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      โทรศัพท์ซึ่งต่อเชื่อมมาจากภายนอกอาคาร (Incoming Line)

      พลาสติก  ต้องติดตั้ง Surge Arrestor ชนิด Gas Tube   ตามจำนวนคู่สาย

3.10 แผงต่อสายโทรศัพท์ ต้องใช้ชนิด Quick Connect     ติดตั้งในตู้โลหะหรือตู้

     ในที่เปียกชื้นต้องใช้ฝาครอบชนิดป้องกันน้ำ

     ฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์สวิทซ์และเต้ารับ      การติดตั้ง

3.9 ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับ     กำหนดให้ใช้ชนิดฝาครอบแบบพลาสติกผิวเรียบ

     สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

     ฝ้าและฝังลงใต้พื้น อย่างละ 1 ท่อ

     จ่ายไฟฟ้า ถ้าติดตั้งฝังในผนัง  ต้องฝังท่อว่างขนาด 1 นิ้ว สำรองฝังขึ้นทั้งใน

     การติดตั้งแบบลอยบนผนัง    ต้องมีกล่องหรือรางโลหะครอบท่อซึ่งต่อเข้าแผง

2.7 แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center)       ติดตั้งสูง 1.80 ม. (ระดับบนสุด) 

     ลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่า 25 KA. ที่ 380 V.

     เครื่องวัดและเซอร์กิตเบรคเกอร์  ตัวตู้และเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องทนกระแส

     สีและอบด้วยสีชนิดอิพ๊อกซี่  ติดตั้งสูง 2.00 ม. (ระดับบนสุด) ภายในติดตั้ง

2.6 แผงเมนไฟฟ้า (Main Distrubution Panel) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา 2 มม. พ่น

     ชนิดหุ้มกันน้ำด้วยสารอิพ๊อกซี่

     อย่างน้อย 3 ชั้น  หัวต่อสำหรับสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชื้น ต้องใช้หัวต่อ

     ปลาชนิดใช้เครื่องมือกลอัด      หัวต่อที่ไม่มีฉนวนต้องพันทับด้วยเทปพันสาย

     สายที่โตกว่าให้ใช้หัวต่อชนิดเครื่องมือกลอัด     หัวต่อเข้าอุปกรณ์ต้องใช้หาง

     ขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม.  ให้ต่อสายโดยหัวต่อชนิดเกลียวลวด   (Wire Nut) 

     เท่านั้น  ห้ามตัดต่อสายในท่อร้อยสาย  ในกล่องสวิทซ์และเต้ารับ สายไฟฟ้า

2.5 การต่อสายไฟฟ้า     การต่อสายไฟฟ้าต้องทำในกล่องต่อสายหรือบ่อพักสาย

     สายต้องจัดทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

     สายต้องทำในกล่องต่อสายอโลหะ และยึดสายด้วย Cable Gland   การเดิน

     ใหญ่กว่า 10 ตร.มม.ให้ยึดด้วยประกับพลาสติก (Plastic Saddle) การตัดต่อ

     เข็มขัดรัดสายอลูมิเนียม ทุกระยะไม่เกิน 1.20 ม.     หากสายไฟฟ้ามีขนาด

     นอก (หุ้มฉนวนอย่างน้อย 2 ชั้น)  เช่น ชนิด VAF VCT หรือ NYY ยึดรัดด้วย

2.4 การเดินสายแบบไม่ร้อยท่อ      สายไฟฟ้าต้องเป็นชนิดหุ้มฉนวนและมีเปลือก

     เป็นวัสดุประเภทเดียวกันด้วย

     ท่ออโลหะ อุปกรณ์ประกอบท่อเช่นกล่องต่อสาย   หรือส่วนประกอบอื่นๆ ต้อง

     เฉพาะส่วนที่มีการระบุในแบบอย่างชัดเจนเท่านั้น    หากแบบกำหนดให้ใช้ท่อ

     การเดินท่อฝังดินภายนอกอาคาร    การใช้ท่ออโลหะภายในอาคาร จะทำได้

     ท่ออโลหะชนิดพีวีซี (EMT)  หรือท่อพีอีความหนาแน่นสูง (HDPE) ให้ใช้เฉพาะ

     สายตัวนำลงดินต้องร้อยในท่อพีวีซี ต้องมีรัศมีการเลี้ยวไม่น้อยกว่า 20 เท่า

     แสดงในแบบก็ตาม ส่วนที่เป็นหลักดินให้ใช้ตามข้อกำหนดเหมือนระบบไฟฟ้า

     โลหะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบสายล่อฟ้าผู้รับจ้างจะต้องจัดทำถึงแม้จะไม่ได้

     ถ้าในแบบกำหนดให้มีระบบล่อฟ้า   ส่วนต่างๆบนหลังคาของอาคารซึ่งเป็น

     ระบบโทรศัพท์ต้องจัดทำการต่อลงดิน เช่นเดียวกับข้อกำหนดในระบบไฟฟ้า

     ไม่เกินกว่า 5 โอหม์   ถ้าความต้านทานสูงเกินผู้รับจ้างต้องจัดทำเพิ่มเติม

     ครอบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง  ความต้านทานของหลักดินต้อง

     กว่า 12.7 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ตรงหัวที่ใช้ต่อสายต้องทำบ่อพักมีฝา

     แต่ละชุด  หลักดินให้ใช้เหล็กหุ้มทองแดงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็ก

     ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะต้องต่อลงดินที่หลักดิน โดยหลักดินต้องแยกกัน

2.2 การต่อลงดิน         สายเส้นศูนย์และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบไฟฟ้าที่

     กำหนด  สายไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีสีเดียว ให้ใช้ปลอกสีหุ้มสายทุกจุดบริเวณที่มี

     สำหรับเฟสบี (L2) สีน้ำงินสำหรับเฟสซี (L3)  สายไฟขนาดเล็กให้ใช้สีตาม

     สีแดงสำหรับเส้นเฟสเอ (L1) หรือเส้นเฟสสำหรับระบบ 1 เฟส สีเหลือง

     สีขาวสำหรับเส้นศูนย์ (N)  สีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองสำหรับเส้นดิน (PE)

2.1 ระบบสีของสายไฟฟ้า      สายไฟฟ้าและบัสบาร์แต่ละเส้นต้องมีสีต่างกัน

     ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขงานโดยทันที  หลังจากได้รับการแจ้งข้อบก

     วันที่มีการรับมอบงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งาน  โดยถือวันที่ถึงกำหนด

     การทำงานที่ไม่ได้คุณภาพโดยต้องรับประกันเป็นระยะเวลา 365 วัน นับแต่

     คุณภาพ การไม่ได้มาตรฐาน การจัดหาไม่ตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งและ

1.6 ผู้รับจ้างต้องรับประกันวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้ง ที่เนื่องมาจากการเสื่อม

     แกะตัวอักษรเป็นชื่ออุปกรณ์หรือเป็นข้อความอื่นๆ    ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.5 ตู้แผงสวิทซ์ ตู้แผงโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องจัดทำแผ่นป้ายชื่อพลาสติก

     บนกระดาษไข 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด  และส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็น

     ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบตามการสร้างจริง (As-Built Drawing) โดยพิมพ์ลง

     การทำงาน   ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาว่าสมควร

1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบทำงาน (Shop Drawing) เพื่อแสดงรายเอียดและวิธี

     ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตามกฏของการไฟฟ้าท้องถิ่น   และตามมาตรฐานต่างๆ 

     การต่อเข้าอุปกรณ์ และทุกจุดที่ต่อเชื่อมเข้าบัสบาร์

     ของเส้นผ่าศูนย์กลาง

     พร่องของงานจากผู้ว่าจ้าง

     ภาษาไทยจำนวน 2 ชุด

     เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

2.  การปฏิบัติงาน

     ก่อนเป็นเกณฑ์

     จัดทำตรงส่วนใดบ้าง

     รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จลุล่วง

1.3 ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติงานตามแบบและรายการจนงานเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย

     ตามมาตรฐาน มอก. เป็นขั้นต่ำสุด    หรือกำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ออกแบบ

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุด ต้องทำ

     ไว้หรือตามที่มีใบเสร็จจริงทั้งนี้ไม่รวมค่าตรวจ และทดสอบอุปกรณ์เป็นพิเศษ

     แหล่งอื่น) ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าฯตามระเบียบที่กำหนด

     รวมทั้งการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ ติดตั้งเครื่องวัด (ยกเว้นกรณีที่ใช้ไฟฟ้าจาก

1.1 ผู้รับจ้างต้องติดต่อกับการไฟฟ้าท้องถิ่นเกี่ยวกับงานนี้ จนแล้วเสร็จมีไฟฟ้าใช้

     ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระ

1.  เงื่อนไขทั่วไป

     ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (IMC)  ใช้สำหรับการเดินท่อลอยภายในอาคารที่

     เดินสายในช่วงยาวไม่เกิน 2.00 ม. เท่านั้น

     เครื่องจักรซึ่งมีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหว  ท่อโลหะอ่อนให้ใช้สำหรับการ

     ป้องกันน้ำ    ท่อโลหะอ่อนต้องใช้สำหรับการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์หรือ

     ชนิดใช้ภายในอาคาร   สายต่อเข้ามอเตอร์เครื่องสูบน้ำให้ใช้ท่อโลหะอ่อนชนิด

     ท่อโลหะอ่อน (Flexible Conduit)     ท่อซึ่งต่อเข้าดวงโคมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน

     หรือต้องรับน้ำหนักมาก    หรือเพื่อความคงทนต่อสภาพการใช้งานเป็นพิเศษ

     ท่อโลหะชนิดหนา (RSC)  ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือฝังใต้ดินซึ่งต้องรับแรง

     ไม่ต้องรับแรงหรือน้ำหนัก และใช้สำหรับการเดินท่อฝังพื้นคอนกรีต

     ระดับต่ำกว่า 2.00 ม. ใช้สำหรับการเดินท่อลอยและฝังดินภายนอกอาคารซึ่ง

     ภายในอาคารที่มีความสูงเกิน 2.00 ม. และใช้กับการเดินฝังในผนัง

     ท่อชนิดบาง (EMT) ใช้ติดตั้งในฝ้าภายในอาคาร    หรือใช้กับการเดินท่อลอย

     6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  ทุกช่วงการโค้ง 180 องศา ต้องมี Pull Box

     แคล้มประกับชุบสังกะสีทุกระยะ 1.50 ม. การงอท่อต้องมีความโค้งไม่น้อยกว่า

     ชนิดลึก ปลายท่อต้องใส่ Bushing เพื่อป้องกันการบาดสาย   ต้องยึดท่อด้วย

     ต่อสาย กล่องต่อสายสำหรับเต้ารับและสวิทซ์ต้องใช้ Handy หรือ Square Box

     ทำการลบคม (Reamer)  จุดแยกสาย เต้ารับ หรือสวิทซ์ ต้องจัดทำในกล่อง

     ชนิดหนา (RSC)   การวางแนวท่อต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลายท่อ

     ร้อยสายชนิดเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (EMT) ชนิดหนาปานกลาง (IMC) หรือ

2.2 การเดินสายในท่อร้อยสาย        ถ้าแบบกำหนดให้ร้อยสายในท่อ ให้ใช้ท่อ

3.8 เต้ารับคอมพิวเตอร์ เป็นชนิด 8 Wire Modular Outlet (RJ45) Catergory 5e

3.7 เต้ารับโทรศัพท์ ต้องเป็นชนิด 4 Wire Modular Outlet (RJ11)

     แอมแปร์ 250 โวลท์ ชนิดคู่แบบมีขาดิน     (Universal Type with Ground)

3.6 เต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้งานทั่วไป        ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 16

     10 แอมแปร์ 250 โวลท์ ต่อสายด้วยวิธีขันสกรู

3.5 สวิทซ์ไฟฟ้าที่ใช้กับดวงโคมทั่วไป           ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า

     วงจรทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วถึง 30 mA.   (ใช้สำหรับหม้อต้มน้ำร้อน และ

     สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติแบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว   (ELCB)      ต้องเป็นชนิดที่ตัด

     ย่อย ต้องทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 5 KA.

     ขนาดบัสบาร์ไม่เล็กกว่า 200 แอมแปร์   สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติสำหรับวงจร

     เล็กกว่า 100 แอมแปร์  และแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดเกินกว่า  24 ช่อง  ต้องมี

     ในแบบ สำหรับแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 24 ช่อง    ต้องมีขนาดบัสบาร์ไม่

3.4 แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center) ใช้ชนิด 1 เฟสหรือ 3 เฟส ตามที่กำหนด

     ซึ่งใช้งานภายนอกอาคาร  ต้องเป็นชนิดกันน้ำ  มีความแข็งแรงเพียงพอ และ

     สายเป็นชนิดอโลหะ  กล่องต่อสายต้องเป็นชนิดพีวีซีหรือเอบีเอส  กล่องต่อสาย

     สายที่ใช้กับท่อโลหะต้องเป็นชนิดเหล็กชุบสังกะสี   หรือเหล็กชุบสี  หากท่อร้อย

3.3 ขนาดกล่องต่อสายต้องเลือกขนาดมาตรฐานตาม NEMA หรือ DIN   กล่องต่อ

     ให้เป็นไปตามข้อ 2.2       ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้   ต้องเป็นไปตามตาราง

3.2 ท่อร้อยสายโลหะใช้ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี    ชนิดและการใช้งาน   กำหนด

     ชนิดที่มีเปลือกนอก (ฉนวนสองชั้น) เช่น สายชนิด NYY

     (ฉนวนสองชั้น)    สายที่ร้อยท่อฝังพื้นภายนอกอาคารหรือฝังใต้ดินต้องใช้สาย

     ชนิดอ่อนแบบทนความร้อนได้สูง สายที่เดินลอยต้องใช้สายชนิดมีเปลือกนอก

     ต้องใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.   ดวงโคมที่มีความร้อนสูงต้องใช้สาย

     สวิทซ์และดวงโคมต้องใช้สายขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตร.มม  สายที่ต่อเข้าเต้ารับ

     อุณภูมิฉนวน 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11 รับรองโดย สมอ. สายต่อเข้า

3.1 สายไฟฟ้า       ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 750 โวลต์

     ในที่ซึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ได้โดยง่าย

     ออกจากตัวโคม อุปกรณ์เหล่านั้นต้องติดตั้งในกล่องโลหะมีฝาปิด   และติดตั้ง

     Flexible Connector  หากโคมไฟฟ้าเป็นชนิดแยก Ballast หรือ Transformer

     ระยะ ห้ามไม่ให้วางโคมบนโครงฝ้าโดยตรง  ท่ออ่อนซึ่งต่อเข้าโคมไฟฟ้าต้องมี

     จากพื้น   ดวงโคมแบบติดตั้งสำหรับฝ้า T-Bar ต้องมีตัวหิ้วและก้านปรับ

     ไว้ ให้ติดตั้งที่ระดับ 2.70 ม.จากพื้น ดวงโคมแบบติดข้างผนังให้ติดสูง 2.20 ม.

2.9 ดวงโคมไฟฟ้าชนิดแขวนมีก้านหรือห้อยสูงจากพื้น     หากในแบบไม่ได้กำหนด

     ผนัง (Flush Type)  เต้ารับไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 ม. (ระดับกึ่งกลาง)

2.8 สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 1.30 ม. (ระดับกึ่งกลาง)  สวิทซ์ติดฝังเรียบกับ

3.  วัสดุและอุปกรณ์

     เต้ารับไฟฟ้าในที่เปียกชื้น)

     ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

     มาตรฐานวัสดุซึ่งกำหนดไว้ในแบบ

     เต้ารับติดฝังเรียบกับผนัง (Flush Type)

     ต้องบิดหลอด

     - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

4.2   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานขั้นต่ำตามกฏและมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

     ปลอดภัยและทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม    รวมถึงเป็นผู้ลงนาม

     เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบและอำนวยการในการติดตั้งระบบไฟฟ้า    ให้เกิดความ

4.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า  ประเภทภาคี  สาขาไฟฟ้ากำลัง เป็นอย่างน้อย

     ใช้สายไฟฟ้าต้องต่อด้วยหางปลา (Terminater)  ห้ามใช้ขั้วต่อสายแบบขันสกูร

     กว่า 25 KA. การต่อสายเข้าขั้วของสวิทซ์ตัดตอนต้องใช้แบบบัสบาร์ หรือถ้า

     กำหนดในแบบ หากในแบบไม่ได้กำหนดค่าไว้    กำหนดให้ใช้ค่า IC ไม่ต่ำ

     Tripping Current และค่า Short Curcuit Interrupting Current (IC) ตามที่

3.14  สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)       ชนิด Molded Case มีค่า

     ผู้รับจ้างต้องส่งแคตตาล็อค  หรือตัวอย่างโคมไฟเพื่อขออนุมัติก่อนติดตั้งจริง

     กำหนดให้ใช้ชนิด Daylight   แต่ผู้รับจ้างจะต้องขอการยืนยันจากสถาปนิก

     สีของแสง (Color Temperature)     หากในแบบไม่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ

     ต้องมีประสิทธิภาพไม่ตำกว่า 66 Lumen/Watt   อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า

     ใช้งานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10000 ชั่วโมง   ถ้าเป็นชนิด Ballast ติดตั้งภายนอก

     แบบ Built-In ต้องมีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 56 Lumen/Watt และอายุการ

     หลอดไฟฟ้าชนิดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์     ถ้าเป็นชนิด Electronic Ballast

     ไม่น้อยกว่า 1300 Lumen และต้องมีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8000 ชม.

     ความสว่างไม่น้อยกว่า 3300 Lumen และหลอดขนาด 18 W. ต้องมีความสว่าง

3.13  หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์สำหรับใช้งานทั่วไป ขนาด 36 W.    ต้องมี

     หลักดินเข้ากับโครงสร้างเสาไฟฟ้า     เสาไฟฟ้าต้องติดตั้งบนฐานคอนกรีต

     ทุกต้นต้องติดตั้งหลักดิน  ชนิดเหล็กชุบสังกะสียาวไม่น้อยกว่า 2 ม.  และต่อ

     ต้องมีช่องเปิดที่โคนเสาเพื่อใช้สำหรับต่อสายไฟฟ้า  และติดตั้งฟิวส์ เสาไฟฟ้า

3.12  โคมไฟฟ้าชนิดภายนอกอาคาร โคมไฟฟ้าชนิดชนิดเสาสูง    และโคมไฟถนน

     - มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

     - มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

     - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

     ในการยื่นขอการใช้ไฟฟ้า

4    กฏและมาตรฐานซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน

     กดบนสายไฟฟ้าโดยตรง

     หรือผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อหลอดไฟฟ้า

     8000 ชั่วโมง Ballast ต้องเป็นชนิด Low Loss

     และยึดด้วย Nut & Bolt ชนิดที่ป้องกันสนิม

     ขนาดที่เหมาะสม ฐานหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ชนิดขาสปริงดันหลอด  โดยไม่

     36 W. ต้องปรับค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.85 โดยการใช้ Capacitor

     สำหรับบัลลาสต์ 18 W. และการสูญเสียไม่เกิน 8 W. สำหรับบัลลาสต์ขนาด

     บัลลาสต์ต้องเป็นชนิดความสูญเสียต่ำ (Low Loss)  การสูญเสียไม่เกิน 5 W.

     แผ่นสะท้อนแสงต้องฉาบผิวด้วยเงิน   และมีประสิทธิภาพการสะท้อนแสงไม่

     โคมต้องมีโครงสร้างแข๊งแรงไม่บิดเบี้ยว ถ้าโคมไฟเป็นชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง

     0.8 มม.สำหรับโคม 18 W. และหนาอย่างน้อย 1.0 มม.สำหรับโคม 36 W.

     ป้องกันสนิม พ่นและอบสีชนิดอิพ็อกซี่   เหล็กแผ่นต้องมีความหนาอย่างน้อย

3.11  ดวงโคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์    ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่น ผ่านกรรมวิธี

     ตำกว่า 95%

       มีจำนวนสายโทรศัพท์ไม่มาก รายละเอียดภายในจะเหมือนกับ MDF หรือ MTC

       ผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม. 

       Multi-Core Double Sheathed Alpeth Cable    ตัวนำเป็นทองแดงขนาดเส้น

5.4   สายโทรศัพท์ จากภายนอกอาคารมายัง    MDF  หรือ MTC   ต้องเป็นชนิด

       แต่จะไม่มี  Surge Protector   และการต่อสายจะเป็นแบบ  Cross Connect

5.3   แผงต่อสายโทรศัพท์ย่อย (TC)       ใช้ต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้น หรือส่วนที่

       เพื่อการจัดสายให้เป็นระเบียบ

       จัดเรียงเป็นชุดๆ ละ 10 คู่สาย      ติดตั้งบนขารองรับโดยเฉพาะ มีอุปกรณ์

5.2   Telephone Terminal           เป็นแบบที่ใช้เพื่อการต่อสายโทรศัพท์เท่านั้น

       ภายในตู้ต้องมีที่ว่างสำหรับติดตั้ง Telephone Terminal เพิ่มได้ประมาณ 20%

       การต่อสายเป็นแบบ  Cross Connect      ขนาดและจำนวนเป็นไปตามแบบ

       ปิดล็อคฝาตู้  ภายในประกอบด้วย Telephone Terminal และ Surge Protector

       รวมของทั้งอาคาร  ตัวตู้ทำจากเหล็กแผ่นกรรมวิธีเดียวกับตู้ไฟฟ้า    มีกุญแจ

5.1   แผงต่อสายโทรศัพท์รวม (MDF หรือ MTC)        ใช้สำหรับต่อสายโทรศัพท์

5    ระบบสายโทรศัพท์

      มี Bandwith ไม่น้อยกว่า 100 Mbps มี Impedance 100 โอห์ม  ใช้สำหรับ

      ชนิด  UTP Cat 5e    (Unshielded Twisted Pair Category  5 Enhance)

6.1  สายนำสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์จาก   Patch Panel ถึง Outlet  ให้ใช้สาย

6   ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5.5  การติดตั้งและเดินท่อร้อยสายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระบบไฟฟ้า

      (4 เส้น) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.

      แบบ Station Wire ฉนวน Polyethylene ชนิด TIEV ตัวนำทองแดง 2 คู่สาย

      สายโทรศัพท์ระหว่าง  MDF, MTC  หรือ TC  ถึงเต้ารับโทรศัพท์ ต้องใช้สาย

      ตัวนำทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.

      Polyethylene Insulated  and  EMT  Sheathed  with  Aluminium Shield 

      สายโทรศัพท์ระหว่าง MDF  หรือ MTC ถึง TC  ต้องใช้สายชนิด Multi-Core

      Operating Voltage 220 VAC      ติดตั้งในตู้โลหะ มีพัดลมระบายความร้อน

7.2  Multiband Amplifier         ใช้ขยายสัญญาณ RF ความถี่ VHF และ UHF 

      ในประเทศไทย ช่อง 3,5,7,9,11,ITV และ FM (ถ้าในแบบกำหนด)

7.1  เสาอากาศ เป็นชนิด Reflective Elements     ใช้สำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์

7    ระบบสายอากาศทีวีรวม (Master Television Antenna)

      ร้อยสายในท่อหรือในรางร้อยสายเดียวกับระบบไฟฟ้า

      และ Outlet ต้องติด Wire Marker แสดง Label ของสายทุกเส้น  และห้ามมิให้

      ที่ Patch Panel และ Outlet ต้องติด Label ทุก Link และที่สายก่อนต่อ Patch 

      ตามมาตรฐาน EIA-568-B-1     และพิมพ์รายงานผลการทดสอบทุก Link

      เมื่อติดตั้งสายเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบสายสัญญาณ    Basic Link

      เดียวกับระบบไฟฟ้า

      สายโดยเด็ดขาด     ต้องติดตั้งในรางร้อยสายหรือท่อร้อยสายตามมาตรฐาน

      เกินกว่า 90 เมตร    และต้องสายเส้นเดียวยาวโดยตลอดห้ามไม่ให้มีการต่อ

      การต่อสายที่ Outlet ต้องเป็นแบบ T568A    ระยะการติดตั้งสายต้องยาวไม่

      กำหนดในแบบ ต้องเป็นชนิด Catergory 5e  ผลิตตามมาตรฐาน IEC 11801

6.3  เต้ารับสายสัญญาณ (Outlet) เป็นชนิด 8 Pin RJ-45   ชนิดเดี่ยวหรือคู่ตามที่

      ขนาด 19 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน IEC 11801

      ที่กำหนดในแบบ ต้องเป็นชนิด CAT 5e        ติดตั้งได้บน Rack มาตรฐาน

      อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย มีจำนวนช่องเสียบสาย 16, 24 หรือ 48 Port ตาม

6.2  แผงต่อสาย Patch Panel     ใช้สำหรับการต่อสายระหว่างสายสัญญาณและ

      4-Way Tap-off      ต้องมี Through Pass Attenuation ไม่เกิน 2.5 dB ,

      มี Branching Attenuation ไม่เกิน 16 dB และ Mutual Atten.น้อยกว่า 40 dB

      อัตราการลดทอน (Attenuator) ที่กำหนดข้างต้นคิดที่ความถี่ 800 MHz

      มี Branching Attenuation ไม่เกิน 22 dB และ Mutual Atten.น้อยกว่า 40 dB

      2-Way Tap-off      ต้องมี Through Pass Attenuation ไม่เกิน 1.5 dB ,

      4-Way Splitter ต้องมี Distribution Attenuation ไม่เกิน 7.5 dB  และ Mutual

      2-Way Splitter ต้องมี Distribution Attenuation ไม่เกิน 4.0 dB  และ Mutual

7.5  อุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter & Tap-off)

      ความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 5-860 MHz     ระดับสัญญานที่เต้ารับต้องอยู่ในช่วง

7.4  TV Outlet และ TV-FM Outlet             เป็นรูปแบบเดียวกับเต้ารับไฟฟ้า

      สายที่ติดตั้งฝังดิน ต้องใช้สายชนิดมี Shield  2 ชั้น

      ความสูญเสียที่ 700 MHz ไม่เกิน 18.2 dB/100 m.  Impedance 75 โอห์ม

7.3  สายนำสัญญาณ          ใช้สายชนิด Coaxial Cable ชนิด RG-6 หรือดีกว่า 

7.6  การติดตั้ง

      Attenuation ไม่ต่ำกว่า 16 dB

      Attenuation ไม่ต่ำกว่า 23 dB

      60-80 dBuv

      ขั้วต่อสายทั้งหมดต้องเป็นแบบ F-Type Connector 

      อุปกรณ์ต่อแยกสัญญาณ      ต้องติดตั้งในกล่องโลหะหรือติดตั้งในรางร้อยสาย

      ระบบโทรศัพท์        หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้ในกรณีที่กำหนดไว้เท่านั้น

      ท่อร้อยสายเดียวกับระบบไฟฟ้า        อนุโลมให้ติดตั้งรวมกับรางร้อยสายของ

      สายสัญญาณต้องติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางร้อยสาย       และห้ามติดตั้งใน

      รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

มาตราฐานวัสดุ และอุปกรณ์

พัดลมติดเพดาน
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ข้อต่ออ่อนชนิดเหล็กไร้สนิม

FLOW SWITCH

AUTOMATIC AIR VENT สายฉีดชำระ

โถปัสสาวะชาย

อ่างล้างหน้า

ส้วมชนิด FLUSH  TANK

ALARM CHECK VAVLE AND ALARM GONGE

ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE/SUPERVISORY SWITCH

ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ ชนิดออกด้านข้าง

มาตรวัดน้ำ

ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ

ลูกลอยชนิด MODULATING

ลูกลอย

PRESSURE RELEASE VALVE

ประตูน้ำลดความดัน

BALL VALVE

ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ

ประตูน้ำ OS AND Y  GATE VALVE

จุกเปิดล้างท่อด้านข้าง

ประตูน้ำ GATE VALVE

ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ

ฝาปิดท่อระบายอากาศ

รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น

ปลั๊กอุดปลายท่อ

จุกเปิดล้างท่อใต้พื้น

จุกเปิดล้างท่อบนพื้น

จุกเปิดล้างท่อบนพื้น

หัวกระจายน้ำดับเพลิง

ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม

ถังกรอง ( FILTER )

ถังความดัน

เครื่องสูบน้ำเพิ่มเเรงดัน ( BOOSTER PUMP )

เครื่องสูบน้ำจ๊อกกี้   ( JOCKY PUMP )

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ( FIRE  PUMP )

เครื่องสูบน้ำประปา ( WATER  PUMP )

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC ( 6A-20B 15 lbs ) มอก. 332

ฝักบัว

,

ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน(TWIN SPHERE)

หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง

หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง ( FOOT VALVE)

มาตรวัดสูญญากาศ

มาตรวัดความดัน

ตู้ดับเพลิง

หัวรับน้ำดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิงบนหลังคา

ข้อต่อลด

SMC.

RMF.

FHC.

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล

สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์

ลง

ปกติเปิด ( NORMALLY OPEN )

ปกติปิด ( NORMALLY CLOSE )

ระดับก้นท่อหรือรางระบายน้ำ

ขึ้น

ท่อ พีพี

ท่อ พีวีซี

ท่อ พีบี

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด ตะแกรงเหล็ก

บ่อพักท่อระบายน้ำเสียฝาปิดเหล็กหล่อ ชนิดฝาสี่เหลี่ยม

บ่อพักท่อระบายน้ำเสียฝาปิดเหล็กหล่อ ชนิดฝากลม

ท่อ เอช ดี พี อี

ท่อเหล็กอาบสังกะสี

ท่อเหล็กหล่อ

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.

อ่างซักล้างไม้ถูพื้น

อ่างอาบน้ำ

ความหมาย

ถังดับเพลิงชนิด CO ไม่น้อยกว่า 10-BC มาตรฐาน UL (10 lbs.)

2

ท่อน้ำทิ้งระบบดับเพลิง

ส้วมชนิด FLUSH  VALVE

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด ตะแกรงเหล็กเหล็กหล่อ

ลูกลอยชนิด NON  MODULATING

( HIGH DENSITRY POLYETHLENE )

ท่อ พีพีอาร์

( POLYBUTYLENE )

( POLYVINYL  CHLORIDE )

( POLYPROPYLENE )

( POLYPROPYLENE  RANDOM )

ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ

ท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร

ท่อระบายน้ำฝน คสล.ภายนอกอาคาร

โถปัสสาวะหญิง

อ่างซักล้าง

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล. ( มีรางวี )

ความหมายความหมายความหมาย

สัญลักษณ์ ความหมาย

สัญลักษณ์ ความหมาย

แผ่นที่

สารบัญแบบ

แบบ แผ่นที่

สารบัญแบบ

แบบ

ตารางชนิดของท่อ

ท่อ สัญลักษณ์ ชนิดท่อ ความลาดในแนวนอน

แผ่นที่

สารบัญแบบ

แบบ

คำอธิบาย



  - เครื่องสูบน้ำทั้งชุด  พร้อมถังแรงดันต้องประกอบสำเร็จครบชุดจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทน

จำหน่ายหลักในประเทศไทยโดยให้ทำแท่น คสล. รองรับเครื่องสูบน้ำ ขนาดพอเหมาะหนา

    0.10 ม. จากพื้นห้อง เครื่องเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. @ 0.15 ม. และให้ติดตั้ง SHOCK

ABSORBER กันสะเทือนที่ฐานเครื่องสูบน้ำ

  - อุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ PRESSURE SWITCH , FLOW SWITCH PRESSURE

GAUGE , GATE VALVE , CHECK VALVE , FLEXIBLE CONNECTOR ,

STEEL BASEPLATE  เป็นต้น

  - ตู้ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (CONTROLLER) ให้ใช้ระบบควบคุมมี

ลักษณะการทำงานให้เลือกได้ 3 ระบบ ดังต่อไปนี้

   1. ระบบเดี่ยว (SINGLE OPERATION)เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องจะทำงานปิด-เปิดโดยการตรวจจับ

จาก PRESSURE SWITCH

   2. ระบบอัตโนมัติ 2 เครื่องสลับกันทำงาน (ALTERNATING OPERATION)เครื่องสูบน้ำ

      แต่ละเครื่องจะสลับกันทำงานเป็นเครื่องสูบน้ำหลัก (DUTY PUMP) และเครื่องสูบน้ำรอง

(STANDBY PUMP) โดยอัตโนมัติ

   3. ระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ช่วยกันทำงาน (PARALLEL OPERATION)เครื่องสูบน้ำ

       จะทำงานพร้อมกันโดยอัตโนมัติเมื่อค่าแรงลดต่ำกว่าที่กำหนด

 7.1  ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

  - เป็นเครื่องสูบน้ำชนิด VERTICAL หรือ HORIZONTAL MULTISTAGE PUMP ขนาดและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในแบบ

  - ตัวเรือนเป็น STAINLESS  STEEL

  - ใบพัด  STAINLESS  STEEL  หรือ  BRONZE

  - เพลา STAINLESS STEEL

  - ถังความดันเป็นชนิด BLADDER TYPE มีค่าแรง ดันใช้ งาน (WORKING  PRESSURE )

    ไม่น้อยกว่า  10  บาร์ ผลิตภัณฑ์ GRUNDFOS, ZILMET, AMTROL หรือเทียบเท่า

 ระบบระบายน้ำ หมายรวมถึงการระบายน้ำฝน การระบายน้ำเสีย การระบายน้ำทิ้งจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างวางท่อบ่อพัก บ่อสูบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์

ควบคุมการวางท่อสูบส่งน้ำตลอดจนการซ่อมกลับให้เหมือนเดิม ในส่วนของโครงสร้างผิวจราจร

ท่อประปา ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างดังกล่าว

  8.1 การเตรียมพื้นที่

ก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายสิ่งกีดขวางประสานงาน

การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้ายและการซ่อมกลับ ให้เหมือนเดิม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างการดำเนินงานในการรื้อถอน โยกย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่ เกี่ยวข้องlสัมพันธ์กัน

หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยและไม่เป็น

อุปสรรคต่อผู้สัญจร

  8.2 การปักผัง

หรือผู้แทน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการขุดวางท่อ หมุดระดับก่อสร้างวางท่อจะต้องรักษาไว้

ตลอดการก่อสร้าง ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง และตำแหน่งของหมุดระดับก่อสร้างนี้จะต้องอยู่ใน

ตำแหน่งที่ง่ายต่อการตรวจสอบระดับท่อที่วาง หมุดระดับทำด้วยไม้ ขนาด 1 ½ x 1 ½  นิ้ว

ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. ปลายเสียมแหลม ให้ทำหมุดระดับก่อสร้างทุกระยะไม่เกิน 50 ม.

ค่าระดับของหมุดให้อ้างถึงจากหมุดระดับอ้างอิงมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ขณะก่อสร้าง

  8.3 การขุดคูวางท่อ

 ก. การขุดคูวางท่อให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์และกว้างพอที่จะ

      ลงไปทำงานได้ ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็ม

      ทำเขื่อนและค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อไม่น้อยกว่า 10 ซม.

      พื้นร่องดินให้กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนด

และรองพื้นด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น

 ข. ดินที่ขุดขึ้นจากร่องดิน ให้กองไว้ข้างร่องดินโดยมีระยะห่างจากร่องดินพอสมควรที่ดินจะไม่

ร่วงหล่นลงในร่องดิน และไม่เป็นที่กีดขวางทางจราจร ทั้งนี้ให้ผู้รับปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุม

 ค. การขุดดินที่เป็นการขุดผ่านถนน ผู้รับจ้างจะต้องทำสะพานชั่วคราว หรือใช้แผ่นเหล็กหนาพอ

ที่จะรับน้ำหนักรถยนต์ที่ผ่านไปได้ โดยไม่เกิดอันตรายมาวางพาดไว้

 ง. การขุดแต่ละครั้ง ให้ขุดล่วงหน้าก่อนเสร็จงานวางท่อแต่ละช่วงได้ไม่เกิน 50 ม. ทั้งนี้เพื่อความสะดวก

และความปลอดภัยต่อผู้สัญจร ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการที่จะทำการขุดคูแต่ละครั้งเกินกว่าความยาว

ที่กำหนดไว้นี้ ให้เสนอต่อนายช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป

 จ. ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากร่องดินที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเขื่อนกันดินพัง

และมีค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักและบ่อสูบให้เป็นที่เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องปักผังแนวท่อและจัดทำหมุดระดับก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  8.5 การถมกลบท่อ

 ก. ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง และผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยตามข้อ

      กำหนดการทดสอบ จึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้

 ข. ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เกิด

          อันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว

 ค. วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบด้วยหิน

          หรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ง. วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้างห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่กีด

          ขวางทางสัญจร

 จ. เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลาย รื้อ

    โยกย้าย  (เช่น ผิวจราจร เสาไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม

ทุกประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว

 เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน

ในการทดสอบจะต้องแจ้งผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ การทดสอบระบบ

  9.1 ระบบประปา

ใช้งานร้อยละ 50 แต่ไม่น้อยกว่า 125 psi เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6ชม. หากพบว่า ส่วนใดของระบบ

รั่วซึมจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย

  9.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก

 9.2.1 โดยใช้น้ำให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับสูงสุดแล้วเติมน้ำล้น

ออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดันไม่ต่ำกว่า ความดันน้ำ 3 ม.

แล้วกักน้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยที่น้ำไม่ซึมหรือรั่วแต่ประการใด

 9.2.2 โดยใช้อากาศ ให้ต่อเนื่องอัดอากาศเข้ากับท่อส่วนที่จะทำการทดสอบ อุดช่องปิดให้แน่นอัดอากาศเข้าไป

จนความดันอยู่ 0.35 กิโลกรัม/ตร.ซม. ความดันนี้จะต้องไม่ลดในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า15นาที จึงจะถือว่าท่อไม่รั่ว

  9.3 ในการทดสอบท่อนี้อาจจะกระทำโดยวิธีการอื่นก็ได้

ท่อไม่รั่วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเห็นชอบ

การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดแต่ละส่วนให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน

สามารถทำการทดสอบได้โดยการใช้น้ำยาหรืออากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดและวิธีการทดสอบเสนอ

  9.4 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

ให้เติมน้ำจนเต้มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำเข้มข้น 10%โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม.

(หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก

หลังจากทำความสะอาดท่อภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว

แต่ละส่วนนั้น ต้องทำก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง เช่น การติดตั้งฝ้าปิดบังแนวท่อ การก่อผนังปิดบังแนวท่อ

การทำพื้นปิดบังแนวท่อ เป็นต้น

  8.6 การก่อสร้างบ่อพักท่อ สำหรับงานท่อระบายน้ำ และท่อระบายน้ำเสีย

 8.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างบ่อพักแบบมาตรฐานบ่อพักขนาดต่างๆ ตามแบบ

 8.6.2 ให้ก่อสร้างบ่อพักท่อทุกระยะห่างไม่เกินตามที่ระบุไว้ในแบบ และทุกตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบ

รวมทั้งกรณีต่างๆ ดังนี้

   ก. การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่มีขนาดท่อแตกต่างกัน

   ข. ตำแหน่งท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวท่อ

   ค. ตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อท่อมากกว่า 2 ท่อขึ้นไป

   ง. ตำแหน่งปลายท่อลอดถนนทั้ง 2 ด้าน

 8.6.3 ตำแหน่งบ่อพัก บ่อแยกกาก และบ่อสูบที่จะทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจในสถานที่

ก่อสร้างพร้อมกับการปักผังแนวท่อ โดยให้ปักผังบริเวณตามขนาดของบ่อและผู้ว่าจ้าง

เห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

 8.6.4 การขุดดินเพื่อก่อสร้างบ่อพัก บ่อแยกกาก บ่อสูบ ขุดให้ลึกและกว้างให้พอกับการก่อสร้างนั้นๆ

ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากดินที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเขื่อนกันดินพัง

ให้มั่นคงแข็งแรง

  8.4 การวางท่อ

 ก. การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสูบ

น้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบจากคู

วางท่อจะต้องต่อท่อหรือรางรับน้ำระบายลงแหล่งรับน้ำให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ก่อความรำคาญต่อผู้สัญจร

 ข. ผู้รับจ้างจะต้องวางท่อตามแนวและระดับที่กำหนดไว้ในแบบ หรือแบบใช้ก่อสร้างที่ได้รับการ

          เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

 ค. ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อจะต้องเป็นท่อใหม่ ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวางท่อเสร็จ

ในแต่ละครั้ง จะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ

 ง. ระดับท่อ และบ่อพักที่ก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากระดับที่กำหนดไว้ในแบบได้ไม่เกิน 10 มม.

หรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การตรวจสอบค่าระดับให้กระทำก่อนการเชื่อมต่อท่อในแต่ละช่วง

ของการก่อสร้าง และแจ้งผลการตรวจสอบค่าระดับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรับรองความถูกต้อง

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ

 จ. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบกับแนวท่อให้ทำการติดตั้งไปพร้อมกับการวางท่อ การติดตั้ง

          อุปกรณ์จะต้องคำนึงถึงการซ่อมบำรุงรักษาหรือการถอดเปลี่ยนได้ง่าย ในกรณีจำเป็นต้องก่อสร้าง

บ่อตรวจสอบ ซึ่งอาจจะไม่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างและจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

1.1ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลดังที่แสดงไว้ในแบบและรายการ เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์และถูกต้อง
1.2วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้งานได้ดี
1.3สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีท่อระบบสุขาภิบาลมารองรับในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ถือว่ามีการเดินท่อพร้อม
อุปกรณ์ครบถ้วนไปยังจุดนั้นด้วย  โดยวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับจุดอื่น ๆ 

1.4หากมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบและรายการ
โดยยึดความถูกต้อง  ครบถ้วนและคุณภาพที่ดีกว่าเป็นหลัก

ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

2.1ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น
2.2ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ  ต้องใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น
โดยท่อโสโครก,ท่อระบายน้ำทิ้ง  ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดข้อโค้ง 45องศา ประกอบกับข้อต่อสามทางวาย
ยกเว้นในตำแหน่งซึ่งไม่สามารถใช้ข้อต่อสามทางวายได้ จึงอนุญาตให้ใช้สามทางทีวายได้
แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด

2.3ห้ามเดินท่อประปามาบรรจบกับท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด หากแนวท่อประปาจำเป็นต้องเดินตัดหรือขนาน
กับท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำทิ้ง  ท่อประปาจะต้องอยู่เหนือท่อนั้น ๆไม่น้อยกว่า 30 ซม.

2.4การติดตั้งวาล์วทุกตัว  ท่อที่เดินใต้ดินนั้นก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน
2.5ประตูน้ำเป็นชนิด GATE VALVE CLASS 125 PSI ตามมาตรฐาน มอก. 431-2529
2.6ก่อนต่อท่อประปาเข้าสุขภัณฑ์, โถส้วมชนิด Flash Tank , อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจานนอกจากอุปกรณ์
ที่ระบุในรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว  จะต้องติดตั้ง Stop  Valve ก่อนทุกจุด

2.7ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ( FD ) จะต้องเป็นเหล็กหล่อมีปีกกันซึมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน
ส่วนที่ต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งต้องมีที่ดักกลิ่น ( P - TRAP ) ที่มีน้ำขังไม่น้อยกว่า 5 ซม.
และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1053

2.8ช่องทำความสะอาดที่พื้น ( FCO) เป็นช่องเปิดเสมอพื้น
วัสดุโครงเป็นเหล็กหล่อมีปีกกันซึมหล่อเป็นเนื้อเดียวกับส่วนที่ต่อกัน
สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว และไม่น้อยกว่า 20 ซม. สำหรับท่อขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับท่อระบายน้ำที่ต่ออยู่นั้น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปีกกันซึมไม่น้อยกว่า 18 ซม.

2.9ท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งทุกประเภทที่ต่อเข้าหรือต่อออกจากอาคาร
ข้อต่ออ่อน ( Flexible Joint ) ทุกจุดเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือแตกหัก 

แม้มิได้กำหนดไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง
อันเนื่องจากการทรุดตัวที่แตกต่างของดินกับอาคาร

2.10ท่อระบายอกาศต้องพ้นระดับหลังคา และต้องมีท่อระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
ต่อจากบ่อเกรอะ ปลายท่อระบายอากาศต้องติด Air  Vent  Cap

หรือติดตั้งในVALVE BOX

การเดินท่อในอาคารจะต้องแขวนหรือยึดโยงไว้กับโครงสร้างอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง
ท่อในแนวดิ่งต้องมีการยึดท่อทุกระยะไม่เกิน 2.50 ม.3.1
ท่อในแนวราบต้องมีการยึดท่อทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม. 3.2
และทุกรอยต่อท่อจะต้องมีการยึดแขวนหรือรองรับ

4.1การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อทั้งหมด ( ท่อโสโครก , ท่อระบายน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ , ท่อประปา )
จะต้องตรวจสอบและทดสอบ ทั้งคุณภาพและฝีมือการติดตั้ง

4.2การทดสอบท่อไม่รับแรงดัน
ทำโดยใช้ปลั๊กอุดช่องทางออกทุกจุด ยกเว้นจุดสูงสุดแล้วต่อท่อจากสูงสุดขึ้นไป 3 เมตร 

( ท่อโสโครก , ท่อระบายน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ )

เติมน้ำจนเต็มระบบแล้วทิ้งไว้ 15 นาที หากระดับน้ำไม่ลดระดับลงถือว่าใช้ได้
4.3การทดสอบท่อน้ำประปา ให้ทดสอบที่แรงดัน 75 PSI เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหากแรงดันไม่ลดลงถือว่าใช้ได้
4.4ท่อรั่ว, ชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเนื่องด้วยความบกพร่องของวัสดุ หรือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม
แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่และทำการทดสอบอีก จนกว่าการติดตั้งท่อนั้นจะเรียบร้อยทุกประการ

การทำความสะอาดท่อหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ
และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆที่ประกอบในระบบทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์
โดยเช็ดถูขัดล้างน้ำมัน , จารบี , เศษโลหะ

และสิ่งสกปรกต่าง ๆออกให้หมด หากการทำความสะอาดระบบท่อนี้สร้างความเสียหายแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนั้น ๆให้คืนดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายในการเดินท่อประปามายังอาคารนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
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ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1 :2

ท่อ ค.ส.ล. Ø0.40ม. ยาวท่อนละ 1.00ม.

รูปตัด     ข   -   ข

0.15

ยาแนวปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

คอนกรีตรองท่อ 1:3:5

ทรายหยาบอัดแน่น 
0.10

0.07

0.30

0.13

ขนาดกว้าง 0.10ม. หนา 0.05ม.

แสดงฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก

0.15

ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

0.40

0.700.15 0.15

ท่อ ค.ส.ล. Ø0.40ม. ยาวท่อนละ 1.00ม.

RB 9มม.@ 0.20ม. รัดรอบ 

RB 9มม.@ 0.20ม. 

ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.07 ม.

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.10 ม.

ระดับผิวจราจรหรือไหล่ทาง

RB 9มม. @0.20ม.# 
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ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

1. บ่อพัก-ฝาปิดบ่อพัก ใช้คอนกรีต ค.3 ตาม (มยผ.1101-52)

3. ปูนทรายหุ้มข้อต่อข้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ส่วนผสม  1:2  

คอนกรีตรองท่อ - รองบ่อพัก ใช้คอนกรีตหยาบส่วนผสม  1:3:5 

4. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 128 ประเภทชั้นที่ 2

5. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้ชนิดปากระฆังหรือชนิดลิ้นรางก็ได้

6. การถมกลับ ชั้นล่างถึงกึ่งกลางให้ถมด้วยทรายอัดแน่น

ส่วนที่เหลือให้ถมด้วยดิน การถมดินให้ถมชั้นละ

ไม่เกิน 0.30 ม. แต่ละชั้นกระทุ้งให้แน่น

7. ระยะห่างระหว่างบ่อพัก ให้เป็นไปตามแบบงานของอาคารนั้นๆ

ถ้าหากไม่แสดงตำแหน่งในแบบ ให้ใช้ระยะห่างไม่เกิน 12.00 ม. 

และให้มีบ่อพักตรงที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง หรือท่อบรรจบกัน 

8. ความลาดเอียงของท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. นี้ 

รายการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแบบงานของอาคารนั้นๆ  ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบ 

2. เหล็กเส้นกลมมีคุณสมบัติ ตาม (มยผ.1103-52) ชั้นคุณภาพ SR24

หรือท่อเปลี่ยนขนาด

ให้ใช้ความลาดโดยประมาณ 1:400 หรือลดลง 1ซม. ต่อความยาว 4.00 ม.

9. กรณีที่ถนนมีรางวี ค.ส.ล. ให้ใช้ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.มีรางวี

แปลนท่อและบ่อพัก  ค.ส.ล. 

0.700.15 0.15

RB 9มม.@ 0.20ม. รัดรอบ 

RB 9มม.@ 0.20ม. 

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.07 ม.

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.10 ม.

ระดับผิวจราจรหรือไหล่ทาง

บ่ารับโดยรอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.
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0.075

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

แปลนท่อและบ่อพัก  ค.ส.ล.

RB 9มม.@ 0.20ม.

RB 9มม.@ 0.20ม. 

รูปตัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 ม.

แสดงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.

0.075

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย (เชื่อมติดบ่าเหล็ก) 
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ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1 :2

ท่อ ค.ส.ล. Ø0.40ม. ยาวท่อนละ 1.00ม.

ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

ท่อ ค.ส.ล.

เหล็ก Ø6มม.ระยะห่างไม่เกิน 0.20ม.

เหล็ก Ø9มม.@ 0.20ม.

 เหล็ก 3-Ø6มม.

ทรายหยาบอัดแน่น
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0.100.30

0.30

0.50

ฝา ค.ส.ล.(ดูแบบขยาย)

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย

ระดับผิวจราจร

บ่ารับเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

(เชื่อมติดบ่าเหล็กระยะห่าง 0.30ม.) 

เหล็กเส้นแบน 6x75มม. 

เหล็กเส้นแบน 4.50x50มม. จำนวน 11อัน
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กรอบและคั่นกลาง

เหล็กเส้นแบน 4.50x50มม. จำนวน 11อัน

เหล็กแบน 6x75มม.

 เหล็ก 3-RB6 มม.

 เหล็ก 4-RB6 มม.

 เหล็ก (3+4)-RB6 มม.
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0.020.02

0.02

ขอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

0.02

ขอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย (เชื่อมติดเหล็กขอบ) 

 เหล็ก 3-RB6 มม.

 เหล็ก 4-RB6 มม.

 เหล็ก (3+4)-RB6 มม.
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ขอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

0.02

ขอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย (เชื่อมติดเหล็กขอบ) 

บ่ารับโดยรอบเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4มม.

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย (เชื่อมติดบ่าเหล็ก) 

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)
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รูปตัด     ค   -   ค

รูปตัด     ก   -   ก

(กรณีเป็นฝาตะแกรงเหล็ก)

0.075

0.69

เหล็กตะแกรงขนาด 50x6มม.จำนวน 22อัน

เชื่อมติดเหล็กกรอบและเหล็กคั่นกลาง

กรอบเหล็กโดยรอบ

และคั่นกลาง 9x75มม.

0.79

0.26
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0.79

0.27

0.26

0.15 0.85 0.15

0
.
1

5
0

.
1

5
0

.
8

5

1.15

1
.
1

5

ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1 :2

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ยาวท่อนละ 1.00 ม.

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

0.15 0.70 0.15

0
.
1

5
0

.
1

5
0

.
8

2

1.00

1
.
1

2

ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1 :2

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ยาวท่อนละ 1.00 ม.
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แปลนท่อและบ่อพัก  ค.ส.ล. (รูปแบบที่ 1)

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

ฝาตะแกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)

0.60

RB 9มม.@ 0.20ม.

RB 9มม.@ 0.20ม. 
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ปูนทรายหุ้มข้อต่อ 1:2

0.175

เหล็ก RB 6มม.งอปลาย (เชื่อมติดบ่าเหล็ก) 

RB 9มม.@ 0.20ม. 

ท่อ ค.ส.ล.

1.00

0.05

0.175

แปลนท่อและบ่อพัก  ค.ส.ล. (รูปแบบที่ 2)

รูปตัด     ค   -   ค

รูปตัด     ข   -   ข

รูปตัด     ก   -   ก

แสดงฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก

1. บ่อพัก-ฝาปิดบ่อพัก ใช้คอนกรีต ค.3 ตาม (มยผ.1101-52)

3. ปูนทรายหุ้มข้อต่อข้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ส่วนผสม  1:2  

คอนกรีตรองท่อ - รองบ่อพัก ใช้คอนกรีตหยาบส่วนผสม  1:3:5 

4. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 128 ประเภทชั้นที่ 2

5. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้ชนิดปากระฆังหรือชนิดลิ้นรางก็ได้

6. การถมกลับ ชั้นล่างถึงกึ่งกลางให้ถมด้วยทรายอัดแน่น

ส่วนที่เหลือให้ถมด้วยดิน การถมดินให้ถมชั้นละ

ไม่เกิน 0.30 ม. แต่ละชั้นกระทุ้งให้แน่น

7. ระยะห่างระหว่างบ่อพัก ให้เป็นไปตามแบบงานของอาคารนั้นๆ

ถ้าหากไม่แสดงตำแหน่งในแบบ ให้ใช้ระยะห่างไม่เกิน 12.00 ม. 

และให้มีบ่อพักตรงที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง หรือท่อบรรจบกัน 

8. ความลาดเอียงของท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. นี้ 

รายการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแบบงานของอาคารนั้นๆ  ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบ 

2. เหล็กเส้นกลมมีคุณสมบัติ ตาม (มยผ.1103-52) ชั้นคุณภาพ SR24

หรือท่อเปลี่ยนขนาด

ให้ใช้ความลาดโดยประมาณ 1:400 หรือลดลง 1ซม. ต่อความยาว 4.00 ม.

9. กรณีที่ถนนมีรางวี ค.ส.ล. ให้ใช้ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.มีรางวี

รูปตัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 ม.

แสดงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.

เหล็ก Ø6มม.ระยะห่างไม่เกิน 0.20ม.

เหล็ก Ø9มม.@ 0.20ม.

 เหล็ก 3-Ø6มม.

ทรายหยาบอัดแน่น
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DM - 110

PLAN - VIEW

รายละเอียดส่วนต่างๆของถัง
ส่วนที่ 1 เป็นถังเกรอะ

ส่วนที่ 2 เป็นถังกรองไร้อากาศ

SECTION - VIEW

INLET

INLET OUTLET

-+0.00 GL.

FRONT - VIEW

1

2

1 2

2

DM - 110

DC - 8K

ตารางรายละเอียด

ส่วนบำบัด

1

ความจุ

SEPTIC CHAMBER

2 ANAEROBIC FILTER  CHAMBER

TOTAL 

5.33

2.67

m

m

3

3

 8.00 m3

ท่อภายใน Diameter 6"             :  PVC Class 8.5

ManHole  COVER                  :  ABS

INLET ,OUTLET  Diameter 6"  :  PVC Class 8.5

Air Vent   Diameter 2"           :  PVC Class 8.5

MEDIA  :   Polyethylene  Surface Area  110 m /m   VOID 95% Model DM - 110

วัสดุ

ผนังกั้น                               :  Composite Fiberglass

ถังบำบัด                              :  Composite Fiberglass





รายการประกอบแบบระบบดับเพลิงต้องใช้ร่วมกับรายการประกอบแบบเฉพาะงานโดยให้ปฏิบัติตาม

รายการประกอบแบบเฉพาะงานเป็นลำดับแรก

1.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบน้ำดับเพลิง, หัวกระจายน้ำดับเพลิง,

อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตามแบบและข้อกำหนดจนสามารถใช้การได้สมบูรณ์

ตามที่ต้องการ

1.2 มาตรฐานการติดตั้งระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

 ก. NFPA  10   - Portable Fire Extinguishers

 ข. NFPA  13   - Installation of sprinkler systems

 ค. NFPA  14   -  Installation of standpipe and hose systems

 ง. NFPA  20   - Installation of Stationary Pumps For Fire Protection

1.3 อุปกรณ์ระบบป้องกันเพลิงไหม้อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบป้องกันเพลิงไหม้

โดยได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  1.4 Fire Hose Reel จะต้องได้รับการรับรองจาก EN - 671 

1.5 ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง, ขวานดับเพลิง, ข้อต่อสวมเร็ว และหัวฉีด PLAY PIPE

สามารถผลิตและประกอบในประเทศไทยได้ แต่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน โดยส่งตัวอย่างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

นำมาใช้งาน

1.6 อุปกรณ์โดยทั่วไปในระบบที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure)

ได้ไม่น้อยกว่า 175 psi

2.1 ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

ตัวตู้ทำด้วยเหล็กรีดเย็นเบอร์ 16 พ่นสีภายนอกและภายในแล้ว จนแห้งสนิท สามารถบรรจุชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง 

พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ครบถ้วน มีการแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์อย่างชัดเจน ทั้งนี้สายฉีดน้ำดับเพลิงต้องสามารถ

ดึงออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก เมื่อบานประตูล็อคและทุบกระจกนิรภัยแตกแล้ว อุปกรณ์ประกอบตู้ มีดังนี้

  ก. ที่ล็อคประตู

  ข. บานพับประตูแบบยาวตลอด

 ค. ช่องกระจกสำหรับตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงกระจกจะต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ในกรณีที่

ถูกทุบแตกแล้วโดยเป็นกระจกนิรภัยแบบ TEMPERED ความหนา 4 มม. ทั้งนี้ตู้ดับเพลิงในแบบ

มาตรฐานการติดตั้งระบบดับเพลิงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องส่ง SHOP DRAWING

แสดงขนาดของตู้ดับเพลิงพร้อมการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ในตู้ให้ครบถ้วน ให้สอดคล้องกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ขออนุมัติใช้งาน เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาพร้อมกับทำการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์

ดับเพลิงด้วย

2.2 ชุดอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิง

2.2.1 ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Recess Swing Fire Hose Reel) เป็นสายฉีดน้ำดับเพลิงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ 

ไม่ได้ผ่านการฝึกใช้สายสูบใหญ่ (First Aid Fire Attack) ต้องได้มาตรฐาน EN - 671 เป็นสายยาง  

ขนาด Ø1" ยาว 100 ฟุต เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้างเส้นใยดัด ทำให้ไม่หักงอ ทนแรงดันใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 200 PSI ทนแรงดันทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า 300 PSI

- สายยางขนาด Ø1" x 100 ฟุต ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN - 694 TYPE A 

- หัวฉีดน้ำพลาสติกหรือ Nylon ชนิดปรับได้ติดมาพร้อมชุด HOSE REEL จากโรงงานผู้ผลิต

- ขดม้วนสายทำจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปพ่นสีแดง

- ผลิตภัณฑ์ MACRON, MOYNE, TOTAL FIRE, AUGUS หรือเทียบเท่า

2.2.2 วาล์วควบคุม (Ball Valve)

วาล์วควบคุมแบบใช้มือเปิดเป็นชนิดทองเหลือง Ball Valve ขนาด Ø1" ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

UL หรือ FM ผลิตภัณฑ์ NIBCO, GIACOMINI, UNITED BRASS หรือเทียบเท่า 

2.2.3 ประตูน้ำดับเพลิง (Angle Hose Valve) 

 Angle Valve ขนาด Ø2.5" พร้อมข้อต่อหัวสวมเร็ว (Angle Hose Vavle with cap and chain) 

ทำด้วยทองเหลืองผ่านการรับรองมาตรฐานจาก UL หรือ FM ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 300 PSI 

- จุดที่มีแรงดันไม่เกิน 100 PSI ใช้ชนิด ANGLE VALVE

- จุดที่มีแรงดันเกิน 100 PSI ใช้ชนิด ADJUSTABLE PRESSURE RESTRICTING VALVE

- ผลิตภัณฑ์ POWHATAN, BH, GIACOMINI หรือเทียบเท่า

2.2.4 เครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) 

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งชนิด Multi - Purpose dry chemical extinguish (ABC) ขนาด 15 ปอนด์ 

พร้อมเกจจ์วัดความดันได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM หรือ มอก. 332 โดยสามารถดับเพลิงได้ไม่ต่ำกว่า 

6A : 20B

2.2.5 สายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับ Hose Valve ขนาดØ2.5" ยาว 30 เมตร ตัวสายทำจาก 100% polyester 

with EPDM rubberling ทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 250 PSI พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

สามารถใช้กับตำรวจดับเพลิงได้พอดี ได้มาตรฐาน UL หรือ FM ผลิตภัณฑ์ MAGMEX, 5ELEM, POWHATAN หรือเทียบเท่า

 2.2.6 หัวฉีด PLAY PIPE ความยาว 30" ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม 

 2.2.7 หัวฉีดน้ำ Adjustable jet/Spray Nozzle ขนาด Ø2.5" ได้มาตรฐาน UL หรือ FM ผลิตภัณฑ์ POWHATAN,

GIACOMINI, PROTEK หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

หากในแบบและรายละเอียดก่อสร้าง ไม่ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงแต่ละตำแหน่ง

ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก  ชั้นที่ 1 ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการ 1 ถึง 7 

ข  ชั้นอื่นๆ นอกเหนือจากชั้นที่ 1 ให้มีอุปกรณ์เฉพาะรายการที่ 1 ถึง 4 

ค  ตำแหน่งที่มีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำ (ROOF MANIFOLD) ให้นำอุปกรณ์ตามรายการที่ 5 ถึง 7 

ติดตั้งใกล้เคียงกับหัวจ่ายน้ำ

2.3 หัวสำหรับตำรวจดับเพลิง (Siamese Connection or Fire Department Connection) 

2.3.1 เป็นระบบรับน้ำ 2 ทาง มีลิ้นกลับ (Clapper) พร้อมกันอยู่ในตัวและมีฝาครอบชุบทองเหลือง 

พร้อมโซ่คล้องครบชุดและข้อต่อสวมเร็ว

 2.3.2 หัวรับน้ำจะต้องทำจากทองเหลืองหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน

(Working Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ตัวเรือนระบุว่า STANDPIPE ไว้อย่างชัดเจน  

 2.3.3 หัวรับน้ำดับเพลิงทุกชุดที่จะต้องมีวาล์วกันกลับ (Check Valve) ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า

250 PSI และได้มาตรฐาน UL หรือ FM ติดต่างหากในเส้นท่อด้วยทุกชุด ในตำแหน่งใกล้กับหัวรับน้ำ

 2.3.4 ผลิตภัณฑ์ POWHATAN, POTTER ROEMER, GIACOMINI, BH หรือเทียบเท่า

  2.4 Flow Switch จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.4.1 Contact Rating ไม่ต่ำกว่า 2.0 Amps at 24 V.DC  

 2.4.2 Flow Switch ที่ใช้จะต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ Fire Alarm ได้ 

2.4.3 มีอุปกรณ์ร่วมที่สามารถทำให้ระบบ Fire Alarm สามารถทำการตรวจสอบ (Supervise) สายที่มา

ต่อกับ Flow Switch ได้

 2.4.4 มีค่า Minimum Flow rate ที่ Flow Switch จะทำงานไม่เกิน 10 GPM.

2.4.5 Service Pressure up to 450 psi

 2.4.6 ผลิตภัณฑ์ POTTER ELECTRIC, NOTIFIER, SYSTEM SENSOR, WEFLO, Iron man หรือเทียบเท่า

2.5 Supervisory Switch จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

      2.5.1 Contact Rating ไม่ต่ำกว่า 2.0 Amps at 24 V.DC  

2.5.2 มีอุปกรณ์ร่วมที่สามารถทำให้ระบบ Fire Alarm สามารถทำการตรวจสอบสายที่มาต่อกับ

 Supervisoty Switch ได้

 2.5.3 Flow Switch ที่ใช้จะต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ Fire Alarm ได้

 2.5.4 ผลิตภัณฑ์ SYSTEM SENSOR, POTTER ELECTRIC, NOTIFIER, WEFLO หรือเทียบเท่า

2.6  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)

จำนวน ขนาด ชนิด และตำแหน่งติดตั้ง ของเครื่องดับเพลิงให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบ-

แบบเฉพาะของอาคารนั้นๆ ดังมีรายการมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้

2.6.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher)

ก. เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose -

Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด 15 ปอนด์ ผงเคมีที่ใช้เป้นสารประกอบ

แอมโมเนียมฟอสเฟส ผสมสารพิเศษเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย ตัวถังทำจาก

เหล็กกล้าพ่นสี สามารถทนความดันทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า

250 psi ได้มาตรฐาน มอก.332 Fire Rating ไม่น้อยกว่า 6A:20B พร้อมอุปกรณ์ชุด

สายฉีดน้ำ หัวฉีด วาล์ว และยึดติดผนังอาคาร

ข. ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 5 ปี 

ทั้งนี้หากแบบและรายการไม่กำหนดรายละเอียด หรือกำหนดรายละเอียดแต่น้อยกว่า

รายการประกอบแบบระบบดับเพลิงนี้ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (ไม่นับรวมกับถังที่มีอยู่แล้วในตู้ดับเพลิง)

-  ให้มีถังดับเพลิงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า 60A:20B มาตรฐาน มอก.332 จำนวน 1 ชุด

    ต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร (เมื่อยืน ณ จุดใดๆ

    ในชั้นนั้นต้องสามารถเข้าถึงถังดับเพลิงได้ในระยะไม่เกิน 23 เมตร) แต่ไม่น้อยกว่า

    ชั้นละ 1 เครื่อง

-  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ต้องติดตั้งให้ระดับบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ

    พื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร ในที่มองเห็น สามารถใช้งานได้โดยสะดวก

2.6.2 เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO Portable Fire Extinguisher2

ก. เป็นเครื่องมือดับเพลิงขนาด 4.5 กิโลกรัม (10ปอนด์)ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้า

และบริเวณต่างๆที่กำหนด คาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุจะต้องมีปริมาณความชื้นอยู่ในแก๊ส

น้อยมาก เมื่อฉีดดับเพลิง เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน UL ตัวถังทำจากอลูมิเนียมสามารถทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 210 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร (3000 PSI) อุปกรณ์ประกอบได้แก่ สาย หัวฉีด วาล์ว มีความสามารถ

ในการดับเพลิงเทียบเท่ากับค่า UL Listed Rating 10BC ผู้ขายจะต้องประกันเครื่องดับเพลิง

ทุกเครื่อง มีกำหนดเวลา 2 ปี

ข. ผลิตภัณฑ์ BADGER, KIDDE, ANSUL, BUCKEYE หรือเทียบเท่า

  3.1 ข้อกำหนดโดยทั่วไป

3.1.1 ติดตั้งระบบโปรยน้ำฝอยดับเพลิงอัตโนมัติตามแบบรายละเอียด และข้อกำหนดจนสามารถใช้

การได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

3.1.2 มาตรฐานการติดตั้งระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA13 Standard for the Installation

of Sprinkler Systems

3.1.3 การติดตั้งท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับการติดตั้งระบบท่อยืน และสายส่ง

น้ำดับเพลิงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA 14 Installation of stand pipe and hose system

3.1.4 อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในระบบโปรยน้ำฝอยดับเพลิง ต้องออกแบบให้มีการติดตั้งได้สะดวก

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการติดตั้งต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและได้รับการรับรองจาก

UL หรือ FM

  3.2 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler Head) จะต้องเลือกอุณหภูมิทำงาน (Temperature Rating)

  ให้เหมาะสมกับพื้นที่ดังตารางที่ระบุ หากไม่ระบุไว้ในรายการเฉพาะ ให้ใช้อุณหภูมิใช้งาน 155° F(68° C)

อุณหภูมิสูงสุดที่ระดับ

เพดาน °C) Maximum

Ceiling Temperature

อุณหภูมิทำงาน (°C)
Temperature Rating

รหัสสี (Color Code)

38

66

107

149

191

246

57 ถึง 77

79 ถึง 107

121 ถึง 149

163 ถึง 191

204 ถึง 246

260 ถึง 302

ไม่มีสี

สีขาว

น้ำเงิน

แดง

เขียว

ส้ม

ระดับอุณหภูมิทำงาน

Temperature

Classcification

Fusible Type Glass Bulb

ธรรมดา

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

สูงมากพิเศษ

สูงยิ่งยวด

ส้มหรือแดง

เหลืองหรือเขียว

น้ำเงิน

ม่วง

ดำ

ดำ

ตาราง อุณหภูมิทำงาน, ระดับอุณหภูมิ และรหัสสีของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

       3.2.1 หัวกระจายน้ำดับเพลิง Upright Sprinkler ใช้สำหรับติดตั้งในบริเวณห้องเครื่อง บริเวณที่ไม่มีฝ้า

       และที่อื่นๆ หรือตามที่ได้ระบุในแบบใช้รายละเอียดดังนี้

- Glass Bulb Type Standard response.

- Orifice size 13 mm. ½  NPT Thread.

- ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

- ทนแรงดันใช้งาน 175 ปอนด์/ตารางนิ้ว ทดสอบแรงดันไม่น้อยกว่า 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว



 3.4.3 ระยะลาดเอียงของท่อแยก ท่อขวาง และ Feed Main 

 - การแขวนท่อน้ำในระบบฉีดน้ำโดยอัตโนมัติ จะต้องมีความลาดเอียงเพียงพอเพื่อระบายน้ำใน

ระบบทิ้ง (Cross Main)

 - ความลาดเอียงของท่อแยก (Branch Line) ไปยังท่อขวางจะต้องไม่น้อยกว่า 1:250 และไม่น้อยกว่า

1:500 สำหรับท่อแยกช่วงสั้น ๆ

- ความลาดเอียงของท่อขวาง (Cross Main) และความลาดเอียงของท่อ Feed Main ไปยังท่อ Riser

จะต้องไม่น้อยกว่า 1:500

3.5 ระบบวาล์วสัญญาณ (Wet Type Alarm Valve)

3.5.1 เป็นวาล์วควบคุมการเปิดน้ำเข้าระบบท่อยืนและสายส่งน้ำดับเพลิง

3.5.2 วาล์วจะเป็นแบบติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวนอนได้ตามที่ระบุในแบบ ตัวเรือน (Body) เป็นเหล็กเหนียว

(Ductile iron) ที่ตัวเรือนของ Alarm Valve จะต้องมีฝาเปิด -ปิด (Handhole Cover) ยึดติดกับตัวเรือนด้วย

Nut โดยมีซีลยางกันรั่วรองรับอยู่เพื่อใช้ตรวจทำความสะอาดอุปกรณ์ภายใน การเชื่อมต่อเป็นแบบ GROOVE END

หรือ FLANG END ซึ่งข้อต่อจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่า สามารถต่อเชื่อมกันได้โดยไม่มีการรั่วซึม

3.5.3 รายละเอียดการติดตั้ง Alarm Valve ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยทั่วไปเพื่อระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์

เช่น ในแบบรายละเอียดวาล์วจะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และผ่าน

- จะต้องติดตั้งในตำแหน่งตามตำแหน่งที่ปรากฏในแบบ

- ระฆังน้ำจะต้องทำงานเมื่อวาล์วเปิดและน้ำไหลเข้าสู่ระบบท่อน้ำดับเพลิง

- ท่อระบายน้ำทิ้งเมื่อผ่านเข้าระฆังน้ำแล้วจะต้องต่อท่อระบายน้ำทิ้งออกไปยังท่อระบายน้ำรวม

- ผลิตภัณฑ์ VICTAULIC, VIKING, TYCO, WEFLO หรือเทียบเท่า

3.6 ระบบวาล์วชนิดชะลอการฉีดน้ำ PREACTION SYSTEM

เป็นระบบท่อแห้งอัดอากาศ ควบคุมการทำงานโดยต้องรอสัญญาณจากอุปกรณ์หลัก 2 ชนิด (DOUBLE

INTERLOCK ELECTRIC / ELECTRIC RELEASE)

สัญญาณที่ 1 ตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า คืออุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR

สัญญาณที่ 2 LOW PRESSURE SWITCH ทำงานเมื่อแรงดันในเส้นท่ออัดอากาศแตก แรงดันใน

เส้นท่อลดลง

3.2.2 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิด Pendent Sprinkler ใช้สำหรับติดตั้งในส่วนสำนักงาน ทางเดิน และที่อื่นๆ

ที่มีฝ้าหรือตามที่ระบุในแบบรายการประกอบแบบเฉพาะงาน หากไม่มีระบุให้ใช้รายละเอียด ดังนี้

- Glass bulb Type Standard response.

- Orifice size 13 mm., ½  NPT Thread

- ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

 - ทนแรงดันใช้งาน 175 ปอนด์/ตารางนิ้ว ทดสอบแรงดันไม่น้อยกว่า 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- ติดตั้งพร้อม Escutcheon plate,chrome finish

 3.2.3. ผลิตภัณฑ์ VICTAULIC, VIKING, TYCO, TUNA หรือเทียบเท่า

  3.3 หัวสปริงเกอร์น้ำสำรอง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหัวสปริงเกอร์น้ำสำรอง ซึ่งมีขนาดอุณหภูมิการทำงาน และคุณสมบัติอื่นเช่นเดียวกันกับ

ที่ติดตั้งในระบบพร้อมกับตู้บรรจุและประแจพิเศษสำหรับใช้ในการถอดหัวสปริงเกอร์แต่ละชนิดจะต้องมีสำรอง ดังนี้

3.3.1 หัวสปริงเกอร์ชนิดที่มีจำนวนติดตั้งน้อยกว่า 300 หัว จะต้องมีสำรองไม่น้อยกว่า 6 หัว 

3.3.2 หัวสปริงเกอร์ชนิดที่มีจำนวนติดตั้ง 300 หัว ถึง 1000 หัว จะต้องมีสำรองไม่น้อยกว่า 12 หัว

3.3.3 หัวสปริงเกอร์ชนิดที่มีจำนวนติดตั้งมากกว่า 1000 หัว จะต้องมีสำรองไม่น้อยกว่า 24 หัว

3.4 การติดตั้งท่อน้ำในระบบโปรยน้ำฝอยดับเพลิง

3.4.1 การติดตั้งท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับการติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิงสายส่งน้ำ -

ดับเพลิง และจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 14

3.4.2 การแขวนท่อและการรองรับท่อ (Hanger and Support) สำหรับท่อในแนวขวาง (Cross Main)

แขวนท่อทุกๆ  ช่วงของท่อแยก (Branch Line)

- ระยะแขวนบนท่อแยก (Branch Line) ระหว่างศูนย์กลางของหัวฉีดน้ำหัวหงาย(Upright)กับที่แขวนท่อ

จะต้องไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (76 มิลลิเมตร)

- ความยาวของท่อแยกจากจุดที่แขวนท่อน้ำอันสุดท้ายของท่อแยกจะต้องไม่มากกว่า 35 นิ้ว

(914 มิลลิเมตร) สำหรับท่อแยกขนาด 1 นิ้ว หรือ 48 นิ้ว (1,219 มิลลิเมตร) สำหรับท่อแยกขนาด

.

1.1/4 นิ้ว ในกรณีที่มีความยาวเกินกว่านี้จะต้องเพิ่มที่แขวนท่อรองรับที่ปลายของท่อแยกด้วย

การรับรองมาตรฐาน UL/FM ประกอบชุดหน่วงเวลา (Retard Chamber) และระฆังน้ำ (Alarm Gong)

เมื่อตู้ CONTROL PANEL ได้รับสัญญาณครบทั้ง 2 สัญญาณ จะสั่งให้ SOLENOID VALVE เปิดระบบน้ำทิ้ง

และ DELUGE VALVE เปิดออกให้น้ำเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สปริงเกอร์ดับเพลิงทำงาน เฉพาะกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อย่างแท้จริง

DELUGE VALVE ชนิด ANGLE STYLE หรือ STRAIGHT ติดตั้งในแนวดิ่งเชื่อมต่อแบบ FLANGED ENDS

สามารถทนแรงดันขณะใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM

RISER CHECK VALVE ตัวเรือน (BODY) ทำด้วยเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE IRON) ติดตั้งต่างหากแยกกับ

ตัววาล์ว สำหรับต่อระบบท่อน้ำทิ้งและช่องสำหรับ PRESSURE GUAGE

ชุด PRE-ACTION TRIM SET เป็นแบบชนิด ELECTREC RELEASE ประกอบด้วย

- วาล์วสำหรับเปิด-ปิดระบบต่างๆ พร้อมชุดข้อต่อเข้าสู่ระบบวาล์ว และ PRESSURE GUAGE

- SOLENOID VALVE จะรับสัญญาณมาจากตู้ CONTROL PANEL เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า

DETECTOR และ LOW AIR PRESSURE SWITCH ทำงาน

- LOW AIR PRESSURE SWITCH ทำงานระหว่าง 10-60 PSI มาตรฐาน UL/FM

- PRESSURE SWITCH สามารถทำงานที่แรงดันระหว่าง 4-20 PSI มาตรฐาน UL/FM

- ระบบอัดอากาศในท่อ (AIR COMPRESSORS FOR PREACTION SYSTEM) โดยคำนวณปริมาณอากาศ

ในระบบเพื่อเลือกขนาด AIR COMPRESSORS ให้เหมาะสมกับขนาดของระบบ โดยอากาศที่เติมเข้าระบบ

จะต้องมีแรงดันไม่มากกว่า 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และต้องเติมอากาศเต็มระบบภายใน 30 นาที ระบบอัด

อากาศเป็นชนิด

- OILLESS PISTON AIR COMPRESSOR

- RISER MOUNTED

- SINGLE PHASEMOTORS, UL LISTD

- ชุด AIR MAINTENANCE DEVICE

- ระฆังน้ำ (WATER MOTORS ALARM GONG) แจ้งเตือนด้วยเสียงจากแรงดันน้ำ เมื่อระบบทำงานมา

เพื่อใช้สั่งการทำงานในระบบดับเพลิงเฉพาะ ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ สามารถทำงาน

ได้ทั้งแบบ

- ตู้ควบคุมการทำงาน (CONTROL PANEL) เป็นตู้ชนิด HARDWIRE ตามมาตรฐาน EFPA 72

ออกแบบ AUTOMATIC และ MANUAL ตัวตู้เป็นชนิดป้องกันสนิม ฝุ่น และความชื้นเข้าภายในตู้

ประกอบครบชุดเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต สามารถเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างระบบ PREACTION

กับระบบ FIRE ALARM ของอาคารได้ใช้ควบคุมระบบ PREACTION SYSTEM และอุปกรณ์ควบคุม

การทำงาน

- อุปกรณ์ทั้งหมด ต้องติดตั้งภายในตู้ครบชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น รายการผลิตภัณฑ์ VIKING,

VICTAULIC, GLOBE, TYCO หรือเทียบเท่า

4.1 วาล์วในระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection Valve) ทั่วไป 

- จัดหาและติดตั้งวาล์วในระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่มีคุณสมบัติ และลักษณะที่ถูกต้องทางด้านเทคนิค

และข้อกำหนดให้เป็นไปตามแบบและรายการ จนสามารถใช้การได้ดีและสมบูรณ์ตามที่ต้องการ

- วาล์วที่ใช้สำหรับปิด หรือเปิด ที่มิได้แสดงไว้ในแบบ แต่มีความจำเป็นและทำให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จะต้องจัดหาและติดตั้งให้ด้วย

- วาล์วที่มีลักษณะเดียวกัน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน

- วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 psi ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

- พวงมาลัยหมุนวาล์ว จะต้องใหญ่พอที่จะสามารถปิดวาล์วได้สนิทด้วยมือ

- วาล์วในระบบป้องกันเพลิงไหม้  จะต้องเป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกัน

เพลิงไหม้เท่านั้น และ/หรือ ได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM

- ตัววาล์วจะต้องติดตั้ง Supervisory Switch หากมีระบุไว้ในแบบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและ

แสดงการเปิด ปิด ของวาล์ว

- Butterfly Valve ใช้แทน OS&Y Gate Valve ได้ ยกเว้นเฉพาะทางดูดของเครื่องสูบน้ำต้องเป็นชนิด

OS & Y Gate Valve เท่านั้น

4.1.1GATE VALVE

Gate Valve ที่มีขนาด Ø1/2 นิ้ว จนถึงขนาด Ø 2 นิ้ว ทำด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and York

(OS&Y) UL / FM หรือสามารถใช้ Ball valve ชนิด Gear Operate ที่ผ่านการรับรอง UL หรือ FM พร้อม Supervisory

Switch แทนได้ตามจำนวนและขนาดเดียวกัน

Gate Valve ที่มีขนาด 65 มิลลิเมตร (Ø2 ½ ) และใหญ่กว่าทำด้วย Cast Iron หรือ Ductile Iron และเป็นแบบ

Outside Screw and Yoke ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/FM 250 psi ผลิตภัณฑ์ KENNEDY, TYCO, NIBCO, WEFLO,

Fire Kingหรือเทียบเท่า

4.1.2 CHECK VALVE ที่ติดตั้งบริเวณห้องปั้มเป็นแบบ Duo or Silent check valve สามารถติดตั้งใช้งาน

ได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้งและสามารถใช้งานได้โดยลิ้นวาล์วไม่ติดขัด Check Valve ที่ติดตั้งบริเวณอื่นๆ

ขนาดตั้งแต่ Ø2.5 นิ้วขึ้นไปให้ใช้แบบ Spring assisted single disc หรือ groove end ผ่านการรับรอง 

มาตรฐาน ULหรือFM ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 250 psi Check Valve ขนาดไม่เกิน Ø2 นิ้ว ให้เป็นแบบเกลียว

Bronze body ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 psi ผลิตภัณฑ์ TYCO, NIBCO, WEFLO, Fire King

หรือเทียบเท่า

4.1.3 BUTTERFLY VALVE

-ใช้ประตูน้ำ Butterfly Valve ติดตั้งพร้อมด้วย Supervisor Switch เพื่อส่งสัญญาณเปิดวาล์ว

ไปยัง  ตู้ควบคุมระบบดับเพลิง วาล์วจะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 psi ได้รับ

การรับรองจาก ULหรือFM มีPosition Indicator แสดงการเปิด-ปิดวาล์ว ส่วนประกอบของวาล์ว

ทำด้วยวัสดุดังนี้ Body : Ductile iron, Disc : Ductile iron disc with EPEM coating

-ผลิตภัณฑ์ TYCO, NIBCO, WEFLO, Fire King หรือเทียบเท่า

4.2 อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Piping Accessories)

4.2.1 FLEXIBLE CONNECTION

- Flexible Connection สำหรับต่อด้านน้ำเข้า-ออกจากเครื่องสูบน้ำเป็นแบบ Stainless Steel

Corrugated Inner Tube and Stainless Steel Wire Braid Outside the Tube with Flanged

Ends or Rubber Twin Sphere.

- Flexible Connections ออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันเสียงดังและการสั่นสะเทือนอย่างดี

- การติดตั้งแบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพื่อป้องกันการเสียหายอันเนื่อง

มาจากการยึดตัวของ Flexible Connection

- Flexible Connections ที่ติดตั้งในที่อื่นๆ สำหรับจุดที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวของท่อในกรณี

ที่อาคารเกิดทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่ก็ตาม

- Flexible Connection ต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 175 psi

- ผลิตภัณฑ์ METRAFLEX, MASON, TOZEN หรือเทียบเท่า

       4.2.2 AUTOMATIC AIR VENT

- Automatic air vent Direct เป็นแบบ Acting Float Type

- ลูกลอยและส่วนประกอบภายในทำด้วย Stainless Steel

- Body and Cover ทำด้วย Cast Iron

- ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร(3/4นิ้ว) ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 psi 

- ก่อนต่อเข้า Automatic Air Vent จะต้องมี Shut Off Valve ประกอบอยู่ด้วยส่วนทางด้าน

อากาศออก ต้องต่อท่อไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ำทิ้ง (Floor Drain)

- Automatic Air Vent จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ำและตำแหน่งที่มีอากาศสะสมอยู่ใน

ระบบท่อหรือตามที่ระบุในแบบและได้มาตรฐาน ULหรือFM

-ผลิตภัณฑ์ METRAFLEX, VAL-MATIC, FIVALCO, WEFLO หรือเทียบเท่า

       4.2.3 STRAINER

- เป็นชนิด Y-STRAINER ขนาดเดียวกับท่อน้ำที่ติดตั้ง

- ขนาด 2½ นิ้ว ขึ้นไปทำด้วยเหล็กหล่อ ส่วนขนาดที่เล็กกว่าให้ทำด้วย BRONZE

- ไส้กรองทำจาก strainless steel screen

- ทนแรงดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

- ผลิตภัณฑ์ NIBCO, FIVALCO, Fire King, WEFLO หรือเทียบเท่า 

4.2.4 DRAIN VALVES

- Drain Valves เป็นแบบ Plug-Type ให้ติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำสุดของระบบท่อน้ำไว้สำหรับ

เปิดไล่ผงและตะกอนออกจากระบบท่อน้ำ หรือเมื่อมีความจำเป็นอื่นๆ

- Drain Valves จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษา

- Drain Valves จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับท่อนั้นๆ

- จะต้องต่อท่อจาก Drain Valves ไปทิ้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตราย เช่น

บ่อพักน้ำทิ้ง รางระบายน้ำทิ้ง ฯลฯ หรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน

- ท่อที่ต่อจาก Drain Valveนี้ จะต้องจับยึดให้แน่นหนาไม่ให้เกิดการสะบัดของท่อ เมื่อปล่อย

น้ำทิ้งอย่างรวดเร็ว



4.2.5 PRESSURE GAUGE

- Pressure Gauges เป็นแบบ Bourdon Type สำหรับวัดความดันของน้ำ ตามที่แสดงไว้ในแบบ

- ตัวเรือนทำด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

(4นิ้ว) มีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 150 ถึง 200% ของความดันที่ใช้งานปกติ Accuracy 1%

ของสเกลบนหน้าปัทม์มีอุปกรณ์ปรับค่าที่ถูกต้องได้

- สเกลมีหน่วยอ่านเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (KG/CM2)หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSIG)

หรือมิลลิเมตรปรอทสำหรับวัดความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศ

- เกจ์วัดความดันแต่ละชุดจะต้องมี Shut Off Neddle Valve และ Snubber ประกอบรวมอยู่ด้วย

- ความดันใช้งานต้องไม่สูงกว่าความดันสูงสุดที่ปรากฏบนสเกลหน้าปัทม์

- ผลิตภัณฑ์ WEISS, TERICE, WEKSLER, WINTERS หรือเทียบเท่า

 มาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหอยโข่งและระหัดเดี่ยวหรือหลายระหัดทั้งแบบแกนนอน

และแกนตั้งชนิดของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบของอาคารนั้นๆ

  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องตลอดจนถังเก็บน้ำถือเป็นส่วนสำคัญของ

การก่อสร้างด้วย ดังนั้นในการขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำต่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing การติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

จึงดำเนินการได้

5.1 เครื่องสูบน้ำหอยโขงแกนนอน (HORIZONTAL FIRE PUMP)

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแกนนอนในที่นี้หมายถึงเครื่องสูบน้ำหอยโข่งสปริทเคส (SPLIT CASE)

หรือเอนด์ซัคชั่น (END SUCTION) ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (STATIONARY FIRE PUMP) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

เครื่องสูบน้ำที่เลือกใช้จะต้องเป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพดี สร้างและประกอบจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง

มีความคงทน โดยมีอุปกรณ์ประกอบต่อไปนี้ คือ

ก.ที่ไล่ลมอัตโนมัติชนิดลูกลอยขนาดไม่ต่ำกว่า 12 มม. (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ สปริสเคท หรือ

หรือเครื่องสูบน้ำที่อาจจะมีลมค้างในเรือนเครื่องสูบน้ำได้) วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน

เครื่องสูบน้ำร้อน เมื่อวาล์วทางด้านส่งปิด

ข.เกจ์วัดความดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 90 มม.

ค.ข้อต่อลดชนิดด้านบนราบ สำหรับท่อทางดูดหน้าเครื่องสูบน้ำ

ง. วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแรงดันน้ำในระบบสูงเกินไป สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้

ใช้เครื่องขับเคลื่อนที่มีรอบเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เครื่องยนต์ดีเซล

จ.แผ่นกันน้ำระหว่างเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ฐานเครื่องสูบน้ำที่แข็งแรงและทำให้เพลาของ

เครื่องสูบน้ำได้ศูนย์

อุปกรณ์มิเตอร์วัดปริมาณการไหลของน้ำโดยทั่วไปเรือนเครื่องสูบน้ำควรจะทำจากเหล็กหล่อ

มีใบพัดทำด้วยบรอนซ์ หรือ CAST STAINLESS STEEL และเพลาทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม แท่นเครื่องสูบน้ำ

ทำด้วยเหล็กโครงสร้างอย่างดี

ข. GOVERNOR สำหรับปรับรอบของเครื่องยนต์ ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

ทุกสภาวะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และจะต้องสามารถควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์

ให้ได้ที่ RATED SPEED เมื่อเครื่องสูบน้ำใช้กำลังสูงสุด

ค. OVER SPEED SHUT-DOWN DEVICE สำหรับหยุดเครื่องยนต์ เมื่อระบบของเครื่องยนต์เกิน

20 เปอร์เซ็นต์ ของ RATE SPEED

ง. TACHOMETER พร้อมหน้าปัดเพื่อแสดงรอบของเครื่องยนต์

จ. HOUR METER สำหรับบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

ฉ. OIL PRESSURE GAUGE สำหรับแสดงความดันของน้ำมันหล่อลื่น

ช. TEMPERA TURE GAUGE สำหรับแสดงอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำ

ซ. แผงควบคุมเครื่องยนต์(ENGINE PANEL) ติดตั้งตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องยนต์

ประกอบด้วยแผงสำหรับติดตั้ง GAUGE ต่างๆ หลอดสัญญาณและชุด START เครื่องยนต์

โดยอัตโนมัติ การเดินสายภายในแผงควบคุมซึ่งทำสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต

 ฌ. แบตเตอรี่จริง 1 ชุด และแบตเตอรี่สำรองอีก 1 ชุด มีกำลังพอที่จะหมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้ได้

รอบที่ผู้ผลิตแนะนำเป็นเวลานาน 6 นาที ที่ 10 องศาเซลเซียส

ญ. สัญญาณแสดงการทำงานของเครื่องยนต์เป็น SPEED-SENSITIVE SWITCH

ฎ. ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำชนิด CLOSED CIRCUIT

TYPE ประกอบด้วยปั้มน้ำระบายความร้อนขับเครื่องยนต์เอง และHEAT EXCHANGER พร้อม

COOLING PIPING ซึ่งประกอบด้วย STANER, REGULATOR, SOLENOIL VALVE, BYPASS VALVE

และ SERVICE VALVE

ฏ. ขนาดถังน้ำมันต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 gallon/1Hp. และเผื่อปริมาณอีกไม่น้อยกว่า 10%

 - ถังน้ำมันต้องติดตั้งท่อทางน้ำมันเข้า ท่อทางน้ำมันออก ท่อระบายน้ำมัน ท่อน้ำมันล้น

ท่อระบายอากาศ ตาแก้วสำหรับดูระดับน้ำมัน พร้อมกับมี Hand Pump และ Fuel Waste

Basin Reservior

- ท่อเติมน้ำมันและท่อระบายอากาศต้องต่อท่อออกสู่ตัวภายนอกอาคาร

ฐ. ท่อไอเสีย Exhaust

ติดตั้งท่อไอเสียจากเครื่องยนต์ (Engine Exhaust Pipe) เพื่อนำไอเสียไปทิ้งยังบริเวณนอกอาคาร

ที่เหมาะสม โดยใช้ท่อเหล็กดำชนิดไม่มีตะเข็บ มีขนาดตามที่ผู้ผลิตแนะนำ การต่อท่อไอเสียเข้ากับ

เครื่องยนต์ให้ต่อด้วยท่ออ่อนเหล็กกล้าไร้สนิม ท่อไอเสียจะต้องหุ้มด้วยฉนวนแคลเซี่ยมซิลิเกต

หนา 38 มิลลิเมตร (1½นิ้ว) ตลอดความยาวของท่อ หลังจากหุ้มฉนวนแล้วจะต้องหุ้มทับด้วย

แผ่นอลูมิเนียมหนา 0.6 มิลลิเมตร (0.0024 นิ้ว) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมแนบรายการคำนวณขนาด

ท่อไอเสียให้สอดคล้องกับหน้างานจริง

ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลของเครื่องสูบน้ำ ตัวตู้ทำด้วยโลหะสวิตซ์และไฟแดง

สัญญาณติดบนฝาตู้ที่สามารถเปิดปิดได้ ชุดควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA-20 และได้มาตรฐาน

UL หรือ FM สามารถเริ่มสตาร์ทได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบมือกดโดยใช้แบตเตอรี่ขั้นต่ำ 12 โวลต์ 2 ลูก

วิธีการทำงานของเครื่องยนต์

1. แบบมือกด     - สตาร์ทโดยการกดปุ่ม สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ชุด A ชุด B ได้

2. แบบอัตโนมัติ  - ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ โดยความดันน้ำในเส้นท่อด้วย Pressure Switch 

ที่สามารถปรับแต่งได้

4. สวิตช์และปุ่มกดต่างๆ

- สวิตช์เลือกโวลต์ของแบตเตอรี่

- ปุ่มหยุดเครื่องยนต์

- ปุ่มหยุดอลาม

- ปุ่มเลือก Auto-manual-off

- ปุ่มทดสอบดวงไฟสัญญาณ

- สวิตช์เลือกแบตเตอรี่ชุด A หรือ ชุด B

- ปุ่มทดสอบเครื่องประจำสัปดาห์ที่สามารถตั้งเวลาได้

8.1 การทดสอบความสามารถของเครื่องสูบน้ำ

ให้ดำเนินการตามมาตรฐานของในเรื่องการทดสอบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐาน

NFPA ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

8.2 การทดสอบระบบสปริงเกลอร์

ให้ทดสอบโดยจุดวัสดุเพิ่มอุณหภูมิแก่หัวสปริงเกลอร์จนหัวสปริงเกลอร์ทำงานที่ตำแหน่งที่ไม่ทำ

ความเสียหายแก่ห้องทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง หรือทดสอบ ณ จุดทดสอบที่ติดตั้งเป็น

การเฉพาะเพื่อการทดสอบแล้วตรวจสอบการทำงานของระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้

8.3 การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง

ส่วนประกอบและการทำงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย

 1. แบตเตอร์รี่ชาร์จเจอร์ จำนวน 2 ชุด สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ 10 แอมป์

2. วงจรการทำงานสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งละ 15 วินาที โดยไม่มีจังหวะว่าง การทำงานเลยวงจรการทำงาน

ทั้งหมด 6 ครั้ง

ระบบท่อน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันของน้ำ โดยอัดน้ำเข้าไป

ระบบท่อทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 14 กก. ต่อตร.ซม. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ระบบท่อยืนทั้งหมดจะต้อง

ไม่มีการรั่วซึมของน้ำปรากฎให้เห็น

8.4 การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

              หลังการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามความต้องการ โดยจะต้องจัดทำรายงานสรุป

ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ดังต่อไปนี้

- แรงดันน้ำทางด้านส่งของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- แรงดันที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงาน (ในกรณีเป็นระบบอัตโนมัติ)

- รอบการทำงานของเครื่องยนต์

- ผลการทำงานของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

- ผลการทำงานของระบบป้องกันเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น สัญญาณแจ้งเหตุเมื่อความร้อน

สูงเกินไป รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป ระดับน้ำมันต่ำไป เป็นต้น

- แรงดันน้ำที่ทำให้วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติทำงาน

9.1 ท่อทุกชนิดรวมทั้งช่องเปิดทุกช่องที่ทะลุผ่านผนังหรือพื้นทนไฟ จะต้องควบคุมช่องทะลุให้มี

ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้และอุดด้วยวัสดุป้องกันไฟลุกลาม

9.2 คุณสมบัติของวัสดุป้องกันไฟลาม

- ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ได้รับรองจากสถาบันมาตรฐาน (UL) ผลิตภัณฑ์ STI, 3M,

HILTI หรือเทียบเท่า

- วัสดุดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษ ขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้

- จะต้องสามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- จะต้องทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี

เครื่องยนต์ดีเซลที่นำมาใช้ขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงกำลังขับเคลื่อน (BRAKE HORSE POWER)

ของเครื่องยนต์จะต้องสูงกว่ากำลังขับเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำต้องการสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

ข้อกำหนดและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของชุดเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้

3. มีสัญญาณไฟดังต่อไปนี้

ไฟผ่านเข้าตู้                 -      ไฟเขียว

แบตเตอรี่ชุด A ปกติ           -      ไฟเขียว

แบตเตอรี่ชุด B ปกติ           -      ไฟเขียว

อยู่ในระบบอัตโนมัติ           -      ไฟเขียว

เครื่องกำลังทำงาน              -      ไฟแดง

เครื่องยนต์บกพร่องที่จะสตาร์ท    -      ไฟแดง

ความดันน้ำมันหรือหล่อลื่นต่ำ     -      ไฟแดง

อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง       -       ไฟแดง

- จะต้องติดตั้งง่าย

- จะต้องมีความเข็งแรง ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเพลิงไหม้

9.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุป้องกันไฟลามพร้อมทั้งเสนอวิธีการติดตั้งต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ

 ก.การต่อเครื่องยนต์กับเครื่องสูบน้ำใช้ BUSH&STEEL PINS FLEXIBLE COUPLING มีค่า

DEFLECTION ไม่มากกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ขณะใช้งาน และมีค่า SERVICE FACTOR ไม่ต่ำกว่า 1.5

และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (COUPLING GUARD)

5.อุปกรณ์การทดสอบเครื่องประจำสัปดาห์ที่สามารถตั้งเวลาได้

7.1 Jockey Pump ควรเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เป็นชนิด Vertical Multistage In-line Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

7.2 การทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อความดันของน้ำในระบบต่ำกว่าที่กำหนด และหยุดทำงาน

เมื่อความดันถึงจุดที่ต้องการรักษาความดันไว้

7.3 มี Casing Relief Valve สำหรับป้องกันตัวปั๊ม กรณีไม่ได้เปิดวาล์วด้านส่ง

7.4 มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นชนิดปกปิดมิดชิด (Totally Enclosed Fan Cooled Type) ขนาด 380V/3Phase/50Hz

ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบต่อนาที ประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 70%

7.5 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำจะต้องเป็นไปตาม NFPA-20 (Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pump)

และรับรองโดย UL
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แน
วส
าย
ไฟ
ฟ
้าแ
รง
สูง

แน
วส
าย
ไฟ
ฟ
้าแ
รง
สูง

แน
วส
าย
ไฟ
ฟ
้าแ
รง
สูง

แน
วส
าย
ไฟ
ฟ
้าแ
รง
สูง

ทางเข้า

10

ห้องซักผ้า
EL.100.014 M.

7
อาคารหอพัก 701- 704

EL.100.030 M.

8
อาคารหอพัก 801- 804

EL.100.000 M.

13
โรงจอดรถ
EL.98.820  M.

แนวรั้วคอนกรีต

ฐาน
วาง
แอ
ร์

9
อาคารหอพัก 901-904

EL.100.000 M.

แนวท่อเหล็กระบายน้ำ

ป้อมยาม

ป้าย

ศาล
พระภูมิ

เสาธง

สวนหย่อม

สวนหย่อม
ฐานวางแอร์

B.M.1.=100.000 เมตร

1
อาคารอำนวยการ

EL.100.000 M.

ฐา
นว
าง
แอ
ร์

ฐาน
วาง
แอ
ร์

สนามหญ้า
EL.98.750 M.

ลานจอดรถ

ทา
งเด
ินร
ะห
ว่าง
อาค

าร

ทา
งเด
ินร
ะห
ว่าง
อาค

าร

ทา
งเด
ินร
ะห
ว่า
งอ
าค
าร

หัวดับเพลิง

บ่อพัก

ฐานปูน

1-ค
6

อาคารหอพัก 601-604
EL.100.000 M.

โรงสูบ1- ค

แท็งค์น้ำ

13
โรงจอดรถ
EL.98.820  M.

ลานจอดรถ

ระเ
บีย
ง

5
อาคารหอประชุม

EL.100.024 M.

11

อาคารโรงซ่อม
EL.99.05 0 M. 4

อาคารฝึกอาชีพ
EL.100.030 M.

สนามหญ้า
EL.98.688 M.

2

อาคารประเมินสมรรถภาพ

และฟื้นฟูด้านการแพทย์
EL.100.000 M.

ฐานปูน

หัวดับเพลิง

หัวดับเพลิง

หัวดับเพลิง

ฐานปูน

3

อาคารฝึกเตียมเข้าทำงาน
EL.100.030 M.

บ่อพัก ฐานเสาไฟฟ้าแรงสูง

บ่อน้ำ

บ่อน้ำ

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต

แน
วร
ั้วค
อน
กร
ีต

แน
วร
ั้วค
อน
กร
ีต

แน
วร
ั้วค
อน
กร
ีต

ทา
งเด
ินร
ะห
ว่า
งอ
าค
าร

ฐาน
ปูน

หัวดับเพลิง

โรงปุ๋ย

ทา
งเ
ดิน
คอ
นก
รีต

12
อาคารเสริมสมรรถภาพ

EL.99.175 M.

บ่อบำบัด

แนวท่อเหล็กระบายน้ำ

ลานกีฬา

บ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำ
บ่อน้ำบ่อน้ำฟุตบาท ฟุตบาท

แนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีตแนวรั้วคอนกรีต

แนวรั้วคอนกรีต



FIRE PUMP SCHEMATIC
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DETAIL FOR FUEL OIL TANKDETAIL FOR FIRE PUMP (ENGINE) DETAIL FOR  HORIZONTAL SPLIT CASE CENTRIFUGAL

TRAPEZE HANGER

ADJUSTABLE CLEVIS HANGER ADJUSTABLE SPLIT RING HANGER
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