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Chapter – 4  

Basic Fire Alarm Systems Overview 
Fire Alarm system မ်ားသည္ မီးမေလာင္ေစရန္၊ လူမ်ားအသက္အႏၱာရယ္ မဆုံး႐ံႈးေစရန္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 

မဆုံး႐ံႈးေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းမႈကုိ ႀကိဳတင္သိႏ္ုိင္ျခင္း(fire detection)၊ ေဘးကင္းရာသုိ႔ 
လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပးႏုိင္ျခင္း(early warning for evacuation)၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ မီးသတ္ 
ဌာနသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း(emergency response team and public fire department 
notification) စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။  

Fire alarm system မ်ားသည္ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းခါစတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦ၊ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ လူမ်ား၏ အသက္ကို မီးေဘးမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ထားေလ့ 
ရိွသည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Fire alarm system မ်ားကို အႀကီးစား ႏွင့္ အလတ္စား အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုး တပ္ဆင္ ေလ့ရွိသည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ဟိုတယ္၊ ႐ံုး၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊ ေလဆိပ္၊ သိုေလွာင္႐ုံ 
ႀကီးမ်ား စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ fire alarm system ကို မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။  

 
ပုံ ၄-၁ Fire alarm system 
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အေဆာက္အဦ တစ္လံုးခ်င္းစီရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္၍ fire alarm system မ်ားကို ဒီဇုိင္းလုပ္ၾကသည္။ 
အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားကြျဲပားလ်ွင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းပံု ကဲြျပားသည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား ကဲြျပားလ်ွင္ 
မီးေလာင္ကြ်မ္းပံု ကဲြျပားသည္။ British Standards Institute (BSI) code မ်ားႏွင့္ National Fire Alarm Code 
(NFPA) မ်ားကို မွီျငမ္း၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ၾကသည္။ Fire alarm and detection system သည္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ 
အေဆာက္အဦမ်ားကို မီးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးေပးသည္။  

 စနစ္တက် မတပ္ဆင္ထားသည့္ fire alarm system မ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ အသက္ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ Fire alarm system မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(codes and regulations)၊ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား(codes) ႏွင့္ fire equipment ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အၾကံေပး တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား(recommendations) 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(specifications)အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာ၍ မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

Fire alarm system မ်ားကုိ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကာကြယ္ရန္ (protect life and property) အတြက္ 
တပ္ဆင္ၾကသည္။ တပ္ဆင္ရသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
 (က) detecting a fire at an early stage  
 (ခ) alerting and evacuating occupants  
 (ဂ)  notifying the relevant personnel  
 (ဃ) activating auxiliary functions e.g. smoke controls, lift homing etc  
 (င) identifying and guiding fire fighters 

 
Fire alarm system မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အစိတ္အပုိင္း (၉)မ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။  
 (၁) Smoke / Heat Detectors (Fire Detectors)  

 (၂) Alarm Panels (Control and Indicating Equipment)  

 (၃)  Alarm Bells (Fire Alarm Devices)  

 (၄) Manual Call Points  

 (၅) DECAM Panel (Fire Services Signalling Transmitter)  

 (၆) DECAM Station (Alarm Monitoring Station)  

 (၇)  Extinguishing Panels (Control for automatic fire protection equipment)  

 (၈) Gas/Sprinkler (Automatic fire protection equipment)  

 (၉)  Charger/Battery (Power Supply Equipment) 

၄.၁ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား (General Considerations) 
Fire alarm system ကို ဒီဇိုင္းလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။ 
 (က) အသုံးျပဳမည့္ controllers ၊ detectors ၊ manual pull stations (manual call points) ၊ notification 

appliances (sounders and or visual strobes) အမ်ိဳးအစားမ်ား 
 (ခ) တပ္ဆင္ပံု၊ တပ္ဆင္နည္းမ်ား (method of installation) 
 (ဂ)  စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား(all national and local codes and regulations) 
 (ဃ) တပ္ဆင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား(materials required during installation) 
 (င) အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း(operator training) ႏွင့္ 
 (စ) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား(preventative maintenance procedures) တို႔ျဖစ္သည္။  
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၄.၂ System Planning  
Fire alarm system တစ္ခု စတင္ ဒီဇ္ိုင္းလုပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဦးစြာ ျပဳစုျပင္ဆင္ 

ထားရမည္။  
 (၁) ကာကြယ္မည့္ အေဆာက္အဦ၏ အရြယ္အစား၊ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု (size, shape, and use of the 

building that will be protected) 

 (၂) ယခု ကာကြယ္ရမည့္ အပိုင္းႏွင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္မည့္ ကာကြယ္မႈမ်ား(amount of coverage that 
will be required, both now and in the future) 

 (၃)  မီးေလာင္လ်ွင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (actions the system will perform in the event of a 
fire) 

 (၄) စနစ္ေကာင္းစြာ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးအစား(the 
type and amount of maintenance required to keep the system functioning properly) 

 

၄.၃ Types of Fire Alarm Coverage 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိုင္းၿပီးေနာက္ ကာကြယ္လိုသည့္အဆင့္(degree of coverage)ကုိ 

သတ္မွတ္ၾကသည္။ လူမ်ား၏ အသက္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားသည့္ fire alarm system မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။  
 (က) မီးစတင္ေလာင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း detect လုပ္ႏိုင္ရန္ (detect a fire or 

manual activation from a pull station) 

 (ခ) မီးေလာင္ေနေၾကာင္း alarm ထုတ္ေပးရန္ (initiate a fire alarm ) 

 (ဂ)  အေဆာက္အဦအတြင္းရွိလူမ်ား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ခြာသြားရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ေပးရန္ 
(provide a sufficient amount of time for the occupants to escape the building) 

 (ဃ) အေဆာက္အဦအတြင္း မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာကို အတိအက် အသိေပးရန္၊ ေဖာ္ျပေပးရန္ (indicate 
the location of the fire within the building) 

 အသက္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ရန္(protection of life) ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ရန္(protection of 
property)အတြက္ fire alarm system မ်ားကုိ တပ္ဆင္ၾကသည္။ Fire alarm system တစ္ခုသည္ အထိေရာက္ဆံုး 
ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္း(function)မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရမည္။ 

 (၁) မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းသိႏုိင္ရမည္။ (detect the presence of a fire)  

 (၂) အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူမ်ားကုိ အသိေပးႏုိင္ရမည္။ (notify the occupants) 

 (၃)  မီးသတ္ဌာနသုိ႔ central station connection မွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္ရမည္။ (notify the fire 
department, usually through a central station connection) 

 (၄) မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တံခါးမ်ားဖြင့္ေပးျခင္း(door release)၊ smoke 
door မ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရမည္။ (operate other fire safety functions, 
e.g., release magnetically held open smoke doors) 

 Heat detector မ်ားႏွင့္ smoke detector မ်ားသည္ အသံုးမ်ားသည့္ မီးေလာင္ေၾကာင္း အာ႐ံုခံသည့္ 
ႏိုင္သည့္ ကိရိယာ(fire detection device)မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Heat detector သည္ မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အပူ(heat)ကုိ detect လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ detector အနီးတြင္ အပူခ်ိန္ 
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႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာျခင္း(rapid increase of temperature)ကုိ သိႏုိင္(detect) ရန္အတြက္ ဒီဇုိင္း 
လုပ္ထားသည့္ ကိရိယာျဖစ္သည္။ 

 Smoke detector မ်ားသည္ မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မီးခုိး(smoke)မ်ားကုိ သိႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္း 
လုပ္ထားသည့္ကိရိယာ ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာအနီးတြင္ မီးခုိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက သုိ႔မဟုတ္ 
ေရာက္လာပါက အာ႐ံုခံသိ(detect)ႏုိင္ေအာင္ ဒီဇုိင္း လုပ္ထားသည့္ ကိရိယာျဖစ္သည္။ အသံုးမ်ားသည့္ smoke 
detector ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ionization ႏွင့္ photoelectric အမ်ဳိးအစား တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ detector 
အမ်ိဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  

 
 ေယဘုယ်အားျဖင့္ manual fire alarm box မ်ားကုိ အေဆာက္အဦ၏ အထပ္တုိင္းရိွ လူထြက္ေပါက္မ်ား 
(exits)အားလံုးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ အေဆာက္အဦတြင္ automatic sprinkler system တပ္ဆင္ထားလ်ွင္ 
မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သိႏုိင္ရန္အတြက္ water flow device မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

 ကံဆိုးမႈသည္ အခ်ိန္မေရြးေရာက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ံႈးမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အတြက္ 
fire alarm system တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)အတြင္း 
fire alarm system နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။ 

Fire alarm system တပ္ဆင္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ 
(၁) မီးေလာင္သည့္အခါ အေဆာက္အဦအတြင္းရွိ ေနသူမ်ား ေဘးကင္းရာသို႔ ထြက္ခြာသြားေစရန္ အခ်က္ေပးျခင္း 

(notify building occupants to take evasive action to escape the dangers of a hostile fire) 

(၂) ေဘးလြတ္ရာသို႔ လူမ်ား စနစ္တက် ထြက္ခြာသြားေစရန္အတြက္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ေၾကျငာေပးျခင္း (summon 
organized assistance to initiate or assist in fire control activities) 

(၃)  မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ထားျခင္း(initiate automatic fire control & 
suppression systems & to sound alarm)    

(၄) Fire control & suppression systems ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ထားျခင္း 

(၅) Environmental ၊ utility and process controls စသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား(auxiliary functions)ကို အေထာက္ 
အကူျပဳရန္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ႏွင့္ 

(၆) မီးၿငိမ္းသတ္သည္ စနစ္မ်ား၊ မီးခိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္မ်ား၊  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(function) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ကို ေပါင္းစည္းရန္ တပ္ဆင္ထားျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။  

Fire alarm system မ်ားကုိ manual fire alarm system ႏွင့္ automatic fire detection system ဟူ၍ 
ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားခြျဲခားထားသည္။  

 

(၁) Manual fire alarm systems 
 မီးေလာင္လွ်င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းတီးျခင္း၊ သံေခ်ာင္းေခါက္ျခင္းသည္ manual 

fire alarm system ျဖစ္သည္။ 

(၂) Automatic fire detection systems 
 Fire detection device မ်ားျဖင့္ မီးစေလာင္သည့္အခါ (presence of a fire) ခ်က္ခ်င္း အလိုအေလ်ာက္ 

 Ionization detector မ်ားသည္ မီးေတာက္ ျဖစ္ေပၚသည့္မီး(flaming fire)ကုိ လ်င္ျမန္စြာ အာ႐ံုခံ 
(detect)ႏိုင္သည္။ Photoelectric detector သည္ မီးေတာက္ မျဖစ္ေပၚဘဲ တေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ကြ်မ္းသည့္မီး 
(smoldering fire)ကုိ လ်င္ျမန္စြာ သိႏုိင္သည္။ 
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သိေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်က္ေပးရန္(initiate a signal) ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ automatic fire detection system သို႔မဟုတ္ automatic fire alarm system ဟု 
ေရးသားလ်ွင္ ပုိ၍ မွန္ကန္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ automatic fire detection system အေၾကာင္းကုိသာ အေသးစိတ္ 
ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ Fire alarm system တပ္ဆင္ထား႐ုံျဖင့္ လံုးဝကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္လိမ့္မည္။ မီးမေလာင္ 
ႏိုင္ဟု လဲြမွားစြာ ထင္မွတ္ၾကသည္။  

False alarm မ်ားေၾကာင့္ 
(က) မလိုလားအပ္သည့္ မမွန္ကန္သည့္ အခ်က္ေပးအသံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္သည္။ (create unwanted false 

alarms) 

(ခ) မီးစေလာင္တိုင္း fire alarm system က ႀကိဳတင္ အသိေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ (hazard does not warrant 
alarm or detection) 

(ဂ)  Fire alarm system ေၾကာင့္ လံုးဝမီးမေလာင္ႏိုင္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ 
(installation offers little or no protection) 

Fire alarm system တပ္ဆင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
(၁) လူေပါင္း အေယာက္(၃၀၀)ထက္ ပိုမ်ားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား အတြက္သာ fire alarm system တပ္ဆင္ 

ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

(၂) ထြက္ေပါက္ရွိသည့္ေနရာ (ေျမညီထပ္ လူထြက္ေပါက္ကို ဆ္ိုလိုသည္။)ထက္ ပိုျမင့္သည့္အထပ္မ်ား (ပထမ ထပ္မွ 
စ၍ အေပၚအထပ္မ်ား)တြင္ အနည္းဆံုး လူ (၅၀)ေက်ာ္ရွိမွသာ fire alarm system တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ပို၍ လိုအပ္သည္။ 

(၃)  လူမ်ား အေဆာက္အဦ ျပင္ပသို႔ အလြယ္တကူ တိုက္႐ိုက္ ထြက္ခြာသြားႏိုင္လွ်င္ မလိုအပ္ပါ။ (No requirement if 
occupant can exit unit to outside directly) 

(၄) မီးသတ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲလွ်င္ လိုအပ္သည္။ 

ေအာက္ပါ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 
 (က) ေျမေအာက္ထပ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ခန္းမ်ား(underground buildings) 

 (ခ) အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ား(high-rise buildings) 

 (ဂ)  ဆန္းၾကယ္ရႈပ္ေထြးသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား(special amusement buildings) 

 (ဃ) Semiconductor manufacturing facilities 

 (င) Manufacturing of organic coatings 

 (စ) အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား(toxic gases)၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား(organic peroxides, oxidizers) 
သုိေလွာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ား 

Automatic sprinkler system တပ္ဆင္ထားလွ်င္ manual pull station မ်ား တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ 
Fire alarm system မ်ားသည္ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းခါစတြင္ ႀကိဳတင္ အသိေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
အေဆာက္အဦ၊ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ လူမ်ား၏ အသက္ကို မီးေဘးမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ ထား ေလ့ရိွသည့္ 
စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Fire alarm system မ်ားကို အႀကီးစား ႏွင့္ အလတ္စား အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး 
တပ္ဆင္ ေလ့ရွိသည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ဟိုတယ္၊ ႐ံုး၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊ ေလဆိပ္၊ သိုေလွာင္႐ံု ႀကီးမ်ား စသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ fire alarm system ကို မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။  
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ပုံ ၄-၁ Fire alarm system  

အေဆာက္အဦ တစ္လံုးခ်င္းစီရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္၍ fire alarm system မ်ားကို ဒီဇုိင္းလုပ္ၾကသည္။ 
အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားကြျဲပားလ်ွင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းပံု ကဲြျပားသည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား ကဲြျပားလ်ွင္ 
မီးေလာင္ကြ်မ္းပံု ကဲြျပားသည္။ British Standards Institute (BSI) code မ်ားႏွင့္ National Fire Alarm Code 
(NFPA) မ်ားကို မွီျငမ္း၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ၾကသည္။ Fire alarm and detection system သည္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ 
အေဆာက္အဦမ်ားကို မီးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးေပးသည္။  

 စနစ္တက် မတပ္ဆင္ထားသည့္ fire alarm system မ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ အသက္ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ Fire alarm system မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(codes and regulations)၊ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား(codes) ႏွင့္ fire equipment ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အၾကံေပး တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား(recommendations) 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(specifications)အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ 

၄.၄ Design and Installation Standards 
• NFPA 72 ကို standard အျဖစ္ အေဆာက္အဦ အားလုံးနီးပါး အသံုးျပဳၾကသည္။ 
• NFPA 72 သည္ fire alarm and detection system မ်ားအတြက္ လက္ကိုင္ထားရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

ျဖစ္သည္။ 
• NFPA 72 မွ ညႊန္းထားသည့္ တျခားေသာ standard မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမည္။ 

NFPA 72  မျဖစ္မေန လိုက္နာမည့္ standard ျဖစ္သည္။ 

Fire alarm နည္းပညာ(technology)မ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းသည့္(simple) ဇုန္တစ္ခု(single zone)တည္းသာ 
ပါဝင္သည့္  relay ကုိ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားသည့္ system မ်ားမွ logic circuit မ်ားျဖင့္ ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ႏိုင္သည့္ 
စနစ္မ်ားအျဖစ္ အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ယေန႔ေခတ္ system မ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲသည့္ 
ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား(sophisticated microprocessor-based software) ကို အသံုးျပဳထားသည္။ 

Main controller မ်ားသည္ system တစ္ခုလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ဦးေႏွာက္က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ System 
အတြက္ ေပးသည့္ ဓာတ္အား(power) ႏွင့္ input မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္(monitor) ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ outputs circuit 
မ်ားကုိ control လုပ္ေပးသည္။ တျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္(function)မ်ားကုိလည္း ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ထားသည့္ အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။ 
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ပုံ ၄-၂ Fire alarm system control panel 

  
ပုံ ၄-၃ Fire alarm system control panel 

Heat detector မ်ား၊ smoke detector မ်ား စသည့္ automatic detection device မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
အာ႐ံုခံသိ(detect)ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး(level of coverage)ကုိ သတိျပဳေရြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ အခန္းအတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦအတြင္း detector မ်ား တပ္ဆင္ထား႐ံုျဖင့္ မီးေလာင္လ်ွင္ ႀကိဳသိလိမ့္မည့္ မွားယြင္းစြာ ယူဆ 
တတ္ၾကသည္။ မီးစတင္ေလာင္သည့္ ေနရာသည္ smoke detector သုိ႔မဟုတ္ heat detect အလွမ္း မမီသည့္ 
ေနရာတြင္ ျဖစ္ေနပါက အာ႐ံုခံသိ(detect)ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ detect မလုပ္ႏုိင္သည့္ေနရာတြင္ 
မီးစတင္ ေလာင္ကြ်မ္းပါက မသိႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္လုိသည့္ေနရာအားလံုးကုိ လုံးဝ ျခံဳငံုမိေအာင္ smoke 
detector ႏွင့္ heat detect မ်ား ကုိ တပ္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ 

Sprinkler မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာတြင္ automatic fire detector မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ မလုိဟု 
ယူဆတတ္ၾကသည္။ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အထိေရာက္ဆံုး ႀကိဳတင္သိႏုိင္ရန္(effectively detect) အတြက္ ေနရာ 
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မလပ္ တပ္ဆင္ထားရန္ လုိသည္။ တခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ဥစၥာပစၥည္းကာကြယ္ရန္ (property protection or mission 
protection)အတြက္ automatic sprinkler system တပ္ဆင္ထားရန္ ပုိင္ရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။  

  
ပုံ ၄-၄ Fire Alarm Control Panel (FACP) input and output 

 
 အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွေနသူမ်ား မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အသိေပးရန္(notifying the occupants) ႏွင့္ 
ေဘးကင္းရာသုိ႔ လြတ္ေျမာက္စြာ ထြက္ခြာသြားရန္(emergency evacuation)အတြက္ က်ယ္ေလာင္သည့္အသံျဖင့္ 
အသိေပး ေၾကျငာေပးရမည္။ Horn မ်ား၊ bell မ်ား ၊ siren မ်ား၊ strobe light မ်ား ၊ speaker မ်ား စသည့္ notifying 
appliance မ်ားသည္ သတိေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသိေပးရန္အတြက္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကသည့္ ကိရိယာမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။  ထုိပစၥည္း(notifying appliance) မ်ားသည္ detection ကိရိယာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အေရးႀကီးသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ Notifying appliance မ်ားကုိ စနစ္တက် ေနရာခ်ထားရန္ လုိအပ္သည္။ အေဆာက္အဦအတြင္း 
ေနရာအႏံွ႔အျပားမွ ၾကားႏုိင္ေအာင္ စပီကာ(speaker)မ်ား တပ္ဆင္ထားမည့္ ေနရာမ်ား ကုိ စနစ္တက် 
ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 

 မီးသတ္ဌာန(fire department)ဆီသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း (automatically notifying) 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္နည္းမ်ားကုိ သံုးရမည္။ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေစာႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး အေၾကာင္းၾကား 
သင့္သည္။ မီးမႀကီးထြားခင္ ႀကိဳသိျခင္း၊ အေစာဆံုး အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မီးၿငိမ္းသတ္ 
ႏုိင္သည္။ မီးမျပန္႔ပြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ fire alarm system ဒီဇုိင္း၏ ပန္းတုိင္ ျဖစ္သည္။ 
Fire alarm system တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ National Fire Alarm and Signaling Code (NFPA 72) ႏွင့္ 
National Electrical Code (NFPA 70) တုိ႔ကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္သည္။ Fire alarm system အမ်ဳိးအစား အားလံုး 
အတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္။ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း(applicable codes)ကုိ ေလ့လာသိရိွၿပီး လုိက္နာရန္ 
အထူးလုိအပ္သည္။ 

 အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုးနည္းမွာ အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွေနသူမ်ား သိႏုိင္ေစရန္၊ လုိအပ္သည့္ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ automatic sprinkle system ႏွင့္ fire alarm system တုိ႔ကုိ အတူတကြ 
တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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  Fire alarm system အားလံုးသည္ NFPA 72 ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ NFPA 72- Fire 
Alarm and Signaling Code 2010 သည္ လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ code ျဖစ္သည္။ 2010 code တြင္ အခန္းေပါင္း 
(၂၉)ခန္း ပါဝင္သည္။ NFPA 72 ကုိ National Fire Alarm and Signaling Code ဟူ၍လည္း ေခၚဆုိေလ့ရိွသည္။ 

၄.၅ Selecting a Fire Alarm System for your Application 
 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း(code)အရ တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုိအပ္သည္ျဖစ္ေစ အေဆာက္အဦတြင္ 
fire alarm system တစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ မည္က့ဲသုိ႔မ်ဳိး system ကုိ တပ္ဆင္ရမည္။ 
မည္က့ဲသုိ႔ေသာ equipment မ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည္ စသည္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

 ဥပေဒအရ တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိဆႏၵအရ တပ္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း(code) 
မ်ား အတုိင္း တပ္ဆင္ျခင္းသည္ စိတ္အခ်ရဆံုးနည္း ျဖစ္သည္။ 
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 Fire alarm system ဒီဇုိင္းတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးစဥ္းစားသင့္သည္။ 
 (က) System ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (purpose of the system) 

 (ခ) အေဆာက္အဦ ပုိင္ရွင္၏ မီးေဘးကာကြယ္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား (fire protection goals of the owner) 

 (ဂ)  ကာကြယ္ေပးရမည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူ အမ်ဳိးအစားမ်ား (type of occupancy to be 
protected) 

 (ဃ) ကာကြယ္ေပးရမည့္ ဥစၥာပစၥည္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏ(type and quantity of the contents to be 
protected) 

 (င) System က တုံ႔ျပန္္မည့္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း မည္မွ်လ်ွင္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ 
ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ (required response time of the system or how fast must it operate) 

 (စ) System ၏ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(basic function of the system) 

 (ဆ) လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စံမ်ား(applicable fire alarm system codes and standards) 

 (ဇ) တျခားေသာ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ (other fire protection 
systems that must be interfaced) 

 (စ်) မီးသတ္ဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရိွႏုိင္မည့္အခ်ိန္ (response time of the fire department) ႏွင့္ 

 (ည) ေရရရိွႏုိင္မႈ(available water supply) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

Fire alarm system ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူမ်ား(occupants) ႏွင့္ 
မီးသတ္ဌာန(fire department)သုိ႔ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အသိေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦတြင္ မီးစတင္ 
ေလာင္သည့္အခါ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သည့္ စနစ္(suppression system)မ်ား စတင္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ စက္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ 
(shut down equipment)၊ manufacturing processes ရပ္တန္႔ရန္ လုိအပ္သည္။ Building and fire codes ႏွင့္ 
NFPA Life Safety Code® NFPA 101-2009 edition တုိ႔တြင္ fire alarm system အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
(requirements) ႏွင့္ guidance for the occupancy classification of the building မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 

 Fire alarm system တစ္ခုကုိ ဒီဇုိင္းမလုပ္ခင္ အေဆာက္အဦ အမ်ဳိးအစား၊ အသံုးျပဳပံု၊ ေလာင္ႏုိင္သည့္ 
မီးအမ်ဳိးအစား စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာဆန္း စစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ Fire alarm system ဒီဇုိင္နာမ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာတုိင္ပင္ 
သင့္သည္။ အေဆာက္အဦ ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ မီးေဘးကာကြယ္ရန္၊ အသက္မဆံုး႐ႈံးေစရန္ မရည္မွန္းဘဲ မျဖစ္မေန 
တပ္ဆင္ရမည္ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္အတြက္သာ တပ္ဆင္ၾကသည္။ Codes and standards 
တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီ႐ံုမ်ွျဖင့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး ပန္းတုိင္မ်ား (fire protection goals) ရရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

 ဒီဇုိင္နာမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားသည္ NFPA 72, the National Fire Alarm and Signaling Code ® 
တြင္ လုိအပ္သည္ဟု မေဖာ္ျပထားသည့္ အရာမ်ားကုိ တပ္ဆင္ေလ့ မရိွၾကေပ။ 

 Building and fire codes မ်ားသည္ မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ အေဆာက္အဦ က်န္ရစ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
မီးမသင့္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျပဳစုထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ပုိင္ရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကာကြယ္မႈ 
မ်ဳိးထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ fire alarm system ၏ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပံုႏွင့္ အထိ 
ေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရွင္းျပကာ လုိက္ေလ်ာ ခြင့္ျပဳေစရန္ ႏွစ္သိမ့္သင့္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီးေဘး 
ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္(fire protection goal)မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ အနက္မွ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္ အားလံုး 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

 (က) Life Safety     (ဂ)  Mission Protection ႏွင့္ 
 (ခ) Property Protection (ဃ) Heritage protection တို႔ ျဖစ္သည္။  
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၄.၅.၁ Life Safety Protection 
 အိမ္ခန္းမ်ား(apartments)၊ ဟုိတယ္မ်ား(hotels)၊ ကြန္ဒုိမီနီယံမ်ား(condominiums) စသည့္ လူေနအိမ္မ်ား 
(residential)မ်ားတြင္ တပ္ဆင္မည့္ fire alarm system မ်ားကုိ အသက္ေဘးမွ ကာကြယ္မႈမ်ား(life safety 
protection) ထိေရာက္ေစရန္ ဒီဇုိင္းလုပ္ၾကသည္။ အေဆာက္အဦအတြင္း ရိွေနသူမ်ား(occupants) ၏ အသက္ေဘး 
မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မႈ(life safety) ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ကုိ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း(early warning) 
ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိႏုိင္သည္။ 

 Fire alarm system သည္ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္႐ံုမ်ွသာမက တည္ၿငိမ္သည့္ system ျဖစ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ Fire alarm system သည္ life safety protection ျဖစ္ေစရမည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ(reliability) 
ျမင့္မားရမည္။ တည္ၿငိမ္(stable)ရမည္။ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူမ်ား(occupants)၏ စိတ္ထဲတြင္ လံုျခံဳမႈ 
ေပးႏုိင္စြမ္း ရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ႏုိင္ေစရမည္။  

 
ထို႔အျပင္ Life Safety Code-2009 edition ႏွင့္ Americans with Disabilities Act (ADA) လုိအပ္ခ်က္အရ 

နားမၾကားႏုိင္သည့္ လူမ်ားအတြက္ လ်ွပ္စစ္မီးေရာင္ျဖင့္ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သိသာေအာင္ အခ်က္ေပးသည့္ 
ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ လူမ်ားေဘးကင္းရာသုိ႔ ထြက္သြားရန္ အခ်က္ေပးအသံ( evacuation signal)သည္ 
တျခားေသာ အသံမ်ားႏွင့္ မတူေစဘဲ သိသာထင္ရွားသည့္အသံ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအသံမ်ဳိးႏွင့္ တူညီသည့္အသံကုိ 
မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ အသံုးမျပဳရ။ 

၄.၅.၂ Property Protection 
 Detector အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစားကုိ အေျခခံ၍ fire alarm system အမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ၾကသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္(owner's property protection goals)၊ အေဆာက္အဦတန္ဖုိး(value of the 
property) ႏွင့္ ပုိင္ရွင္၀ယ္ယူထားသည့္ မီးအာမခံ(fire insurance)၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မူတည္၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တန္ဖုိးမမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ heat detector မ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ Fire alarm system ၏ အဓိက 
တာဝန္သည္ မီးေဘးအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

 မီးအာမခံ(fire insurance)ႏွင့္ မီးကာကြယ္ေရးပညာရွင္(fire service professional)မ်ားက ေရြးခ်ယ္ 
ထားသည္ အခန္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ sprinkler head မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ automatic sprinkler 
system ကုိ ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည့္ system အျဖစ္ ယူဆလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
အေနျဖင့္ detector အခ်ဳိ႕ တပ္ဆင္ထားသည့္ fire alarm system ကုိ ျပည့္စံုသည့္(complete) fire alarm system 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။  

 အေဆာက္အဦ ကာကြယ္ျခင္း(property protection)၏ အဓိက တာဝန္မွာ မီးေဘးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမည့္ 
ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္(reduce property losses due to fire) ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ fire alarm system 
မဆုိ စိတ္အခ်ရဆံုးႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ကာကြယ္မႈ (100% coverage) ေပးႏိုင္ေသာ automatic detection စနစ္ 
ျဖစ္ရမည္။ Fire alarm system မ်ားသည္ မီးၿငိမ္းသတ္ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္(fire suppression system) မ်ား 

တျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ လူမ်ားကုိ အသိေပးျခင္း(public mode notification-
PMN) ျဖစ္သည္။ လူမ်ားကုိ အသိေပးျခင္း(PMN)ဆုိသည္မွာ အေဆာက္အဦအတြင္း၌ မီးေလာင္သည့္အခါ 
လူအမ်ားအား မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အလြယ္တကူသိႏိုင္ေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံသံမ်ား ထက္  15dBA ပုိျမင့္ 
(က်ယ္ေလာင္)သည့္ အသံ(sound pressure level of 15dBA above the ambient noise level)ျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စကၠန္႔ (၆၀)ၾကာ အက်ယ္ေလာင္ဆုံး ဆူညံသံထက္ 5dBA ပုိျမင့္သည့္ အခ်က္ေပးသံျဖင့္ 
(5dBA above a maximum sound level lasting for at least 60 seconds) ေၾကျငာေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသံျမည္ေစရမည္။ 
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မဟုတ္ၾကေပ။ ထု႔ိေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ fire alarm system သည္ မီးသတ္ဌာနသို႔ 
အလိုအေလ်ာက္ အျမန္ဆုံး အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

 မ်ားေသာအားျဖင့္ အေဆာက္အဦ ကာကြယ္ျခင္း(property protection)အတြက္ heat detector မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳၾကသည္။ ေလထုအခ်ိန္(ambient temperature) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန(environment) တုိ႔ 
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ automatic heat detector မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။   

 မီခိုးမ်ား ရိွ၊ မရိွ သိႏိုင္ရန္ spot type smoke detection၊ beam type smoke detection သို႔မဟုတ္ flame 
detection နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္(ceiling height)၊ detector မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်ိန္ 
(response time)၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ေရာက္လာႏုိင္မည့္အခ်ိန္(fire department response time) ႏွင့္ ေရရိွႏုိင္မႈ 
(availability of water) စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။  

၄.၅.၃ Mission Protection 
 "Mission protection" ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုသည္ မီးေလာင္ကြ်မ္း 
ခံရၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ရပ္တည္ လုပ္ကုိင္ေနႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားႏိုင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အေဆာက္အဦ 
တစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ မီးမေလာင္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထိုေနရာသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ 
detect လုပ္ႏုိင္ရမည္။ Flame detector မ်ား သို႔မဟုတ္ aspirating (active air sampling) detector မ်ား စသည့္ 
smoke detection အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ မီးေလာင္လ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း သိႏုိင္သည့္ smoke detector 
အမ်ဳိးအစားမ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။   

၄.၅.၄ သမုိင္းဝင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း (Heritage Protection) 
 သမုိင္းဝင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ မီးေဘးမွ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ခက္ခဲသည့္ အလုပ္ 
ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝင္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သြားပါက အစားထုိးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ အဓိက အခ်က္(၂)ခ်က္ ပါဝင္သည္။ 
ႀကိဳတင္ သိေအာင္လုပ္ျခင္း(early detection) ႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း(preservation)  ျဖစ္သည္။ ျပတုိက္မ်ား၊ သမုိင္းဝင္ 
ပစၥည္းမ်ား ျပသရာ အခန္းမ်ားတြင္ fire alarm system ကုိ တပ္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း fire alarm system 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ smoke detector ၊ heat detector စသည္တုိ႔ကုိ ျမင္သာသည့္ ေနရာတြင္ 
တပ္ဆင္ မထားလုိၾကေပ။ 

 ထုိအေဆာက္အဦမ်ားသည္ မီးသတ္သမား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည္။ မီးေလာင္လြယ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မီးပ်ံ႕ႏံွ႔ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ detector မ်ားကုိ ေနရာတုိင္း 
ျပည့္ေနေအာင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ total detection coverage သုိ႔မဟုတ္ complete detection 
coverage system ကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 အဆံုး႐ႈံး မခံႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳသိေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း(early detection) သည္ 
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ spot-type သုိ႔မဟုတ္ linear beam smoke detector မ်ားကုိ အသံုးျပဳ 
သင့္သည္။ Air-sampling (aspirating-style) smoke detector မ်ားသည္လည္း earliest protection လည္း 
ေပးႏုိင္သည္။ Heritage protection ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ NFPA 909-2010, Code for the 
Protection of Cultural Resources Properties- Museums, Libraries, and Places of Worship မ်ားကုိ ကုိးကား 
မီွျငမ္း ႏုိင္သည္။ 
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၄.၆ Application Guidelines 

၄.၆.၁ Time considerations 
 မီးႏွင့္ သက္ဆုိင္သမွ် အရာအားလံုးတြင္ အခ်ိန္သည္ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္သည္။ Heat detector မ်ား၊ 
sprinkler မ်ား ႏွင့္ တျခားေသာ extinguishing device/system မ်ား၏ အဆင့္ကုိ တုံ႔ျပန္ခ်ိန္(response time)ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္မႈ(fire resistance of building materials ႏွင့္ 
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assemblies)ကုိလည္း အခ်ိန္ျဖင့္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ၾကသည္။ အေဆာက္အဦ အတြင္း ရိွေနသူမ်ား၏ 
လြတ္ေျမာက္ရန္နည္း၊ လြတ္ေျမာက္ရာသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ အခ်ိန္ကုိ လုိက္၍ အဆင့္အတန္း ခြျဲခားၾကသည္။ 
မီးေလာင္ျခင္းကုိ ႀကိဳသိႏုိင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ႏုိင္ရန္ ၾကာခ်ိန္သည္ fire alarm system ႏွင့္ 
fire protection system မ်ား အားလံုး၏ အရည္အေသြးကုိ သတ္မွတ္ေပးသည္။  

 အသက္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး(life safety applications)၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေဆာက္အဦ 
အတြင္းရိွ ေနသူမ်ား မီးေဘး လြတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ရရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္(property protection)ရန္အတြက္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ မီးသတ္သမားမ်ား ေရာက္လာရန္ ၾကာခ်ိန္ 
(response time of the fire department)ႏွင့္ သူတုိ႔၏ မီးသတ္ႏုိင္စြမ္း(capabilities)ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္သည္။  

Fire alarm system မ်ားသည္ မီးစတင္ေလာင္ခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ အစပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ အာ႐ံုခံသိ(detect)ႏုိင္မွသာ 
မီးသတ္သမားမ်ား ေရာက္ရိွလာရန္ အခ်ိန္ေကာင္းစြာ ရရိွႏုိင္လိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာ မီးေတာက္ အားမေကာင္းခင္ 
ႀကိဳတင္၍ မီးကုိ ေကာင္းစြာ ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ 

၄.၆.၂ Detector Selection 
 Fire alarm system ဒီဇုိင္းတြင္ detector အမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ မီးကာကြယ္ 
လိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္(owner's fire protection goals) ႏွင့္ system design ကုိ အေျခခံ၍ detector မ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ detector မ်ား၏ operating characteristics၊ တပ္ဆင္ထားရာေနရာ၏ အေျခအေန 
(environmental conditions)၊ ေလာင္ကြ်မ္းမည့္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား(type of combustible material) ႏွင့္ 
မ်က္ႏွာၾကက္ အျမင့္(ceiling height) စသည္တုိ႔သည္ detector မ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား၊ ဝိေသသအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
NFPA 72-2010 မွ အခန္း 17.5.3 တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္အဆင့္(concept of level of coverage) 
ႏွစ္မ်ဳိးရိွသည္။ 

(က) Total (Complete) Coverage 
 အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုးအား ေနရာလပ္မရိွေအာင္ ကာကြယ္ထားျခင္း။ ရာႏႈန္းျပည့္ ကာကြယ္ထားျခင္း။ 

(ခ) Partial Coverage or Selective Area Coverage (ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကုိသာ ကာကြယ္ထားျခင္း) 
 ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္သာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ကာကြယ္ျခင္း 

(protection) ျပဳလုပ္ေပးရန္ code ၊ standard ႏွင့္ ဥပေဒ(law) မ်ားက ေဖာ္ျပေပးသည္။  

(ဂ) Non-required Coverage (ကာကြယ္ရန္ မလုိအပ္ျခင္း) 
 တခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ laws ၊ codes သို႔မဟုတ္ standards တို႔မွ မီးေဘးကာကြယ္ေရး 

အစီအမံမ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

 Automatic fire detector မ်ား အသုံးျပဳရာ စိတ္အခ်ရဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတိျပဳ 
ရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ  

 (၁)  မ်က္ႏွာၾကက္ အျမင့္(ceiling height) ႏွင့္ 

 (၂) detector တပ္ဆင္ရမည့္ အကြာအေဝး (spacing)တုိ႔ ျဖစ္သည္။  

၄.၆.၃ မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္(Ceiling Height) 
 အကယ္၍ မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္(ceiling height)သည္ (၁၀)ေပထက္ ပုိျမင့္ပါက heat detector တပ္ဆင္ 
ထားမည့္ အကြာအေဝး(spacing)ကုိ ေလ်ွာ့ခ်ေပးရမည္။ ထုိအခ်က္ကုိ NFPA 72-2010, paragraph 17.6.3.5 High 
Ceilings တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မီးခိုးမထြက္ဘဲ ေလာင္သည့္မီး သို႔မဟုတ္ မီးခိုး အနည္းငယ္သာ ထြက္သည့္မီး 
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(smoldering fire)မ်ားကုိ ႀကိဳသိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ Spot-type smoke detectors မ်ားျဖင့္ (၁၅)ေပထက္ ပုိျမင့္သည့္ 
မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္၍ smoldering fire အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိေအာင္ detect လုပ္ႏုိင္ရန္ အလြန္ 
ခက္ခဲသည္။ မီးေတာက္(flame) မျဖစ္ေပၚေပ။ အပူမ်ားေၾကာင့္ မီးစမီးနမ်ား(combustion products) detector 
တပ္ဆင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာၾကက္ဆီသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ မတြန္းပုိ႔ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

မီးေတာက္ေလာင္မႈ အားေကာင္းခ်ိန္(fire intensifies)မွသာ မီးစမီးနမ်ား(combustion products) 
detector အနီးအနားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ မီးေတာက္ အားေကာင္းရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳသိျခင္း(early morning) ဟု မေခၚဆုိႏုိင္ေတာ့ေပ။ 

 
 

ပုံ ၄-၇ Spot-type smoke detectors ပုံ ၄-၈ Duct detectors 

၄.၇ တပ္ဆင္ထားရမည့္ ေနရာ အကြာအေဝးႏွင့္ (Detector Spacing) 
 National Fire Alarm and Signaling Code (2010 edition) မွ chapter 17 တြင္ smoke detector မ်ား 
တပ္ဆင္ထားရမည့္ ေနရာ အကြာအေဝးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား(guidance for spacing and 
placement of smoke detectors)ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၌ ေဆာက္လုပ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား 
မၿပီးစီးခင္ smoke detector တပ္ဆင္ထားျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ 

 Detector တပ္ဆင္ထားရမည့္ ေနရာ အကြာအေဝး(spacing) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
National Fire Alarm and Signaling Code-2010 edition စာအုပ္၏ chapter 17 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တခ်ိဳ႕ေသာ detectors (ဥပမာ -heat detectors) မ်ား၏ ေနရာအကြာအေဝး(spacing)သည္ Underwriters 
Laboratories(UL) သို႔မဟုတ္ Factory Mutual Research Corporation တို႔မွ စမ္းသပ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ 
အေျခခံထားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ building codes ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕(fire authorities)တုိ႔သည္ detector မ်ား 
တပ္ဆင္ရမည့္ေနရာ အကြာအေဝး (spacing)ႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွင္ NFPA 72 မွ Chapter 17 ကုိ ကုိးကားရန္ ၫႊန္ၾကား 
ေလ့ရိွသည္။  

 

၄.၈ မီးဇုန္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား(Fire Zone Guidelines) 
အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ ေနရာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလို မီးဇုန္မ်ား(fire zones)အျဖစ္ ပိုင္းျခားထားသည္။ 

မီးဇုန္(fire zone)တစ္ခုအျဖစ္ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ နံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္မ်ား(fire resistant walls and floors) ျဖင့္ 

 အေစာဆံုး ႀကိဳသိႏုိင္ရန္အတြက္ detector ေနရာအကြာအေဝးကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလ်ွာ့ခ်ေပးရမည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ detector တစ္ခုႏွစ္တစ္ခု နီးကပ္စြာ တပ္ဆင္ထားရမည္။ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ အကာအကြယ္ 
အတား အဆီးမ်ား ရိွေနပါက ေလစီးႏႈန္း အလြန္လ်င္ျမန္ေနပါက detector မ်ားကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ တပ္ဆင္ထားရန္ 
လုိအပ္ သည္။ Detector မ်ား အနီး၌ ေလစီးႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းကုိ အေလးေပး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ Smoke detect 
မ်ားကုိ ေလစီးေၾကာင္းအတြင္း၌ တပ္ဆင္ထားျခင္း မျပဳရ။ ေလထြက္ေပါက္မ်ား ေအာက္တည့္တည့္၌ တပ္ဆင္ 
မထားရ။ ေလထြက္ေပါက္မ်ား အနီးတြင္ မတပ္ဆင္ထားရ။ 
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သတ္မွတ္ ပိုင္းျခားထားသည္။ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ နံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္မ်ား(fire resistant walls and floors) ျဖင့္ 
ကာရံထားသည့္ ေနရာတစ္ခုကုိ fire compartment တစ္ခု သို႔မဟုတ္ fire zone အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
ဇုန္တစ္ခုတြင္ တစ္ခုထက္ပုိမ်ားသည့္ pull station သို႔မဟုတ္ call point မ်ား၊ automatic detector မ်ား ပါဝင္သည္။  

Fire zone မ်ား ခဲြထားရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာကို အတိအက် ေဖာ္ညႊန္း 
ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ တျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 
(က) Fire zone တစ္ခုသည္ fire compartment တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သလို fire zone တစ္ခုတြင္ fire compartment မ်ားစြာ 

ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အရြယ္အစားအားျဖင့္ fire zone အရြယ္အစားသည္ fire compartment အရြယ္အစား 
ပိုႀကီးႏိုင္သည္။  

(ခ) ဇုန္မ်ား၌ ထြက္ေပါက္(exit)ႏွင့္ ေလွကားမ်ား(stairwells) တပ္ဆင္ထားရမည့္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေလ့ ရွိသည္။ 
သုိ႔မွသာ မီးသတ္သမားမ်ားက ေဘးကင္းစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေနရာကုိ သိရွိႏိုင္လိမ့္မည္။  

(ဂ)  ဇုန္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားသည့္ ေနရာသည္ compartment ၏ အစပ္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။  

(ဃ) ဇုန္တစ္ခုအတြင္းသြားရမည့္ ေနရာအကြာအေဝးသည္ အလြန္ေဝးလံသည့္ေနရာ မျဖစ္ေစရ။ မည္မ်ွကြာေဝး 
ရမည္ကို စည္းကမ္းခ်က္(regulation)မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

(င) ဇုန္တစ္ခုသည္ အလြန္ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေနရာ မျဖစ္ေစရ။ National and local fire regulations တြင္ 
ဇုန္တစ္ဇုန္၏ အမ်ားဆံုးရိွသင့္သည့္ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။  

(စ) အထပ္တစ္ထပ္၏ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာသည္ national and local fire regulations တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနပါက ထိုအထပ္ကို ဇုန္မ်ားအျဖစ္ ခဲြျခား ပုိင္းျခားေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

(ဆ) တစ္ခါတစ္ရံ အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုးကို ဇုန္တစ္ခု အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။  

Fire alarm system ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(functions) ႏွင့္ National Fire Alarm and Signaling Code 
ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္သည္။ 

၄.၉ Basic Components Of A Fire Alarm System  
(၁) Alarm ထြက္ေပၚေစမည့္ ကိရိယာမ်ား(Alarm Initiating Devices) 
  Manual Fire Alarm Boxes 

 Water flow Initiating Devices 
 Heat Detectors 
 Smoke Detectors 
 Radiant Energy Sensing Fire Detectors Other Fire Detectors 

(၂) Notification Appliances 
  Bells 

 Horns 
 Speakers 
 Sirens 
 Strobes 
 Combination units 

(၃) Fire Alarm Control Units 
  System Operating Configuration  

 Conventional fire alarm systems  
 Addressable fire alarm systems  
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 Analog-addressable fire alarm systems 

(၄) Remote On-Site Annunciation  
  Point Lighted 

 Alphanumeric 
 Liquid Crystal Displays (LCD’s) Graphic 

(၅) Batteries 
  Standby Power 

၄.၁၀ Building Fire Alarm Systems 
Protected premises fire alarm systems that serve the general fire alarm needs of a building or 
buildings shall include one or more of the following systems or functions: 
 (၁) Manual fire alarm signal initiation 
 (၂) Automatic fire alarm and supervisory signal initiation 
 (၃)  Monitoring of abnormal conditions in fire suppression systems 
 (၄) Activation of fire suppression systems 
 (၅) Activation of fire safety functions 
 (၆) Activation of fire alarm notification appliances 
 (၇) In-building fire emergency voice/alarm communications 

 (၈) Guard’s tour supervisory service 
 (၉) Process monitoring supervisory systems 
 (၁၀) Activation of off-premises signals 
 (၁၁) Combination systems 

Alarm systems shall be classified as follows: 

(၁) Fire alarm systems 
 Household fire alarm systems 
 Protected premises (local) fire alarm systems 
(၂) Supervising station alarm systems 
 Central station (service) alarm systems 
 Remote supervising station alarm systems 
 Proprietary supervising station alarm systems 
(၃) Public emergency alarm reporting systems 
 Auxiliary alarm systems — local energy type 
 Auxiliary alarm systems — shunt type 

၄.၁၁ Terminology 
• FACP - Fire Alarm Control Panel. 
• FACU - Fire Alarm Control Unit. 
• FCC - Federal Communications Commission 
• UL - Underwriters Laboratories 
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• NFPA - National Fire Protection Agency. 
• AHJ, LAHJ - Authority Having Jurisdiction, Local AHJ 
• ADAAG - Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines. 
• PoC - Products of Combustion 
• LED - Light Emitting Diode 
• IDC - Initiating Device Circuit 
• NAC - Notification Appliance Circuit 
• ELR, EOL - End of Line Resistor 
• NEC - National Electrical Code (NFPA 70) 
• NEMA - National Electrical Manufacturing Association 
• EIA - Electronics Industry Association 
• Cd - Candela 
• dB, dBA - Decibels 
• FWR - Full Wave Rectified 
• ANSI - American National Standards Institute 
• PIV - Post Indicator Valve 
• OS&Y - Outside Stem and Yoke Valves 
• SFPE - Society for Fire Protection Engineers 
• Shall - Indicates a mandatory requirement 
• Should - Indicates a recommendation or advisement 

 
ပုံ ၄-၉ Central Monitoring Station 

-End- 


