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หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
1001

บทนำ
ก. ข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง โครงกำรอำคำร 24 ชัน้ และใต้ดนิ 2 ชัน้ และให้
ใช้บงั คับครอบคลุมกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้ถอื เอกสำรสัญญำว่ำจ้ำงเป็ นหลักหำกมีขอ้ ควำมในเอกสำร
ฉบับนี้ขดั แย้งกับสัญญำ
ข. วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตัง้ ระบบต่ำง ๆตำมข้อกำหนดต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนภำยใต้สภำพ
ภูมอิ ำกำศแวดล ้อมดังต่อไปนี้
- ควำมสูงใกล้เคียงระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
- อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 40 องศำเซลเซียส (104 องศำฟำเรนไฮต์)
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์)
- ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลีย่ 94 %
- ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ ตลอดปี 79 %
ค. เครื่องสูบนำ้ จะต้องสำมำรถส่งนำ้ ได้ 150% ของปริมำณนำ้ ทีก่ ำหนดในแบบโดยมีควำมดันไม่นอ้ ยกว่ำ 65% ของควำม
ดันทีก่ ำหนด และควำมดันเมือ่ วำล์วทำงด้ำนส่งปิ ดสนิท จะต้องไม่เกิน 140% ของควำมดันทีก่ ำหนด
ง. ท่อดับเพลิง, อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ และเครื่องสูบนำ้ ดับเพลิงจะต้องทำสี กำรทำสีท่อเหล็กจะต้องลงสีพ้นื กันสนิม
(RED LEAD PREIMER) ก่อน 2ชัน้ ก่อนทำสีจริง โดยจะต้องทำควำมสะอำดผิวเหล็กก่อนกำรทำสี ท่อนำ้ ทีฝ่ งั ดิน
จะต้องทำเคลือบด้วย COAL TAR ENAMEL แล ้วใช้แผ่น ASBESTOS พันทับอีกชัน้ หนึ่งหลังจำกนัน้ จึงทำเคลือบ
ด้วยสำรกันนำ้
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กำรปฏิบตั งิ ำน
ก. กำรกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอืน่ ๆทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับงำนนี้ เช่น แบบ
สถำปัตยกรรม แบบโครงสร้ำง และแบบงำนระบบทุกแบบ เพือ่ กำหนดตำแหน่งของวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ตำมแบบและไม่
ขัดกับงำนอืน่ ๆ เมือ่ ตำแหน่งของวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ทจ่ี ะติดตัง้ ขัดกันกับงำนอืน่ ผูร้ บั จ้ำงต้องแจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบ
ทันทีทต่ี รวจพบก่อนกำหนดทีจ่ ะติดตัง้ เพือ่ ผูว้ ่ำจ้ำงจะได้จดั ให้มกี ำรทำควำมตกลงแก้ไข ถ้ำตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุ และ/
หรือ อุปกรณ์ขดั กับงำนอืน่ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไปแล้ว โดยผูร้ บั จ้ำงไม่ได้แจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบตำมกำหนด ผูว้ ่ำจ้ำงสงวน
สิทธิ์ทจ่ี ะสังให้
่ แก้ไข โดยผูร้ บั จ้ำงจะเรียกค่ำจ้ำงเพิม่ หรือขอต่อเวลำทำงำนมิได้
ข. กรณีทง่ี ำนของผูร้ บั จ้ำงต้องทำหรือติดตัง้ ใกล้กับงำนระบบอืน่ ๆ หรือพื้นทีท่ ห่ี ลักฐำนปรำกฏว่ำงำนของผูร้ บั จ้ำงกีดขวำง
กำรทำงำนของระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องช่วยเหลือขยับขยำยหรือ จัดเนื้อทีห่ รือ พื้นทีเ่ พือ่ ให้พอใจแก่ทกุ ฝ่ ำย ถ้ำผูร้ บั จ้ำง
ติดตัง้ งำนไปก่อนทีจ่ ะร่วมพิจำรณำกับงำนระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องเปลีย่ นแปลง ดัดแปลงหรือแก้ไขงำนของผูร้ บั จ้ำง
เพือ่ ให้เข้ำกับงำนอืน่ ๆ ได้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ จำกผูว้ ่ำจ้ำง
ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ยห่ี อ้ ใดทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ในรำยกำรทีแ่ นบหรือในแบบ ให้ถอื ว่ำผูร้ บั จ้ำงต้องหำมำติดตัง้ หำกจะใช้วสั ดุ
หรือยีห่ อ้ อืน่ ทีต่ ่ำงออกไปจำกทีก่ ำหนดก็ตอ้ งมีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเสนอเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเพือ่ ขออนุมตั ใิ ช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่ำหรือดีกว่ำต่อผูว้ ่ำจ้ำงก่อน ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอรำคำเปรียบเทียบ
ของอุปกรณ์วสั ดุทก่ี ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำรกับอุปกรณ์หรือวัสดุทข่ี ออนุมตั ใิ ช้แทน ถ้ำผูร้ บั จ้ำงติดตัง้ หรือใช้วสั ดุ
ยีห่ อ้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในรำยกำรนี้หรือแบบนี้ โดยมิได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงถือสิทธิทจ่ี ะให้ผูร้ บั จ้ำง
ถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำวออกโดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น
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ง.

ผูร้ บั จ้ำงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และเป็ นชนิดทีถ่ กู ต้องเหมำะสมกับประเภทของงำนที่
ทำเป็ นจำนวนทีเ่ พียงพอ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ผูร้ บั จ้ำงเพิม่ และเปลีย่ นแปลงจำนวน และประเภทของเครื่องมือต่ำง
ๆ เมือ่ เห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงมีเครื่องมือไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมำะสมกับกำรทำงำน

1003

มำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนติดตัง้ ให้ยดึ ถือมำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ ทีใ่ ช้อำ้ งอิง ยกเว้นกรณีมกี ำหนดแน่นอนในแบบหรือ
รำยละเอียด หำกมีขอ้ ขัดแย้งระหว่ำงแบบและมำตรฐำน หรือระหว่ำงมำตรฐำนอ้ำงอิงต่ำง ๆ ให้ถอื คำชี้ขำดของวิศวกร
ออกแบบหรือตัวแทนผูว้ ่ำจ้ำงเป็ นทีส่ ้นิ สุด มำตรฐำนอ้ำงอิงประกอบด้วย
วสท.
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
กฟน.
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
ม.อ.ก.
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมแห่งประเทศไทย
BS
British Standard
DIN
Deutsher Industrie Normen (German Industrial standard)
IEC
International Electro-technical Commission
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
UL
Underwriter's Laboratories, Inc.
VDE
Verband Dentsher Electro techniker (German Electrical Regutation and Codes)
ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ANSI
American National Standard Institute
ASPE
American Society of Plumbing Engineers
ASTM
American Society of Testing Materials
AWWA
American Water Works Association
BMA
Bangkok Metropolitan Authority
EIT
The Engineering Institute of Thailand
FM
Factory Mutual
MWA
Metropolitan Waterworks Authority

1004

สถำบันตรวจสอบ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุและอุปกรณ์เพือ่ กำรขออนุมตั ใิ ช้ตดิ ตัง้ ในโครงกำรนี้ ให้สำมำรถทดสอบในสถำบัน
ดังต่อไปนี้
- คณะวิศวกรรมศำสตร์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
- สถำบันวิจยั และพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และสิง่ แวดล ้อม
- กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
- สถำบันอืน่ ๆทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปและได้
่
รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง

SITE83 Co., Ltd.

หน้ำ 4

BLOCK H
1005

งำนระบบดับเพลิง

แบบแปลนและคู่มือ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบใช้งำน (Shop drawing) และแบบแสดงกำรติดตัง้ ของอุปกรณ์ ซึง่ เขียนด้วย AutoCAD Version
2015 (อย่ำงตำ่ ) ขนำดของแบบต้องเท่ำกับแบบของผูว้ ่ำจ้ำง จำนวน 5 ชุด เสนอให้ผูว้ ่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนทีจ่ ะติดตัง้ กำร
แก้ไขแบบจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข. ในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำแบบติดตัง้ จริงให้ถกู ต้องตลอดเวลำ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงไปจำกแบบ เช่น เปลีย่ น
แนวกำรเดินท่อ หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบตำมทีส่ ร้ำงจริงลงในกระดำษเขียนแบบ พร้อมทัง้ บันทึก
แสดงรำยกำรและรำยละเอียดทีไ่ ด้แก้ไขจำกแบบใช้งำนเดิม และแบบตำมทีส่ ร้ำงจริง พร้อมทัง้ วิศวกรควบคุมกำรติดตัง้ จะต้อง
ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำหนังสือคู่มอื กำรใช้และบำรุงรักษำ แสดงวิธที ใ่ี ช้และระยะเวลำของกำรบำรุงรักษำ รวมอะไหล่และอืน่ ๆ เป็ น
ภำษำไทย สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีผ่ ูร้ บั จ้ำงนำมำใช้จำนวน 5 ชุดและทำเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ (PDF) มอบให้แก่
ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน หนังสือคู่มอื ทัง้ หมดผูร้ บั จ้ำงต้องส่งร่ำงเสนอผูว้ ่ำจ้ำง 3 ชุด เพือ่ ตรวจสอบ และขอควำมเห็นชอบก่อน
กำรส่งมอบจริง

1006

กำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำตำรำงแผนงำนกำรทดสอบ, เอกสำรแสดงวิธกี ำรทดสอบ และข้อแนะนำจำกผูผ้ ลิตในกำรทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูค้ วบคุมงำนอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนกำรดำเนินกำรทดสอบ
ข. อุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรทดสอบ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หำมำทัง้ หมดและจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มำตรฐำน
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อกำหนด โดยมีผูค้ วบคุมงำนและ วิศวกรเครื่องกล อยู่
ร่วมขณะทำกำรทดสอบทุกครัง้
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบฟอร์มกำรทดสอบเสนอขออนุมตั ติ ่อวิศวกรควบคุมงำนก่อนทำกำรทดสอบ และผลของกำร
ทดสอบให้จดั ส่งให้ผูค้ วบคุมงำนจำนวน 5 ชุด
จ. ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงกำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ ให้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูร้ บั จ้ำงเองทัง้ สิ้น

1007

กำรส่งมอบงำน
ก. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนติดตัง้ เป็ นช่วง ๆ ตำมลักษณะงำนและควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนต่อหน้ำผูค้ วบคุมงำนก่อนทีจ่ ะปิ ดช่องท่อหรือฉำบปูนผนัง เมือ่
ทดสอบแล ้วผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เรียบร้อย
ข. กำรทดสอบ ทดลองเครื่อง และปรับแต่งระบบภำยหลังกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และรำยละเอียดข้อกำหนด
ค. กำรส่งมอบงำน เมือ่ งำนเสร็จสมบูรณ์ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรดังนี้
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้เต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลำ 24 ชม.ติดต่อกัน
หำกมีจดุ บกพร่องต้องแก้ไขจนเป็ นทีพ่ อใจของผูว้ ่ำจ้ำง
- ผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดระบบต่ำง ๆให้เรียบร้อย และจัดทำป้ ำยชื่อทีเ่ ป็ นตัวหนังสือและเครื่องหมำยต่ำง ๆ รหัส
สีท่อ และลูกศรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรบำรุงรักษำ
- รำยกำรสิง่ ของต่ำง ๆ ต่อไปนี้ทผ่ี ูร้ บั จ้ำงจะต้องส่งมอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน คือ
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ไข A0 จำนวน 1 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A0 จำนวน 2 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
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ง.

แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A3 จำนวน 3 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
แบบสร้ำงจริง File AutoCAD Version ไม่ตำ่ กว่ำ 2015
แบบสร้ำงจริง File PDF
File BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในกำรปรับแต่งและบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทท่ี ำงผูผ้ ลิตส่งมำให้
วีดโี อฝึ กอบรมกำรใช้อปุ กรณ์และระบบต่ำง ๆ ของโครงกำร
ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด ให้จดั ส่งในรูปแบบ EXTERNAL HARDDISK โดยให้ผูร้ บั จ้ำงจัดส่ง
จำนวน 3 ชุด
กำรส่งและรับมอบงำนต้องเป็ นเอกสำรลงนำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อยประกอบด้วยผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูร้ บั มอบอำนำจ
ผูค้ วบคุมงำนและผูร้ บั จ้ำง

SITE83 Co., Ltd.

หน้ำ 6

BLOCK H

งำนระบบดับเพลิง

หมวดที่ 2 ขอบเขตของงำน
2001

ขอบเขตของงำน
ขอบเขตของงำนครอบคลุมถึงกำรจัดหำ ติดตัง้ และทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ซึง่ ติดตัง้ ทัง้ ภำยนอกและภำยใน
อำคำรดังแสดงไว้ในแบบและข้อกำหนด เพือ่ ให้ได้งำนสมบูรณ์และถูกต้อง
ก. จัดหำและติดตัง้ ระบบดับเพลิง ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ภำยในและภำยนอกอำคำร รวมทัง้ ระบบอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนไว้ในแบบ รำยกำร
ประกอบแบบ และเอกสำรทีม่ ที แ่ี นบมำด้วย
ข. จัดหำวิศวกรเครื่องกล ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไปเป็ นวิศวกรโครงกำร โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 ปี ข้นึ ไป และสำมำรถทำงำนและประสำนงำนร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
ค. จัดหำหัวหน้ำช่ำงและช่ำงผูช้ ำนำญงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนได้ทนั ที และแล้ว
เสร็จทันตำมแผนงำน
ง. ประสำนงำนกับผูร้ บั จ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ผูร้ บั จ้ำงระบบต่ำง ๆ ผูร้ บั จ้ำงรำยอืน่ ตำมแต่ทผ่ี ูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดในภำยหลัง
เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมแบบและรำยกำรนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
จ. จัดทำกำรทดสอบและทดลองเครื่อง ตลอดจนแก้ไขปรับแต่งให้ได้ตำมทีร่ ะบุในแบบและควำมต้องกำรของผูว้ ่ำจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นในกำรตรวจสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงำนรวมทัง้ ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำนำ้ ต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้ำงทัง้ สิ้น

2002

ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิงประกอบด้วย
ก. ระบบท่อนำ้ ดับเพลิงภำยนอกอำคำร
ข. ระบบท่อยืนและสำยฉีดนำ้ ดับเพลิง
ค. ระบบหัวกระจำยนำ้ ดับเพลิง
ง. เครื่องสูบนำ้ ดับเพลิงและเครื่องสูบนำ้ รักษำแรงดัน
จ. งำนเชื่อมต่อสัญญำณเตือนอัคคีภยั

SITE83 Co., Ltd.

หน้ำ 7

BLOCK H

งำนระบบดับเพลิง

หมวดที่ 3 เครือ่ งสูบน้ ำดับเพลิงแบบ DIESEL ENGINE VERTICAL TURBINE PUMP
3001

รำยละเอียดทัว่ ไป
ก. เครื่องสูบนำ้ จะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน NFPA 20 ได้รบั กำรทดสอบและรับรองจำกสถำบัน UL และ FM .
ข. เครื่องสูบนำ้ เป็ นชนิด VERTICAL TURBINE PUMP ขับด้วยเครื่องยนต์ดเี ซล มีควำมสำมำรถในกำรสูบนำ้ ได้ไม่นอ้ ย
กว่ำทีร่ ะบุไว้ในแบบและรำยกำรทีป่ ระสิทธิภำพไม่ตำ่ กว่ำ 70% เครื่องสูบนำ้ จะต้องทำงำนโดยอัตโนมัตเิ มือ่ แรงดันนำ้ ใน
ระบบลดตำ่ กว่ำแรงดันทีก่ ำหนดไว้ก่อนด้วยชุดควบคุมนำ้ ดับเพลิง

3002

โครงสร้ำงของเครือ่ งสูบน้ ำดับเพลิง
ก. DISCHARGE HEAD ทำด้วยเหล็กหล่ออย่ำงประณีตจำกโรงงำนผลิต มีสมรรถนะสูงและทนทำน
ข. IMPELLER ต้องเป็ นโลหะชิ้นเดียวทำด้วย CAST BRONZE หรือเทียบเท่ำ ได้รบั กำรถ่วงสมดุลทัง้ ขณะหยุดนิ่งและ
หมุนมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
ค. SHAFT ประกอบด้วย HEAD SHAFT, LINE SHAFT, BOLW SHAFT ทำด้วย STAILESS 416
ง. CASING WEARING RING ต้องเป็ นชนิดทีเ่ หมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน ทำด้วย BRONZE, CHROMED IRON
หรือ NICKEL IRON สำมำรถถอดออกเปลีย่ นได้สะดวก
จ. BEARING ต้องเป็ นชนิด HEAVY DUTY เป็ น DUST SEAL สำมำรถถอดออกซ่อมโดยง่ำย
ฉ. SEAL เป็ นชนิด PACKING SEAL ทีเ่ ลือกใช้จะต้องเป็ นไปตำมข้อแนะนำของผูผ้ ลิตตำมขนำดของเพลำควำมเร็วรอบ
เพลำและควำมดันใช้งำนตำมทีก่ ำหนด

3003

เครื่องยนต์ดีเซล
ก. เครื่องยนต์ทน่ี ำมำใช้งำนต้องเป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้สำหรับเครื่องสูบนำ้ ดับเพลิงโดยเฉพำะ และต้องมีกำลังขับเคลือ่ นไม่ตำ่
กว่ำทีร่ ะบุไว้ ทีค่ วำมเร็วไม่เกิน 2,100 รอบต่อนำทีโดยวัดที่ 29.38นิ้ว หรือ .746เมตรปรอทที่ 29.4 องศำเซลเซียส
กำลังขับเคลือ่ นของเครื่องยนต์จะต้องสูงกว่ำกำลังขับเคลือ่ นสูงสุดไม่นอ้ ยกว่ำ 10% เครื่องยนต์ดเี ซลจะต้องมีช่อื เสียงดี
รูจ้ กั แพร่หลำย และมีอปุ กรณ์อะไหล่ครบ ซึง่ หำได้ง่ำยในประเทศ
ข. GOVERNER สำหรับปรับควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ ให้เปลีย่ นแปลงไม่เกิน 10% ทีท่ กุ สภำวะกำรทำงำนของเครื่อง
สูบนำ้ และจะต้องสำมำรถช่วยคงควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้ท่ี RATED SPEED เมือ่ เครื่องสูบนำ้ ใช้กำลังสูงสุด
ค. OVER SPEED SHUT DOWN DEVICE อุปกรณ์สำหรับหยุดเครื่องยนต์เมือ่ ควำมเร็วรอบเกิน 20% ของ RATED
SPEED และต้องมี MANUAL RESET ประกอบพร้อมไฟสัญญำณแสดงว่ำเครื่องยนต์วง่ิ ทีค่ วำมเร็วรอบสูงเกินทีแ่ ผง
ควบคุมเครื่องยนต์ และไฟสัญญำณจะดับเมือ่ MANUAL RESET แล ้ว
ง. TACHOMETER พร้อมหน้ำปัดเพือ่ แสดงควำมเร็วรอบต่อนำทีของเครื่องยนต์
จ. HOUR METER เพือ่ บันทึกและแสดงจำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ฉ. OIL PRESSURE GAUGE แสดงแรงดันนำ้ มันหล่อลืน่
ช. TEMPERATURE GAUGE แสดงอุณหภูมขิ องนำ้ ในระบบหล่อเย็น
ซ. แผงควบคุมเครื่องยนต์ ติดตัง้ ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสมของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยแผงสำหรับติดตัง้ เกจ์ ต่ำง ๆ หลอด
สัญญำณ และชุดสตำร์ทเตอร์เครื่องยนต์อตั โนมัติ กำรเดินสำยไฟในแผงควบคุมจะทำสำเร็จมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
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ฌ. MAINTENANCE FREE BATTERY AND BATTERY CHARGER สำหรับสตำร์ทเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ จะ
ประกอบด้วยแบตเตอรี่จริง 1 ชุด แบตเตอรี่สำรอง 1 ชุดมีกำลังพอทีจ่ ะหมุนเพลำข้อเหวีย่ งให้ได้ตำมรอบทีผ่ ูผ้ ลิต
แนะนำเป็ นเวลำ 6 นำที่ 50 C
ญ. สัญญำณแสดงกำรทำงำนของเครื่องยนต์เป็ น SPEED SENSITIVE SWITCH
ฎ. ระบบระบำยควำมร้อนของเครื่องยนต์เป็ นแบบระบำยควำมร้อนด้วยนำ้ แบบ CLOSED CIRCUIT TYPE
ประกอบด้วยปั ๊มนำ้ ระบำยควำมร้อนขับเครื่องยนต์เองและ HEAT EXCHANGER
ฏ. ต่อท่อไอเสียจำกเครื่องยนต์เพือ่ นำไอเสียไปทิ้งยังบริเวณนอกอำคำรทีเ่ หมำะสมโดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีชนิดไม่มตี ะเข็บ
มีขนำดตำมทีผ่ ูผ้ ลิตแนะนำ ท่อไอเสียต่อยำวเกิน 4.5 เมตร จะต้องขยำยท่อออกอีกหนึ่งขนำดทุก ๆ ควำมยำวทีเ่ กิน
ออกไปอีก 1.5 เมตร กำรต่อท่อไอเสียเข้ำกับเครื่องยนต์ ให้ต่อด้วยท่ออ่อนเหล็กกล้ำไร้สนิม ท่อไอเสียทีอ่ ยู่ภำยนอก
อำคำรต้องหุม้ ด้วยฉนวนใยแก้วหนำ 1 นิ้ว ชนิดทีม่ แี ผ่นอลูมเิ นียมปะหลัง

3004

FIRE PUMP CONTROLLER
ก. แผงควบคุมชุดเครื่องสูบนำ้ ดับเพลิง จะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน NFPA 20
ข. แผงควบคุมจะต้องเป็ นชนิดทีป่ ้ องกันสนิม ฝุ่น และควำมชื้น เข้ำไปภำยในตูไ้ ด้ และเป็ นชนิดทีป่ ระกอบอุปกรณ์และเดิน
สำยไฟเสร็จเรียบร้อยมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต และได้รบั กำรรับรองจำก UL/FM แล ้ว
ค. แผงควบคุมจะต้องเป็ นแบบ AUTOMATICALLY START เมือ่ ควำมดันของนำ้ ในระบบลดลงตำ่ กว่ำทีก่ ำหนด
ง. แผงควบคุมจะต้องประกอบด้วยหลอดสัญญำณและกระดิง่ สัญญำณ และ CONTACT สำหรับต่อไปยัง REMOTE
ALALM PANEL ตำมทีร่ ะบุจำนวนสัญญำณทีต่ อ้ งกำร
จ. อุปกรณ์อน่ื ทีต่ อ้ งกำรสำหรับ ENGINE CONTROLER ต้องมีเช่น WEEKLY PROGRAM TIMER RUNNING
PERIOD TIMER, LOCK-OUT RELAY และ PRESSURE RECORDER เป็ นต้น
ฉ. ต้องมี AUXILARY CONTACT อย่ำงน้อย 2 N.O. 2 N.C. หรือมี CHANGEOVER CONTACT 2 ชุด
ช. แผงควบคุมจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่ำงน้อยดังนี้
- PRESSURE TRANSDUCER
- WEEKLY TEST RUN PROGRAM TIMER
- AUTOMATIC TEST RUN PROGRAM
- SOLID STATE CRANK CYCLE CONTROL
- BATTERY CHARGER
- PRESSURE RECORDER
- STOP BUTTON
- AMPLIFIER
- VOLT METER
- ALARM DEVICES SUCH AS FOR OIL PRESSURE, LOW FUEL LEVEL, WATER
TEMPERATURE, FAILURE TO START, OVER SPEED, BATTERY NO.1 FAILURE, BATTERY
NO.2 FAILURE, AND CHARGER LOSS
- OTHER STANDARD CONTROL ACCESSORIES SUCH AS RELAYS, PILOT LAMP, FUSE PUSH
BUTTON AND ALARM BELL
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อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง
ให้จดั หำและติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบนำ้ ดับเพลิงตำมทีร่ ะบุและกำหนดขนำดในแบบดังนี้
- ECCENTRIC SUCTION REDUCER
- CONCENTRIC DISCHARGE INCREASER AND/OR DISCHARGE TEE
- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE
- MAIN RELIEF VALVE (FM APPROVED)
- FLOW METER (175% RATED FIRE PUMP CAPACITY ตำมทีร่ ะบุในแบบ) FM APPROVED
- OPEN OR CLOSED WASTE CONE
- SUCTION PRESSURE GAUGE
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หมวดที่ 4 เครือ่ งสูบน้ ำรักษำแรงดัน (JOCKEY PUMP)
4001

คุณสมบัติ
ก.
ข.
ค.
ง.

เครื่องสูบนำ้ เป็ นชนิด REGENERATIVE TURBINE PUMP
สูบนำ้ ได้ไม่ตำ่ กว่ำทีก่ ำหนด ขับเคลือ่ นโดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ ำชนิดปกปิ ดมิดชิด(TEFC)
เครื่องสูบนำ้ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ ำ จะต้องประกอบและติดตัง้ อยู่บนฐำนเหล็กโครงสร้ำงอันเดียวกันมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
แผงควบคุมเครื่องสูบนำ้ จะต้องออกแบบมำสำหรับใช้กบั เครื่องสูบนำ้ ช่วยโดยเฉพำะ แผงควบคุมเป็ นแบบ MANUAL
AND AUTOMATIC
จ. ตูค้ วบคุมสำมำรถควบคุมเครื่องสูบนำ้ ให้ทำงำนแบบ MANUAL OPERATING และแบบ AUTOMATIC
OPERATING กำรทำงำนจะเป็ นแบบอัตโนมัตเิ มือ่ ควำมดันของนำ้ ในระบบตำ่ กว่ำทีก่ ำหนด และจะหยุดทำงำนเมือ่
ควำมดันถึงจุดทีต่ อ้ งกำรรักษำควำมดันไว้
ฉ. แผงควบคุมจะต้องประกอบด้วย MOTOR STARTER, HANDOFF AUTOMATIC SWITCH, RUNNING
PERIOD TIMER, PRESSURE REGULATOR และ EXTERNALLY OPERATED FUSIBLE
DISCONNECTING SWITCH
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หมวดที่ 5 ระบบท่อยืนและสำยฉี ดน้ ำดับเพลิง
5001

ท่อน้ ำดับเพลิง
ก. ท่อนำ้ ดับเพลิงให้ใช้ท่อเหล็กดำ SCHEDULE 40 ตำมมำตรฐำน ASTM A-120 GRADE A-53
ข. ท่อ DRAIN สำหรับระบำยนำ้ ทิ้งจำกกำรทดสอบหัวกระจำยนำ้ ดับเพลิงใช้ท่อ GSP CLASS B มอก.277-2532

5002

วำล์ว
ก. วำล์วในระบบดับเพลิงจะต้องเป็ นวำล์วทีไ่ ด้รบั กำรรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้ องกันอัคคีภยั เท่ำนัน้ และได้รบั กำรรับรอง
จำก UL/FM
ข. วำล์วทัง้ หมดในระบบจะต้องสำมำรถทนแรงดันขณะใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 250 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
ค. GATE VALVE สำหรับขนำด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ทำด้วย BRONZE ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S.&
Y) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว สำหรับขนำด 2 1/2 นิ้ว และใหญ่กว่ำ ทำด้วย CAST IRON หรือ STEEL ชนิดมีหน้ำ
แปลน และเป็ นแบบ OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S.& Y)
ง. CHECK VALVE เป็ นชนิด SWING TYPE CHECK VALVE รำยละเอียดทัวไปเหมื
่
อน GATE VALVE
จ. BUTTERFLY VALVE สำหรับใช้กบั ท่อขนำดตัง้ แต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป ตัววำล์วทำด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE
IRON ส่วน DISC ทำด้วย ALUMINUM BRONZEหรือ BRASS หรือ DUCTILE IRON EPDM COATING และ
ต้องมี VALVE POSITION INDICATOR ด้วย
ฉ. วำล์วระบำยควำมดันอัตโนมัติ (AUTOMATIC PRESSURE RELIEF VALVE)
- ใช้สำหรับระบำยควำมดันในระบบดับเพลิง โดยต่อเข้ำกับท่อทำงด้ำนจ่ำย
- ให้ MODULATE เพือ่ รักษำควำมดันในระบบให้คงทีถ่ งึ แม้จะมีกำรเปลีย่ นแปลงควำมต้องกำรใช้นำ้ ดับเพลิง
- ตอบสนองต่อควำมดันทีเ่ กินกว่ำทีต่ งั้ หรือกำหนดไว้อย่ำงแม่นยำและให้ระบำยควำมดันส่วนเกินนัน้ ออกสู่บรรยำกำศ
หรือกลับเข้ำสู่ท่อทำงด้ำนดูดของเครื่องสูบนำ้ ได้ กำรเปิ ดระบำยควำมดันให้เปิ ดกว้ำงอย่ำงรวดเร็วแต่ให้ปิดลงอย่ำง
ช้ำ ๆ และเมือ่ ปิ ดเรียบร้อยให้ปิดสนิทแน่นไม่มกี ำรรัว่ และกลับไปทีเ่ ดิมโดยมีควำมคลำดเคลือ่ นไม่เกิน 5%
- BACK PRESSURE จะไม่สำมำรถรบกวนควำมดันทีก่ ำหนดหรือตัง้ ไว้น้ ีได้
- เป็ นระบบ PILOT CONTROL DIAPHRAGM HYDRAULICALY OPERATED
- สำมำรถปรับตัง้ ช่วงของควำมดันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 – 200 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว+
ซ. วำล์วหัวกะโหลก (FOOT VALVE) เป็ นชนิด POSITIVE SEAL FULL FLOW AREA
ฌ. SUPERVISORY SWITCH จะต้องติดตัง้ ที่ O.S.& Y GATE VALVE และ BUTTERFLY VALVE เพือ่ แสดง
สถำนะของวำล์วในระบบโดยส่งสัญญำณไปแสดงผลทีแ่ ผง SPRINKLER GRAPHIC ANNUNCIATOR ผูร้ บั จ้ำง
ระบบดับเพลิงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเดินสำยไฟฟ้ ำสัญญำณของ SUPERVISORY SWITCH และ FLOW SWITCH ไปยัง
ตูแ้ ผง SPRINKLER GRAPHIC ANNUCIATOR ทีต่ ดิ ตัง้ ในห้องควบคุม
ญ. FLOW SWITCH จะต้องติดตัง้ ทีต่ ำแหน่ง FLOOR CONTROL VALVE สำหรับระบบดับเพลิงเพือ่ แสดงสถำนะของ
ระบบขณะทีม่ หี วั กระจำยนำ้ ดับเพลิงทำงำนหรือทดสอบระบบ
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ที่ระบำยลมและท่อน้ ำทิ้ง (AIR VENT AND DRAIN)
ก.
ข.
ค.
ง.

5004

งำนระบบดับเพลิง

ในระบบท่อนำ้ จะต้องมีทร่ี ะบำยลมเพือ่ เปิ ดให้อำกำศหรือก๊ำซอืน่ ทีอ่ ยู่ในท่อหนีออกจำกท่อได้ในขณะทีเ่ ติมนำ้
ต้องมีทร่ี ะบำยลมอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) ติดตัง้ ทีจ่ ดุ สูงสุดของท่อนำ้ ในแนวดิง่
AUTOMATIC AIR VENT ทุกตัวมีวาล์วปิ ดทีท่ ำงด้ำนลมเข้ำและมีท่อนำ้ ทิ้งต่อไปยังท่อนำ้ ทิ้งรวม
ต้องมีปลั ๊กอุดขนำดไม่เล็กกว่ำ 1/2 นิ้ว หรือตำมทีร่ ะบุในแบบ อยู่ทจ่ี ดุ ตำ่ สุดของท่อนำ้ ทุกท่อ

เกจวัดควำมดัน (PRESSURE GAUGE)
ก. เกจวัดควำมดันทำงด้ำนส่งขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ 90 มิลลิเมตร พร้อมวำล์วขนำด 1/4 นิ้ว สำมำรถอ่ำนค่ำได้
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 เท่ำ ของแรงดันทีก่ ำหนดของเครื่องสูบนำ้ หรือไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
ข. เกจวัดควำมดันทำงด้ำนดูดเป็ นเกจ์ทส่ี ำมำรถอ่ำนค่ำสุญญำกำศได้ดว้ ย มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ตำ่ กว่ำ 90 มิลลิเมตร
พร้อมวำล์วขนำด 1/4 นิ้ว
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หมวดที่ 6 กำรติดตัง้ ท่อน้ ำ
6001

ข้อกำหนดทัว่ ไป
ก. ติดตัง้ ท่อนำ้ และอุปกรณ์เข้ำกับอุปกรณ์สำยฉีดนำ้ ดับเพลิงตำมรำยละเอียดของผูผ้ ลิต ให้พร้อมต่อกำรทำงำนปกติ
ข. ติดตัง้ อุปกรณ์อน่ื ๆข้ำกับท่อ อันได้แก่ ท่อระบำยอำกำศ ท่อนำ้ ทิ้งตำมจำนวนทีจ่ ำเป็ นตำมต้องกำร
ค. แบบระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นเพียง DIAGRAM แสดงให้เห็นเป็ นแนวทำงกำรเดินท่อนำ้ ส่วนกำรเดินท่อและจัดท่อจริง
หรือเพือ่ ควำมสะดวกง่ำยต่อกำรเข้ำถึงทุกส่วนของท่อเนื่องจำกข้อกำหนดจำกขนำดของแบบช่วงท่อหักเลี้ยวหลบข้อต่อ
วำล์วอำจไม่ได้แสดงไว้ในแบบนอกจำกนัน้ ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจสอนแบบสถำปนิกและโครงสร้ำง ปรับอำกำศ สุขำภิบำล
และไฟฟ้ ำ เพือ่ ตรวจสอบผนัง ฝ้ ำเพดำน คำน ทีต่ งั้ ของช่องท่อและข้อขัดแย้งจำกงำนอืน่ ๆ เพือ่ กำรหักหลบท่อติดตัง้
วำล์ว ข้อต่อต่ำง ๆเท่ำทีจ่ ำเป็ นกับสภำพนัน้ ๆ
ง. กำรติดตัง้ ท่อนำ้ จะต้องเป็ นไปโดยถูกต้อง โดยกำรวัดขนำดควำมยำวแท้จริง ณ สถำนทีต่ ดิ ตัง้ กำรติดตัง้ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
แรงกดดันกับระบบท่อต้องอยู่ห่ำงจำกประตูหน้ำต่ำงและช่องเปิ ดอืน่ ๆ
จ. กำรติดตัง้ ท่อนำ้ จะต้องปล่อยให้มกี ำรยืดหดตัวโดยไม่เกิดเสียหำยข้อต่อต่ำง ๆ

6002

กำรต่อท่อ
ก. กำรต่อท่อแบบเชื่อม
- สำหรับท่อเหล็กดำให้ใช้กำรเชื่อมรอยต่อทุกแห่งยกเว้นส่วนทีเ่ ป็ นยูเนียนหรือหน้ำแปลนซึง่ เตรียมไว้สำหรับกำรถอด
ออกได้
- ท่อขนำดใหญ่ทจ่ี ะนำมำเชื่อมต้องลบปลำยให้เป็ นมุมประมำณ 35-40องศำ โดยกำรกลึงก่อนกำรลบปลำยอำจใช้หวั
เชื่อมตัดแต่ตอ้ งใช้คอ้ นเคำะออกไซด์และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทัง้ ตะไบให้เรียบร้อยก่อกำรเชื่อม
- กำรเชื่อมต่อท่อจะต้องเป็ นไปอย่ำงสมำ่ เสมอทัวทั
่ ง้ ท่อให้โลหะทีน่ ำมำเชื่อมละลำยเข้ำหำกันได้โดยทัวถึ
่ ง
- ห้ำมใช้วธิ กี ำรเจำะท่อเชื่ออมเด็ดขำดและห้ำมใช้ขอ้ งอทีเ่ ชื่อมขึ้นมำเองในงำน
- มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนเชื่อม ต้องเ)นไปตำมมำตรฐำน ASA
ข. กำรต่อท่อแบบหน้ำแปลน
- วำล์วทีใ่ ช้กบั ท่อขนำด 2 1/2 นิ้วขึ้นไป ให้ใช้กำรต่อเข้ำกับท่อด้วยหน้ำแปลน ยกเว้น 2 1/2 นิ้ว HOSE GATE
VALVE ให้ต่อด้วยเกลียว
- กำรยึดจับหน้ำแปลนของท่อสองท่อต้องขนำนกันและอยู่ในแนวเดียวกันหน้ำแปลนทัง้ สองต้องยึดจับแน่นด้วย
BOLTS ยึด
- แปลนและยูเนียนต้องมีหน้ำรำบเรียบ และมีปะเก็นสอดอยู่

6003

ท่อใต้ดิน (Underground Pipes)
ท่อเหล็กดำทีต่ ดิ ตัง้ ฝังอยู่ใต้ดนิ จะต้องได้รบั กำรเคลือบผิวภำยนอกด้วยวัสดุและสำรกันกำรกัดกร่อนตำมกรรมวิธี และ
มำตรฐำนของ AWWA C203, Section 2 Application, กำรทดสอบและกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน AWWA
C203 ด้วย
ลำดับกำรเคลือบสำรกันกำรกัดกร่อนเป็ นดังนี้
ก. Sandblast
ข. Apply Coat of Plasticized Coal Tar Primer
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ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

Apply Flood Coat of Hot Plasticized Coal Tar Enamel 2.4 mm Minimum Thickness
Apply Spiral Wrap with 20 Mil Fibreglass
Apply Flood Coat of Hot Plasticized Coat for Enamel 2.4 mm Mimimum Thickness
Apply Spiral Wrap with 6.8 Kg Asbestos Felt
Apply Spiral Wrap with Kraft Paper
After the Top Coat Has Been Cured at Approximately 20oC for Not Less Than 16 Hours, the External
Protective Coating Shall be Tested Electrically Using an Approved Holiday Detector and Shall be
Free of Missed Spots
ฌ. วัสดุและอุปกรณ์ทย่ี ดึ หรือรองรับท่อทีต่ ดิ ตัง้ ฝังอยู่ใต้ดนิ จะต้องเป็ นเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Supports and
Hangers)
ญ. ตลอดแนวของท่อจะต้องรองรับด้วยทรำยและกลบทับด้วยทรำยเช่นกัน
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หมวดที่ 7 ตูเ้ ก็บสำยฉี ดน้ ำดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)
7001

ข้อมูลทัว่ ไป
ตัวตูเ้ ป็ นตูส้ เ่ี หลีย่ มแบบติดตัง้ ฝังผนังหรือติดลอยทีผ่ นังมีควำมกว้ำง ยำวตำมทีก่ ำหนดในแบบ บรรจุสำยฉีดนำ้ ดับเพลิง และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบโดยมีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ตัวตูส้ ำมำรถประกอบในประเทศ ทำด้วยแผ่นเหล็ก
หนำไม่นอ้ ยกว่ำ1.5มิลลิเมตร ส่วนทีเ่ ป็ น FRAME หนำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทำสีกนั สนิมและสีแดงอีกสองชัน้ มีอปุ กรณ์
ประกอบตูด้ งั นี้
ก. บำนประตูสำมำรถเปิ ดได้ 180 องศำ พร้อมทีล่ อ็ คและมือจับ
ข. บำยพับเป็ นชนิดซ่อนฝังใน
ค. กระจกด้ำนหน้ำเป็ นชนิดกระจกนิรภัย ชนิดแตกเป็ นเม็ดข้ำวโพด
ง. ตัวกระจกกับกรอบบำนประตูยดึ ติดด้วยยำงแบบขอบกระจกรถยนต์
จ. ช่องสำหรับให้ท่อนำ้ เข้ำตูข้ นำดพอเหมำะและมีโอริงโดยรอบช่องให้มดิ ชิดและเรียบร้อย

7002

ANGLE HOSE VALVE
ขนำด 2 1/2 นิ้ว ให้ใช้เป็ นแบบ PRESSURE RESTRICTING ANGLE VALVE สำมำรถปรับควำมดันได้ในตัว พร้อมด้วย
ข้อต่อทองเหลืองแบบสวมเร็ว และฝำปิ ด (UL/FM APPROVED)

7003

สำยฉี ดน้ ำดับเพลิง (FIRE HOSE REEL)
ก.
ข.
ค.
ง.

7004

เป็ นชนิด AUTOMATIC SWING HOSE REEL
สำยม้วนชนิดแข็งสีแดงขนำด 1 นิ้ว ยำว 100 ฟุต
ผลิตตำมมำตรฐำน BS EN 694 TYPE A หรือได้ UL/FM
หัวฉีดนำ้ ดับเพลิงเป็ นหัวฉีดนำ้ ทองเหลืองพร้อมยำงกันกระแทกชนิด JET/SPRAY/SUT-OFF NOZZLE ขนำด 1
นิ้ว

ถังดับเพลิงแบบหิ้วได้ (Portable Fire Extinguisher)
ก. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher)
ให้ผูร้ บั จ้ำงจัดหำและติดตัง้ ถังดับเพลิงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท ABC ขนำด 4.5 กิโลกรัม(10 ปอนด์) แบบหิ้ว
ได้พร้อมกล่อง (Steel Box) ตำมแบบแปลนถังดับเพลิงแบบ ABC จะต้องเป็ นแบบมำตรฐำนมอก.332-2537 กล่อง
จะต้องทำด้วย 22 Gauge White Baked Enamel, 18Gauge Frame Continuous Steel Door &Frame จะต้อง
Primed Coat และหรือทำด้วย Stainless Steel มีควำมหนำเท่ำทีก่ ำหนด โดยตกแต่งขอบและรอยเชื่อมให้เรียบร้อย
สำมำรถทนแรงดันทดสอบ (Hydraulic Test Pressure) ได้ไม่ตำ่ กว่ำ 500 PSI สำรดับเพลิงมีควำมสำมำรถในกำร
ดับเพลิงเทียบเท่ำกับค่ำ UL-Listed Rating 6A:20B
ข. ถังดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Portable Fire Extinguisher)
ให้ผูร้ บั จ้ำงจัดหำและติดตัง้ ถังดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิงในห้องเครื่องไฟฟ้ ำหรือบริเวณต่ำง ๆ ที่
กำหนด คำร์บอนไดออกไซด์ทบ่ี รรจุตอ้ งมีปริมำณควำมชื้นของแก๊สน้อยมำก เมือ่ ฉีดดับเพลิงและมีคุณสมบัตติ ำม
ข้อกำหนด DOT (Department of Transportation) และสำมำรถทนแรงดันทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 300 PSI อุปกรณ์
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ประกอบอืน่ ๆ ได้แก่สำยฉีด หัวฉีด วำล์ว เป็ นต้น มีควำมสำมำรถในกำรดับเพลิงเทียบเท่ำกับค่ำ UL List Rating 10
BC
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หมวดที่ 8 หัวรับน้ ำดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONECTION)
ก. เป็ นหัวรับนำ้ อย่ำงน้อยสองทำงมีล้นิ กันกลับพร้อมกันอยู่ในตัวมีฝำครอบชุบโครเมีย่ มและโซ่คล ้องครบชุด พร้อม
ADAPTOR เป็ นข้อต่อสวมเร็วตำมมำตรฐำน BS 336
ข. หัวรับนำ้ ทำจำกอลูมเิ นียมผสมทองเหลือง หรือวัสดุอน่ื ทีม่ คี วำมคงทนแข็งแรง สำมำรถทนแรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 175
ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว จะต้องมีป้ำยขนำดไม่เล็กกว่ำ 0.25 x 0.50 เมตร ติดตัง้ เขียนอยู่ว่ำหัวรับนำ้ ดับเพลิง ด้วยป้ ำยทำจำก
แผ่นเหล็กพ่นสีตำมกรรมวิธี
ค. หัวรับนำ้ ดับเพลิงทุกชุดจะต้องมีวำล์วกันกลับ (CHECK VALVE) ติดต่ำงหำกในเส้นท่อด้วยทุกชุด พร้อมติดตัง้
AUTOMATIC DRIP DRAIN
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หมวดที่ 9 ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มำตรฐำนกำรติดตัง้ ระบบจะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน NFPA-13
หัวกระจำยนำ้ ดับเพลิง เป็ นชนิดหัวทองเหลืองชุบโครเมีย่ มตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบ
อุณหภูมทิ ำงำนตำมทีร่ ะบุในแบบโดยสำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 175 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
ชิ้นส่วนของหัวกระจำยนำ้ จะต้องสร้ำงขึ้นและประกอบกันตำมมำตรฐำนและผ่ำนกำรรับรองจำก UL/FM
หัวกระจำยนำ้ ดับเพลิงสำรอง ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำหัวกระจำยนำ้ ดับเพลิงสำรองซึง่ มีขนำดอุณหภูมทิ ำงำน และคุณสมบัติ
อืน่ ๆเช่นเดียวกับทีต่ ดิ ตัง้ ในระบบพร้อมกับตูบ้ รรจุและประแจพิเศษสำหรับใช้ในกำรถอด และติดตัง้ หัวกระจำยนำ้
ดับเพลิงสำรองจะต้องมีจำนวนตำมชนิดของหัวกระจำยนำ้ ดับเพลิงตำมทีร่ ะบุใน NFPA-13
ฉ. ระบบวำล์วสัญญำณ (WET ALARM CHECK VALVE)
ช. เป็ นวำล์วควบคุมกำรปล่อยนำ้ เข้ำระบบท่อยืนและหัวกระจำยนำ้ ดับเพลิง วำล์วเป็ นแบบทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวดิง่ หรือแนวนอน
ตำมทีร่ ะบุในแบบ ตัวเรือนเป็ นเหล็กหล่อ และมีล้นิ วำล์ว (CLAPPER) เป็ นทองเหลือง ทีต่ วั เรือนของ ALARM
VALVE จะต้องมีฝำปิ ดเปิ ดยึดติดกับตัวเรือนด้วยนัท โดยมีซลี ยำงกันรัว่ รองรับอยู่ใช้ตรวจทำควำมสะอำดอุปกรณ์
ภำยใน รำยละเอียดกำรต่ออุปกรณ์ตำมระบุในแบบและต้องส่งนำ้ ไปหมุนระฆังนำ้ เพือ่ ส่งสัญญำณให้ทรำบเมือ่ วำล์ว
ทำงำน
ซ. ระฆังนำ้ (WATER MOTOR GONG)
ฌ. จะต้องติดตัง้ ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสม ต้องทำงำนทันทีเมือ่ VALVEเปิ ดและนำ้ ไหลเข้ำระบบท่อนำ้ ดับเพลิง ท่อระบำยนำ้ ทิ้ง
เมือ่ ผ่ำนเข้ำระฆังนำ้ แล ้วจะต้องต่อท่อระบำยนำ้ ทิ้งออกไปยังท่อระบำยนำ้ รวมของระบบ ติดตัง้ RETARD CHAMBER
สำหรับป้ องกันกำรกระเพือ่ มของนำ้
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