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Chapter-15  

Fire Alarm System Installation 
ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ British Standard (BS)ကို မွီးျငမ္းထား 

ေသာေၾကာင့္ British Standard(BS)ကို မလိုက္နာရန္ မလိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ တခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မသက္ဆိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ NFPA ကုိ လိုက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ စကၤာပူ CP-10 ကုိ လိုက္နာ 
ရမည့္ system မ်ားအတြက္ အတိအက် မကုိက္ညီႏိုင္ေသာ္လည္း ပုံမ်ားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာေၾကာင့္ ေလ့လာရန္ 
အလြန္လြယ္ကူသည္။ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ ကြလဲြမဲႈမ်ား ရိွႏုိင္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အတြက္ အတိအက် 
လိုက္နာရမည့္ CP-10 ကုိ အခန္း(၁၉)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားသည္ code မ်ား အားလုံး 
အတြက္ အက်ံဳးဝင္ ကုိက္ညီသည္။  

Fire alarm system အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြျဲခားထားသည္။  
 (၁) Category M – manual (၆) Category L1 – life 
 (၂) Category L5 – life (၇) Category P2 – property 
 (၃)  Category L4 – life (၈) Category P1 – property 
 (၄) Category L3 – life   
 (၅) Category L2 – life   

၁၅.၁ Design Stage 1 (ဒီဇိုင္း အဆင့္ - ၁) 
Fire alarm system မ်ားကုိ ဒီဇုုိင္းလုပ္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို 

ကာကြယ္ေပးျခင္း(property protection)၊ အသက္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေပးျခင္း(life protection)ႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 
ကာကြယ္ ေပးျခင္း ဟူ၍ အေျခခံအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးကြျဲပားသည္။ P1 ႏွင့္ P2 အမ်ိဳးအစားသည္ အေဆာက္အဦ၊ ပစၥည္း 
ဥစၥာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း(property protection)ျဖစ္သည္။ L1 ၊ L2 ၊ L3 ၊ L4 ႏွင့္ L5 တို႔သည္ အသက္ 
အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေပးျခင္း(life protection) ျဖစ္သည္။ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အဆင့္အတန္းကုိလိုက္၍ L1 ၊ L2 
၊ L3 ၊ L4 ႏွင့္ L5 ဟူ၍ အဆင့္ (၅) ဆင့္ (level of protection) ခဲြျခားထားသည္။ 

Protection of property အတြက္ system မ်ားကုိ ဒီဇ္ိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ P1 ႏွင့္ P2 ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး 
ကဲြျပားသည္။ Category P1 ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီးစတင္ေလာင္ခ်ိန္မွ မီးသတ္သမားမ်ား ေရာက္လာခ်ိန္ကို 
အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မီးစတင္ေလာင္ၿပီးေနာက္ မီးသတ္သမားမ်ား  
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တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုး ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ ဒီဇုိင္းလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။  

 

 
ပံု ၁၅-၁ Category M အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

ပံု(၁၅-၁) category M system သည္ manual system ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ manual call point မ်ား 
တပ္ဆင္ထားသည္။ ထြက္ေပါက္မ်ား(exits) အားလုံး ႏွင့္ ေကာ္ရစ္ဒါမ်ား(corridors)တြင္ manual call point မ်ား 
တပ္ဆင္ထားသည္။ အေဆာက္အဦ အျပင္ဘက္သုိ႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ (၃၅)မီတာ၊ (၄၀)မီတာထက္ ပို၍ 
သြားရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အနီးဆံုး ထြက္ေပါက္သည္ မီတာ(၄၀)ထက္ ပိုမေဝးသင့္ေပ။ 

Life protection သည္ အေဆာက္အဦအတြင္း၌ ရွိေနသည့္ လူအေရအတြက္ အေပၚတြင္မူတည္သည္။ 
ပံု(၁၅-၂)တြင္ ျပထားသည့္ အေဆာက္အဦ၌ ထြက္ေပါက္လမ္းမ်ား(escape routes) ၊ side room မ်ား ႏွင့္ ထြက္ေျပး 
လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳမည့္ ဟင္းလင္းျပင္ေနရာ(open areas used for escape)မ်ား ပါ ရွိသည္။  

 
ပံု ၁၅-၂  L5 အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

L5 အမ်ိဳးအစားကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection)တြင္ automatic detection ႏွင့္ manual system 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တပ္ဆင္ထားသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အခန္းတခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းအခ်ိဳ႕ 
အတြက္သာ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။  

Protection of property အဆင့္မ်ားကို P ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ P1 အဆင့္သည္ အေဆာက္အဦ 
တစ္ခုလံုး(whole building)ကို ကာကြယ္မႈ(protection) ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ P2 အဆင့္သည္ အေဆာက္အဦ 
အတြင္းရွိ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ကုိသာ ကာကြယ္မႈ(protection) ေပးရန္ ျဖစ္သည္။  
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ပံု(၁၅-၂)တြင္ manual call point (၈)ခု ၊ heat detector (၂)ခု ႏွင့္ smoke detector (၁)ခု တပ္ဆင္ 
ထားပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစက္သံုးစက္ပါသည့္ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားသည္ manual call point တပ္ဆင္ 
ထားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဝိုင္းအတြင္း၌ အဂၤလိပ္အကၡရာ “H” ပါရိွသည့္ သေကၤတသည္ heat detector 
တပ္ဆင္ထားသည္ဟုဆိုလ္ုိသည္။ အဝိုင္းအတြင္း၌ အဂၤလိပ္အကၡရာ “S” ပါရိွသည့္ သေကၤတသည္ smoke detector 
တပ္ဆင္ထားသည္ဟုဆိုလ္ုိသည္။  

 
ပံု ၁၅-၃ L4 အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

Category L4 တြင္ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း(escape route)မ်ား၌သာ detection device မ်ား တပ္ဆင္ 
ထားသည္။  

 
ပံု ၁၅-၄ L3 အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

            L3 တြင္ ထြက္ေပါက္လမ္း(escape route) မ်ားအားလံုးတြင္သာမက ထြက္ေပါက္လမ္း(escape route) 
သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခန္းမ်ားအားလံုးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ထိုအခန္းမ်ားတြင္ မီးခိုးမ်ား ပိတ္မိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ L3 သည္ L4 ထက္ ပို၍ ကာကြယ္မႈ ေပးႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိရိယာ(device) 
အေရအတြက္ ပို၍ တပ္ဆင္ထားၿပီး ေနရာ အႏံွအျပားကုိ လုံျခံဳေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
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                       ပံု ၁၅-၅ L2 အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

L2 သည္ ပုိ၍ စိတ္ခ်ရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ကာကြယ္မႈ(enhancement of protection) ျဖစ္သည္။ L3 
category ရွိေနရာႏွင့္ ဘြိဳင္လာအခန္းက့ဲသုိ႔ မီးေလာင္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားသည့္ဧရိယာ(high risk areas such as boiler 
rooms etc.) စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။  

 
                               ပံု ၁၅-၆ L1 အမ်ိဳးအစား ကာကြယ္မႈအဆင့္ (level of protection) 

L1 တြင္ အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုးအား ကာကြယ္ထားသည္။ Property protection သည္ အဓိက 
ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ P1  သို႔မဟုတ္ P2 အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

၁၅.၂ Design Stage 2 (ဒီဇိုင္း အဆင့္ ၂) 

၁၅.၂.၁ Detection and Alarm Zones 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီးသတ္သမားမ်ားက မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာကို အတိအက် သိႏိုင္ရန္အတြက္ 

အေဆာက္အဦကို ေနရာငယ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားသည္။ တခ်က္ၾကည့္႐ံုျဖင့္ မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာကို 
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ခ်က္ခ်င္း ခန္႔မွန္း သိႏိုင္ေအာင္ ဒီဇ္ုိင္းလုပ္ထားရမည္။ ေနရာငယ္(compartment)မ်ားကို   detection zone မ်ားဟု 
ေခၚသည္။  

  
ပံု ၁၅-၇  Detection zone မ်ား ပံု ၁၅-၈ Detection zone ႏွင့္  alarm zone ကို ခဲြျခား ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၅.၂.၂ Detection Zones 
Detection zone မ်ားပိုင္းျခားသည့္အခါ   ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုရမည္။ 
(၁) Detection zone သည္ အထပ္တစ္ထပ္ထက္ မပိုေစရ။ ၾကမ္းခင္းဧရိယာသည္ (၃၀၀)စတုရန္းမီတာထက္ 

ပိုမ်ားခ့ဲလွ်င္ ဇုန္တစ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ ဇုန္၏ အက်ယ္ဆံုးၾကမ္းခင္း ဧရိယာ(maximum floor area of 
a zone)သည္ (၂၀၀၀)စတုရန္းမီတာထက္ ပိုမမ်ားေစရ။ သို႔ေသာ္ manual call point တပ္ဆင္ထားသည့္ 
ေလဟာျပင္က်ယ္ ေနရာျဖစ္လွ်င္ စတုရန္းမီတာ(၁၀,၀၀၀) အက်ယ္အထိ လက္ခံသည္။ 

မီးသတ္သမား ဇုန္တစ္ခုအတြင္း မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သြားရမည့္ အေဝးဆံုး အကြာ 
အေဝးသည္ မီတာ(၆၀)ထက္ ပိုမမ်ားေစရ။ ေလွကားမ်ား(stairwells)၊ ဓာတ္ေလွကား တပ္ဆင္ထားသည့္ 
ဒုိးယုိေပါက္ ေနရာမ်ား(liftwells) စသည့္ ေဒါင္လိုက္ ဒိုးယိုေပါက္ျဖစ္ေနသည့္ေနရာ(vertical structures)မ်ားကို 
သီးျခားဇုန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။  

(၂) ေလွကား(stair case) အတြင္းရွိ manual call point ကို သက္ဆိုင္သည့္အထပ္ သက္ဆိုင္သည့္ဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ ထားရမည္။ တပ္ဆင္သင့္သည့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေနရာမွာ ေကာ္ရစ္ဒါမ်ားမွ ထြက္သည့္အေပါက္(exit) 
အနီး ျဖစ္သည္။ ေလွခါးအတြင္းရွိ sensor မ်ားသည္ stairwell detection zone အတြင္း ပါဝင္ရမည္။ 

၁၅.၂.၃ Alarm Zones 
Alarm zone မ်ားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားရမည္။ အေဆာက္အဦ အတြင္းရွိ fire compartment 

နယ္နိမိတ္(boundaries)မ်ားႏွင့္ က္ိုက္ညီရမည္။ အဆင့္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား(staged evacuation 
ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆာက္အဦျဖစ္လွ်င္ ဇုန္တစ္ခုမွထြက္ေပၚ လာသည့္ alarm အခ်က္ေပးသံမ်ားကို အနီးရွိ 
တျခားဇုန္(alarm zone)မ်ားသို႔ မေရာက္ ေစရန္ (မၾကားရေစရန္) ခဲြျခားထားရမည္။  
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ပံု ၁၅-၉ Manual call point တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာမ်ား 

၁၅.၃ Design Stage 3 (ဒီဇိုင္းအဆင့္၃) 
Manual Call Point တပ္ဆင္ရမည့္ေနရာ 

 Manual call point မ်ား အားလံုးသည္ BS EN54-11(single action type)ကို လိုက္နာရမည္။ ေအာက္ပါ 
ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။  
 (၁) အထပ္တိုင္း၏ ထြက္ေပါက္(exit)မ်ား၊ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိမည့္ ထြက္ေပါက္ေနရာမ်ား(escape route) 

အားလံုးတြင္ manual call point မ်ားကို တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 (၂) Manual call point သို႔ ေရာက္ရန္အတြက္ (၄၅)မီတာထက္ ပိုေဝးေအာင္ မသြားေစရ။ မီးေတာက္ 
လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ (၁၆)မီတာထက္ ပိုမမ်ားေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ရမည္။ ေနထိုင္ 
သည့္ လူမ်ားထဲတြင္ ေကာင္းစြာ သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ လူမ်ား(မသန္မစြမ္းသူမ်ား)ရွိေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားလွ်င္ အကြာအေဝး manual call point ဆီသို႔ ေရာက္ရွိရမည့္ အကြာအေဝးကို (၂၅)မီတာသုိ႔ 
လည္းေကာင္း ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ 

 (၃) ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့့္ အလားအလာ(potential high fire risk)ရိွေသာ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေနရာ၊ 
မီးဖိုေခ်ာင္(kitchens) စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 (၄) အဆင့္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား(phased evacuation or staged evacuation) ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ 
ထားလွ်င္ call point မ်ားကို ထြက္ေပါက္မ်ား အားလံုးတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 (၅) ၾကမ္းခင္းမွ (၁.၄)မီတာခန္႔တြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ (၂၀၀)မီလီမီတာ နိမ့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ (1.4 metres + or – 200mm above the floor) 

Call point မ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဖံုး(protective hinged cover) မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြျဲပားခ်က္(variation)အျဖစ္ ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းတင္ေပးရမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ manual call point 
မ်ားကို ၾကမ္းျပင္မွ (၁.၄)မီတာ (+/- 200 mm) အျမင့္တြင္ တပ္ဆင္ ထားရမည္။ 

Alarm zone တစ္ခုတြင္ detection zone မ်ားစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း detection zone တစ္ခုတြင္ 
alarm zone မ်ားစြာ ပါဝင္ေနျခင္း မရွိေစရ။  
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၁၅.၄ Design Stage 4 (ဒီဇိုင္းအဆင့္-၄) 

၁၅.၄.၁ Sensor ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း(Selection and Siting of Sensors) 
မီးေလာင္လွ်င္ အေစာဆံုး သိႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ false alarm မ်ား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းတို႔သည္ 

sensor ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ အဓိက အခ်က္(၂)ခ်က္ ျဖစ္သည္။ BS5839-1:2002+A2:2008, Clauses 21 
& 22 တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။                                                        

Smoke Sensors Complying to BS EN 4-7 
Optical sensor ႏွင့္ ionization sensor ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အနက္  European Directives for the 

storage and transport of radioactive မွတ္တမ္းမ်ားအရ ionisation sensor မ်ားကို တစ္စထက္တစ္စ လူႀကိဳက္ 
နည္းလာၾကသည္။ Multi-sensor မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္လာၾကသည္။ ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္သည့္ မီးအမ်ိဳးအစား 
အားလံုးကို သိႏိုင္၊ အာ႐ံုခံႏိုင္(sense)သည့္ sensor မ်ား တီထြင္ႀကံဆလာၾကသည္။ အမႈန္မ်ား၊ ေရခိုး ေရေငြ႔မ်ား 
ေၾကာင့္  false alarm မ်ား ထြက္ေပၚ လာႏိုင္သည္။     

Table 15-1 Heat sensor, grade, fixed temperature range and rate of rise 
Heat Sensor Grade Fixed Temp Range Rate of Rise 

State 0 A1 59.5 + or – 5.5ºC Normal sensitivity* 

State 13 A2 62+ or – 8ºC Less sensitivity 

State 5 B 77+ or – 8ºC Less sensitivity* 

State 6 BS 77+ or – 8ºC OFF 

State 15 
 

OFF OFF 

 

 

 

 

ေရျပင္ညီအတိုင္း ညီညာသည့္မ်က္ႏွာၾကက္(flat 
horizontal ceiling) ေအာက္တြင္ heat detector မ်ား 
ေနရာခ်ပုံ ႏွင့္ အကြာအေဝးကုိေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပံု ၁၅-၁၀  Heat detector spacing (under flat horizontal ceiling) 
 
 

အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(codes)ကို လိုက္နာရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုက့ဲသို႔ ေသြဖီခ်က္မ်ား၊ ကဲြလဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္လုိလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ Code ကို 
အတိအက် မလိုက္နာထားသည့္ အခ်က္မ်ားရွိခ့ဲလွ်င္ ကြလဲဲြခ်က္(variation) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ထားရမည္။ 
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Signal and Optical Heat Multi-sensor Range 
Dual optical 

 
ပံု ၁၅-၁၁  ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ ေအာက္၌ (under flat horizontal ceiling) smoke detector မ်ား 

ေနရာခ်ထားပံု(smoke detector spacing) 

 
ပံု ၁၅-၁၂  Cat P (category P only)အတြက္ ေကာ္ရစ္ဒါ၌ smoke detector  ႏွင့္  heat detector 

ေနရာခ်ထားပံု(Smoke & heat detector spacing in corridors) 

 
ပံု ၁၅-၁၃  ေခါင္ေစာက္သည့္ အမုိး(under pitched roofs)ေအာက္တြင္ smoke detector ကိုေနရာခ်ထား ပံု 
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ပံု ၁၅-၁၄  Void ေနရာမ်ားတြင္ detector မ်ားေနရာခ်ထားပံု (mounting detectors in voids) 

 
ပံု ၁၅-၁၅  အရံအတား၊ အကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ နံရံမ်ားအနီး sensor ထားႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား(limits of 

siting sensors near obstacles or walls) 

 
ပံု ၁၅-၁၆ BEAM ၏ အျမင့္(D)သည့္ 250mm ထက္ပိုနိမ့္လ်ွင္ detector ကုိ BEAM အျမင့္၏ အနည္းဆုံး (၂)ဆ 

ပိုေဝးသည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။  
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ပံု ၁၅-၁၇ ပံု ၁၅-၁၈ 

 
ပံု ၁၅-၁၉ Ceilings with multiple joists 

Ceilings with multiple joists (Table) 

 
ပံု ၁၅-၂၀ အကာအကြယ္မ်ား(obstructions)မွ ကင္းလြတ္ရာေနရာတြင္ smoke detector ေနရာခ်ထားပုံ 
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စဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘီဒုိမ်ား ရိွသည့္အခန္း၏မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္ျခင္း (Ceilings above racking) 

 

 

ပံု ၁၅-၂၁ Rack ၏ အေပၚစြန္းႏွင့္ မ်က္နွာၾကက္ အၾကား 
အကြာအေဝးသည္ 300mm ထက္ ပိုမ်ား ေနလ်ွင္ ထို rack ကုိ 
နံရံအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၾကားေနရာတြင္ detection လုပ္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။  

ပံု ၁၅-၂၂ 

 
ပံု ၁၅-၂၃  Smoke detector ကို ေလထြက္ေပါက္ သို႔မဟုတ္ ေလဝင္ေပါက္အဝတြင္ တပ္ဆင္ထားပါက 

ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ false alarm မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ 

 

အေပါက္မ်ား ဇကာကြက္မ်ား ပါရိွသည့္ မ်က္ႏွာၾကက္ (ceilings 
with perforated ceilings)အေပၚဘက္တြင္ detector မ်ား 
တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ (မ်က္ႏွာၾကက္ေအာက္ရိွ အခန္းကုိ detectioin 
လုပ္ရန္) သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ရမည္။ 

(က) အေပါက္မ်ားအားလုံးသည္ တူညီသည္ ပုံစံ အေပါက္ 
အက်ယ္မ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။ (perforations are uniform) 

(ခ) အေပါက္အရြယ္အစားသည္ အနည္းဆုံး 10mm ျဖစ္ရမည္။ 
(The minimum perforation is > 10mm) 

(ဂ) 
 

မ်က္ႏွာၾကက္အထူသည္ အေပါက္၏ (၃)ဆထက္ ပိုမ်ား 
ရမည္။(the thickness is < than 3 times the minimum 
dimension of the perforation) 

ပံု ၁၅-၂၃ Ceilings with perforated ceilings 
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မ်က္ႏွာၾကက္ အေပါက္မွ ေလမ်ား တြန္းထြက္သြားလ်ွင္ detector မ်ားကုိ  
အနည္းဆုံး အခ်င္း(diameter) 1200mm ရိွသည့္ အမာခံအျပား၏ အလယ္ 
တြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။  
 
 

ပံု ၁၅-၂၄ ဇကာကြက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာၾကက္(ceilings with perforated ceilings) 

၁၅.၄.၂ BEAM Detector မ်ား ေနရာခ်ျခင္း (Siting of BEAM Detectors) 

 
ပံု ၁၅-၂၅ Gap between detectors 12.5% and 25% of 10m mounting high = 1.25m and 2.5m 

Beam detector တစ္ခုသည္ (၁၇.၅)မီတာ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ (ေခါင္မိုး ေစာင္းထားသည့္ ေထာင့္ အတြက္ 
allowance % အနည္းငယ္ကုိ ပါထည့္တြက္ ရမည္။ 
Point type detection installation 
 (က) ေစာင္းေနသည့္မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား(apex ceilings)၌ (၁) ဒီဂရီေစာင္းတိုင္း(each degree of angle) 

extend coverage 1% ပိုတိုးလာသည္။  

 (ခ) အျမင့္ဆံုးေနရာ(highest point)မွ 600 mm အကြာအေဝးတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 (ဂ)  နံရံႏွင့္ကပ္ေနသည့္ (beam)မ်ားမွ 500mm အကြာအေဝးတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 (ဃ) ေလတိုက္ျခင္း မျဖစ္သည့္  သဘာဝအေလ်ာက္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္သည့္ အမာခံ မ်က္နွာျပင္ 
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(surface) ေပၚတြင္ transmitter ႏွင့္ receiver မ်ားကုိ တပ္ဆင္ရမည္။  
 (င) အနိမ့္ပိုင္းကို detect လုပ္ရန္၊ stratification effect ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္လည္း detector လုပ္ရန္ 

လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမ်ားသည့္ detector မ်ား တပ္ဆင္ထားသင့္သည္။  
Sensor မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္ အျမင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  

Table 15-2 Limits of ceilings heights (General) 

Detector Type Maximum Up to 10% 
Heat detector - class A 9.0m 10.5m 
Heat detector - other classes 7.5m 10.5m 
Point type smoke detectors 10.5m 12.5m 
Carbon monoxide detectors 10.5m 12.5m 
Optical beam detectors 25.0m 25.0m 
Aspiration - normal sensitivity 10.5m 12.5m 
Aspiration - enhanced sensitivity 12.0m 14.0m 
Aspiration - very high sensitivity 15.0m 18.0m 
အသံအလြန္ဆူညံသည့္ ကပဲြ႐ံုမ်ား၊ ဒစ္စကို ခန္းမမ်ားတြင္ alarm သံကို ပို၍ က်ယ္ေလာင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 

ထားႏိုင္ေသာ္္လည္း 120 dB (A)ထက္ ပိုမျမင့္ေစရ။ Sound system ႏွင့္ alarm ကုိ interlock လုပ္ထားရမည္။  

Fire compartment တစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး ျမည္သံ အခ်က္ေပးကိရိယာ(audible device)တစ္ခု တပ္ဆင္ 
ထားရမည္။ ေခါင္းေလာင္း(bell)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံျမည္ကိရိယာ(electronic sounders)ကို ေရာေႏွာကာ အတူတကြ 
မတပ္ဆင္ထားရ။ အခန္း တည္ေဆာက္ပံု ၊ တံခါး(door)၊  ပရိေဘာဂ(furniture)၊ လူ(people)ႏွင့္ အသံုးျပဳထားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံကဲြျပားလိမ့္မည္။ ျမည္သံ အခ်က္ေပးကိရိယာ(audible 
device)ကို ေကာ္ရစ္ဒါအခန္း အျပင္ဘက္တြင္ တပ္ဆင္ထားလွ်င္ တံခါးအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ မႈတည္၍ အခန္း 
အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ အသံက်ယ္ေလာင္မႈ ကဲြျပားလိမ့္မည္။  

အိပ္ခန္းမ်ား အတြင္း၌ ျမည္သံ အခ်က္ေပးကိရိယာ(audible device)တပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္သည္။ Audible device မ်ား စနစ္တက် ေနရာခ်ထားလွ်င္ သီးျခား loud speaker မလိုအပ္ေပ။ အခန္းေနရာ၏ 
အသံက်ယ္ေလာင္မႈသည္ 90 dB(A) ထက္ ပိုျမင့္လွ်င္ visual device မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ နားမၾကားႏိုင္သူမ်ား 
ရွိေနႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္လွ်င္ visual device ကို အသံုးျပဳရမည္။   

၁၅.၅ Design Stage 5 (ဒီဇိုင္းအဆင့္-၅) 
Choice and siting of alarm sounders and visual alarms 

 
ပံု ၁၅-၂၆  အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္ႏိုးထလာေစရန္ ခုတင္ေခါင္းရင္း၌ အနိမ့္ဆံုး 75 dB(A) လိုအပ္သည္။ 
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ပံု ၁၅-၂၇  အိပ္ခန္းအတြင္း လိုအပ္သည့္အခ်က္ေပးသံ(alarm sound)က်ယ္ေလာင္မႈကုိ ေနရာႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပ 

ထားပုံ 

၁၅.၆ Design Stage 6 (ဒီဇိုင္း အဆင့္ ၆) 
Control Equipment & Power Supplies 

Control panel မ်ားသည္ EN54-2 ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ အသံုးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ EN54-4 ႏွင့္ 
ကိုယ္ညီရမည္။ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဘက္ထရီမ်ားသည္(၂၄)နာရီ ၾကာရွည္ခံရမည္။ ထို (၂၄)နာရီတြင္ (be sufficient 
to maintain the system for a alarm) ျမည္ေနခ်ိန္ မိနစ္(၃၀) ပါဝင္သည္။ ဘက္ထရီဓာတ္အား မည္မွ် ၾကာရွည္ခံ 
မည္ကို သိရန္အတြက္ battery load calculation ျပဳလုပ္ရမည္။ ဘက္ထရီ အရြယ္အစား တြက္နည္း(battery load 
calculation sheet)ကို အခန္း(၁၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Control panel တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို  ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။ 

(က)  မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ရမည္။ (in an area of relatively low fire risk) 

(ခ) မီးသတ္သမား အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ေျမညီထပ္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ အနီးထားရွိရမည္။ (on 
the ground floor entrance which the fire fighters will use) 

(ဂ)  လူမ်ားအားလံုး ဝင္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ မတပ္ဆင္ရ။ 

(ဃ) အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္ေနရာ၊ panel မွ စာလံုးမ်ားကို ေကာင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလင္းေရာင္ 
ရွိသည့္ေနရာ(where ambient light levels, ensure visibility at all times)  

(င) မီးဇုန္မ်ား၏ အေျခအေနကို LED မီးလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ (fire zone indication should be clearly 
displayed by LEDs ) 

၁၅.၇ တပ္ဆင္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား(Installers’ Responsibilities) 
(က) Equipment မ်ားအားလံုးကို စံခ်ိန္စံညြန္း(standard)မ်ားအတိုင္း တပ္ဆင္ထားရမည္။ (to install all equipment 

in accordance with the standard) 

(ခ) မွန္ကန္သည့္ ေကဘယ္ႀကိဳး အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။ (to use the correct types of cable) 
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(ဂ)  ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္ကုိ ထုတ္လုပ္သူက ထုတ္ေပးရမည္။ (to test the 
cables, continuity and earth, and provide certificates) 

(ဃ) လက္ေတြ႔တပ္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဒီဇိုင္းအၾကား မတူညီသည့္ ကဲြလဲြခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရမည္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကြလဲြဲ 
ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။ (to flag up any variations that affect the design) 

(င) Drawing မ်ား ကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရမည္။ (to produce a set of ‘as built’ drawings) 

(စ) တပ္ဆင္ထားမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ (to sign off a G2 Installation certificate) 

၁၅.၈ ေကဘယ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အသံုးျပဳပံု  
Fire alarm system  မ်ားတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေကဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ခြင့္ျပဳထားသည္။  Standard grade ႏွင့္ 

Enhanced grade တို႔ ျဖစ္သည္။  New standards BS 8434-1 & BS 8434-2  အသီးသီးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မီးေလာင္ 
ေနစဥ္ ေကဘယ္ႀကိဳးသည္ မီးဒဏ္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာရွည္စြာခံႏိုင္သည္ကုိ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ မီးေလာင္စဥ္ 
ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား မျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ မပ်က္စီိးျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ fire alarm system 
တစ္ခုလံုး ေကာင္းစြာ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနလိမ့္မည္။  Fire alarm system တြင္ panel မ်ားကို မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ 
ေကဘယ္ (fire resistant cables) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းထားရမည္။ 

 
ပံု ၁၅-၂၈ Other aspects in regard to installation practice 

၁၅.၈.၁ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား(Cable Requirements) 
 (က) ေကဘယ္အရြယ္အစားသည္ 1.0mm ထက္ မေသးငယ္ရ။                                                                                           
 (ခ) BS 7629 ႏွင့္ မကိုက္ညီခ့ဲလွ်င္ ေကဘယ္မ်ားကို နည္းတစ္မ်ိုဳးမိ်ဳးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ကာရံ ထားရမည္။ 
 (ဂ)  ေကဘယ္၏ အျပင္ဘက္ဆံုး အေရာင္သည္ အနီေရာင္ျဖစ္သင့္သည္။ 

Fire cable မ်ားသည္ 
 (က) တျခား system မ်ားမွ ေကဘယ္မ်ားျဖင့္ အတူေရာေႏွာ၍ မသြယ္တန္းရ။ သီးျခား ခြျဲခား၍ 

သြယ္တန္းရမည္။ တဲြ၍ မသြယ္တန္းရ။ (be segregated from all other services) 



Fire Alarm Systems                                                                                                        ေကာင္းထက္ၫြန္႔   

15-16 

 (ခ) Conduit တစ္ခုထဲတြင္ fire alarm system မဟုတ္သည့္ ေကဘယ္မ်ားျဖင့္ အတူတကြ မသြယ္တန္းရ။ 
(not share the same conduit) 

 (ဂ)  Truncking တစ္ခုအတြင္း၌ အတူထည့္ထားလွ်င္ သီးျခား အကန္႔ငယ္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ (use a 
separate compartment if common trunking is used) 

 (ဃ) လ်ွပ္စစ္ current စီးဆင္းမႈမ်ားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႀကိဳး(power line)မ်ား ေဘးတြင္ 
သြယ္တန္းထားျခင္း မျပဳရ။ (avoid running alongside high current power lines) 

 (င) Lightning conductor ေဘးတြင္ သြယ္တန္းထားျခင္း မျပဳရ။(avoid running adjacent to lightning 
conductors) 

 (စ) Electromagnetic interference မ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။ (avoid electro magnetic interference) 

 (ဆ) Multicore cable ကို အသံုးျပဳပါက အမွားတစ္ခု(single fault)ေၾကာင့္ circuit တစ္ခုလုံး ခ်ိဳ႕ယြင္း 
သြားႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ loop wired system မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Loop wired system မ်ားတြင္ 
အစြန္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ communication ေကာင္းေနရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 4 core cable 
တြင္ အတြင္းရိွ ဝါယာတစ္ေခ်ာင္းျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ communication အားလံုး ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ 

 (ဇ) ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ဆက္ထားျခင္း(cable joint) မျပဳရ။ (cable joints should be avoided, other than 
the components themselves ) 

 (စ်) ေထာက္တိုင္(support)မ်ားခံႏိုင္သည့္ အပူခ်ိန္သည္ ေကဘယ္မ်ား ခံႏိုင္သည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ တူညီရမည္။ 
(cable support should withstand the same temperature as the cable,cable) 

 (ည) မ်က္ႏွာၾကက္ျပားမ်ား အေပၚတြင္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား တင္႐ံုတင္ထားၿပီး support မရိွဘဲ သြယ္တန္းျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။ (cables should not rely on suspended ceilings for their support) 

၁၅.၈.၂ Loop Loadings 
Loop တစ္ခုတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ device အေရအတြက္ ရွိသည္။ Panel အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္၍ 

တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ device အေရအတြက္ ကဲြျပားသည္။ ေအာက္တြင္ loop loading ဇယားတစ္ခုကို နမူနာ အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။  

၁၅.၈.၃ Loop Connections 
Addressable fire detection system တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ device မ်ား အားလံုးသည္ တူညီသည့္ 

loop connection မ်ိဳး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

Device မ်ားကုိ earth ဝါယာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊  ခ်ိတ္ဆက္ မထားသည္ျဖစ္ေစ၊ earth 
continuity ရွိေစရန္ အတြက္ loop cable screen ကို system တစ္ခုလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္။ Loop device မ်ား 
အားလံုးတြင္  isolator  ပါရွိရမည္။ Control panel တစ္ခုတြင္ input device အေရအတြက္(၁၂၇)ခုထက္ ပို၍ 
မတပ္ဆင္ထားရ။ 

၁၅.၈.၄ Loop Length 
Maximum loop resistance သည္ 13 ohms ျဖစ္သည္။ Loop တစ္ခုအတြင္းရိွ လ်ွပ္စစ္ခုခံအား(Loop 

resistance)ကို တိုင္းတာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရွည္(loop length)သည္ ဒီဇိုင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား(design 
limits)ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ ျဖစ္သည္။   

အကယ္၍  1.5mm2 cable ကို အသံုးျပဳလွ်င္ (၁)ကီလိုမီတာအတြက္ ခုခံအားသည္ 13ohm ျဖစ္သည္။  
(resistance equating to 1km in length is 13 ohms) လက္ေတြ႔တိုင္းတာရာတြင္  13 ohm ထက္ ပိုမ်ားေနသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
(၁)ကီလိုမီတာ ရွည္သည့္  loop ကို တိုင္း၍  15 ohm အထိရိွေနပါက  လက္ခံႏိုင္သည့္ တန္ဖုိးျဖစ္သည္။  15 ohm  
ထက္ ပိုမ်ားေနပါက  ေကဘယ္ႀကိဳးသည္ (၁)ကီလိုမီတာထက္ ပိုရွည္လ်ားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္  ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ 
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ေနရာ (termination)ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ 18 ohm ထက္ ပိုမ်ားပါက ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။  
အေရးတယူ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။  

Table 15-3 
DESCRIPTION LOOP LOAD 

FACTOR 
MAXIMUM 
PER LOOP HEAT SENSOR 1 200 

HEAT SENSOR SOUNDER 8 125 
HEAT SENSOR SOUNDER (TURBO) 16 62 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR 1 200 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR & STROBE 10 100 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR SOUNDER 8 125 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH 18 55 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH (TURBO) 26 38 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR & CO 1 200 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH & CO 18 55 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH (TURBO) 26 38 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR & CO 1 200 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH & CO 18 55 
DUAL OPTICAL HEAT SENSOR STROBE & SPEECH (TURBO) & CO 26 38 
MANUAL CALL POINT 1 200 
SMOKE SENSOR 1 200 
HEAT SENSOR 1 200 
SMOKE SENSOR / SOUNDER 8 200 
HEAT SENSOR / SOUNDER 8 200 
DUCT SENSOR 1 200 
BEAM SENSOR (PAIR) 5 16* 
ELECTRONIC SOUNDER (34203) 25 40 
ELECTRONIC SOUNDER (S3) 5 200 
ELECTRONIC SOUNDER - BELL TONE (S3) 13 70 
SOUNDER / STROBE - RED & AMBER LENS (S3) 15 60 
SOUNDER / STROBE - CLEAR LENS (S3) 28 30 
SOUNDER / STROBE (RED & AMBER LENS) - BELL TONE (S3) 23 40 
SOUNDER / STROBE (CLEAR LENS) - BELL TONE (S3) 33 30 
STROBE - RED & AMBER LENS (S3) 10 100 
STROBE - CLEAR LENS (S3) 23 40 
T - BREAKER 1 200 
SLAVE LED 1 200 
SLAVE RELAY 1 200 
MAINS POWERED INTERFACE 8 8 
LOOP POWERED INTERFACE (4 WAY) 1 200** 
LOOP POWERED INTERFACE (SINGLE CHANNEL) 1 200** 
REPEAT PANEL 3 8*** 
MIMIC PANEL 3 8*** 
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အခ်ဳပ္အားျဖင့္ loop resistance သည္   15 ohmထက္ ပုိနည္း ရမည္။  15 ohm မွ 18 ohm အတြင္းရိွလွ်င္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္  ရွာေဖြရန္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္သည္။  18 ohm ထက္ ပိုမ်ား ေနပါက ျပႆနာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။  ေနာက္ထပ္ loop တစ္ခု ခဲြထုတ္သင့္သည္။  

၁၅.၉ တပ္ဆင္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ နည္းေကာင္းမ်ား(Best PracticeTips) 
ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား  
 (၁) ဝါယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္မႈ၊ သြယ္တန္းမႈ(installation wiring)သည္ BS5839 Part 1 2002 and 17th 

Edition of the IEE electrical regulations တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

 (၂) ႀကိဳးအရွည္(loop length)သည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ညြန္ၾကားထားသည့္ အရွည္(manufacturers 
recommendations) ထက္ပို မမ်ားေစရ။ 

 (၃)  Loop resistance သည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေထာက္ခံထားသည့္ခ်က္မ်ား(manufacturers 
recommendation) အတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္။ 1.5mm2 cable ကို အသံုးျပဳထားလွ်င္ resistance သည္ 
(၁)ကီလိုမီတာ (1km) အရွည္အတြက္ 13 ohm သာျဖစ္ရမည္။  

 (၄) ကိရိယာ(field device)မ်ားအားလံုးကို တပ္ဆင္မႈ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား(installation manual)အတိုင္း 
တပ္ဆင္ ထားရမည္။ 

 (၅) Input/output (interface) device မ်ား အားလံုးတြင္ လိုအပ္သည့္ resistor မ်ား တပ္ဆင္ ထားရမည္။ 

 (၆) Insulation resistance test ျပဳလုပ္ေနစဥ္ field device မ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ျဖဳတ္၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ (test လုပ္)ရမည္။ Loop cable မ်ားကို ground ခ်ၿပီးမွ  field device  မ်ားကို 
ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ ရမည္။ 

 (၇) Detector မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ မသံုးခင္အခ်ိန္၊ commissioning  မလုပ္ခင္ အခ်ိန္အထိ အဖံုး (dust 
cap) မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 
မျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား 
 (၁) အားလံုး အဆင္သင့္ မျဖစ္ခင္ control panel ကို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား မေပးရ။ (do not power up the 

control panel) 

 (၂) Loop wiring ႏွင့္  control panel ကို မခ်ိတ္ဆက္ရ။ (d not connect the loop wiring in the 
control panel) 

 (၃)  ကိရိယာ(field device)မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး insulation resistance test မျပဳလုပ္ရ။ 

 (၄) ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေထာက္ခံထားသည့္ခ်က္(manufacturers recommendation) ထက္ 
ေက်ာ္လြန္သည့္ loop length သုိ႔မဟုတ္ loop resistance မရွိေစရ။ loop ေကဘယ္ႀကိဳးပိုရွည္ေလ 
loop ခုခံအားပုိမ်ားေလ ျဖစ္သည္။ 

 (၅) Field device မ်ားကို  commissioning process စမလုပ္ခင္အခ်ိန္အထိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားမေပးရ။ 

 (၆) အနီးဝန္းက်င္တြင္ ဖုန္မ်ားကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္းခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ အဖံုးဖံုးထားရမည္။ (do not 
remove dust caps on detectors until the environment is clean) 

 



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                                       Chapter-15 Fire Alarm Systems Installation 

                                                                                                                           15-19 

   
ပံု ၁၅-၃၀ 
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BS5839 Clause 12.2.2 

 
ပုံ ၁၅-၃၃ Loop system မ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ(fault)တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚပါက ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 

ၾကမ္းခင္း ဧရိယာသည္ (၂၀၀၀)စတုရန္းမီတာထက္ ပိုမမ်ားေအာင္ short circuit isolator မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား 
ရမည္။ Circuit တစ္ခုတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ(fault)ႏွစ္ခု တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚပါက ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ဧရိယာ(protected 
area) (၁၀,၀၀၀) စတုရန္းမီတာထက္ ပိုမဆံုးရံႈး ရေအာင္ (ပုိ မမ်ားေအာင္) ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

(On a loop system, short circuit isolators are required to limit the effect of one fault to less 
than 2000m2 floor area. Two simultaneous faults on a circuit should not disable protection within an 
area greater than 10,000m2. ) 

BS5839 Clause 35.2.3  

 
ပုံ ၁၅-၃၄ heat detector ၏ အနိမ့္ဆုံးတုံ႔ျပန္မႈ(minimum static response)သည္ ပွ်မ္းမွ် ေလထုအပူခ်ိန္ 

(average ambient temperature)ထက္ (၂၉)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ မနည္းေစရ။ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ 
အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ထက္ (၄)ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ပိုမမ်ားမီ detect လုပ္ႏိုင္ရမည္။ (The minimum static response to 
heat devices should not be less than 29°C above the average ambient temperature, or less than 4°C 
above the highest temperature the device can be expected to experience. ) 
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BS5839 Clause 26.2h  

 
ပုံ ၁၅-၃၅ MICC ေကဘယ္ သို႔မဟုတ္ BS 7846 standard cable ကို အသံုးမျပဳထားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ 

ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကမ္းျပင္မွ (၂)မီတာအျမင့္တြင္ ဘဲလ္(bell)တပ္ဆင္ထားရမည္။ ေစ်းဆုိင္မ်ား 
(shops)၊ ႐ံုးခန္းမ်ား(offices) စသည့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ ေကဘယ္မ်ားကုိ နံရံမ်ား(robust walls) 
တြင္ ကလစ္(clip)ျဖင့္ တပ္ဆင္ ခြင့္ျပဳသည္။ (Unless MICC or armored cable to BS7846 standard is used, 
consideration should be given to the protection against physical damage from floor level to the height 
of 2m. Except in relatively benign areas, such as shops, offices and similar, where cabling can be 
clipped to robust walls.) 

BS5839 Clause 26.2  

 
ပုံ ၁၅-၃၆ Detection circuit ၊ Sounder circuit ႏွင့္ main supply စသည့္ အေရးႀကီးသည့္ circuilt မ်ား 

အားလံုးတြင္ fire resistance  ေကဘယ္မ်ားကို အသံုးျပဳမွသာ BS 5839 part 1 ႏွင့္ ကိုက္ညီ (comply)သည္။  



Fire Alarm Systems                                                                                                        ေကာင္းထက္ၫြန္႔   

15-22 

BS5839 Clause 13.2.3  

 
ပုံ ၁၅-၃၇ ဇုန္တစ္ခုအတြက္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ(maximum zone floor 

area)သည္ 2000m2 ထက္ ပိုမမ်ား ေစရ။  

ဇုန္တစ္ခုအတြင္း မီးေလာင္ေနပါက၊ မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သြားရသည့္ အကြာ 
အေဝးသည္ ဇုန္ဝင္ေပါက္ေနရာမွ တိုင္းလွ်င္ (၆၀)မီတာထက္ ပိုမေဝးေစရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မီတာ(၆၀)ထက္ 
ပိုမေဝးေအာင္ ဇုန္နယ္နမိတ္ကို သတ္မွတ္ရမည္ ဟုဆိုလိုသည္။ (A person searching a zone for a fire should 
not have to travel more than 60m from the zone entrance to identify the source of the fire.) 

BS5839 Clause 13.2.1  

 
ပုံ ၁၅-၃၈ အထပ္တစ္ထပ္ရွိ ၾကမ္းခင္းဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ(၃၀၀)ထက္ ပိုနည္းလ်ွင္ ထိုအထပ္ကုိ 

ဇုန္တစ္ခု တည္း(single zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ စတုရန္းမီတာ(၃၀၀)ထက္ ပိုမ်ားလ်ွင္ အထပ္တိုင္းကုိ 
ဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ စတုရန္းမီတာ (၂၀၀၀)ေက်ာ္လွ်င္ ထိုအထပ္၌ အနည္းဆံုးဇုန္ (၂)ခု ခဲြထားရမည္။ 
ဇုန္ခြသဲည့္အခါ ဇုန္တိုင္းတြင္ access ၊ ေလွကား(stairwell) သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေလွကား(lift) မ်ား ပါရိွသင့္သည္။  

Less than 300m2 can be covered by a single zone. When the total floor area exceeds 300m2, 
each floor would require a zone (or zones if the floor area exceeds 2000m2) with access, stairwells or 
lifts covered by a zone each. ) 
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BS5839 Clause 13.2.1  

 
ပုံ ၁၅-၃၉ ဇုန္မ်ားကို အထပ္အလိုက္သာ ခဲြျခားႏိုင္သည္။ အထပ္မတူလွ်င္ ဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ 

မျပဳ။ (Zones should not cross floors.) အထပ္မတူသည့္ ေနရာ (၂)ခုကုိ ဇုန္တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္းမသတ္မွတ္ရ။ 

 

BS5839 Clause 12.2.2  

 
ပုံ ၁၅-၄၀ ဇုန္တစ္ခုအတြင္းရိွ  sounder မ်ားကို circuit ႏွစ္ခု ခဲြ၍ တပ္ဆင္ထားရမည္။ Sounder မ်ား 

အားလုံးကို Circuit တစ္ခုတည္္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။ Circuit တစ္ခု၌ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလွ်င္ အျခား 
circuit တစ္ခုက အသံထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ (Sounder device cabling should be arranged so that in the event 
of a fault at least one sounder located within the vicinity of the control and indicating panel will remain 
in operation.) 
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BS5839 Clause 16.2.1  

 
ပုံ ၁၅-၄၁ sounder device ၏ အနိမ့္ဆံုးျမည္သံသည္ 65 dB(A) ျဖစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ 

ဆူညံသံမ်ား ရွိေနလွ်င္ ထိုအသံမ်ားထက္ အနိမ့္ဆံုး 5dB(A) ပိုက်ယ္ေလာင္ရမည္။ ေနာက္ခံသံဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ 
စကၠန္႔(၃၀)ထက္ ပိုၾကာေအာင္ ျမည္ေနသည့္အသံမ်ားကို ဆိုလိုသည္။  အသံုးျပဳရမည့္ frequency မွာ 500 Hz မွ 
1000 Hz အတြင္း ျဖစ္သည္။ အျမင့္ဆံုး အက်ယ္ဆံုး အသံသည္ 120 dB(A) ထက္ပိုမမ်ားရ။  

(The minimum sound level of a sounder device should be 65dB(A) or 5dB(A) above a 
background noise (if lasting more than 30 seconds) and at a frequency between 500Hz and 
1000Hz.The maximum sound level should not exceed 120dB(A). ) 

BS5839 Clause 16.2.1  

 
ပုံ ၁၅-၄၂ အသံမ်ားသည္ တံခါးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရသည့္အခါ အသံတိုးသြားသည္။ သာမာန္တံခါးတစ္ခ်ပ္ကို 

ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်င္ 20 dB(A) အသံတိုးသြားမည္။ မီးခံတံခါး(fire door)ကို ျဖတ္ေက်ာ္လွ်င္ 30 dB(A) 
အသံတိုးသြားမည္။ Sounder ကို အိပ္ခန္းအတြင္း၌ မတပ္ဆင္ထားလွ်င္ အိပ္ခန္းအတြင္း၌ အသံက်ယ္ေလာင္မႈ 75 
dB(A) ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ (Decibel loss occurs through doors: Approximately -20dB(A) through a normal 
door, and approximately -30dB(A) through a fire door. Unless a sounder is installed in a bedroom, it is 
unlikely that 75dB(A) will be achieved.) 
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BS5839 Clause 16.2.1  

 
ပုံ ၁၅-၄၃ အိပ္ခန္းမ်ား၊ အိပ္ေဆာင္မ်ား၌ တပ္ဆင္ထားသည့္ sounder သည္ အနိမ့္ဆံုးျမည္သံ 75 dB(A) 

ထုတ္ေပးႏိုင္ရမည္။ ေခါင္းရင္းေနရာ၌ ၊ တံခါးမ်ားပိတ္ထားသည့္အခါ ၊ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ 
အိပ္ခန္းမ်ား ၊ အိပ္ေဆာင္မ်ား၌ audio ႏွင့္ visual ႏွစ္မ်ိဳးလံုးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား(both audio and visual 
devices.) တပ္ဆင္ထားရမည္။  

(For areas where people are sleeping, sounder devices should produce a minimum 75dB(A) at 
the bed-head with all doors shut. In buildings likely to provide sleeping accommodation for the hearing 
impaired, consideration should be given to the incorporation of both audio and visual devices. ) 

 

BS5839 Clause 22.2d  

 
ပုံ ၁၅-၄၄ 800 mm ထက္နည္းသည့္ void ေနရာမ်ား၌ automatic fire detection တပ္ဆင္ရန္ 

သင့္မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အတြက္ risk assessment လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 800 mm ထက္ပိုမ်ားသည့္ void 
ေနရာမ်ားကို သီးသန္႔ ၊ သီးျခား detector မ်ား တပ္ဆင္ထားေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

(Voids less than 800mm in height are required to have a risk assessment to determine if 
automatic fire detection AFD is required. Voids in excess of 800mm require independent coverage.) 
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BS5839 Clause 22.3c  

 
ပုံ ၁၅-၄၅ ေခါင္အနည္းငယ္သာ ေစာက္သည့္ ေခါင္မိုးမ်ားကို flat ceiling ဟု သတ္မွတ္သည္။ Heat detector မ်ား 
အတြက္ 150mm ႏွင့္ smoke detector မ်ားအတြက္ 600 mm ထက္ နည္းရမည္။ ေခါင္ေစာက္သည့္ ေခါင္မိုးမ်ား 
(Apex) ၌ အျမင့္ဆံုးေနရာ၌ detector မ်ားကို တပ္ဆင္ထားရမည္။ ေအာက္ရွိ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

For ceilings that feature an apex: As long as the height of the apex from the rest of the 
ceiling is less than 150mm for heat detectors or less than 600mm for smoke detectors, then these can 
be treated the same as flat ceilings. For higher apexes, a device should be installed at the highest 
point. The coverage of the device in the apex can be increased by 1% per degree of angle of the roof 
up to a maximum of 25%.  

Table 15-4 

Detector Type  Maximum Ceiling Height (m)  

  General Limits  For 10% of Ceiling Area  

Heat Detectors EN54-5     
Class A1  9.0  10.5  

Other Classes  7.5  10.5  
Point smoke and CO fire detectors  10.5  12.5  

Aspirating smoke detection systems (category 1)      
General Limit  10.5  12.5  

Class C (with 5+ holes)  15.0  18.0  
Class C (with 15+ holes)  25.0  28.0  
Class B (with 15+ holes)  40.0*  43.0*  

Optical beam smoke detectors EN54-2      
Normal Sensitivity  25.0  28.0  

Enhanced Sensitivity  40.0*  43.0*  
*Refer to BS5839 Part 1 2013 for specific guidance  

* Rapid attendance within 5 minutes  
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BS5839 Clause 22.3  

 
ပုံ ၁၅-၄၆ ညီညာသည္မ်က္ႏွာၾကက္(flat ceiling)မ်ားတြင္ smoke detection device မ်ား တပ္ဆင္ 

ထားလွ်င္ အာ႐ုံခံႏိုင္သည့္ အခ်င္း(coverage radius)သည္ 7.5 m ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်င္းဝိုင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ေနရာလြတ္ မရွိေအာင္ ထပ္ေနရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ အာ႐ုံခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာသည္ 10.6x 10.6 m 
ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ device တစ္ခု၏ အာ႐ုံခံႏိုင္သည့္ အကြာအေဝး(coverage)သည္ 112 m2 ျဖစ္ သည္။ 

(When mounted on a flat ceiling, smoke detection devices have an individual coverage of 
7.5m radius. However these radii must overlap to ensure there are no ‘blind spots’. Therefore 
individual coverage can be represented by a square measuring 10.6 x 10.6m giving an actual coverage 
area of 112m2 per device. ) 

BS5839 Clause 22.3  
 

 
ပုံ ၁၅-၄၇ ညီညာသည္မ်က္ႏွာၾကက္(flat ceiling)မ်ား၌ heat detector မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္အခါ 

အာ႐ံုခံႏိုင္သည့္ အခ်င္းဝက္(coverage radius)သည္ 5.3m ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်င္းဝိုင္းမ်ားသည္ ပုံတြင္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေနရာလြတ္မရွိေအာင္ ထပ္ေနရမည္။ 

(When mounted on a flat ceiling, heat detection devices have an individual coverage of 5.3m 
radius. However these radii must overlap to ensure there are no ‘blind spots’. Therefore individual 
coverage can be represented by a square measuring 7.5 x 7.5m giving an actual coverage area of 
56.3m2 per device.) 
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BS5839 Clause 22.3d  

 
ပုံ ၁၅-၄၈ heat detection device မ်ား၏ sensing element တည္ရိွရမည့္ ေနရာသည္ မ်က္ႏွာၾကက္ 

ေအာက္ 25mm ႏွင့္ 150 mm အတြင္း ရွိေနရမည္။  

(The sensing element of a heat detection device should not be less than 25mm below the 
ceiling, and not greater than 150mm below the ceiling.) 

BS5839 Clause 22.3d  
 

 
ပုံ ၁၅-၄၉ smoke detection device (optical smoke chamber) မ်ား၏ sensing element တည္ရိွရမည့္ 

ေနရာသည္ မ်က္ႏွာၾကက္ေအာက္ 25mm ႏွင့္ 600 mm အၾကားတြင္ ရွိေနရမည္။  

(The sensing element of a smoke detection device (optical smoke chamber) should not be 
less than 25mm below the ceiling, and not greater than 600mm below the ceiling.) 
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BS5839 Clause 22.3  

 
ပုံ ၁၅-၅၀ အကာအကြယ္(obstruction)အနီး 500 mm အတြင္း၌ မည္သည့္ device မ်ားကိုမ်ွ တပ္ဆင္ 

မထားရ။ နံရံအမာ(solid partiton)သည္ မ်က္ႏွာၾကက္အနီး 300 mm အကြာအေဝးသို႔ ေရာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ 
လာလွ်င္ နံရံအျပည့္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ Beam ၏ အျမင့္သည့္ ၾကမ္းျပင္မွ မ်က္ႏွာၾကက္အကြာအေဝး၏ 10% 
ထက္ ပိုမ်ားလ်ွင္ ထို beam ကုိ အတားအဆီး(obstruction) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။  

A device should not be mounted within 500mm of any obstruction. If the top of a solid 
partition is less than 300mm from the ceiling then it should be treated as a wall. Similarly, ceiling 
obstructions such as beams should be treated as walls if deeper than 10% of the ceiling height 
(particularly important in voids).  

BS5839 Clause 22.3  

 
ပုံ ၁၅-၅၁ 250 mm ထက္နည္းသည့္ အကာအကြယ္(obstruction)မ်ားတြင္ device မ်ားတပ္ဆင္သည့္အခါ 

မီးဆိုင္းမ်ား(light fittings) အျမင့္၏ (၂)ဆ ပိုကြာေဝးသည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။  

(For obstructions less than 250mm deep never mount devices closer than twice the depth of 
light fittings or other obstructions in the ceiling.) 
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BS5839 Clause 22.3n  

 
ပုံ ၁၅-၅၂ ေလဝင္ေပါက္ ၊ ေလထြက္ေပါက္(air vent)မွ အနည္းဆံုး (၁)မီတာ ကြာေဝးသည့္ေနရာ၌သာ 

detector မ်ားကို တပ္ဆင္ထားရမည္။ (Do not site detectors less than 1m from air inlets or air circulating 
systems. ) 

BS5839 Clause 22.2b  

 
ပုံ ၁၅-၅၃ အလံုပိတ္ ေလွခါးမ်ား၌ အထပ္တိုင္း ႏွင့္ အေပၚဆံုး အထပ္တို႔တြင္ detector မ်ား တပ္ဆင္ 

ထားရမည္။ (Enclosed stairways should have a detector on the top of the stairway and on each main 
landing.) 
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BS5839 Clause 22.2c  

 
ပုံ ၁၅-၅၄ အထက္ေအာက္ ဒိုးယိုးေပါက္ေနသည့္ ေနရာမ်ား(vertical shafts) ၊ ဓာတ္ေလွခါးရွိရာေနရာ ၊ 

ေလွကားမ်ား၌ ဝင္ေပါက္ထြက္ ေပါက္တိုင္း၏ (၁.၅)မီတာအတြင္း၌ detector မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။  

(Vertical shafts, such as lift shafts and open stairways, should have a device mounted within 
1.5m of any opening.) 

BS5839 Clause 20.2h  

 
ပုံ ၁၅-၅၅ alarm ျမည္ေအာင္ျပဳလုပ္မည့္သူသည္ wheelchair ျဖင့္ သြားလာသူ မဟုတ္ဟုယူဆလ်ွင္ 

(သတ္မွတ္လ်ွင္) manual call point ၏ အလည္တည့္တည့္ေနရာသည္ ၾကမ္းျပင္မွ (၁.၄)မီတာအကြာအေဝး (1.4m 
(+/-200mm))၌ ရွိရမည္။  

The centre of the element of the manual call point should be positioned 1.4m (+/-200mm) 
from floor level (unless a wheelchair user is likely to be the first person to raise the alarm, when this is 
applicable it should be noted on any certification). 
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BS5839 Clause 20.2d  

 
ပုံ ၁၅-၅၆ manual call point ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္သြားရန္အတြက္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် 

(၄၅)မီတာထက္ ပိုေဝးေအာင္ မသြားေစရ။ (A person should not have to travel more than 45m along an 
escape route to reach a manual callpoint, when the layout of the building is known.) 

BS5839 Clause 17.2f  

 
ပုံ ၁၅-၅၇ beacon က့ဲသို႔ေသာ visual alarm မ်ားကို ၾကမ္းခင္းမွ (၂.၁)မီတာ အကြာအေဝးတြင္ တပ္ဆင္ 

ထားရမည္။ (Visual alarms such as beacons should always be mounted at a minimum height of 2.1m 
from floor level, in a position that is likely to attract attention. ) 

Installation Considerations and Key Points 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား(maintenance) ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ double pole isolator မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။  

Detector ၊ sounder ႏွင့္ mains supply စသည့္  အေရးႀကီးသည့္ ေနရာ(critical paths)မ်ားတြင္ မီးခံဝါယာႀကိဳး(fire 
resistant cable)မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ အေသးဆံုး ေကဘယ္အရြယ္အစား (minimum cross sectional area) 
1 mm2 ျဖစ္သည္။ 1mm ထက္ ပိုေသးငယ္သည့္ ေကဘယ္မ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ Enhanced fire resistant cable 
အမ်ိဳး အစားမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ 
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Sprinkler မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း မရိွသည့္ အေဆာက္အဦ(unsprinklered building) မ်ားတြင္ 
အဆင့္(၄)ဆင့္ ျဖင့္ လူမ်ားကို ထြက္ခြာသြားေစလိုလွ်င္(evacuation takes place in 4 or more phases) 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦ အျမင့္သည္ မီတာ(၃၀)ထက္ ပိုျမင့္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ risk assessment 
က လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း control equipment မ်ားကို အလြယ္တကူ ေရာက္ႏုိင္သည့္ 
ေနရာ(easily accessible) ဝန္ထမ္းမ်ား (staff) ႏွင့္ မီးသတ္သမားမ်ား(firefighters) ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ 
ထြက္ေပါက္မ်ား အားလံုး၌ manual call point မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ အထပ္တိုင္း၏ ထြက္ေပါက္(exit) 
မ်ား၌လည္း တပ္ဆင္ထားရမည္။  
Installation / Commissioning / Handover Checklist 

 Fire alrm system တစ္ခု၌ ျပဳျပင္မႈမ်ား ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာပါက ဒီဇိုင္နာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း ၊ တပ္ဆင္ျခင္း ၊ T&C လုပ္ျခင္း ၊ inspection လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ မျပဳလုပ္ခင္ 
ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မွာ မည္သည့္ code မ်ားကို လိုက္နာသည့္ system ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္း (local standard)ကို လိုက္နာထားသည္ စသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးစြာ ရွာေဖြရမည္။ ေလ့လာရမည္။ 

ဒုတိယ အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦ အတြင္းရွိ လူမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ၊ မည္က့ဲသို႔ ထြက္ခြာ 
သြားေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အစီအမံ(evacuation plan)ကို တတ္ႏိုင္သမွ် နားလည္ 
ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္သည္။ 

ေကဘယ္မ်ား(cables)ကုိ မ်ိဳးတူရာ ခဲြျခား(segregated) ထားရမည္။ ေကဘယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္မႈမ်ား 
(mechanically protected) ျပဳလုပ္ထားရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ ေထာက္တုိင္ ေထာက္တန္း(support)မ်ား သံုးရမည္။ 
ေကဘယ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား(cable manufacturers) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ 

 ပင္မဓာတ္အား(mains supply)သည္ သီးျခား(dedicated supply)ျဖစ္ရမည္။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ျဖဴးစ္မ်ား 
(fuses)ကို အသံုးျပဳရမည္။ Double pole isolation မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေလဘယ္(label)ေရးထိုးထားရမည္။ 

Junction box မ်ားကို ေကာင္းစြာ သက္ဆိုင္သည့္ နာမည္မ်ား(label) ေရးထိုးထားရမည္။ ပံုေပၚတြင္ ေဖာ္ျပ 
(identified on drawings) ထားရမည္။ Fire resistant terminal block မ်ား အသံုးျပဳထားရမည္။ ေကဘယ္မ်ား 
အားလံုး၏ continuity ႏွင့္ insulation resistance result မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက် ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္း 
ထားရမည္။   

အရန္ဘက္ထရီမ်ား(standby batteries) အားလုံး၌ တပ္ဆင္သည့္ေန႔စြဲ(date of installation)ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ေရးသား ထားရမည္။ ဘက္ထရီကုိ ျဖဳတ္္ထုတ္ရန္ မလုိဘဲ ေန႔စြကုိဲ တိုက္႐ိုက္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ 
ေရးသားထားရမည္။ ဇုန္တစ္ခုတြင္ အနည္းဆုံး sounder circuit ႏွစ္ခုတပ္ဆင္ထားရမည္။ Sounder circuit 
တစ္ခုလ်ွင္ အနည္းဆုံး sounder တစ္ခုပါရိွရမည္။  

Control equipment မ်ားအားလုံး ႏွင့္ ancillary equipment မ်ား၏ circuit wiring ကုိ မွန္ကန္စြာ 
ေလဘယ္(label)မ်ား ေရးထိုးထားရမည္။ Sound pressure level ကုိ BS 5839 Part 1 အရ ကုိက္ညီမႈ ရိွ၊ မရိွ 
စစ္ေဆးၿပီး မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုထားရမည္။  

အေဆာက္အဦအမ်ိဳးအစားကုိ လိုက္၍ manual call point မ်ား မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားရမည္။ Manual 
call point ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္သြားရမည့္ အကြာအေဝး(travel distance) သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ရမည္။  

As Built သို႔မဟုတ္ As Fitted drawing မ်ား ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း update 
လုပ္ရမည္။ တာဝန္ရိွသူမ်ား(responsible person)ထံသို႔ log book ႏွင့္ operating instruction မ်ား လႊဲေျပာင္း 
အပ္ႏံွရမည္။                                       -End- 


