each other.) 

Ground Fault 
 ဝါယာႀကိဳးသည္ ground conductor ႏွင့္ ထိေနျခင္း(ground က်ျခင္း)၊ ဝါယာႀကိဳးသည္ ထိခ္ိုက္ 

ပ်က္စီးေနၿပီိး duct ၊ conduct စသည့္ သတၳဳတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ထိေနျခင္း ျဖစ္သည္။  

ျပႆနာမ်ားကို အာ႐ံုခံႏိုင္ျခင္း (ability to sense problems) သည္ “supervision” ျဖစ္သည္။ Supervised 
loop မ်ားတြင္ end-of-line resistor(EOL resistor) သို႔မဟုတ္ EOL ပါဝင္သည္။ Resistor သည္ 
သြယ္တန္း ထားသည့္ ဝါယာႀကိဳး၏အဆံုးတြင္ တည္ရွိသည့္  shorted condition ကို သိႏိုင္ရန္အတြက္ 
တပ္ဆင္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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၁၃.၁၃ Concept of Addressable Fire Alarm System 
Addressable fire alarm system ၏ သေဘာတရား(concept)ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

Addressable fire alarm system အတြင္း၌ ပါရိွသည့္ ကိရိယာမ်ား အားလုံးတြင္ ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္(address or 
device indentification number)ပါရိွသည္။ Panel ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား အားလုံး အခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ 
ဖလွယ္ၾကသည္။ Panel မွ ကိရိယာမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အလွည့္က် စတင္ေမးသည္။ ရရိွသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ panel မွ ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  

 
Panel မွ device နံပါတ္ 101 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
 
 
Device နံပါတ္ 101 မွ ပုံမွန္အေျခအေန(normal condition)ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 
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Panel မွ device နံပါတ္ 102 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
Device နံပါတ္ 102 မွ Alarm အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။  

 
Panel မွ device နံပါတ္ 103 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  
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Device နံပါတ္ 103 မွ Trouble အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။  

 
 
Panel မွ device နံပါတ္ 104 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
Device နံပါတ္ 104 မွ ပုံမွန္အေျခအေန(Normal condition)ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 
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၁၃.၁၄ Circuit Trouble Condition  
Circuit trouble condition (Device 103 ႏွင့္ device 103 အၾကားတြင္ ဝါယာျပတ္ေနသည္။) Panel 

မွ device နံပါတ္ 101 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
Device နံပါတ္ 101 မွ ပုံမွန္အေျခအေန(Normal condition)ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 

 
Panel မွ device နံပါတ္ 102 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  
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Device နံပါတ္ 102 မွ Alarm အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။  

 
 
Panel မွ device နံပါတ္ 103 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။ 

 
ဝါယာႀကိဳးျပတ္ေနေသာေၾကာင့္ device နံပါတ္ 103 မွ panel ဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွ(no answer)ပါ။   
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Panel မွ device နံပါတ္ 104 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
 
ဝါယာႀကိဳး ျပတ္ေနေသာေၾကာင့္ device နံပါတ္ 104 မွ panel ဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွ(no answer)ပါ။   

 
၁၃.၁၅ Class A (Style 6) Trouble Condition (OPEN) 
Panel မွ device နံပါတ္ 101 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။ ဝါယာႀကိဳးကုိ ကြင္းပုံဏၭာန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။  
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Device နံပါတ္ 101မွ ပုံမွန္အေျခအေန(Normal condition)ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 

 
Panel မွ device နံပါတ္ 102 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 
Device နံပါတ္ 102 မွ Alarm အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။  
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Panel မွ device နံပါတ္ 103 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။ ဝါယာႀကိဳးကုိ ကြင္းပုံဏၭာန္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားေသာေၾကာင့္ device ဆီသို႔ ႀကိဳးမျပတ္သည့္ဘက္မွ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။  

 
Device နံပါတ္ 103 မွ Trouble condition ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။  

 
Panel မွ device နံပါတ္ 104 ၏ အေျခအေနကုိ ေမးသည္။  

 



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                            Chapter-13 Conventional and Addressable Fire Alarm Systems 

                       13-37 

Device နံပါတ္ 104 မွ ပုံမွန္အေျခအေန(Normal condition)ျဖစ္ေၾကာင္း panel ထံသုိ႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 

 
 

၁၃.၁၆ Class A (Style 6) Trouble Condition (SHORT) 
Trouble Condition (SHORT) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ device ႏွင့္မွ အဆက္အသြယ္ 

(communication) မရေတာ့ေပ။ Short ျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ဆိုးဝါးသည္ ျပႆနာျဖစ္သည္။  

 
 

-End- 
 
 
 
 
 
 


