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Chapter-14 

Code of Practice for Air-Conditioning and Mechanical Ventilation in Buildings 

ဤ SS 553 : 2009 ကုိ ပုိမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္း 
စာအုပ္(original English version)ႏွင့္ တြ၍ဲဖတ္ရႈရန္ တိုက္တြန္းအပ္သည္။ SS 553 : 2009 သည္ ယခင္ code 
practice 13 (formerly CP 13) ကုိ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယခုအခါ code practice အား “Singapore Standard” အျဖစ္ နာမည္ေျပာင္းလဲေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။  

အေဆာက္အဦမ်ား(ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ)၌ တပ္ဆင္ထားသည့္ air conditioning ႏွင့္ mechanical 
ventilation system ၏ ဒီဇုိင္းလုပ္ျခင္း(design) ေဆာက္လုပ္ျခင္း(construction) ၊ တပ္ဆင္ျခင္း(installation) ၊ 
စမ္းသပ္ေမာင္းျခင္း ႏွင့္ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏံွျခင္း(testing and commissioning)လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လုိက္နာရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(code) ေဖာ္ျပထားသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(code) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ခံနုိင္ေသာ indoor thermal environment  
အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္၊   ရိွသင့္ရိွထိုက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Indoor Air Quality(IAQ) အရည္ 
အေသြးမ်ား ရိွေစရန္၊ equipment မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတြင္  လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ႏွင့္ ACMV equipment 
မ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ စြမ္းအင္ထက္ ပုိမသုံးစြေဲစရန္(စြမ္းအင္ျဖဳန္းတီးျခင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္)တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း(code) မ်ားသည္ fire protection system ၏ ဒီဇုိင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား(design 
requirements) ၊ heating installation မ်ား၊ industrial ventilation မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ 

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(code) မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္္ခန္း(smoking room) မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အခ်က္မ်ား  မပါဝင္ပါ။ smoking room မ်ားအတြက္ ASHRAE 62.1:2007 ကုိ ကုိးကားရန္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

Design Consideration – ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား  
Air conditioning system မ်ားကုိ သက္ေတာင့္ သက္သာ(comfortable) ေနထိုင္စရာ ျဖစ္ေစရန္၊ 

က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေနထုိင္စရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေစရန္ အတြက္ႏွင့္ စြမ္းအင္သက္သာေသာ စနစ္(energy 
efficient system) ျဖစ္ေစရန္္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရမည္။ 
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General Requirement မ်ား 
သဘာဝအတုိင္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေစမည့္(naturally ventilated) အခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ား 

ရိွေနမည့္ အခန္းမ်ား(occupied space)မ်ား ႏွင့္ စက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ (mechanically ventilated) အခန္းမ်ားကုိ ဗိသုကာ ပုံမ်ား(architectural drawing)ေပၚတြင္ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပ ရမည္။ အခန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုသည္ naturally ventilated မဟုတ္လ်ွင္ mechanical ventilated 
မဟုတ္လ်ွင္ air conditioning ေပးထားသည့္ ေနရာျဖစ္ရမည္။ 

Air conditioning ေပးထားေသာ ေနရာမ်ား၊ အခန္းမ်ားတြင္ လုံးဝ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မျပဳရ။ သတ္မွတ္ 
ထားေသာေနရာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ smoking room မ်ားတြင္သာ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ 
ရိွသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းမ်ား(smoking rooms)ကုိလည္း စည္းကမ္းမ်ား(code)အတုိင္း ေဆာက္လုပ္ 
ထားရမည္။ 

Central air conditioning ၏ ဒီဇုိင္းမ်ားအတြက္ cooling load တြက္ခ်က္ရာတြင္ sensible heat load၊ 
latent heat load ႏွင့္ ventilation load မ်ားဟူ၍ သီးသန္႔ခြ၍ဲ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပရမည္။ 

Air conditioning system သည္ သက္ဆိုင္ရာအခန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ သင့္ေလ်ွာ္သည့္ အခန္း အပူခ်ိန္ 
(indoor air temperature) ႏွင့္ စိုထုိင္းဆ(relative humidity) မ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ရမည္။ Full load တြင္သာမက 
part load အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ေပးႏုိင္စြမ္းရိွရမည္။  

Air conditioning ၏ ဒီဇုိင္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား ႏွင့္ drawing မ်ားကုိ ေနာင္လုိအပ္သည့္ အခါတြင္ အသုံးျပဳ 
ႏုိင္ရန္ အတြက္ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

Ventilation Rate 
Outdoor Air intake(ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား ) 

Air conditioning အတြက္လိုအပ္ေသာ ျပင္ပေလမ်ား(outdoor air)၊ staircase pressurization 
လုပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ား (ေလွခါးမ်ား မီးေလာင္သည့္ အခါ မီးခုိးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ positive ေလဖိအား 
ေပးထားျခင္း) အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ပေလ(outdoor air) မ်ား ႏွင့္ ventilation အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပင္ပေလ 
(outdoor air)ေလမ်ား ရရန္တို႔ အတြက္ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air intake)ကုိ ျပင္ပနံရံမ်ား(external 
wall) ႏွင့္ ေခါင္မုိးမ်ား(roof level) တြင္ ထားရိွရမည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ား ရရိွရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ 

Contamination မပါေသာေလမ်ား၊ အနံဆုိးမ်ား မပါေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔။ 
ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air intake) ကုိ အင္းစက္ပုိးမႊားမ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ သံဇကာ(insert 

screen) ျဖင့္ ကာကြယ္ထားရမည္။ မုိးေရမႈန္မ်ား၊ မုိးေရစက္မ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air intake)ကုိ ေလဆုိးေလပုတ္မ်ား ထုတ္ပစ္သည့္ ေလထုတ္ေပါက္ 
(exhaust discharge) ေနရာမွ အနည္းဆုံး (၅)မီတာ အကြာအေဝးတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။ (၅)မီတာထက္ ပုိမနီးေစရ။ 

 မီးဖုိေခ်ာင္(kitchen) ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာ(toilet) မ်ား၊ ကားထားရန္ေနရာ(car park) မ်ား၊ cooling tower 
မ်ား၊ laundry မ်ား၊ အမႈိက္မ်ားသိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာမ်ား(rubbish dumps)ႏွင့္ စက္ခန္း(plant room) မ်ားမွ 
စုပ္ထုတ္၊ မႈတ္ထုတ္လုိက္ေသာ exhaust discharge မ်ားအားလုံး ပါဝင္သည္။ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air 
intake)ႏွင့္ (၅)မီတာထက္ ပုိမနီးေစရ။ Cooling tower ကုိ ေအာက္ေျခေနရာမွ (၅)မီတာ အကြာအေဝးကုိ တုိင္းယူ 
ရမည္။ 

ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air intake) အတြင္းသုိ႔ cooling tower မွ ေရမႈန္ေရစက္မ်ား(water 
droplet) မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားရမည္။  
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ျပင္ပေလဝင္ေပါက္မ်ား(outdoor air intake) ၏ ေအာက္ေျခအနားသည္ ၾကမ္းျပင္မွ (၂.၁)မီတာထက္ 
ပုိျမင့္သည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။ 

Air Classification and Recirculation(ေလမ်ားကုိ  အဆင့္အတန္းခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း) 
Return air ဆုိသည္မွာ air conditioning အခန္း သုိ႔မဟုတ္ ေနရာ(space) မွ AHU ဆီသုိ႔ ျပန္လာေသာ 

ေလ(air) ကုိဆုိလုုိသည္။ 

Transfer air ဆုိသည္မွာ အခန္းတစ္ခုမွ တျခားအခန္းေနရာ တစ္ခုဆီသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားမည့္ ေလ(air) ကုိ 
ဆုိလုိသည္။ Exhaust air ဆုိသည္မွာ အခန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုမွ ျပင္ပသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာ 
ေလ(air)ကုိ ဆုိလုိသည္။  

Classification (ေလအမ်ိဳးအစား ခြျဲခားျခင္း) 

Return air ၊ transfer air ႏွင့္ exhaust air တုိ႔ကုိ ထုိ ေလ(air)၏ အရည္အေသြး(quality) ႏွင့္ အညစ္ 
အေၾကး(contaminant concentration) အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးအစား ခြထဲားသည္။ 

Class 1 အဆင့္ရိွေသာ ေလအမ်ိဳးအစား 

 Contaminant concentration အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သည္။ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာေခါင္း တုိ႔ကုိ ယားယံ 
ေစတတ္ေသာ အရာမ်ား(sensory – irritation intensity) အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သည္။ မေကာင္းေသာ 
အနံ႕ဆုိးမ်ား လုံးဝ မပါဝင္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ အမ်ဳိးအစားေလ(air) သည္ “Class 1" အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

Class 2 အဆင့္ရိွေသာ ေလအမ်ိဳးအစား 

 Contaminant concentration ၊ mild sensor-irritation ႏွင့္ mild offensive odor တုိ႔ အသင့္အတင့္ 
(moderate) ပါဝင္သည့္ ေလမ်ိဳးသည္ “Class 2” ျဖစ္သည္။ 

Class 3 အဆင့္ရိွေသာ ေလအမ်ိဳးအစား 

 Significant contaminant concentration၊ significant sensory- irritation intensity ႏွင့္ offensive odor တုိ႔ 
ပါဝင္သည့္ ေလသည္ “Class 3” အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။  

Class 4 အဆင့္ရိွေသာ ေလအမ်ိဳးအစား 

 Fume ႏွင့္ gases တုိ႔ပါဝင္ေသာ ေလအမ်ိဳးအစား၊ အသက္အႏၲရာယ္ ကုိျဖစ္ေစသည့္ အမႈန္မ်ား အမႈိက္မ်ား 
(potentially dangerous particles)မ်ား၊ ဇီဝ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ေလမ်ား(bio aerosols)ႏွင့္ လူ၏ က်န္းမာေရးကုိ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ေလမ်ားသည္ “Class 4” အမ်ိဳးအစား ေလမ်ားျဖစ္သည္။  

Recirculation  
အထက္ပါေလမ်ားျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း(recirculation) ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ 

Class 1 အဆင့္ရိွေသာ ေလအမ်ိဳးအစားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း 
 Class 1 အဆင့္ရိွေသာေလမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာ အတြက္မဆုိ ေပးပိုိ႔အသုံးျပဳ(transfer) လုပ္ႏုိင္သည္။ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳ(recirculate) ႏုိင္သည္။ 

Class 2 အဆင့္ရိွေသာေလအမ်ိဳးအစားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း 

 Class 2 အဆင့္ရိွေသာေလကုိ လာသည္႔အခန္းအတြက္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ(recirculate) ႏုိင္သည္။ Class 2 
ေလထဲတြင္ အသက္္အႏၲရာယ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ ေလမ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း တျခားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္(recirculate)မသင့္ေလ်ွာ္။ Class 2 အဆင့္ရိွေသာ ေလကုိ class 2 ႏွင့္ 
class 3 အဆင့္ရိွေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသုံးျပဳပုံ တူညီသည့္ ေနရာ(similar 
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purpose) ႏွင့္ အညစ္အေၾကးထြက္သည့္ေနရာ တူညီသည့္ ေနရာ(same pollutant source) အတြက္သာ 
ျဖစ္ရမည္။ Class 4  အဆင့္ရိွေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ကူးေျပာင္း(transfer)ေပးႏိုင္သည္။ Recirculate လုပ္ႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ class 1 အဆင့္ရိွေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးျခင္း(transfer)လုပ္ျခင္း ၊ ျပန္သုံးျခင္း(recirculate) 
မျပဳရ။ 

Class 3 အဆင့္ရိွေသာေလအမ်ိဳးအစားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း 

 Class 3 အဆင့္ရိွေသာေလကုိ class 3 အဆင့္ရိွေသာေနရာမ်ားအတြက္ ျပန္သုံးႏုိင္သည္။ Recalculate 
လုပ္ႏုိင္သည္ ။ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ျပန္လည္အသုံးမျပဳရ။ 

Class 4 အဆင့္ရိွေသာေလအမ်ိဳးအစားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း 

 Class 4 အဆင့္ရိွေသာ ေလမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ျပန္လည္အသုံးမျပဳရ။ 

Ventilation အတြက္အသုံးျပဳမည့္ ျပင္ပေလ(outdoor air) မ်ားႏွင့္ indoor air မ်ား(recalculate လုပ္ျခင္း) 
ျပန္သုံးရန္အတြက္ ထုိေလမ်ားကုိ ေလစစ္(filter) မ်ားျဖင့္ သန္႔စင္ရမည္။ 

ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား ၊ အိမ္သာ၊ သန္႔စင္ခန္းတုိ႔မွ ေလမ်ားကုိ ျပန္၍ အသုံးမျပဳရ။ Recalculate မလုပ္ရ။ 

မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား(flammable vapor)၊ ဖုန္မ်ား(dust)၊ အနံဆုိးမ်ား(odors) ႏွင့္ မီးခိုး 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာဓာတ္ေငြ႔မ်ား(noxious gases) ပါေသာ ေလမ်ားကုိ ျပန္မသုံးရ။ Recalculate မလုပ္ရ။ 
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ျပင္ပေလမ်ား ထည့္ေပးျခင္း(Outdoor Air Supply) 

Total cooling load 35kW(10 RT) ထက္ေက်ာ္ေသာ air conditioning unit မ်ားအတြက္ ျပင္ပမွ 
သန္႔စင္သည့္ေလ(outdoor fresh air) ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိထည့္ေပးသည့္ outdoor fresh air ကုိ ေလစစ္ 
(filter)မ်ားျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္က်ဆင္းေအာင္(ေအးေအာင္) ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရေငြ႔ ဖယ္ထုတ္ျခင္း 
(dehumidification) စသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ air conditioning space အတြင္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

ထည့္ေပးရမည့္ ျပင္ပေလ(outdoor air) ပမာဏကုိ ဇယား(table-1)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားမွာ comfort air conditioning အတြက္ full load condition တြင္ ထည့္ေပးရမည့္ အနည္းဆုံး 
ပမာဏ(minimum quantity) ျဖစ္သည္။ ASHRAE Standard 62.1.2007 ကုိလည္း ကုိးကား(reference) ႏုိင္သည္။ 

ဇယားသည္ သာမာန္ အေဆာက္အဦမ်ား(ေဆး႐ံု ၊ ခြစိဲတ္ခန္း မဟုတ္ေသာ)အတြက္သာ သင့္ေလ်ွာ္သည္။ 
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မျပဳေသာ air conditioning ေနရာမ်ား အတြက္သာ အသုံးျပဳရမည္။ 

ဇယားတြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ air conditioningအခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္မ်ား(relevant authority) ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ Professional Engineer(PE) သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ 
အင္ဂ်င္နီယာ(licensed engineer) ျဖစ္ေသာ Qualified Person (QP)မွ တြက္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္ေပး ရမည္။ 

႐ံုးခန္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား ႏွင့္ ကဇာတ္႐ံုမ်ားတြင္ ရိွေနႏိုင္သည့္ လူအေရအတြက္္သည္ ခန္႔မွန္းရခက္ 
ေသာေၾကာင့္ ထည့္ေပးရမည့္ ျပင္ပေလ(outdoor air) လုိအပ္ခ်က္ပမာဏသည္ အျမဲေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ indoor air quality guide line မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

အခန္းအတြင္းရိွေလ(indoor air) ထဲတြင္ရိွေသာ carbon dioxide(CO2) ပါဝင္မႈ(level)ကုိ တုိင္းႏုိင္သည့္ 
ကိရိယာ မတပ္ဆင္ ထားလ်ွင္(monitor မလုပ္လ်ွင္) design outdoor air quantity အတုိင္းထည့္ ေပးရမည္။ 
ထုိထက္ ပုိမနည္းေစရ။ 

တခ်ဳိ႕ေသာ အေဆာက္အဦေဟာင္းမ်ားကုိ အလြန္ နည္းသည့္ ventilation rate ျဖင့္ ဒီဇုိင္း လုပ္ခ့ဲၾကသည္။ 
ထိုက့ဲသုိ႔ အေဆာက္အဦေဟာင္းမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ွာ္ေသာေလစစ္(filter) မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ Indoor Air Quality 
(IAQ) အရည္အေသြးကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္သည္။  

 
Calculation of Cooling Load and Ventilation Load   
Design and Calculation Requirement 

Air conditioning တြင္ အသုံးျပဳေသာ equipment မ်ားသည္ Singapore Standard SS 530 တြင္ 
ပါဝင္ေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရမည္။ လုိက္နာရမည္။ 

Cooling system မ်ားကုိ ဒီဇုိင္းလုပ္သည့္အခါ၊ design load တြက္သည့္အခါ အမ်ားလက္ခံထားေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္း(engineering standard)  မ်ားႏွင့္္ လက္စဲြစာအုပ္(hand book) မ်ားကုိသာ ကုိးကား မီွျငမ္းရမည္။ 
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Comfort air conditioning အတြက္ ဒီဇိုင္း Dry Bulb temperature မွာ 23°C မွ 25°C အတြင္းျဖစ္သည္။ 
Relative Humidity မွာ 65% ထက္ ပုိမမ်ားရ။ အခန္းအတြင္းရိွ ေလေရႊ႕လ်ားႏႈန္း(air speed) မွာ 0.30 m/s 
ထက္နည္းရမည္။ 

Sensible load ထုတ္ေပးေသာ equipment မ်ားစြာ ရိွသည့္ အခန္းအတြက္ ထုိ equipment မ်ား 
အသုံးမျပဳသည့္ အခ်ိန္မ်ား(part load အခ်ိန္မ်ား) အတြက္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ကာ ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္ ရမည္။ 

Mean radiant temperature ႏွင့္ air movement မ်ားကုိလည္း ဒီဇုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ 

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပရာသီဥတုအေျခအေန(outdoor air condition) 32°C DB ႏွင့္ 26°C WB ကုိ 
အေျခခံ၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ရမည္။ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္ကြာျခားခ်က္မွာ 8°C ျဖစ္သည္။ 

ျပင္ပသုိ႔ ေလစီးဝင္ျခင္း၊ စီးထြက္ျခင္း(outdoor air filtration)ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ cooling load 
မ်ားကုိ ASHRAE hand book of fundamental procedure မ်ားအတုိင္း တြက္ယူရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ASHRAE ႏွင့္ 
အဆင့္တူသည့္နည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

Indoor Thermal Environment 
Air conditioning system ေမာင္းေနသည့္ အခ်ိန္(in operation) တြင္ operative temperature သည္ 

24°C မွ 26° အတြင္း ရိွရမည္။ Air movement မွာ 0.30 m/s ထက္ ပုိမမ်ားရ။ ၾကမ္းျပင္မွ 1500 mm  အျမင့္တြင္ 
အပူခ်ိန္ ၊ RH ႏွင့္ air movement တုိ႔ကုိ တုိင္းယူရမည္။ RH(%)သည္ 65% ထက္ မေက်ာ္ေစရ။ 

Operative temperature ကုိ mean radient temperature ႏွင့္ dry bulb temperature တုိ႔၏ ပ်ွမ္းမွ် 
တန္ဖိုး(Average value) အျဖစ္ယူရမည္။ 

Indoor Air Supply 
Air conditioning မွ ထြက္လာေသာ ေလေအး(supply air)ကုိ ျပင္ပ နံရံ၌ တပ္ဆင္ထားေသာ မွန္မ်ား၊ 

သုိ႔မဟုတ္ air conditioning မရွိသည့္ အခန္းဘက္မွ နံရံမ်ား ဆီသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ မပုိ႔လႊတ္ရ။ Condensation ျဖစ္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

Supply diffuser မွ ထြက္လာသည့္ ေလေအး(cool air)၏ အပူခ်ိန္သည္ အခန္း Dew point  အပူခ်ိန္ထက္ 
2°C ထက္ ပုိမနိမ့္ေအာင္ ဒီဇုိင္းလုပ္ရမည္။ ေရသီးျခင္း(condensation)မွ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။  

Purging of Indoor Air 
Air conditioningအခန္းအတြင္းရိွ ေလမ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္သည့္ အခါမ်ိဳး၊ အခန္းကုိ ျပဳျပင္သည့္ အခါမ်ိဳး၊ 

(renovation) ျပဳလုပ္သည့္အခါမ်ိဳး ႏွင့္ တျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထုိေလမ်ား အခန္းထဲမွ ထုတ္ပစ္ျခင္းကုိ 
“purge” လုပ္သည္ ဟုေခၚသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလေဟာင္းႏွင့္ ေလသစ္လဲသည္ ဟုလည္း ေျပာႏုိင္သည္။ Air 
conditioningတပ္ဆင္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ တစ္ထပ္ခ်င္းစီသည္ တျခားေသာ အထပ္မ်ား မပါဝင္ပဲ air 
purge ျပဳလုပ္ႏုိင္ရမည္။ 

ေလေဟာင္းႏွင့္ ေလသစ္ လဲလွယ္ရန္ အတြက္ အခန္းအတြင္းရိွ ေလကုိ အျပင္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ အရင္ 
ထုတ္ပစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္ပ မွ ေလသန္႔(fresh air) မ်ားကုိ အခန္းအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ျပန္ထည့္ေပးရမည္။ 
ထုိသုိ႔ ေလလဲလွယ္သည့္ႏႈန္းမွာ 2 air change (2 ACH) ျဖစ္သည္။ 2 air change ဆုိသည္မွာ တစ္နာရီလ်ွင္ အခန္း 
ထုထည္(volume) ၏ (၂)ဆႏွင့္ တူညီေသာ ေလပမာဏကုိ လဲလွယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုိ႔ေလလဲလွယ္ ေနစဥ္ exhaust air ၏ စီးႏႈန္း(flow rate)သည္ ထည့္ေပးသည့္ outdoor air ၏ စီးႏႈန္း 
(flow rate)ထက္ (၂)ဆ ျဖစ္ရမည္။ 

ျပဳတင္းေပါက္မ်ား အေသတပ္ဆင္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား အတြက္ fan မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ air 
purging ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
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Air Filtration 
Air conditioning ေပးထားသည့္ အခန္းအတြင္းရိွ ေလကုိ အျမဲ သန္႔စင္ေနေစရန္အတြက္ အမႈန္မ်ား၊ 

အမႈိက္မ်ား(particulate contaminant) မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္(filter)ေပးေနရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ filter ႏွင့္ 
စစ္ၿပီးသည့္ ေလမ်ားကုိသာ air conditioning အခန္းအတြင္းသုိ႔ ပုိ႔ေပးရမည္။ 

Ventilation အတြက္ အသုံးျပဳေသာျပင္ပေလ(outdoor air) မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳမည့္ indoor air 
မ်ားကုိ ေလစစ္(filter) ျဖင့္ သန္႔စင္ေစရမည္။ 

ေလစစ္(filter) မ်ားကုိ Minimum Efficiency Reporting Value(MERV)ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ခြျဲခား သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ Outdoor air ကုိ pre filter လုပ္မည့္ air filter အမ်ိဳးအစားသည္ MERV အဆင့္ (၁) သုိ႔မဟုတ္ (၁)ထက္ 
ပုိေကာင္းရေစမည္။ 

Mixed air သုိ႔မဟုတ္ recirculated air မ်ားကုိ သန္႔စင္မည့္ေလစစ္(filter) သည္ MERV အဆင့္ (၅) 
သုိ႔မဟုတ္ (၅)ထက္ ပုိေကာင္းရေစမည္။ 

ေလစစ္(filter)ျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းမရိွေသာ ေလမ်ား အခန္းအတြင္းသုိ႔ မေရာက္ေစရ။ Unfilter air သုိ႔မဟုတ္ 
Bypass air ဟု ေခၚသည္။ 

ေလစစ္(filter)မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈ၊ စစ္ေဆး၊ လဲလွယ္၊ ျပဳျပင္(access)ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားရမည္။ အခ်ိန္တုိင္း ၾကည့္႐ႈ၊ စစ္ေဆး၊ လဲလွယ္၊ ျပဳျပင္(access)လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ေလစစ္ (air 
filter) မ်ား၌ ဖိအားက်ဆင္းမႈ(pressure drop) တန္ဖုိးကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကိရိယာ ရိွရမည္။ 

Recirculated Air မ်ားႏွင့္ Mixed Air မ်ားအတြက္  
Duct spot efficiency 80% ရွိေသာေလစစ္(filter) မ်ားကုိ secondary filter မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳရမည္။ ထုိ 

80% efficiency ရိွေသာေလစစ္(filter) မ်ားသည္ ျပင္ပေလအရည္အေသြး(outdoor air quality) အလြန္ဆုိးဝါးသည့္ 
အခါမ်ိဳးတြင္ အသုံးျပဳရန္သင့္ေလ်ွာ္သည္။ ထုိေလစစ္(filter) မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ duct မ်ားကုိ မၾကာခဏ 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ မလုိအပ္ေပ။ 

Recirculated air သုိ႔မဟုတ္ mixed air သုိ႔မဟုတ္ outdoor air မ်ားအတြက္ secondary filter အသုံးမျပဳ 
လ်ွင္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ အမႈန္႔(fine particle)မ်ားကုိ သန္႔စင္ရန္ လုိသည္။ Outdoor air ၏ pollution standard 
index သည္ 100 ေက်ာ္ခ့ဲလ်ွင္ fine particle မ်ားကုိ သန္႔စင္ရန္လုိသည္။ 

Control  
Air conditioning system မ်ား စြမ္းအင္(energy) efficient ျဖစ္ေအာင္ အသုံးျပဳရန္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ွာ္သည့္ 

indoor air condition မ်ား ရရွိရန္ အတြက္ control system တပ္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ 

မတူညီေသာ cooling load လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဇုန္(zone)မ်ား ခြျဲခားထားရမည္။ ရိွသင့္ရိွထုိက္ေသာ 
ရိွေသာ ဇုန္အေရအတြက္ လံုေလာက္စြာ ရိွရမည္။ 

ဇုန္အားလုံး၏ operating range သည္ တူညီေနလ်ွင္ အနည္းဆုံး thermostat တစ္ခု ရိွရမည္။ သုိ႔မဟုတ္  
မတူညီေသာ operative range ရိွသည့္ ဇုန္တုိင္း အတြက္ သီးသန္႔ thermostat တစ္ခုစီ ထားရိွရမည္။ 

ဇုန္တစ္ခုစီတိုင္းကုိ အသုံးမျပဳသည့္အခါ ပိတ္ပစ္ရန္ shut off လုပ္ႏုိင္သည့္ manual နည္းလမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
automatic နည္းလမ္း ရိွရမည္။ 

 Air conditioning system တြင္ ျပင္ပေလ(outdoor air) ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီဇိုင္း 
outdoor air intake ပမာဏသည္ 1.4 m³/s ထက္မ်ားလ်ွင္(design occupancy density သည္ 1 person /m² 
ျဖစ္ၿပီး) air conditioning space သည္ partially occupied ျဖစ္သည့္ အခုိက္ ျပင္ပေလ ထည့္ေပးသည့္ႏႈန္း 
(outdoor air intake) ကုိ အလုိအေလ်ွာက္(automatic)နည္းျဖင့္ ေလ်ွာ့ခ် ေပးရမည္။ 
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Indoor thermal environment အတြက္ reheating ျပဳလုပ္ခြင့္ မျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ္ condenser water၊ solar 
energy တုိ႔ကုိအသုံးျပဳ၍ reheating ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ Electric heater ကုိ အသုံးမျပဳရ ။ 

ဧည့္အခန္း(guest room) (၅၀) ထက္ေက်ာ္သည့္ ဟုိတယ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ(occupant)သည္ အခန္း 
အတြင္း၌ ရိွမေနသည့္အခ်ိန္၌ မီးေခ်ာင္း၊ မီးလုံးမ်ား(light) ႏွင့္ ပလပ္ေပါက္မ်ား(switched outlet) မ်ား အားလုံးကုိ 
အလုိအေလ်ွာက္ ပိတ္ပစ္ရမည္။ အခန္း၏ အပူခ်ိန္ကုိ အနည္းဆုံး 3°C ထက္ ပုိေအာင္ ျမႇင့္တင္ထားရမည္။ Access 
method – key ၊ card ၊ deadbolt  ႏွင့္ occupancy sensor တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

Air Handling Unit(AHU ) 
Air Handling Unit (AHU) မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ွာ္ သည့္ control device မ်ား တပ္ဆင္ထား ရမည္။ 

AHU မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ cooling coil သည္ finned coil အမ်ိဳးအစား ျဖစ္လ်ွင္ 8 row ထက္ မပုိရ ။ Air 
treatment process မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အရ row ပုိမ်ားေသာ cooling coil ကုိ တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္ပါက cooling coil 
ႏွစ္ခု ထပ္၍ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေရး(cleaning) လုပ္ရန္ ႏွင့္ servicing လုပ္ရန္အတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ ေနရာအက်ယ္ ရိွရမည္။ 

Cooling coil မွ ထြက္လာေသာ condensate water မ်ား ေဖာက္ထုတ္ရာတြင္ U bend ကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 
Condensate drain pan ႏွင့္ floor trap အၾကားတြင္ ၾကားခံေလရိွရမည္။(Air break between the condensate 
drain pope and the floor trop) 

AHU ကုိ ပိတ္(switched off)လုိက္သည့္အခါ cooling coil မွ ထြက္လာေသာ condensate water မ်ား 
AHU အတြင္း၌ ရိွမေနေအာင္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ ရမည္။ တပ္ဆင္ရမည္။ 

AHU ၏ fan သုိ႔မဟုတ္ blower ကုိ ပိတ္ၿပီးသည့္အခါ cooling coil အတြင္းသုိ႔ chilled water မ်ား 
ဝင္ေရာက္ လည္္ပတ္ေနျခင္း မရိွေစရ။ 

AHU ၏ အတြင္းပုိင္း မ်က္ႏွာျပင္သည္ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ abrasion resistant 
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ရမည္။ 

AHU အခန္းကုိ ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္ ေနရာအျဖစ္ အသုံးမျပဳရ။ Air conditioning system 
ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မထားရိွရ။ တျခား system မွ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္(installation) ထားျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။ 

AHU မ်ားကုိ code of practice for fire precaution ပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတ္ုိင္း ဒီဇုိင္း လုပ္ရမည္။ 
Operate လုပ္ရမည္။ လိုအပ္ေသာ fire safety requirement မ်ား လုိက္နာရမည္။ မီးေဘးအႏ ၱရာယ္ ကင္းေဝးေရး 
လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

AHU Fan System Design Criteria 
AHU တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ fan သို႔မဟုတ္ blower ၏ ေမာ္တာသည္ 4 kW ထက္ ေက်ာ္ပါက ေအာက္ပါ 

ဇယားအတုိင္း ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ ရမည္။ 

Fan power limitation in air conditioning system 
Allowable nameplate motor power 

Constant Air Volume (CAV) Variable Air Volume (V) 
1.7 kW /   m³/s 2.4 kW /   m³/s 

Variable Air Volume System(VAV)AHU အတြက္ fan nameplate motor သည္  2.4 kW/  m³/s ထက္ 
မပုိေစရ။ 
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Constant Air Vloume (CAV) system AHU အတြက္ fan motor ၏ name plate reading သည္ 1.7 
kW/ m³/s ထက္ မပုိေစရ။  

Air conditioning system သည္ ေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းမ်ားအနက္မွ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
အလုိအေလ်ွာက္ ပိတ္ျခင္း(automatically shutdown) ျပဳလုပ္ရမည္။ 

(က) 7 day timer သုိ႔မဟုတ္schedule တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ AHU ကုိ ေမာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း(start / stop) ျပဳလုပ္ ႏုိင္ရမည္။ 
Manual override ျပဳလုပ္ႏုိင္ရမည္။ ခဏဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္(temporary operation) အတြက္ (၂) 
နာရီသာ ေမာင္းၿပီး အလုိအေလ်ွာက္ ပိတ္သည့္ function မ်ိဳး ရိွရေစမည္။ 

(ခ) Occupancy sensor တပ္ဆင္ထားၿပီး ထုိ occupancy sensor က မိနစ္(၃ဝ) အတြင္း တစ္စုံတစ္ေယာက္ 
မွ်မရိွ(no occupant)ဟု ဆုံးျဖတ္လ်ွင္ ထုိ AHU ကုိ ရပ္တန္႔(shutdown) ေစရမည္။ 

(ဂ)  Security system ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး security system မွ အခန္းအတြင္း၌ မည္သူမ်ွ မရိွဟု သတ္မွတ္လ်ွင္ 
AHU ကုိ ရပ္တန္႔(shutdown) ေစရမည္။ 

အထက္ပါနည္းမ်ားသည္ ဟုိတယ္၏ ဧည့္ခန္းမ်ား(guest room) နွင့္ အလြယ္တကူ အဖြင့္အပိတ္ ျပဳလုပ္ 
ႏုိင္သည့္(manual  on/off) AHU မ်ားလည္း အက်ံဴးဝင္သည္။ 

ေလစီးႏႈန္း(air flow rate) 5m³/s ထက္ပုိသည့္ AHU မ်ားတြင္ optimum start control နည္းပါဝင္ ရမည္။ 
Optimum start control algorithm တြင္ set point ႏွင့္ room temperature တုိ႔၏ အပူခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္ 
(differential temperature)ႏွင့္ scheduled occupancy တုိ႔၏ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ 
ထားရမည္။ 

တစ္ထပ္ခ်င္းစီကုိ ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ AHU ကုိ သီးသန္႔ အဖြင့္၊ အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ရမည္။ ဇုန္ တစ္ခု၏ ဧရိယ အက်ယ္သည္ (၂၃၀၀) စတုရန္းမီတာ (2300 m²) ထက္ မပုိေစရ။  

ဇုန္ မ်ားကုိ ငယ္ႏုိင္သမွ် ငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး သီးသန္႔ အဖြင့္ အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။  

AHU မ်ား shutdown ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ AHU ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္ 
(outdoor air intake) မ်ားႏွင့္ exhaust air system မ်ားကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ရပ္တန္႔(shutdown) ေစရမည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳသည္။  

2.4 m³/s ထက္နည္းသည့္ fan system မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ exhausted air ႏွင့္ outdoor air 
မ်ားအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။  

ဒီဇိုင္းေလစီးႏႈန္း၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း(10% of design airflow)ထက္ နည္းၿပီး ဇုန္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ exhaust air system အက်ဳံးမဝင္ပါ။ 

အျမဲတမ္း ေမာင္းေနရန္ အတြက္ ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဇုန္(zone)မ်ား အက်ဳံးမဝင္ပါ။  

သက္ဆုိင္ရာအခန္း(air conditioningspace)မ်ား မလုိအပ္သည့္ အခါ outdoor supply air ႏွင့္ exhaust 
system မ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ damper မ်ား အလုိအေလ်ွာက္ ပိတ္ေအာင္(shut off automatically) 
ျပဳလုပ္ထားရမည္။ တပ္ဆင္ထား ရမည္။ 

လူမ်ား မေရာက္ခင္ AHU ကုိ အရင္ ႀကိဳတင္ေမာင္းေလ့ ရိွသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ေမာင္းျခင္းကုိ “pre – 
occupancy building cool-down” ဟု ေခၚသည္။ Pre-occupancy building cool-down ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
outdoor air damper မ်ားကုိ အလုိအေလ်ွာက္ ပိတ္ေနေအာင္ ဒီဇုိင္း လုပ္ထားရမည္။ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 
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Damper တြင္ သက္ေရာက္ေနသည့္ ဖိအား(pressure) မွာ 250 Pa ျဖစ္သည့္ အခုိက္ damper ၏အမ်ားဆုံး 
လက္ခံႏုိင္သည့္ ယုိစိမ့္မႈ( maximum leakage rate)သည္ 100 l/s  /m² ထက္ မေက်ာ္ရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဧရိယာ 
တစ္ စတုရန္း မီတာရိွသည့္ damper အတြက္ ယုိစိမ့္မႈ(leak)ႏႈန္းသည္ 100 l/s ထက္ မပုိေစရ။ 

Fan motor ၏ power သည္ 0.5 kW ထက္မ်ားပါက  အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ automatic 
shutdown နည္းမ်ား အသုံးျပဳရန္ အက်ဳံးဝင္သည္။ 

Part Load Fan Pwer Limitation 
VAV system AHU မ်ား၏ fan power သည္ 11 kW ထက္ ပုိႀကီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာရမည္။ 

Variable Speed Drive(VSD/VFD) တပ္ဆင္ရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ Vane-axial fan ျဖစ္ပါက variable pitch 
blade တပ္ဆင္ထား ရမည္။ 

လက္ရိွေလစီးႏႈန္း(air flow) သည္ ဒီဇုိင္းေလစီးႏႈန္း(design air flow)၏ 50% ထက္ ပိုနိမ့္သည့္ အခုိက္ 
static pressure set point သည္ 1/3 of total design static pressure ျဖစ္သည့္ အေျခအေနတြင္ fan motor ၏ 
demand ကုိ ဒီဇုိင္း wattage ထက္ ၃၀% နည္းေအာင္ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ရမည္။ 

Static  Pressure Sensor Location 
VAV system AHU တြင္ အသုံးျပဳမည့္ static pressure sensor တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာ(location) သည္ 

1/3  of total design fan static pressure ထက္ မမ်ားသည့္ ေနရာတြင္  တပ္ဆင္ရမည္။ Main duct မွ main 
branch duct မ်ားစြာ ခြသဲြားသည္ duct ပုံစံ မ်ိဳးတြင္ major branch duct တုိင္းအတြက္ static pressure sensor 
မ်ား တပ္ဆင္ထား ရမည္။ 

Set Point Reset  
Direct Digital Control(DDC) ကုိ အသုံးျပဳသည့္ VAV box မ်ားအတြက္ static pressure set point ကုိ 

reset လုပ္ေပး ရမည္။ ဥပမာ - set point ကုိ reset lower လုပ္ေပးရမည္။ (အနည္းဆုံး ဇုန္ တစ္ခု damper ကုိ 95% 
သုိ႔ 100% ျဖစ္သည့္ အထိ) 

Plant 
Air condition and ventilation equipment မ်ားသည္ Singapore Standard SS 530 တြင္ 

သတ္မွတ္သည့္ minimum performance ကုိ မီွရမည္။ လိုက္နာရမည္။  

Chilled water system သည္ လုိအပ္သည္ cooling demand အားလုံး (full range of cooling demand) 
အတြက္ အဆင္ေျပစြာ ေမာင္းႏိုင္စြမ္း ရိွရမည္။ Compressor မ်ား မၾကာခဏ ေမာင္းျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္း မျဖစ္ေစရ။  
Compressor surging ျဖစ္ျခင္း မရိွေစရ။ 

Chiller မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ refrigerant သည္ Non – CFC အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ရမည္။ 

Plant room အတြင္းတြင္ refrigerant မ်ား ကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေမာင္းျခင္း တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
safety requirement မ်ား အတြက္ ASHRAE Standard 15 ကုိ လုိက္နာရမည္။ 

 
Pumping System Design Criteria 

Hydronic System Design and Control  

 Air Conditioning hydronic system တြင္ အသုံးျပဳေသာ total pump system power သည့္ 
7.5 kW ထက္ႀကီးပါက…. 
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Hydronic Variable Flow System 
Chilled water system ၏ pump power limitation သည္ 349 kW / m³/s ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ chilled 

water pumping အတြက္ 1 m³/s လ်ွင္ 349 kW ထက္ မမ်ားရ။ Condenser water pumping အတြက္  1 m³/s 
လ်ွင္ 301 kW ထက္ ပုိမမ်ားရ။ (တစ္စကၠန္႔လ်ွင္ (၁)ကုဗမီတာ ပမာဏရိွေသာ ေရကုိ pump လုပ္ရန္အတြက္ ပန္႔ 
ေမာ္တာ အရြယ္အစားသည္ 301 kW ထက္ ပုိမမ်ားေစရ။) 

15kW ထက္ႀကီးသည့္ ေမာ္တာျဖစ္လ်ွင္ VSD က့ဲသုိ႔ေသာ ျမန္ႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကိရိယာ(speed 
control device) ပါဝင္ ေစရမည္။ ဒီဇုိင္းစီးႏႈန္း(design flow) ထက္ 50% ေလ်ွာ့နည္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပန္႔ေမာ္တာ 
(pump motor)၏  demand သည္ design wattage ၏ ၃၀% ထက္ မပုိေစရ။ 

 
Pump Isolation 

Chiller တစ္လုံးထက္ ပုိရိွသည့္ chilled water plant မ်ားတြင္ chiller shutdown လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
chilled water flow ကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရမည္။ Pump ကုိ ပိတ္ ရမည္။ Chiller ႏွစ္လုံး ကုိ တန္းဆက္ပုံစံျဖင့္(series) 
ဆက္ထားလ်ွင္ တစ္လုံးအျဖစ္ မွတ္ယူူရမည္။ 

Chilled Water Temperature Reset 
88kW ထက္မ်ားသည့္ design capacity ရိွေသာ chilled water system မ်ား အတြက္တြင္(comfort 

cooling အတြက္သာ) supply chilled water temperature ကုိ reset လုပ္ႏုိင္ေသာ control ပါဝင္ရမည္။ 

Building cooling load သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပေလအပူခ်ိန္(outdoor air temperature) တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ reset 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ ရမည္။ 

Cooling၊ dehumidifying system ၏ operation ကုိ ထိခုိက္ျခင္း မရိွဘဲ supply temperature reset 
control ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Pumping energy ကုိ ေလ်ွာ့နည္းေစရန္အတြက္ ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ variable flow hydronic system 
အတြက္ supply chilled water reset control  ျပဳလုပ္ရန္ မလိုေပ။ 

Hot Gas By-Pass Limitation  
Chilled water system တြင္ multiple steps unloading သုိ႔မဟုတ္ continuous modulation ျဖင့္ ဒီဇုိင္း 

ျပဳလုပ္ထားလ်ွင္ hot gas by pass သုိ႔မဟုတ္ evaporator pressure control system အသုံးျပဳရန္ ၊ ပါဝင္ရန္ မလုိ။ 

Hot gas by pass limitation 
  Rated capacity Maximum hot gas bypass capacity(% total capacity) 

≤70 kW 50% 

>70 kW 25% 
 
Noise and Vibration 

လက္ခံႏုိင္သည့္ ဆူညံသံအဆင့္(Recommended ambient sound level) 
Area Low dBA Average dBA High dBA 
Cinemas ၊Theatre - 35 40 
Private executive type office 35 40 45 
General office၊ other private(or) Semi-
private office 

40 45 50 
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Conference rooms  35 40 45 
Air conditioning classrooms 40 45 50 
Hotel bedrooms  35 40 45 
Place of public resort eg. shop  40 50 55 
Circulation area-staircase၊ car part 50 55 60 

 
Energy Recovery 
Energy recovery from conditioned space exhaust air 

Conditioned space ဆုိသည္မွာ air conditioningေပးထားသည့္ အခန္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ Air 
conditioning အခန္းမ်ားမွ ထုတ္ပစ္လုိက္ေသာ exhaust air မ်ားသည္ ေလေအး(cool air) မ်ား ျဖစ္သည္။ 
အခန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ single location မွ ထုတ္ပစ္ေသာ exhaust air (cool air)ပမာဏသည္ 2.5 m³/s 
ထက္ပုိမ်ားပါက ထုိေလ၌ ပါသြားသည့္ အေအးဓာတ္(energy)မ်ားကုိ ျပန္ရယူ(recover)ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ energy 
recovery system တြင္ 60% recovery effectiveness အနည္းဆုံး ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 60% recovery 
effectiveness ဆုိသည္မွ outdoor air ႏွင့္ return air တို႔၏ enthalpy ျခားနားခ်က္(OH) ၏ 60% သည္ outdoor 
air ၏ enthalpy မွ ေလ်ွာ့နည္းေစရမည္ ဟု ဆုိလုိသည္။ AHRI သုိ႔မဟုတ္ ARI Standard 1060 ကုိ မီွျငမ္းႏုိင္သည္။ 

စမ္းသပ္ခန္းမ်ား(laboratory system) မ်ားႏွင့္ toxic ၊ flammable ၊ corrosive fume ၊ dust စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္ေသာ exhaust system မ်ား၌ energy recovery လုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

 
Exhaust Hood 
Kitchen Hoods 

Kitchen exhaust hood ၏ေလစီးႏႈန္း(air flow) ပမာဏသည္ 2.5 m³/s ထက္ ပုိမ်ားပါက အစားထုိး 
ေပးသည့္ေလ(makeup air) ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ထည့္ေပးရမည့္ makeup air ပမာဏသည္ exhaust air 
ပမာဏထက္ အနည္းဆုံး ၅၀% ေက်ာ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး mechanical နည္းျဖင့္ ေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ေလ 
မျဖစ္ေစရ။ 

Fume Hoods 
 အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ fume hood system သည္ 7.5 m³/s ထက္ ပုိမ်ားပါက ေအာက္ပါ အစီအမံ 
(feature) တစ္ခုခု ပါဝင္ေစရမည္။ 
(က) Variable Air Volume hood exhaust အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး design exhaust air volume ၏ ၅၀% ကုိ 

ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရမည္။ 

(ခ) Exhaust air ၏ 75% ကုိ direct make up air ျဖင့္ အစားထုိး ေပးရမည္။ ထုိ direct make up air သည္ 
room set point ထက္ 2°C မနိမ့္ေစရ။ Re-heating မျပဳလုပ္ရ။ 

(ဂ)  Heat recovery သုိ႔မဟုတ္ energy recovery နည္း(အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္)ျဖင့္ make up air ကုိ pre-
conditioning ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Mechanical Ventilation System 
Ventilation Rates 
Design Consideration 
Ventilation ျပဳလုပ္ရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
(က) အခန္းအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ားရိွေနရာ ေနရာ(occupied space)မွ အပူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္(to remove 
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heat) 

(ခ) ဗက္တီးရီးယားမ်ား၊ အနံဆုိးမ်ား၊ အမႈန္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုဒ္(CO) ၊ ကာဗြန္ 
ေအာက္ဆိုဒ္(CO₂) ဓာတ္ေငြ႔မ်ား စသည့္ contaminant မ်ား ဖယ္ရွားပစ္ရန္ႏွင့္ 

(ဂ)  လူမ်ားေနရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ခံႏိုင္သည့္ ေလအရည္အေသြး(acceptable indoor air quality)ျဖစ္ရန္ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ထုိေနရာမွ ေလမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္(continuously) ထုတ္ပစ္ေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေလ(outdoor air) 
မ်ားျဖင့္ အစားထုိးေပး ရမည္။ 
General Requirement 
 ဗိသုကာပုံ(architectural drawing)မ်ား အေပၚတြင္ 
(က) Naturally ventilated space (သဘာဝ အတုိင္း ေလဝင္ ေလထြက္ ေကာင္းမွန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ စီမံ 

ေပးထားသည့္ ေနရာ) 

(ခ) Air conditioning (air conditioning ေပးထားသည့္ ေနရာ) 

(ဂ)  Mechanically ventilated space (fan သုိ႔မဟုတ္ blower စသည့္ စက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ 
ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာ) ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

စက္ျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္(mechanically ventilated) ေနရာကုိ air 
conditioning မေပးရ။ သဘာဝအတုိင္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ မျပဳလုပ္ရ။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ Naturally 
ventilated space မျဖစ္ေစရ။ ) Mechanically ventilated ေနရာတြင္ လုံးဝ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ။ 
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Outdoor Air Supply 
Mechanically ventilation ေနရာမ်ား အတြက္ outdoor air supply ပမာဏ သည္ table 5  တြင္ 

ျပထားသည့္ ႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

 Table 5 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလဝင္ေလထြက္ႏႈန္း(ventilation rate)သည္ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားေနခ်ိန္(normal 
activity)အခ်ိန္တြင္ heat gain မ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ Abnormal condition မ်ား ျဖစ္လ်ွင္ ခႏၶာကုိယ္မွ အနံ႔ 
ဆုိးမ်ား၊ ဗက္တီးရီးယား ပါဝင္သည့္ အမႈန္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ႏွင့္ ဖုန္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ အတြက္  
ventilation rate ကုိ ထပ္တုိးေပးရမည္။ 

 Refrigeration machine မ်ား ထားရိွရာ အခန္းကုိ အနည္းဆုံး 2.5 l/s per square meter (တစ္စတုရန္း 
မီတာလ်ွင္ ၂.၅ l/s ႏႈန္း) ျဖင့္ ventilation ျဖစ္ေအာင္လုပ္ ေပးရမည္။ 

 စက္ေမာင္းသူမ်ား(operators) သက္ေသာင့္သက္သာ ေနႏုိင္ေစရန္ အတြက္ စက္ခန္း(machinery room) 
မ်ား၏ အပူခ်ိန္သည္ ေလထု(ambient) အပူခ်ိန္ထက္ 5°C မေက်ာ္ေစရ။ 

 အထက္ပါ ဇယားတြင္ မပါေသာ၊ ေဖာ္ျပမထားေသာ အခန္းမ်ား အတြက္ Qualified Person(QP) သုိ႔မဟုတ္ 
သက္ဆုိင္ရာ authority ၏ opproval လုိအပ္သည္။ 

 
Fan System  
Car park  

ကားမ်ားမွ ထြက္လာေသာ ကာဗြန္မုိေနာဆုိဒ္မ်ား(carbon monoxide) ႏွင့္ တျခားေသာ ေလာင္စာဆီတို႔ 
မီးေလာင္မႈေၾကာင့္  ထြက္လာေသာ အရာ မ်ား(other combustion products)ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အတြက္ 
အေဆာက္အဦအတြင္း  ကားထားရာေနရာ မ်ားကုိ ေလဝင္ေလထြက္္(ventilation)  ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
လုိအပ္သည္။ 

Natural ventilation လုပ္ထားသည့္ ေနရာမွ လြ၍ဲ အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွ ကားထားရန္(car parking) 
ေနရာ မ်ားတြင္ supply air ေပးျခင္း ႏွင့္ exhaust air ထုတ္ပစ္ျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ mechanical ventilation 
system ရိွရမည္။ ထုိ system သည္ တစ္နာရီလ်ွင္ car park ေနရာ ထုထည္(volume)၏ (၆)ဆႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
ျပင္ပေလ(outdoor air)ကုိ ထည့္ေပးရမည္။ 

Commercial(႐ုံးခန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ) အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ရိွေသာ car park မ်ားတြင္ ကားမ်ား 
သိပ္မရိွသည့္ အခ်ိန္(low occupancy)အခ်ိန္တြင္ ကာဗြန္မုိေနာဆုိဒ္ပါဝင္မႈ ပ်ွမ္းမ်ွ(၁)နာရီ အတြင္း 25 ppm ထက္ 
မေက်ာ္ေအာင္ ထိန္းထားၿပီး ေလဝင္ေလထြက္္ႏႈန္း(ventilation rate)ကုိ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္သည္။  

Residential parking area မ်ား အတြက္ carbon monoxide level သည္ 25 ppm averaged over an 
hour period ထက္နည္းပါက ventilation fan မ်ားကုိ ပိတ္ပစ္ႏုိင္သည္။ (switch off လုပ္ႏိုင္သည္။)  

Car park ventilation တြင္ ေလထည့္ေပးျခင္းအပုိင္း(supply air part) ႏွင့္ ေလစုပ္ထုတ္ျခင္းအပုိင္း 
(exhaust air part) ဟူ၍ (၂)မ်ိဳး ရိွသည္။ Exhaust air ၏ ၅၀% ကုိ မ်က္နွာက်က္နားအျမင့္ေနရာ(high level)မွ 
စုပ္ယူရမည္။ က်န္ exhaust air  ၅၀% ကုိ ၾကမ္းျပင္ အနီး(low level) မွ စုပ္ယူရမည္။ 

Low level ဟုသတ္မွတ္ ရာတြင္ ေလစုပ္ယူသည့္ အေပါက္(exhaust air grille) ၏ အျမင့္ဆုံး အနား သည္ 
ၾကမ္းျပင္(finished floor) မွ 650 mm ထက္ပုိမၿမင့္ေစရ။ 

ေလထုတ္ေပးသည့္အေပါက္(supply air intake) သည္ အေဆာက္အဦ၏ေလစုပ္ထုတ္သည့္အေပါက္ 
(exhaust discharge opening) မွ အနည္းဆုံး( ၅)မီတာထက္ ပုိေဝးေသာ ေနရာတြင္ ရိွရမည္။ 
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Car park အတြင္းးရိွ supply air outlet မ်ားသည္ ေနရာတုိင္းသုိ႔ လုံေလာက္ေသာေလပမာဏ ရရိွေအာင္ 
ျပဳလုပ္ထား ရမည္။ 

Car park exhaust air ကုိ စြန္႔ထုတ္(discharge)  ရမည့္ ေနရာသည္ ေလဝင္ေပါက္(air intake opening)၊ 
တံခါးေပါက္(doorway) စသည္တုိ႔မွ အနည္းဆုံး (၅)မီတာ ကြာေဝးရမည္။ Exhaust air မ်ား အေဆာက္အဦ 
အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားရမည္။ 

အနီးအနားရိွ တျခားေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ရိွရာဘက္သုိ႔ စြန္႔ထုတ္ေလ(exhaust air)မ်ား မႈတ္ထုတ္ျခင္း 
မျပဳရ။ 

Aboveground Car Park  
 Aboveground car park တြင္ natural ventilation opening အက်ယ္သည္ car park floor 
 Mechanical ventilation ျပဳလုပ္ေပးရန္ မလုိ။ Natural ventilated carpark ေနရာ သည္ ventilation 
opening ေနရာမွ 12 m အကြာတြင္ ႐ွိရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ cross ventilation ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
 Aboveground car park အတြက္ smoke purging system တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္ခ့ဲပါက ၊ code of 
practice for fire precaution in building  မွ အခ်က္မ်ားအတုိင္း တပ္ဆင္ရမည္။ 
 Aboveground car park တြင္ cross ventilation ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရိွပါက အေပါက္(opening) 
ေနရာ မွ 12 m ထက္ပုိေဝးသည့္ ေနရာ မ်ား အတြက္ natural ventilation opening ကုိ ၁၅ % ထက္ ပုိမ်ားေအာင္ 
ျပဳလုပ္ ေပးထားရမည္။ 
Natural ventilation ႏွင့္ mechanical ventilation တုိ႔တြ၍ဲ အသုံးျပဳသည့္အခါ 
(က) Supply air ေပးရန္မလုိ။ တပ္ဆင္ရန္ မလုိ။ 

(ခ) Exhaust air system သည့္ 1.2 air change per hour ျဖစ္ရမည္။ 

(ဂ)  ေလစုပ္ေပါက္(extraction point) မ်ားသည္ အနိမ့္ပုိင္း(low level)တြင္သာ ထားရိွရမည္။ Exhaust grille ၏ 
ထိပ္ဆုံး (top)  သည္ ၾကမ္းခင္း(finished floor) မွ 650 mm ထက္ ပုိမျမင့္ ေစရ။ 

 Natural ventilation opening ဧရိယာသည္ mechanical ventilation ေနရာ အက်ယ္၏ 2% ထက္ 
မ်ားပါက ေလထည့္ေပးရန္ (supply air)မလို။  
 Natural ventilation ႏွင့္ mechanical ventilation ေရာ၍ တပ္ဆင္ထားေသာ အလြန္က်ယ္သည့္ car park 
မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ ဇယားအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
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Basement Car Park 
Basement car park မ်ား တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ mechanical ventilation system မ်ားတြင္ အစားထုိး 

ထည့္ေပးသည့္ေလ၏ထုထည္စီးႏႈန္း(volume rate) ပမာဏသည္ exhaust air volume rate ပမာဏထက္ 
ပုိမမ်ားေစရ။ ထုိသုိ႔ ပုိမမ်ားျခင္းေၾကာင့္ car park တစ္ခုလုံးသည္ negative pressure ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ Negative 
pressure ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ car park အတြင္းရိွ ဓာတ္ေငြ႕ဆုိး(noxious gases) မ်ား လူမ်ားရိွေနရာ တျခားေသာ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဒီဇုိင္းလုိအပ္ခ်က္(design requirement) ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရမည္။ 
(က) စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း(break down) ျဖစ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ air flow capacity တစ္ဝက္ေက်ာ္ က်န္ေအာင္၊ 

ဆက္လက္ ေမာင္း(run) ေနႏုိင္ေအာင္ ဒီဇုိင္း လုပ္ထားရမည္။(car park တစ္ခုလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္ break down 
မျဖစ္ေအာင္ အနည္းဆုံး (၂)ပုိင္းခဲြ၍ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားရမည္။) 

(ခ) Duct section မ်ားအားလုံးကုိ common duct work ျဖင့္ ေမာင္းႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားႏုိင္သည္။ 

(ဂ)  Duct section မ်ား တစ္ခုခ်င္းစီ operate လုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ control လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားမည္။ အေၾကာင္း 
တစ္ခုခုေၾကာင့္ စက္ခြ်တ္ယြင္းသည့္အခါမ်ိဳးတြင္(in the event of failure) တျခားေသာ duct section မ်ား 
ဆက္လက္ ေမာင္းႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

(ဃ) Exhaust air အပုိင္း ႏွင့္ supply air အပုိင္းတုိ႔ကုိ electrically interlock လုပ္ထား ရမည္။ Exhaust air 
အပုိင္းမွ ပ်က္လ်ွင္ supply air အပုိင္းကုိ ရပ္တန္႔(shut down)  ေစရမည္။ Supply air အပုိင္းမွ ပ်က္လ်ွင္ 
(မေမာင္းထားလ်ွင္) exhaust air ကုိ ရပ္တန္႔(shut down)ေစရမည္။ 

(င) Exhaust အပုိင္းႏွင့္ supply အပုိင္းတုိ႔သည္ principle source electrical supply မရိွခ့ဲေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ failure   
ျဖစ္ခ့ဲေသာ္ အလုိအေလ်ွာက္ ဆက္လက္ေမာင္း(operate) ေနႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထား ရမည္။ (Emergency  
generator ျဖင့္ ေမာင္းႏိုင္ေအာင္ power cable မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားရမည္။) 

တစ္ထပ္ထက္ ပုိမ်ားသည့္ basement car park မ်ားျဖစ္လ်ွင္ တစ္ထပ္ ႏွင့္ တစ္ထပ္အၾကား ေလမ်ား 
မေရာေႏွာသြားေအာင္၊(intermixing) ဒီဇုိင္း လုပ္ထားရမည္။ 

 ပထမဆုံး basement level တြင္ natural ventilation ရရိွရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ mechanical 
ventilation လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲ(modify လုပ္) ႏုိင္သည္။ 

 Natural ventilation opening သည္ 2% of mechanical ventilated ဧရိယာႏွင့္ ညီမ်ွလ်ွင္ supply part 
ကုိ omit လုပ္ႏုိင္သည္။(Supply Air ေပးရန္မလုိ။)  

 Natural ventilation opening သည္ 15% of car park area served ထက္ မနည္းလ်ွင္ MV system ကုိ 
ေအာက္ပါ အတုိင္း ေလ်ွာ့ခ် ႏုိင္သည္။ 

ႀကီးမားသည့္ basement car park တြင္ natural ventilation ႏွင့္ mechanical ventilation တုိ႔ကုိ ေအာက္ပါ ဇယား 
အတုိင္း အတူ တြ၍ဲ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
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Smoke Purging System for Basement Car Park 
 Basement car park မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ smoke purging မ်ားသည္ code of practice of fire 
precautions in building ၌ ပါရိွေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
Fan System Fan Power Limitation  
 Mechanical ventilation system တြင္ အသုံးျပဳေသာ fan မ်ားသည္ 4 kW ထက္ ပုိမ်ားေသာ စြမ္းအား 
(power)ကုိ အသုံးျပဳပါက ေအာက္ပါ အခ်က္တုိ႔ကုိ လုိက္နာရမည္။ 

Fan Power Limitation in Mechanical Ventilation System 
Allowable nameplate motor power 

Constant Volume Variable Volume 
1.7 kW/ m³/s 2.4 kW/ m³/s 

Variable Air Volume(VAV) Fan Control 
Part load fan power limitation 
 VAV တြင္ အသုံးျပဳေသာ fan မ်ား၏ ေမာ္တာ power သည္ 11kW ထက္ ပုိႀကီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား 
ကုိ လုိက္နာရမည္။ 
(က) Fan သည္ Variable Speed Drive (VSD) ကုိ အသုံးျပဳ၍ electrical နည္း ျဖင့္ control လုပ္ရမည္။ Vane 

axial fan ျဖစ္ပါက variable pitch blade ကုိ အသုံးျပဳ၍ mechanical နည္းျဖင့္ control လုပ္ရမည္။ 

(ခ) Air flow သည္ design air flow ၏ 50% နိမ့္သည့္ အခုိက္ static pressure set point သည္ 1/3 of total 
design static pressure ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ fan motor ၏ demand ကုိ design wattage ၏ ၃၀% 
နည္းေအာင္ ေလ်ွာ့ခ် ႏုိင္ရမည္။ 

 
Kitchens 
 Mechanical နည္းျဖင့္ ventilate လုပ္သည့္ kitchen မ်ားသည္ တစ္နာရီလ်ွင္ kitchen ၏ ထုထည္ 
(volume) ထက္ အဆ(၂၀)ေက်ာ္ရိွေသာ ေလ ပမာဏ ကုိ ထည့္ ေပးရမည္။ ထုတ္ေပးရမည္။ (ie 20 air change) 
kitchen hood မ်ား အသုံးျပဳေနသည့္အခါ၊ ေမာင္းေနသည့္ အခါ(in operation) တြင္ kitchen hoods မွ စုပ္ထုတ္ 
လုိက္သည့္ exhaust air ပမာဏကုိ ထည့္တြက္ ႏိုင္သည္။ 
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Kitchen Exhaust 
Kitchen exhaust hood မ်ားသည္ ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ cooking process မွ 

ထြက္လာေသာ မီးခုိးမ်ား၊ ေညွာ္နံမ်ား၊ ဆီခုိးမ်ား(Grease-laden vapour) မ်ားကုိ သိမ္းယူ ဖယ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ဒီဇုိင္း 
ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ဆီဖယ္ထုတ္သည့္ကိရိယာ(Grease-removal devices) မ်ားတပ္ဆင္ထားရမည္။ Fire-
suppression equipment မ်ားကုိ ေခါင္မုိးမ်ား(roof) ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်က္ႏွာျပင္(Building surface) မ်ားမွ 
ေဝးရာဘက္သုိ႔ ဦးတည္ ထားရမည္။ မ်က္ႏွာမူထားရမည္။ Exhaust air မ်ား စြန္႔ထုတ္(discharge)သည့္ ေနရာကုိ 
တျခားေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ဖုံးကြယ္၊  ကာဆီးထားျခင္း မရိွရ။ 

 ဟုိတယ္မ်ား ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၌ ရိွေသာ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေနရာ(cooking area) 
သုိ႔မဟုတ္ kitchen မ်ားမွ mechanical exhaust system မ်ားကုိ အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွ တျခားေသာ exhaust 
system မ်ားႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ (Fan မ်ား၊ duct မ်ား ကုိ တျခားေသာ system မ်ားျဖင့္ 
အတူတကြေရာေႏွာ အသုံးျပဳခြင့္ မရိွ။) 

 စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ exhaust air ကုိ အစားထုိးရန္ အတြက္ လုံေလာက္ေသာ make up air ကုိ  အစားထုိး 
ထည့္ေပးရမည္။ Kitchen hood ေမာင္းေနခ်ိန္(in operation) တြင္ kitchen area ကုိ negative pressure 
ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထား ရမည္။ Table 5 တြင္ ရိွသည့္ ventilation rate မ်ားအတုိင္း ျပဳလုပ္ထားရမည္။ (Kitchen hood 
ေမာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေေမာင္းသည္ျဖစ္ေစ။) 

Kitchen exhaust hood ၏ exhaust flow rate Q [m³/s] ကုိ ေအာက္ပါ ပုံေသနည္း(formula) အတုိင္း 
တြက္ယူႏုိင္သည္။ (Kitchen hood သည္ island type hood ျဖစ္မွသာ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျမဴလာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  

𝑸 =  𝟏. 𝟒 𝑽 ×  𝟐(𝑳 +  𝑾)𝑯 ×  𝑭 

V = Capture velocity which shall not be less than 0.30  m³/s for commercial type kitchens  
L = Length of cooking surface၊ m 
W = Width of cooking surface၊ m 
H = Distance of hood to emitting surface၊ m 
F = 1.0 For heavy duty high temperature၊ grease burning ၊ deep-fat cooking with equipment 
such as works၊ boiler၊ char-boilers normally associated with solid or gas fuel burning 
equipment 
F = 0.7 for light duty၊ medium and low temperature cooking with equipment such as ovens၊ 
steamer၊ ranges၊ griddles and fryers. 
(Wall mounted hoods)  နံရံတြင္ ခ်ိတ္၍ တပ္ဆင္ထားေသာ hood မ်ားကုိ island type hood အျဖစ္ 

မွတ္ယူ ႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အထက္ပါ ေဖာ္ျမဴလာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
 
Design Consideration 

Kitchen hood ႏွင့္ kitchen exhaust duct တုိ႔သည္ အကာအကြယ္ မရိွေသာ ၊ မီးေလာင္ႏုိင္ေသာ 
အရာဝတၲဳမ်ား(unprotected combustible materials) မွ အနည္းဆုံး 500 mm အကြာအေဝးတြင္ ထားရိွရမည္။ 

Exhaust air မ်ားကုိ အျပင္သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ ထုတ္ပစ္ရမည္။ အေဆာက္အဦ၏ habitable areas ေနရာမ်ားမွ 
ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ စြန္႔ထုတ္(discharge) ရမည္။ တျခားေလဝင္ေပါက္(air intake) ေနရာမ်ားမွ (၅)မီတာ 
အကြာတြင္ စြန္႔ထုတ္(discharge) လုပ္ရမည္။ 

Kitchen exhaust duct သည္ တျခားေသာ အခန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရန္ လုိအပ္လ်ွင္ kitchen duct ကုိ 
structure ျဖင့္ ကာရံ(enclosed)ထား ရမည္။ ထုိသုိ႔ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက kitchen ၏ fire rating ႏွင့္ ျဖတ္သြားသည့္ 
အခန္း၏ fire rating တုိ႔ႏွစ္ခု အနက္ ပုိျမင့္သည့္ fire rating အတုိင္း fire rated duct ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။ Duct 
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၏ အတြင္းပုိင္း(internal)ကုိ သာမက အျပင္ပုိင္း(external)ပါ fire rated ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ Duct rise သည္ 
masonry shaft ျဖင့္ ဖုံးအုပ္(enclosed)ရန္ လုိအပ္ပါက kitchen duct ကုိ  တျခားေသာ duct မ်ား ၊ တျခားေသာ 
service မ်ား၏ installation မ်ားမွ သီးသန္႔ျဖစ္ေအာင္ compartmentalized  ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Kitchen duct မ်ားတြင္ fire damper မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း မျပဳရ။ 

Duct 
Kitchen exhaust duct ႏွင့္ shaft မ်ားကုိ effluent မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေလစီးႏႈန္း 

(air flow rate) အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အရြယ္အစား(size) ေရႊးခ်ယ္ ရမည္။  
Kitchen duct မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 
(က) (၁.၂)မီလီလီတာ အထူရိွသည့္ mild steel သတၱဳျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရႏိုင္သည္။(Mild steel of thickness not 

less than 1.2 mm)သုိ႔မဟုတ္ 

(ခ) (၀.၉)မီလီလီတာ အထူရိွသည့္ stainless steel သတၱဳျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရႏိုင္သည္။ (Stainless steel of 
thickness not less than 0.9 mm) - သုိ႔မဟုတ္ 

(ဂ)  တျခားေသာခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား(other approved material) တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

 
Kitchen duct ၏ ေနရာမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားရမည္။ ေလထြက္ေပါက္၊ 

ေလစုပ္ေပါက္(opening)မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္သည့္ အက်ယ္ ရိွရမည္။ Kitchen duct မ်ား၏ 
အရွည္တုိင္း(run of ducting)၏ အနိမ့္ဆုံး ေနရာတြင္ drain အေပါက္ ထားရိွရမည္။ 
 
Exhaust Hoods 

ခ်က္ျပဳတ္ရာမွ မီးခုိးမ်ား ၊ဆီခုိးမ်ား(cooking vapor emission) ကုိ ဖမ္းယူ၊ စုပ္ယူမည့္ kitchen hood တြင္ 
exhaust air flow သည္ 0.15 m³/s velocity ထက္ ပုိမမ်ားေစရ။ 

Kitchen exhaust မ်ားကုိ မာေၾကာသည့္ မ်က္ႏွာျပင္(hard-faced) ရိွေသာ မီးမေလာင္ႏုိင္ေသာ mild steel၊ 
stainless steel ႏွင့္ aluminum စသည့္ သတၲဳအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Seam မ်ားသည္ liquid-tight seam မ်ား ျဖစ္ရမည္။ Joint မ်ားကုိ fusion welding၊ lopping၊ riveting၊ 
soldering သုိ႔မဟုတ္ တျခားေသာ လက္ခံ(approved) ထားသည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Hood မ်ားတြင္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေဆးေၾကာႏုိင္ေသာ ဆီစစ္(washable grease filter)မ်ား တပ္ဆင္ထား ရမည္။ 
ဆီစစ္(filter) မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူႏုိင္ေအာင္၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္ ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ဆီစစ္(filter) 
အနီးတြင္ အလြန္အမင္း ေလယုိစိမ့္ျခင္း(air leakage)မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

Hood ၏ အတြင္း နံရံ(internal surface) သည္ ေဒါင္လုိက္(vertical) သုိ႔မဟုတ္ ေဒါင္လုိက္မ်ဥ္း မွ ၄၀° 
ထက္ပုိ မေစာင္းေသာ မ်ဥ္းေစာင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ဆီစစ္မ်က္ႏွာျပင္(face of filter) သည္ ေဒါင္လုိက္မ်ဥ္း (vertical) 
သုိ႔ ေဒါင္လုိက္မ်ဥ္းမွ ၃၀° ထက္ ပုိမေစာင္းေစရ။ 

ဆီစစ္၏ ဖိအားက်ဆင္းမႈ(grease filter pressure drop)ကုိ တိုင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ေနရာ၊ အေပါက္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ assess ရိွရမည္။ 

Canopy Type Hood 
Canopy type hood မ်ား၏ အနိမ့္ဆုံး ေနရာ(lower edge) သည္(cooking surface) ခ်က္ျပဳတ္သည့္ 

ေနရာ၏ မ်က္ႏွာျပင္မွ (၁.၂)မီတာ ထက္မပုိရ။ သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္မွ (၂.၀)မီတာ ထက္ပုိမနိမ့္ေစရ။ Hood တပ္ဆင္ 
ထားသည့္ ေနရာမွ 150 mm အျပင္ဘက္သုိ႔  ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳသည့္ အိုးမ်ား၊ ပစၥည္မ်ား(appliance)မ်ား  
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မေရာက္ေစရ။  

ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား(bathroom)၊ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား(toilet)၊ locker room မ်ားႏွင့္ ထုိိက့ဲသုိ႔ 
အသုံးျပဳသည့္ အခန္းမ်ား(Similar facility)မ်ား အတြက္ သဘာဝအတိုင္း ေလဝင္ေလထြက္(ventilation) 
ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရိွပါက mechanical ventilation ျပဳလုပ္ေပး ရမည္။ 

ထုိအခန္းမ်ား အတြက္ supply air သည္ ျပင္ပေလ(outdoor air) ကုိ ventilation duct မွတစ္ဆင့္ 
ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 

 Air condition unit တပ္ဆင္ ေပးထားႏုိင္သည္။ 

 ျပဳတင္းေပါက္မ်ား မွတစ္ဆင့္ naturally ventilated လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ 

 တံခါးမ်ားတြင္ ေလဝင္ေပါက္ louver မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေစႏုိင္သည္။ 

 Exhaust air မ်ားအတြက္ အစားထုိး ထည့္ေပးမည့္ေလ(replacement air) ပမာဏသည္ စုပ္ထုတ္ 
ပစ္မည့္ေလ(exhaust air) ပမာဏထက္ ပုိမမ်ားေစရ။ 

Exit Facilities 
 Exit facilities မ်ား၏ mechanical ventilation system မ်ား ဒီဇုိင္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ operation လုုပ္ျခင္းတုိ႔ 
အတြက္ code of practice for fire precautions in buildings ပါရိွသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာရမည္။ 
Exit Staircase and Internal Exit Passageway  
 Exit staircase မ်ားႏွင့္ internal exit passageway မ်ား၏ ventilation system မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
(က) Exit staircase ႏွင့္ internal exit passageway မ်ား၏ mechanical ventilation system မ်ားသည္ 4 air 

change per hour ျဖစ္ရမည္။ (တစ္နာရီလ်ွင္ ထုိ stair case သုိ႔မဟုတ္ passageway အခန္းထုထည္၏ (၄) 
ဆ ရိွေသာ ေလကုိ လဲလွယ္ ေပးရမည္။ ) 

(ခ) Supply air ကုိ ျပင္ပမွ တုိက္္႐ုိက္ယူရမည္။ ထုိေလဝင္ေပါက္(intake point)၏ (၅)မီတာ ပတ္လည္တြင္ 
မည္သည့္ ေလထြက္ေပါက္(exhaust discharge point) မွ မရိွေစရ။ 

Smoke Stop and Fire Fighting Lobbies 
 Smoke stop ႏွင့္ fire fighting lobby မ်ားအတြက္ ventilation system သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
(က) ွွSmoke stop ႏွင့္ fire fighting lobby မ်ား၏ ventilation system သည္ ဝင္ေလသာ(supply mode only) 

ျဖစ္ရမည္။ Ventilation rate မွာ 4 air change per hour ျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) Supply air ကုိ ျပင္ပမွ တုိက္႐ုိက္္ယူရမည္။ ထုိေလဝင္ေပါက္(intake point)၏(၅)မီတာ ပတ္လည္တြင္ 
မည္သည့္ exhaust discharge point မွ မရိွေစရ။ 

 Ventilation system for fire command centers ၊ engine driver pump rooms ၊ generator room ႏွင့္ 
မီးေလာင္ ေပါက္ကြတဲတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထားရာေနရာ(space involving use of flammable and explosive 
substance) မ်ားႏွင္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 အထက္ပါ အခန္းမ်ား၊ေနရာမ်ား ၏ ဒီဇုိင္း ႏွင့္ operation တုိ႔သည္ code of practice for fire precautions 
in buildings တြင္ ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
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Pressurization System 
 Exit facilities မ်ား၏ pressurization system မ်ား ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ operation လုပ္ျခင္းမ်ား အတြက္ 
Code of Practice for Fire Precautions in Buildings တြင္ ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

Mechanical Smoke Control System for Basement Occupancies(other than car parking area) 
 Basement တြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနၾကသည့္ လူမ်ား၊ ရိွေနသူမ်ား(occupancies) မ်ားအတြက္(basement 
car park ေနရာမွ လဲြ၍)mechanical smoke control system ၏ design ျပဳလုပ္ပုံ ႏွင့္ operation လုပ္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ code of practice for fire precautions in buildings တြင္ ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ 
လုိက္နာရမည္။ 

Section Four – Auxiliary Equipment  
 ဤအခန္း(section)သည္ mechanical ventilation သုိ႔မဟုတ္ air conditioning system မ်ား၏ အစိတ္္ 
အပုိင္းျဖစ္ေသာ air duct system မ်ား၏ ဒီဇုိင္းလုပ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း(construction)၊ တပ္ဆင္ျခင္း 
(installation)မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အေဆာက္အဦမ်ား မီးေလာင္သည့္အခါ မီးမ်ား မကူးစက္ရန္ ႏွင့္ မီးခုိးမ်ား မပ်ံႏံွေစရန္အတြက္ ဒီဇုိင္း 
လုိအပ္ခ်က္(design requirement)မ်ားကုိ ျပည့္မီွေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ Code of practice for fire precautions 
in buildings တြင္ ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

Design Considerations 
 Air distribution system ၏ duct work မ်ားကုိ ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္သည့္ အခါ duct အတြင္း၌ ရိွေသာ air 
velocity ၊ material ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ duct မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

 Ventilation duct မ်ားသည္ smoke stop သုိ႔မဟုတ္ fire fighting lobby မ်ား အတြင္းတြင္ ျဖတ္သန္းခြင့္ 
မျပဳ။ မလြမဲေရွာင္သာ ျဖတ္သန္းသြားရလ်ွင္ code of practice for fire precautions in buildings တြင္ ပါရိွေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

 မ်က္ႏွာက်က္(ceiling) ႏွင့္ ၾကမ္းခင္း(floor)  ၾကားေနရာကုိ concealed အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 
မ်က္ႏွာက်က္(ceiling) ႏွင့္ ေခါင္မုိး(roof) ၾကားေနရာကုိ concealed အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ raised floor ႏွင့္ 
structural floor ၾကားေနရာ ကုိ concealed အျဖစ္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။  

ထုိ concealed space မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံလ်ွင္ plenum (ေလမ်ား သုိေလွာင္ 
ထားရာေနရာ) အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ Concealed space မ်ားသည္ ေလမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းသြားရန္(free 
flow of  air) အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ၊ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား(obstruction)မရိွေစရ။ 

Concealed space မ်ား အတြင္းတြင္ Code of Practice for Fire Precautions in Buildings တြင္ 
ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္း(material)  မ်ားႏွင့္ service မ်ားသာ 
ရိွရမည္။ 

 Ceiling membrane မ်ားကုိ ေထာက္ေပးထားေသာ support မ်ားသည္ မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္း(non – 
combustible material)မ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

 Air duct မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလလုံေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ ေလယုိစိမ့္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားရမည္။ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း(maintenance)ရန္အတြက္ ႏွင့္ operation ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေပါက္(opening) 
မ်ားမွ လဲြ၍ မည္သည့္ မလုိအပ္ေသာ အေပါက္(opening)ကုိမွ ခြင့္မျပဳ။ Duct အတြင္း အမႈိက္သ႐ုိက္မ်ား(debris)၊ 
စကၠဴမ်ား ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရာမ်ား(combustible material) ရိွႏုိင္မည့္ ေနရာ၊ စုေဝးေနမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ထုိအရာမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ပစ္ရန္အတြက္ အေပါက္(accessing opening)မ်ား ထားရိွေပးရမည္။ ျဖဳတ္ႏိုင္ 
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တတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဖြင့္ႏုိင္ေသာ ေလထြက္ေပါက္မ်ား(removable grilles)ကုိ screw မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ access opening 
အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ စီမံထားရမည္။ 

Locations of Intake and Return Air Opening 
Air-handling system မ်ား၏ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္(outdoor air intakes)မ်ားကုိ တျခားေသာ ventilation 

သုိ႔မဟုတ္  exhaust မ်ား၏ ေလဝင္ေပါက္(intake openings)မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ယူဆႏိုင္သည္။ 

Air-conditioning ႏွင့္ mechanical ventilation system မ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ outdoor air intake 
(ventilation ႏွင့္ pressurization of stair shaft မ်ားအတြက္ပါ) မ်ားသည္ အျပင္ဘက္ဆုံး နံရံမ်ား (external walls) 
ႏွင့္ ေခါင္မုိး(roof level)မ်ားတြင္ တည္ရိွရမည္။ သို႔မွသာ ဖုန္၊အမႈန္႔(contamination)မ်ား ကင္းေသာ၊ အနံဆိုးမ်ား 
(odors) မပါေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔ကုိ ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

Air Handling System မ်ား၊ Mechanical Ventilation 
System မ်ား၊ pressurization systems of exit staircases and internal corridor မ်ား ႏွင့္ smoke 

control system မ်ားအတြက္ outdoor air intake opening မ်ား၏ (၅)မီတာ အကြာတြင္ မည္သည့္ ေလပုတ္မ်ား 
စြန္႔ထုတ္ရာ အေပါက္မ်ား(exhaust discharge opening) မရိွေစရ။   

ျပင္ပေလဝင္ေပါက္(outdoor air intake)မ်ားသည္ တျခားေသာ အေဆာက္အဦမ်ား၏(kitchens၊ toilets၊ 
car parks၊ cooling towers၊ laundries၊ rubbish dumps or plant rooms စသည့္တုိ႔မွ စြန္႔ထုတ္ေသာ) exhaust 
discharge မ်ားမွ (၅)မီတာထက္ ပုိေဝးသည့္ ေနရာတြင္ ရိွေစရမည္။  

Outdoor air intake မ်ားတြင္ သံေခ်းမတက္ႏိုင္သည့္ သံဇကာ(insect screen) မ်ားျဖင့္ ကာရံထားရမည္။ 
မုိးေရစက္မ်ား မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ကာကြယ္ထားရမည္။  

သံဇကာ(screening သုိ႔မဟုတ္ wire mesh) မ်ားသည္ သံေခ်းမတက္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ျဖစ္ေစရမည္။ ဇကာကြက္အရြယ္အစားသည္ 10 mm mesh ထက္ ပုိမႀကီးေစရ။ 

Cooling tower မ်ားမွ လြင့္စင္လာသည့္ ေရစက္ေရေပါက္မ်ား(water droplets)ကုိ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္ 
(outdoor air intake) မ်ား အတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ တားဆီးထားရမည္။  

Return air opening အားလုံး ႏွင့္ outdoor air intake ၏ opening မ်ား အားလုံးအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ျခင္း 
စတင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မီးျခစ္ဆံမ်ား(lighted matches)၊ ေဆးလိပ္တိုမ်ား(cigarette butts) စသည္ တို႔ မဝင္ေရာက္ 
ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ကာကြယ္တားဆီးထားရမည္။ ေလစစ္(filter media) မ်ား အနီးတြင္ စုျပံဳ မေနေအာင္ 
(shallnot be deposited) ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

Air conditioned space မ်ားအတြက္ ျပင္ပေလဝင္ေပါက္(outdoor air intake)မ်ား၏ ေအာက္ေျခသည္  
အျပင္ဘက္ရွိ ေအာက္ေျခ ၾကမ္းျပင္ေနရာ(outside floor level)မွ 2.1 m ထက္ ပုိျမင့္သည့္ေနရာတြင္ ရိွရမည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကားထားရာ ေနရာမ်ား၊ လူအဝင္အထြက္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား 
အတြက္ျဖစ္သည္။  

အိမ္သာမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား(toilets) ႏွင့္ အိမ္မ်ား၏ ခ်က္ျပဳတ္ရာေနရာမ်ား၊ မီဖုိေခ်ာင္(domestic 
kitchens)မ်ား ၏ exhaust duct မ်ားသည္ တျခားေသာ duct system မ်ားႏွင့္ဆက္ထားျခင္း(connect) မရိွေစရ။ 
(inlet of the exhaust fan ေနရာမွလြ၍ဲ) 

အကယ္၍ ထိုသုိ႔ ဆက္၍ တပ္ဆင္ထား(connect)ပါက fan မ်ား လည္ပတ္ျခင္း မရိွသည့္အခါတြင္ 
လူေနထိုင္ရာ အခန္းမ်ားမွ ေလမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသြားျခင္းမရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ 
(device)မ်ား တပ္ဆင္ ထားေပးရမည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုံအလုပ္႐ံုမ်ား(industrial) သို႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ 
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မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား(commercial kitchens) ၏ exhaust duct မ်ားကို မည္သည့္ duct မ်ားႏွင့္မွ် ေရာေႏွာျခင္းမရိွေစဘဲ 
သီးသန္႔စနစ္(separate system)မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

Exhaust duct မ်ားသည္ ျပင္ပ(outdoor)သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္ေအာင္  စြန္႔ထုတ္ရမည္။ Discharge 
လုပ္ရမည္။ Exhaust air စြန္႔ထုတ္ရာေနရာသည္ လူသြားလမ္း(pedestrians) အနီးတြင္ တည္ရိွေနပါက ေအာက္ေျခ 
ေနရာ (outside floor level) မွ 2.1 မီတာထက္ ပုိျမင့္သည့္ေနရာတြင္ ရိွရမည္။ 

 
Where 
(A) All transverse joints၊ longitudinal seams and penetrations in duct wall. Pressure sensitive tape 

shall not be used as primary sealant. 
(B) All transverse joints and longitudinal seams. Pressure sensitive tape shall not be used as primary 

sealant. 
(C) Transverse joints only. 

Longitudinal seam မ်ားသည္ ေလသြားရာဘက္(direction of the airflow)အတုိင္း ဆက္ထားေသာ  
အဆက္မ်ား(joints) ျဖစ္ရမည္။  

Transverse joint မ်ားသည္ duct အပုိင္း(section) ႏွစ္ခုကို ေတ့ဆက္ ဆက္ရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေလသြား 
လမ္းေၾကာင္း(direction of the airflow)ႏွင့္ (၉၀)ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္ ျဖစ္ရမည္။  Duct ၏ နံရံမ်ား(walls) ကုိ 
ေဖာက္ထြက္သြားေသာ ေနရာ(penetrations)မ်ားကုိ screw မ်ား၊ pipe မ်ား၊ rod မ်ား၊ wire မ်ား စသည့္ ပစၥည္း 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

Fire dampers 
Fire damper မ်ား၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း အဆင့္(fire resisting rating)သည္  ventilation duct 

ျဖတ္သြားသည့္ အခန္း၏ နံရံမ်ား(wall)ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား(compartment floor) ၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းအဆင့္(fire 
resisting rating)ထက္ မနိမ့္ေစရ။ Code of practice for fire precautions in buildings တြင္ ပါရိွေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။  

Duct မ်ားကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မတပ္ဆင္ထားရ။ တပ္ဆင္ထားခ့ဲေသာ္ လုိအပ္ေသာ 
အကာအကြယ္မ်ား၊ အရံအတားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားရမည္။  

အိမ္သာမ်ား(toilets) နွင့္ မေကာင္းသည့္ အနံဆိုးမ်ား သယ္ေဆာင္သည့္ return air duct မ်ားကုိ supply 
air stream ရိွရာ ေနရာမ်ားမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဝးသည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။  

Construction 
Supply and return air duct မ်ား၏ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားသည္ ဖုန္၊ အမႈန္႔ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား စုေဝးေနျခင္း မွ 

ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ေခ်ာမြတ္ေစရမည္။ တိုက္စားျခင္း၊ ပြန္းစာျခင္းဒဏ္(abrasion)ကုိ ခုခံႏိုင္သည့္ 
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေစရမည္။  
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မ်က္ႏွာက်က္မ်ားအတြင္းရိွ ေနရာမ်ား(ceiling space)ကုိ return မ်ား သြားလာႏိုင္ရာ air plenum အျဖစ္ 
အသုံးျပဳပါ မ်က္ႏွာက်က္နံရံမ်ားႏွင့္ ေဘးဘက္နံရံမ်ား(ceiling and the side-walls)ကုိ ပလာစာျဖင့္ ေခ်ာျခင္း 
(plastering) ႏွင့္ ေဆးသုတ္ျခင္း(painting)တို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ Masonry duct မ်ားကုိလည္း ထိုက့ဲသို႔ျဖစ္ေအာင္ 
တတ္ႏိုင္သမ်ွ ျပဳလုပ္ရမည္။  

အခိုင္အခံျဖစ္ရန္လိုေသာ(rigid) duct မ်ားကုိ steel ၊ aluminium ၊ glass-fibre batt ၊ mineral wool ႏွင့္ 
တျခားခြင့္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား(approved materials)ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုတ္လုပ္ရမည္။  

Duct သုိ႔မဟုတ္ duct lining မ်ား အတြက္ သုံးထားသေသာ glass fibre batt သုိ႔မဟုတ္ mineral wool 
မ်ားသည္ air stream မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕ေနပါက တိုက္စား၊ ပြန္းပ့ဲျခင္း(erosion) မျဖစ္ေအာင္ သင့္ေလ်ွာ္ေသာ 
ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးထားရမည္။ 

Duct  မ်ားကုိ sturdily supported ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ Duct ကုိ ေထာက္ပုိးေပးထားေသာ hanger 
ႏွင့္ bracket မ်ားသည္ သတၱဳအမ်ိဳးအစား(metal) မ်ားသာ ျဖစ္ေစရမည္။  

Duct ကုိ ကာရံထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား duct lining ႏွင့္ flexible connection ပစၥည္း(materials) မ်ားသည္ 
မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္(non-combustible)ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။  

သုိ႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္အရ၊ မလြေဲရွာင္သာသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
(combustible material)ကို အသုံးျပဳခ့ဲေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေစရမည္။  

(က) Code of practice for fire precautions in buildings ပါရိွေသာ နည္းမ်ားအတိုင္း(methods)  စမ္းသပ္ 
ထားလ်ွင္ မီးခုိးပ်ံ႕ႏံွ႔ႏႈန္း(surface flame spread rating)သည္ ပထမအဆင့္(Class 1) ထက္ မနိမ့္ေစရ။ 
အေဆာက္အဦ၏ မ်က္နွာက်က္ မီးခုိးပ်ံ႕ႏွ႔ံႏႈန္း(flame spread rating)သည္ Class 0 ျဖစ္ခ့ဲလ်ွင္ duct lining 
ပစၥည္း (materials) မ်ားသည္ Class 0 rating ျဖစ္ရမည္။  

(ခ) မီးေလာင္သည့္အခါ ထို duct တြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ မီးခိုး ႏွင့္ အဆိပ္သင့္ေစသည့္ 
ဓာတ္ေငြ ့ထြက္ေပၚမႈ နည္းႏိုင္သမ်ွ နည္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။  

Ventilation ductwork ႏွင့္ terminal unit မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ventilation grille မ်ား၊ air diffuser မ်ား 
စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ flexible connection မ်ား ၏ အရွည္သည္ (၂) မီတာထက္ မပုိေစရ။  

အပူခ်ိန္ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ရွားမႈမ်ား(thermal movements)ကုိ ကာကြယ္ရန္တပ္ဆင္ 

ထားသည့္ flexible joint မ်ားသည္ 250 mm ထက္ ပုိမရွည္ေစရ။ 

Flexible joint မ်ားကုိ အလြယ္တကူမီးမေတာက္ႏိုင္ သုိ႔မဟုတ္ မီးစတင္မေလာင္ႏိုင္သည့္('not easily 
ignitable')ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ British Standard BS 476: Part 5 အရ စမ္းသပ္ 
ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရမည္။  

Duct အားလုံးတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ွာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေပါက္(opening) မ်ား 

ထားရိွရမည္။  

Air duct မ်ား၊ air duct  support မ်ား၊ fitting မ်ားႏွင့္ plenums မ်ား၊( joints မ်ား၊ seams မ်ား၊ stiffening 
မ်ား၊ reinforcing and access opening မ်ား အပါအဝင္)ကုိ ASHRAE Handbook၊ IHVE guide book သို႔မဟုတ္ 
SMACNA Manuals က ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း  duct မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား 
(construction standards) အတုိင္း ျပဳလုပ္ရမည္။  
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Ducts and Plenum Sealing 
Ductwork ႏွင့္ plenum မ်ားကုိ အထက္ပါနည္းမ်ား အတုိင္း seale လုပ္ရမည္။  
Pipework 

Air-conditioning system မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ piping system မ်ားကုိ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း(design) ႏွင့္ 
တပ္ဆင္ျခင္း (installation) အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအားလုံး အက်ံဳးဝင္သည္။  

Design Considerations 
အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း(choice of material)၊ ပုိက္အတြင္း ေရစီးဆင္းႏႈန္း(rate of flow)၊ 

စစ္ေဆးရန္၊ ျပဳျပင္ရန္ အလြယ္တကူေရာက္ႏိုင္မႈ(accessibility)၊  ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မႈ 
(protection against damage)၊  သံေခ်းတက္မႈ(corrosion)၊ ေလခိုမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ေရွာင္လြႏိုဲင္မႈ (avoidance of 
airlocks)၊  water hammer ျပႆနာမ်ားကုိကာကြယ္ႏိုင္မႈ၊ ဆူညံသံမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ(noise transmission)၊ ေရ၏ 
ျပန္႔ကားမႈ ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား(vibrationand expansion of fluid)၊ stress and strains၊ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ pipe 
work ႏွင့္ သက္ဆိုင္ အလုပ္မ်ားအတြက္ design လုပ္ျခင္း plan လုပ္ျခင္း တို႔အတြက္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ရမည္။  

နံရံမ်ား ၾကမ္းခင္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအတြင္း ျဖစ္သြားသည့္  ပုိက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ေနရာမ်ား(passage)  
အတြက္ protected shaft  မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။   

Compartment walls and compartment floors မ်ားတြင္ ပိုက္မ်ား ျဖတ္သြားရန္အတြက္ အေပါက္မ်ား 
(passage of pipes)ကုိ ခြင့္ျပဳသည္။ ထို ပုိက္တပ္ဆင္ရန္ေနရာမ်ား(passage of pipes)ကုိ အကာအကြယ္ 
(protection) လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ သ႔ိုေသာ္ code of practice for fire precautions in buildings တြင္ 
ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။  

အသုံးျပဳသည့္ပိုက္မ်ား အားလုံုးတြင္ လိုအပ္ေသာ ခိုင္ခန္႔မႈ(adequate strength) ႏွင့္ တာရွည္ 
ခံႏိုင္စြမ္း(durability) ရိွရမည္။  

ပုိက္(pipe) မ်ားကုိ ေထာက္ထား၊ ပုိးထားေသာ support မ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ ခိုင္ခန္႔မႈ ရိွရမည္။ Pipe 
support မ်ား ျဖစ္ေသာ hanger မ်ားႏွင့္ bracket မ်ားသည့္ သတၱဳ(metal)မ်ား ျဖစ္ရမည္။ Pipe မ်ားကုိ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မတပ္ဆင္ထားရ။ တပ္ဆင္ထားခ့ဲေသာ္ လုိအပ္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား၊ အရံ 
အတားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားရမည္။  

Installation 
Pipe မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ အသုံးျပဳထားသည့္ fitting မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား 

(intended service)ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရမည္။  

Equipment ျဖဳတ္ရန္၊ ျပန္တပ္ရန္ႏွင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ရန္အတြက္ ပုိက္မ်ားတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ရိွသင့္ 
ရိွထိုက္သည့္ union  မ်ား၊ flanged fitting မ်ား သုိ႔မဟုတ္ valve မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားရမည္။  

Standard fitting မ်ားျဖစ္သာ tees ၊ elbows စသည္တို႔ကို အသုံးျပဳရမည္။ မိမိဖာသာ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
(fabricated fitting)မ်ား သုိ႔မဟုတ္ non standard fitting မ်ားကုိ အသုံးမျပဳရ။  

Pipe မ်ား၊ pipe support မ်ား၊ fitting မ်ားႏွင့္ valve မ်ား ကုိ ASHRAE Handbook ၊ IHVE guide book ၊ 
SMACNA manual သုိ႔မဟုတ္ အမ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စာအုပ္မ်ား(piping handbooks)မွ ျပဌာန္း သတ္မွတ္ 
ထားေသာ  စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား(construction standards)အတုိင္း ျပဳလုပ္ရမည္။  

ဖိအားျမင့္သည့္ အရည္မ်ား(pressurised fluid) အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ပုိက္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳခင္ ဖိအား 
ခံႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္(pressure tested) လုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။   
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Air conditioning and mechanical ventilation system မ်ားရိွ pipework တြင္ အသုံးျပဳသည့္ thermal 
insulation မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အရာမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။  

Pipe မ်ားတြင္ vapour barrier lining အျဖစ္ႏွင့္ adhesives shall အျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ thermal 
insulation ပစၥည္းမ်ားသည္   code of practice for fire precautions in buildings ၌ ပါရိွေသာ နည္းမ်ား 
(methods)အတိုင္း  စမ္းသပ္ထားလ်ွင္ surface flame spread rating သည္ ပထမအဆင့္(Class 1) ထက္ 
မနိမ့္ေစရ။  

အေဆာက္အဦ၏ flame spread rating သည္ Class 0 ျဖစ္ခ့ဲလ်ွင္ ထို thermal insulation 
ပစၥည္းမ်ားသည္ class 0 rating ျဖစ္ရမည္။ ပလပ္စတစ္(plastic) ႏွင့္ ရာဘာ(foam rubber) မ်ားကုိ insulation 
materialမ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။  
(က) ထိုပစၥည္းမ်ားသည္(material) သည္ မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ၊ ေလာင္ေနသည့္မီးကုိ ၿငိမ္းေစေသာ အမ်ိဳးအစား 

(self-extinguishing type)မ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္(relevant authority)ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

(ခ) မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစား(non-combustible cladding materials) ပစၥည္းမ်ိဳး၊ hybrid plaster 
အမ်ိဳးအစား သုိ႔မဟုတ္ metal sheath တို႔ကုိ insulation material အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္(relevant authority)ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ 

အေဆာက္အဦ၏ တည္ေဆာက္ပုံ(structure) ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ element မ်ား၌ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ 
pipework ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည့္သည့္အေပါက္(opening)ကို မဆို မီးေလာင္ျခင္းကုိ ကာကြယ္သည့္(fire-
stopped) ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ရမည္။  

Pipe မ်ား ျဖတ္သြားသည့္အေပါက္မ်ားကုိ အခန္း၏ fire rating ႏွင့္ အဆင့္တူညီေသာ မီးဒဏ္ ခံႏိုင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား(fire resistant materials)ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားရမည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ thermal insulation ကုိ အသုံးျပဳ 
ႏိုင္သည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားျခင္းမရိွသည့္ proprietary pipework system မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
စမ္းသပ္ခန္းမ်ားမွ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား(fire resistant materials) ျဖစ္ေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေစကာ 
သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္(relevant authority)ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။  

ပိုက္မ်ားကုိ ခြျဲခားသိသာေစမည့္ identification မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ Identification မ်ား ကုိ  
သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရာင္မ်ားအတုိင္း(colour codes) ေဆးသုတ္ရမည္။  

Thermal Insulation 
General Requirements 

Thermal insulation မ်ားကုိ စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုက လက္ခံထားသည့္ စံ(with industry accepted 
standards) မ်ားအတုိင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ Thermal insulation ကုိ ေနေရာင္(sunlight)၊ ေရခုိးေရေငြ႔(moisture)၊ 
equipment maintenance ႏွင့္ ေလဒဏ္(wind) စသည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း 
မရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

(က) ျပင္ပတြင္ တပ္ဆင္ထားရိွမည့္ insulation မ်ားသည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ အလ်ဴမီနီယံ သတၱဳျပား(aluminium sheet metal)ျဖင့္ ပတ္ထားရမည္။ ကာရံ ထားရမည္။ 
Code of practice for fire precautions in buildings ရိွ အခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳလ်ွင္ cellular foam ကုိ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္း မရိွေစရန္ ႏွင့္ ေနဒဏ္၊ မုိးဒဏ္ခံနုိင္ရန္ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ကာရံျခင္း 
(shielding)တို႔ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  
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(ခ) Conditioned space ၏ အျပင္ဘက္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားရိွမည့္ chilled water piping၊ refrigerant 
suction piping စသည့္ပိုက္မ်ားကုိ ကာရံထားမည့္ insulation မ်ား သို႔မဟုတ္ cooling ducts အတြင္းသုိ႔  
vapour မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း မရိွေအာင္ ပိတ္ဆို႔(seale လုပ္) ထားရမည္။ Vapour retardant မျဖစ္ လိုလ်ွင္ 
penetration အားလုံးႏွင့္  joint မ်ား အားလုံးေနရာတြင္ ပိတ္ဆို႔(seale လုပ္) ထားရမည္။ 

 
Duct and plenum insulation 
All supply and return ducts and plenums၊ installed as part of a conditioned air distribution system shall 
be thermally insulated in accordance with Table 10. 
Table 10 — Minimum duct insulation R-values for cooling only supply ducts and return ducts 
Duct Location Duct location R-value(m2K/W)* 
Exterior  1.06 
Ventilated attic  1.41 
Unvented attic above insulated ceiling 1.77 
Unvented attic with roof insulation 1.06 
Unconditioned space 1.06 
Buried 1.06 
Indirectly conditioned space  None 

* NOTE: 
Insulation R-values(m2 K/W) are for insulation installed and do not include film resistance. The 
required minimum thickness does not consider water vapour transmission and possible surface 
condensation 
The following are exempted from requirements given in 17.2 
(a) Factory installed plenums၊ casings၊ or ductwork furnished as part of air-conditioning equipment 

tested and rated in accordance with the relevant standards; 
(b) Ducts or plenums located in conditioned space; 

(c) Connections less than 3 m in length to air terminals or air outlets၊ for which the rated 
insulation thickness need not exceed 0.6 eKNV; and 

(d) Backs of air outlets and outlet plenums exposed to unconditioned or indirectly conditioned 
spaces with face areas exceeding 0.5 m 2၊ for which the insulation need not exceed 0.4 m 
2K/W၊ and those 0.5 m2 or less need not be insulated. 

Electrical works 
General requirements 

လ်ွပ္စစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္မ်ားသည္ Singapore Standard SS CP 5 ရိွစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
စည္းကမ္းမ်ားကုိလိုက္နာရမည္။  

General Power Distribution 
မီးေလာင္သည့္အခါ(in the event of fire) air handling system မ်ား၏ သက္ဆိုင္သည့္ fan မ်ား 

ရပ္သြားေအာင္(partially or completely shut down) electrical distribution system နွင့္ control မ်ားကုိ စီမံ 
ထားရမည္။  

Central monitoring and control system မ်ား တပ္ဆင္ထားလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳထားလ်ွင္ 
မီးေလာင္သည့္အခါ(in the event of fire) ရပ္တန္႔ျခင္း(shut down) ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွရမည္။  
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Installations 
Supply air၊ return air ႏွင့္ outdoor air မ်ား သယ္ပုိ႔ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ duct ၊ plenum 

chamber ႏွင့္ concealed space အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ wiring installationသည္ မီးေလာင္ျခင္း 
(combustion)မွ ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မီးခိုးမ်ားပ်ံႏံွျခင္း(flame spread) နည္းႏိုင္သမ်ွ နည္းေစရန္ သတၱဳစပ္ 
သုိ႔မဟုတ္ သတၱဳပါဝင္သည့္(metallic)အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ရမည္။ Metallic မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္သည့္ 
အခါတြင္ ေလာင္စာ(fuel)မျဖစ္၊ မီးေလာင္ျခင္းကုိ အားမေပးႏိုင္။  

Fire compartment မ်ား၏ နံရံမ်ား(walls)၊ ၾကမ္းျခင္းမ်ား(floor)ႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား(ceiling) ကုိ 
ေဖာက္ျဖတ္သြားသည့္ wiring installation မ်ားသည့္ မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္(fire-stop material) အမ်ိဳးအစားျဖင့္ 
seale လုပ္ရမည္။ မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္(fire-stop material) ၏ fire rating သည္ fire compartmented ၏ fire 
rating ႏွင့္တူညီရမည္။  

ဖုန္၊ အမႈန္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရိွႏိုင္သည့္ duct သို႔မဟုတ္ ဖုန္ႏွင့္ အမႈန္မ်ား စုပ္ယူရန္ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ duct မ်ား၊ flammable vapour မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ dcut မ်ား၊ cooking equipment 
မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ duct မ်ား အတြင္း၌္ မည္သည့္ ဝါယာႀကိဳး(wiring system) မ်ိဳးကုိမွ တပ္ဆင္ 
ထားခြင့္မျပဳ။ ထိုကဲသို႔အမ်ိဳးအစား shaft မ်ား အတြင္းတြင္လည္း မည္သည့္ ဝါယာႀကိဳး(wiring system) မ်ိဳးကုိမွ 
တပ္ဆင္ထားခြင့္မျပဳ။ 

Wiring in ducts or plenum chambers 
Duct မ်ား အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ plenum chamber မ်ား အတြင္းရိွ ဝါယာႀကိဳးမ်ား(Wiring) သည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။  

ဆက္ရန္… 


