
ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                                                          Chapter-6 Manual Call Points 

                                                                                                                           6-1 

 
Chapter-6 

Initiating Devices: Manual Call Points 
မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္နည္း ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အသိေပးျခင္း ႏွင့္ တပ္ဆင္ 

ထားသည့္ ကိရိယာ(device)မ်ားက အာ႐ံုခံသိျခင္း ျဖစ္သည္။  Manual fire alarm box မ်ား၊ pull station မ်ားသည္ 
မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အသိေပးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကိရိယာ 
(device)မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အလိုအေလ်ာက္ အသိေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာ(automatic device)မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ Manual Call Point(MCP)မ်ားသာ တပ္ဆင္ထားသည့္ system ကုိ “Manually Operated System” 
ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။  

    
ပုံ ၆-၁ Manual call point (Break glass) 

၆.၁ Manual Fire Alarm Systems သို႔မဟုတ္ Manually Operated System 
Manual fire alarm system မ်ားတြင္ manual call point မ်ား ႏွင့္ pull station မ်ားသာ ပါဝင္ၿပီး 

alarm system တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းထားသည္။ Manual call point မ်ား ႏွင့္ pull station မ်ားတြင္ 
normally open contact မ်ား ပါရိွသည္။ မီးေလာင္သည့္အခါ ေတြ႕ရိွသူတစ္ဦးက manual call point မ်ားႏွင့္ pull 
station မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အခ်က္ေပးသံ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

Manually operated system ဆုိသည္မွာ အေဆာက္အဦ အတြင္း ရွိေနသူမ်ားက မီးေလာင္သည့္အခါ 
အခ်က္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မီးသံေခ်ာင္း ေခါက္ေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ Pull station သို႔မဟုတ္ 
call point သည္ မီးသံေခ်ာင္းနွင့္ တူသည္။ မီးသံေခ်ာင္းကို အဆက္မျပတ္ ေခါက္ေနရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း pull 
station သို႔မဟုတ္ call point ကို တစ္ခ်က္ ဆဲြခ်႐ံုျဖင့္ alarm သည္ အဆက္မျပတ္ ျမည္ေနလိမ့္မည္။ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္က acknowledge မလုပ္မခ်င္း သို႔မဟုတ္ reset မလုပ္မခ်င္း အဆက္မျပတ္ ျမည္ေနလိမ့္မည္။  
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ပုံ ၆-၂ Manual Fire Alarm Boxes (Manual Pull Station) 

၆.၂ Manual Fire Alarm Boxes (Manual Pull Station) 
Fire alarm box သို႔မဟုတ္ manual pull station မ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မီးေလာင္ေနေၾကာင္း 

အခ်က္ေပးသံထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္(initiate an alarm signal)အတြက္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထြက္ေပါက္သို႔ သြားရာ လမ္း(normal exit path)မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ထားေလ့ရိွသည္။  

၆.၂.၁ Manual Fire Alarm Boxes သို႔မဟုတ္ Pull Stations အမ်ိဳးအစားမ်ား 
   Fire alarm box သို႔မဟုတ္ manual pull station အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ  
(၁) Non-Coded 
 Enclosure တစ္ခုအတြင္း၌ normally open သို႔မဟုတ္ normally closed ခလုတ္(switch) ပါဝင္သည္။ 

Activate ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပုံမွန္ အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ reset လုပ္ေပးရသည္။  
(၂) Coded 

 လ်ွပ္စစ္ေမာ္တာ အငယ္စား သို႔မဟုတ္ electronic pulse generator တစ္ခုပါဝင္သည္။   
Activate ျဖစ္သည့္အခါ ေမာ္တာက code wheel ကုိ လွည့္ေပးသည္။ Contact မ်ား အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ 
ခဏပြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း(momentarily open or close) ျဖစ္ကာ pulse မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။  

(၃) Break Glass 
 Alarm ထြက္ေပၚေစရန္ (initiate an alarm) တစ္ေယာက္ေယာက္က မွန္ကုိ ခြ(ဲbreak glass) ေပးရသည္။ 

အမွန္တကယ္ မီးေလာင္မွသာ အသုံးျပဳေစလိုၿပီး လက္သရမ္းမႈမ်ားမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ မွန္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ CP-10:2005 အရ break glass အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိသာ 
Manual Fire Alarm Box အျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ ရိွသည္။  

(၄) Non-Break Glass 

 ခြရဲမည့္မွန္(break glass) မပါရွိသည့္ manual fire alarm box အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ေသာ့ကို 
အသုံးျပဳ၍ အခ်က္ေပးသံထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။  

(၅) Single Action 

 Alarm စတင္ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ(action) တစ္ခုသာ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည့္ ကိရိယာ 
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ မွန္ခြျဲခင္း(breaking a glass) သို႔မဟုတ္ ေမာင္းတံကုိ ဆြခဲ်ျခင္း(pulling a leaver) 
စသည့္ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ alarm ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

(၆) Double Action  

 Alarm စတင္ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ(action) (၂)မိ်ဳး ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ Alarm 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ တံခါးဖြင့္၍ မွန္ကုိခြျဲခင္း(break a glass to open a door)  သို႔မဟုတ္ မွန္ကိုခဲြရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေသာ့ထုတ္ယူရန္အတြက္ အဖံုးကို မတင္ျခင္း(lift a cover) စသျဖင့္ အလုပ္ႏွစ္မ်ိဳး(double 
action) လုပ္ရသည့္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။   
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ပုံ ၆-၃ Break glass fire alarm box 

  
ပုံ ၆-၄ Connections for a Manual Fire Alarm Box Showing Incoming and Outgoing Leads 

  
ပုံ ၆-၅ Typical Extinguishing System Pressure-Actuated 

Discharge Switch 
ပုံ ၆-၆ Emergency Manual Cable Release for 

Extinguishing Systems 

  
ပုံ ၆-၇ Manual Fire Alarm Box ပုံ ၆-၈ Protective Cover for Manual Fire Alarm Box 

NFPA 72 -2010, National Fire Alarm and Signaling Code မွ Chapter 17 တြင္ manual fire alarm 
boxes မ်ားကို မည့္သည့္ေနရာတြင္ မည္က့ဲသို႔ တပ္ဆင္ထားရမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြက္ CP-
10:2005 မွ 2.6 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္း တပ္ဆင္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ manual fire 
alarm box အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္၍ ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္(feature)မ်ား ကဲြျပားသည္။ 
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Alarm အမ်ိဳးအစားမ်ား 
General Alarm 

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ activated ျဖစ္သည့္အခါ အေဆာက္အဦအတြင္းမွ လူမ်ား ထြက္ခြာသြားရန္ အခ်က္ 
ေပးသံ(fire alarm evacuation signals sound)သည္ အေဆာက္အဦတစ္ခုလံုးအတြင္း၌ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ေပၚ 
လာသည္။ 
Pre-signal (General Alarm မထြက္ေပၚခင္ အႀကိဳထုတ္ေပးသည့္ alarm) 

Initial fire alarm signal အသံသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ(designated areas)တြင္သာ ထြက္ေပၚ 
လာသည္။  ထို႔ေနာက္ ေသာ့ျဖင့္ control panel ရိွ key switch ကုိ ဖြင့္လိုက္သည့္အခါမွသာ evacuation signal 
ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ပုိ၍ စိတ္ခ်ရေအာင္၊ false alarm မ်ား မထြက္ေပၚလာေအာင္ ႏွစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ရန္ ဒီဇုိင္း 
လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ ႏွစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ရသည့္ manual call point မ်ားကုိ double action အမ်ိဳးအစားဟု 
ေခၚသည္။  

ေမာင္းတံကို ေအာက္သို႔ ဆြခဲ်သည့္ အမ်ိဳးအစားကို pull station အမ်ိဳးအစားဟုေခၚသည္။ Pull station မ်ား 
တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ေအာက္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္(guideline)မ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္သည့္။  
(က) National and local fire regulations အရ pull station (call point) မွ ခလုတ္ကုိ ဆြခဲ်သည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ 

အသံထြက္လာခ်ိန္(sounding of the alarm)တို႔ အၾကား အခ်ိန္အနည္းငယ္ ဆိုင္းထား(delay)ရမည္။  

(ခ) Glass/Perspex ျပန္ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ pull station (call point) မ်ားကို reset လုပ္ႏိုင္သည္။ ေသာ့(key) 
သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ကိရိယာ(special tool) ျဖင့္လည္း reset လုပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတိုင္း 
reset လုပ္ခြင့္ မရွိေစရ။ 

(ဂ)  Pull station (call point) မ်ားအားလုံးကို သိသာျမင္လြယ္သည့္ ေနရာတြင္(clearly identifiable) တပ္ဆင္ 
ထားရမည္။ Pull station ကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္(instruction)မ်ား မရွိေစရ။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ 

၆.၂.၂ တပ္ဆင္ရမည့္ ေနရာ(Mounting Locations) 
Manual fire alarm box မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း မရိွသည့္ေနရာမ်ား(un-obstructed)၊ အလြယ္တကူ 

လက္လွမ္းမွီသည့္ ေနရာမ်ား(readily accessible locations)တြင္ အထပ္တိုင္း၌ အနည္းဆံုး တစ္ခု တပ္ဆင္ 
ထားရမည္။ မည္သည့္ ေနရာမွမဆို manual fire alarm box ဆီသို႔ သြားေရာက္ရန္ ေပ(၂၀၀)ထက္ ပိုမေဝးေစရ။  

Manual fire alarm box သည္ ၾကမ္းျပင္(floor level)မွ   (၄၂)လက္မ(1.07 m) အျမင့္ထက္ ပိုမနိမ့္ေစရ။ 
(၄၈)လက္မ (1.22 m)ထက္ ပိုမျမင့္ေစရ။ တပ္ဆင္ရမည့္ ေနရာ(box location)သည္ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း 
(normal exit path)တြင္ တည္ရွိရမည္။ တပ္ဆင္ရမည့္ ေနရာ၏ မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္သည္ သိသာ ထင္ရွားသည့္ 
အေရာင္(contrasting color) ျဖစ္ရမည္။ 

(က) Pull station မ်ား သို႔မဟုတ္ call point မ်ားကို ထြက္ေပါက္(exit)မ်ား သို႔မဟုတ္ ထြက္ေပါက္သို႔ သြားရာလမ္း 
တစ္ေလ်ွာက္၌ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

(ခ) Pull station မ်ား သို႔မဟုတ္ call point မ်ားကို အထပ္တိုင္း၌ တူညီသည့္ေနရာ(identical positions on the 
various floors)တြင္ တပ္ဆင္ထား ရမည္။ Pull station မ်ား သို႔မဟုတ္ call point မ်ား အားလံုးကို ၾကမ္းျပင္မွ 
တူညီသည့္ အျမင့္(same high)တြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

(ဂ)  Break glass/impact အမ်ိဳးအစား pull station မ်ား သို႔မဟုတ္ call point မ်ားကို အစားအေသာက္မ်ား 
ျပင္ဆင္သည့္ေနရာမ်ား (food preparation areas)တြင္  တပ္ဆင္ မထားရ။ Break glass မွ ထြက္လာသည့္ 
မွန္ကြ၊ဲ မွန္စမ်ားသည္ အစားအေသာက္ထဲသို႔ က်ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ 
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(င) Pull station ႏွင့္ call point မ်ားကို national and local fire regulation တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာ 
အကြာအေဝးထက္ ပိုေဝးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မတပ္ဆင္ထားရ။  

(စ) စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အနီေရာင္ Manual Call Point(MCP) ကုိသာ အသုံးျပဳခြင့္ရိွသည္။ Break-glass type 
ျဖစ္ရမည္။ 1.4m အျမင့္တြင္ တပ္ဆင္ရမည္။ တပ္ဆင္ရမည့္ ေနရာကုိ  ဗိသုကာ(architect)မ်ား က သတ္မွတ္ 
ေပးသည္။  
ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ MCP ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ တပ္ဆင္ရန္ မလိုေပ။  

 150mm depth ထက္ ပုိနိမ့္သည့္ raised floor မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။  
 စတုရန္းမီတာ (၃.၅) ထက္ပုိက်ဥ္းသည့္ sanitary space မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ 
 Open-side link way မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ 

   
ပုံ ၆-၉ (က) Typical Single-

Action Manual Fire Alarm Box 
(ခ) Typical Key-Operated Manual Fire 

Alarm Box 
(ဂ) Publicly Accessible 

Alarm Box 

  
ပုံ ၆-၁၀ Typical Key-Operated Manual Fire Alarm Box 

 
ပုံ ၆-၁၁ BS5839 အရ   (၄၅)မီတာထက္ ပုိေဝးသည့္ေနရာတြင္  manual call point မ်ားကုိ တပ္ဆင္ခြင့္ မရိွ။ 
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ပုံ ၆-၁၂ BS5839 အရ   manual call point မ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္မွ အျမင့္ (၁.၂) မီတာ ႏွင့္ (၁.၄)မီတာ အတြင္း၌ 

တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

 
ပုံ ၆-၁၃ Manual call point circuit normal condition 

 

 
ပုံ ၆-၁၄ Manual call point circuit alarm condition 
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၆.၃ Pull Station သို႔မဟုတ္ Manual Call Point Circuit ပုံမွန္အေျခအေန(Normal Condition) 
အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ North hallway တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ pull station circuit ကုိ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။ Pull station မ်ားသည္ normally open device မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မီးေလာင္ 
ေနေၾကာင္း အသိေပးလိုသည့္အခါ ေမာင္းတံ(lever)ကုိ ဆြခဲ် လုိက္လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း(Manual call point 
break glass အမ်ိဳ းအစားျဖစ္လ်ွင္ မွန္ကုိခြဲ(break glass)လုိက္လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း) normally open 
အေျခအေနမွ closed အေျခအေန သို႔ေျပာင္းသြား လိမ့္မည္။ ထိုကိရိယာမွ လ်ွပ္စစ္ျဖတ္စီးသြားကာ လ်ွပ္စစ္ပတ္ 
လမ္း ျပည့္သြားၿပီး IDC module မွ မီးေလာင္ေနၾကာင္း သိလိမ့္မည္။  

 
ပုံ ၆-၁၅(က) Class B (Style B) pull station/manual call point circuit (Normal Operation) 

 
ပုံ ၆-၁၅(ခ) Class A (Style D) pull station/manual call point circuit (Normal Operation) 

ပုံ ၆-၁၅(က)တြင္ ေဖာ္ျပထာားသည့္ pull station circuit သည္ Class B (Style B) အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Pull 
station မ်ားသည္ normally open device မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္္အေျခအေနတြင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္မ်ားသည့္ 
pull station/manual call point အတြင္း၌ မစီးဆင္းဘဲ EOL resistor မွ ျဖစ္၍ စီးဆင္းေနသည္။  
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ပုံ ၆-၁၅(ဂ) pull station/manual circuit normal condition shown in fire alarm panel 

ပုံ ၆-၁၅(ဂ) သည္ fire alarm panel ၏ display တြင္ North hallway pull station circuit သည္ ပုံမွန္ 
အေျခအေန(normal condition) ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ပံု ျဖစ္သည္။  

၆.၄ Pull Station သို႔မဟုတ္ Manual Call Point Circuit တြင္ Alarm (Short)  ျဖစ္ေပၚပုံ  
မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အသိေပးလိုသည့္အခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မွန္ကုိခြ(ဲbreak glass)လုိက္မည္။ 

သို႔မဟုတ္ ေမာင္းတံ (lever)ကုိ ဆြခဲ်လုိက္မည္။ ထိုအခါ pull station/manual call point သည္ normally 
open အေျခအေနမွ short အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းသြားလိမ့္မည္။ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္မ်ား(current)သည္ ထို short 
ျဖစ္ေနသည့္ pull station ကုိ ျဖတ္၍ စီးဆင္းသြားလိမ့္မည္။ ထိုအခါ IDC module သည္ pull station မ်ား 
အနက္မွ တစ္ခုသည္ short ျဖစ္ေနသည့္ဟု သိလိမ့္မည္။  

 
ပုံ ၆-၁၆(က) Class B (Style B) pull station/manual circuit Alarm(short) condition  

 
ပုံ ၆-၁၆(က) မွ Class B (Style B)  ႏွင့္ ပုံ ၆-၁၆(ခ) မွ Class A (Style D) pull Station/manual call 

point circuit တို႔၏ ျခားနားခ်က္မွာ ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းထားပံုျဖစ္သည္။ Class B (Style B)တြင္  အပုိ 
ပတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ အရန္ပတ္လမ္းဟုေခၚသည္ redundant loop မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ Class B (Style B)တြင္  
တစ္ေနရာရာမွ ဝါယာႀကိဳးပတ္ေတာက္သြားလ်ွင္ pull Station/manual call point အခ်ိဳ႕ႏွင့္ IDC module 
အခ်ိဳ ႕တို႔ အဆက္အသြယ္(communication) ျပတ္ေတာက္သြားလိမ့့္မည္။  
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ပုံ ၆-၁၆(ခ) Class A (Style D) pull station circuit Alarm (short) condition shown in fire alarm panel 

 
ပုံ ၆-၁၆(ဂ)တြင္ fire alarm panel ၏ display တြင္ North hallway pull station circuit သည္ alarm 

(short)  ျဖစ္ေနေပၚေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပုံျဖစ္သည္။ Alarm acknowledge (ALARM ACK) ခလုပ္သည္ 
မိွတ္တုတ္ မိွတ္တုတ္(flashing) ျဖစ္ေနလိမ္မည္။  

 
ပုံ ၆-၁၆(ဂ) Class B (Style B) pull station circuit Alarm (short) condition shown in fire alarm panel 
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၆.၅ Pull Station သို႔မဟုတ္ Manual Call Point Circuit တြင္ trouble (open) condition 

 
ပုံ ၆-၁၇(က) Class B (Style B) pull station circuit trouble (open) condition  

ပုံ ၆-၁၇(က) class B (Style B) pull station circuit သည္ ဝါယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ေသာေၾကာင့္ 
trouble (open) condition ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆုံး pull station သည္ circuit ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
(communication) ျပတ္ေတာက္ေနသည္။  

 

 
ပုံ ၆-၁၇(ခ) Class A (Style D) pull station circuit trouble (open) condition  

ပုံ ၆-၁၇(ခ) Class A (Style D) pull station circuit သည္ ဝါယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ေသာေၾကာင့္ 
trouble (open) condition ျဖစ္ေနေသာ္လည္း pull station/manual call point မ်ားအားလုံးသည္ circuit ႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္(communication) ရိွေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပုိပတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ အရန္ 
ပတ္လမ္း(redundant loop) ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Class A wiring ၏ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။  
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ပုံ ၆-၁၇(ဂ) Class A(Style D) pull station circuit trouble(open) condition shown in fire alarm panel 

 
ပုံ ၆-၁၇(ဂ)သည္ fire alarm panel ၏ display ေနရာတြင္ North hallway pull station circuit သည္ 

trouble (open) condition ျဖစ္ေနေပၚေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံ ျဖစ္သည္။ Alarm acknowledge (TBL 
ACK) ခလုပ္သည္ မိွတ္တုတ္ မိွတ္တုတ္(flashing) ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။  

 

 

-End- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


