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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสอง
สวางจากภายใน สําหรับอาคาร
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการสําหรับการติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน
ชนิดสองสวางจากภายใน สําหรับอาคาร โดยครอบคลุม การติดตั้งใหม การเปลี่ยนแปลง การออกแบบ และการ
ตรวจสอบภาคสนามสําหรับงานติดตั้งและบํารุงรักษาโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน
โดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงขอกําหนดการติดตั้ง การตรวจสอบ ใบรับรองและ
สมุดบันทึก เพื่อใหบุคคลออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็วจนถึงทางออกที่ปลอดภัย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงการติดตั้งตอไปนี้
-

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายนอก

-

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในหองเย็น
หมายเหตุ

-

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในหองเย็น หมายถึง โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน ที่สามารถใชไดในหองที่มี
การควบคุมอุณหภูมิ

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในพื้นที่อันตราย
หมายเหตุ

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในพื้นที่อันตราย หมายถึง โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน ที่สามารถใชไดใน
สภาพแวดลอมพิเศษ โดยเปนโคมไฟฟาที่มีลักษณะปลอดภัยสําหรับการใชในพื้นที่อันตราย เชน พื้นที่ที่
อาจจะเต็มไปดวยกาซไวไฟ ไอน้ํา ฝุนละออง เปนตน (โคมไฟฟาที่ใชในพื้นที่เหลานี้มีความจําเปนที่จะตอง
ถูกออกแบบและทดสอบมาอยางพิเศษ เพื่อใหมั่นใจวาโคมไฟฟาจะไมกอใหเกิดการระเบิด ไมเกิดประกาย
ไฟ หรือไมมีพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง)

-

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดไมมีแหลงจายพลังงานในตัวเอง

-

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสวางในตัวชนิดความสองสวางต่ํา
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2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามบทนิยามของ มอก.2430 และบทนิยาม
ตอไปนี้
2.1

ปายทางออกฉุกเฉินดานบน หมายถึง ปายทางออกฉุกเฉิน ที่ติดตั้งที่เพดานหรือผนังในตําแหนงดานบน ที่
สามารถมองเห็นไดจากระดับกําลังเดิน โดยไมกีดขวางทางเดิน

2.2

ปายทางออกฉุกเฉินดานลาง หมายถึง ปายทางออกฉุกเฉิน ที่ติดตั้งที่ผนังในตําแหนงดานลาง ที่สามารถ
มองเห็นไดจากระดับกําลังคลาน

2.3

ปายทางออกฉุกเฉินฝงพื้น หมายถึง ปายทางออกฉุกเฉิน ที่ติดตั้งฝงพื้น ที่สามารถมองเห็นไดจากระดับกําลัง
คลาน

2.4

ปายเสริม หมายถึง ปายใด ๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมและไมเปนไปตาม มอก.2430

2.5

ระยะหางระหวางปายสูงสุด หมายถึง ระยะทางสูงสุดระหวางปาย ซึ่งวัดในแนวระดับ สามารถมองเห็นปาย
ในทางตรง หรือมีการติดตั้งในแนวตั้งฉากกับทิศทางการหนีภัย

2.6

เคเบิลทนไฟ (fire resistant cable) หมายถึง สายไฟฟาที่ฉนวนชั้นในเปนวัสดุทนไฟ และฉนวนชั้นนอกเปน
วัสดุไมลามไฟงาย มีควันนอยเมื่อถูกเปลวไฟ และไมมีสวนผสมของธาตุหมูฮาโลเจน

3. ขอกําหนดการติดตั้ง
3.1

ตําแหนงการติดตั้ง
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินใหติดตั้งดานบนของประตูทางออกฉุกเฉินทุกประตูและตลอดแนวเสนทาง
การหนีภัยเพื่อใหสังเกตเห็นไดงาย ในกรณีที่คาดวาควันทําใหมองเห็นโคมไฟฟาปายทางออกฉุกฉินไดไม
ชัดเจน อาจเพิ่มปายทางออกฉุกเฉินติดตั้งที่ดานลางหรือฝงพื้น

3.1.1

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินดานบน ขอบลางของโคมไฟฟาสูงจากพื้นระหวาง 2.0 เมตร ถึง 2.7
เมตร ดังตัวอยางในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ความสูงนอกเหนือจากนี้ สามารถทําไดตามที่กําหนดในแผนและ
คูมือการปองกันเพลิงไหม (fire procedure)
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3.1.2

รูปที่ 1 การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินดานบนกับปายทางออกฉุกเฉินดานลาง
(ขอ 3.1.1 และ ขอ 3.1.2)
ปายทางออกฉุกเฉินดานลาง ใหใชเสริมเทานั้น โดยขอบลางของปายเสริมสูงจากพื้น 15 เซนติเมตร ถึง
20 เซนติเมตร และขอบของปายเสริมอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ดังตัวอยางในรูป
ที่ 1 และรูปที่ 2
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(ก) การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินทางตรงสําหรับความสูงขององคประกอบภาพ 10 เซนติเมตร

(ข) การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินบริเวณทางเลี้ยวและบริเวณทางแยก
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินไมมีลูกศร
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินพรอมลูกศรมองเห็นสองดาน
หรือ

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินพรอมลูกศรมองเห็นดานเดียว
รูปที่ 2 การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน
(ขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2)
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3.1.3
3.2

ปายทางออกฉุกเฉินฝงพื้น ใหใชเสริมเทานั้น ตองเปนชนิดกันน้ําที่มีความแข็งแรง เหมาะสําหรับใชใน
เสนทางหนีภัย โดยไมกอใหเกิดการสะดุด หรือเปนอุปสรรคในการหนีภัย
ระยะหางระหวางปายสูงสุดของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน
ระยะห า งระหว า งป า ยสู ง สดของโคมไฟฟ า ป า ยทางออกฉุ ก เฉิ น ด า นบนสํ า หรั บ ป า ยที่ มี ค วามสู ง ของ
องคประกอบภาพตามมาตรฐาน 10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตร ตองเปนตามตารางที่ 1
โดยการติดตั้งตามเสนทางหนีไฟที่นําไปสูทางออกฉุกเฉินสุดทาย (final emergency exit) และใหติดตั้งโคม
ไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินดานบนเพิ่มเติมที่บริเวณทางเลี้ยวและบริเวณทางแยก และเหนือประตูทางออก
ฉุกเฉินสุดทาย ดวย
ในกรณีที่ใชระยะหางระหวางปายมากกวา 48 เมตร ใหทําไดโดยการใชโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินที่มี
ความสูงขององคประกอบภาพเทากับหรือมากกวาที่คํานวณไดตามสมการตอไปนี้
a = d/2.4
โดยที่
a = ความสูงขององคประกอบภาพ เปนเซนติเมตร
d = ระยะหางระหวางปายสูงสุด เปนเมตร
ตารางที่ 1 ระยะหางระหวางปายสูงสุดของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินดานบน
ความสูงขององคประกอบภาพ (a)
cm
10
15
20
a >20

3.3
3.3.1

ระยะหางระหวางปายสูงสุด(d)
m
24
36
48
2.4 a

การเดินสายไฟฟาและขอกําหนดของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง
ทั่วไป
การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง ในกรณีที่ยังมิไดมีการกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. 2001 มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟาสําหรับประเทศไทย ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และ
เพิ่มเติมดวยขอกําหนดตอไปนี้

3.3.2

การเดินสายไฟฟาสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง
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3.3.2.1 ชนิดของสายไฟฟา
สายไฟฟาที่ใชสําหรับเดินจากโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวงไปยังแหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน
สวนกลาง ตองเปนเคเบิลทนไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังมิไดมี
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60331 หรือ
BS 6387 และตองมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ เชน รอยในทอ หรือชองเดินสายอื่น เปน
ตน ยกเวนในสวนปดลอมที่ทนไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือใชระบบการเดินสายอื่นที่ใหผลการ
ปองกันเทียบเทากัน
3.3.2.2 พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟา
สายไฟฟาตองมีพื้นที่หนาตัดเพียงพอสําหรับกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจร แตตองไมนอยกวา 1
ตารางมิลลิเมตร และแรงดันไฟฟาตกตองไมเกินรอยละ 10
3.3.2.3 การเดินสายไฟฟาแยกจากระบบอื่น
ระบบการเดินสายไฟฟาสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง ตองแยกจากระบบการเดิน
สายไฟฟาอื่น โดยการติดตั้งทอ หรือชองเดินสายแยกจากกัน หรือแยกตัวนําจากตัวนําอื่นโดยมีที่กั้น
ตอเนื่องที่ทําจากวัสดุไมติดไฟ
ชองเดินสายหรือตัวนําอื่น ๆ ตองมีเครื่องหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน
3.3.2.4 จุดตอสาย
จุดตอสายตองอยูในกลองตอสายที่มีเครื่องหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน และตองไมทําให
ความทนไฟของสายไฟฟาลดลง ยกเวนจุดตอสายภายในโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวงหรือ
ชุดควบคุม
3.3.2.5 สวิตชไฟฟาและอุปกรณปองกันสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง
สวิตชไฟฟาและอุปกรณปองกันสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตอพวง ตองติดตั้งในที่ซึ่ง
เขาถึงไดเฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของ และสวิตชไฟฟาหรืออุปกรณปองกันแตละตัวตองมีปายบอก
พื้นที่ใชงาน และตองมีกระแสไฟฟาที่กําหนดไมนอยกวา 2 เทาของกระแสไฟฟาในวงจร แตไมเกิน
50 แอมแปร

4. การตรวจสอบ
ความลมเหลวของระบบไฟฟาแสงสวางปกติอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา ดังนั้นตองมีการตรวจสอบและการทดสอบโคม
ไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
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4.1

การติดตั้งใหม

4.1.1

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองเปนไปตาม มอก.2430 โดยการตรวจสอบและทดสอบวาโคมไฟฟา
ปายทางออกฉุกเฉินในระบบตองสองสวางไดตลอดเวลา

4.1.2

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในระบบ ตองสองสวางไดไมนอยกวา 90 นาที

4.1.3

ถาโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินมีสวิตชถายโอน เมื่อโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินติดตั้งใชงานใน
ระบบแลว ตองทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทํางานของสวิตชไฟฟาดังกลาว เพื่อแสดงวาโคม
ไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินยังคงสองสวางได

4.2

การตรวจสอบราย 3 เดือน
ตองทําทุก 3 เดือน ตามตารางตัวอยางที่แสดงไวในภาคผนวก ก.
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในระบบ ตองสองสวางไดไมนอยกวา 30 นาที

4.3

การตรวจสอบรายป
ตองทําทุก 1 ป ตามตารางตัวอยางที่แสดงไวในภาคผนวก ก.
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในระบบ ตองสองสวางไดไมนอยกวา 60 นาที

5. ใบรับรองและสมุดบันทึก
5.1

ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ

5.1.1

สําหรับการติดตั้งใหม ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จตองรับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผู
ควบคุมงาน วาการติดตั้งไดตามมาตรฐาน

5.1.2

สําหรับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเปดใชอาคาร ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จที่จะใหกับเจาของ
อาคารตองรับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูควบคุมงาน วาการติดตั้งไดตามมาตรฐาน

5.1.3

สําหรับการตรวจสอบ
การตรวจสอบและทดสอบตามกําหนดระยะเวลา วิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูตรวจสอบและ
ทดสอบตองออกใบรับรอง

5.2

สมุดบันทึก
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สมุดบันทึกอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1

วันที่ออกใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ ของการติดตั้งใหม และการเปลี่ยนแปลงแตละครั้ง

5.2.2

วันที่ออกใบรับรองการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดแตละครั้ง

5.2.3

วันที่และรายละเอียดของการบริการ และการตรวจสอบแตละครั้ง

5.2.4

วันที่และรายละเอียดของขอบกพรองและการแกไขที่ไดดําเนินการ

5.2.5

วันที่และรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน

5.2.6

คําแนะนําและรายละเอียดของอุปกรณของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินที่ตองเปลี่ยน เชน ชนิด หลอด
แบตเตอรี่ และฟวส
หมายเหตุ

5.3

สมุดบันทึกตองจัดเก็บไวภายใตการควบคุมดูแลของผูรับผิดชอบที่แตงตั้งโดยเจาของอาคาร และพรอม
สําหรับการตรวจสอบ

สถานที่และการจัดเก็บเอกสารของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน
การเก็บเอกสารของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน ใหจัดเก็บไวที่หนวยรับผิดชอบ เชน ศูนยสั่งการดับเพลิง
(fire command centre) เปนตน โดยมีเอกสารอยางนอย ดังตอไปนี้

5.3.1

แบบติดตั้งจริงของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน ที่แสดงรายละเอียดดังนี้

5.3.1.1 ตําแหนงที่ติดตั้ง โดยแสดงหมายเลขโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน กํากับ
5.3.1.2 วงจรการเดินสายไฟฟาของระบบ
5.3.1.3 ทางเขาไปยังพื้นที่ปด ที่ทําการติดตั้งอุปกรณไว
5.3.2

ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.)

5.3.3

ใบรับรองการตรวจสอบ(ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.)

5.3.4

สมุดบันทึก
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ

สวนของผูครอบครองหรือเจาของ
ผูครอบครองหรือเจาของ............................................................................................................................................
ชื่อของโครงการหรืออาคาร…………………....................…………………………………………………………
ขนาดของโครงการ ………………....................……………………………………………………………………
(ตัวอยาง อาคาร 20 ชั้น 25,000 ตารางเมตร หรือ อาคารโรงแรม 300 หอง)
ประเภทของการใชสอย ……………...................…………….…………………………………………………….
ที่ตั้งของโครงการหรืออาคาร......................................................................................................................................
........................................................................................................... โทรศัพท .......................................................
โทรสาร ................................................................................. E-mail ...................................................................

สวนของวิศวกรผูออกแบบ: สําหรับการติดตั้งใหม หรือ การเปลี่ยนแปลง
ชื่อของวิศวกรไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร...................
................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนใบอนุญาต...........................................................................................................................................
ชื่อของหนวยงานหรือบริษทั ………………………………...................………………………………………….
ที่อยูของหนวยงานหรือบริษัท.................................................................................................................................
......................................................................................................... โทรศัพท .......................................................
โทรสาร .......................................................................... E-mail.......................................................................
งานออกแบบสําหรับ  การติดตั้งใหม  การเปลี่ยนแปลง ของโครงการหรืออาคาร ที่รับรอง
นี้ ไดกระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจาก
ภายใน สํ า หรั บ อาคาร ตามที่ ข า พเจ า ได ล งนามรั บ รองจริ ง ในรู ป แบบที่ ไ ด อ อกแบบไว เ มื่ อ วั น ที่
..................................................................
ลงชื่อวิศวกร............................................................
(..........................................................)
วันที่ .............................................................
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สวนของวิศวกรผูควบคุมการติดตั้ง: สําหรับการติดตั้งใหม หรือ การเปลี่ยนแปลง
ชื่อของวิศวกรไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร...................
..............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนใบอนุญาต......................................................................................................................................
ชื่อของหนวยงานหรือบริษทั ……………………………...................………………………………………….
ที่อยูของหนวยงานหรือบริษัท..............................................................................................................................
...................................................................................................... โทรศัพท .......................................................
โทรสาร ........................................................................... E-mail ...................................................................
งานติดตั้งสําหรับ  การติดตัง้ ใหม  การเปลี่ยนแปลง ของโครงการหรืออาคาร ที่รับรองนี้ ได
กระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายใน
สําหรับอาคาร ตามที่ขาพเจาไดลงนามรับรองจริงในแบบติดตัง้ จริง (as built drawing) เมื่อวันที่ ...........................
ลงชื่อวิศวกร............................................................
(..........................................................)
วันที่ .............................................................
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สวนของวิศวกรผูตรวจสอบและทดสอบ: สําหรับการติดตั้งใหม การเปลี่ยนแปลง หรือ การใชงาน
ชื่อของวิศวกรไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร...................
..............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนใบอนุญาต......................................................................................................................................
ชื่อของหนวยงานหรือบริษทั ………………………………...................………………………………………….
ที่อยูของหนวยงานหรือบริษัท................................................................................................................................
............................................................................................... โทรศัพท .............................................................
โทรสาร ...................................................................... E-mail .......................................................................
งานตรวจสอบสําหรับ การติดตั้งใหม  การเปลี่ยนแปลง  การใชงาน ของโครงการ
หรืออาคาร ที่รับรองนี้ ไดกระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออก
ฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายใน สําหรับอาคาร เปนดังนี้
เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งโคมไฟปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายใน สําหรับอาคาร
ไมเปนไปตามมาตรฐานการติดตัง้ โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายใน สําหรับอาคารตาม
รายการดังนี้
1. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขที่................................................
2. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขที่................................................
3. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขที่................................................
4. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขที่................................................
5. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขที่................................................
ลงชื่อวิศวกร............................................................
(..........................................................)
วันที่ .............................................................
หมายเหตุ ตัวอยางรายการตรวจสอบระหวางการใชงาน แสดงในตารางที่ ก.1
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ตารางที่ ก.1 ตัวอยางรายการตรวจสอบระหวางการใชงาน

ลําดับ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ

รายการ

1

เครื่องหมายและฉลาก

1.1

ชัดเจน และคงทน

1.2

รายละเอียดครบถวน

1.3
2

รายละเอียดในการทําเครื่องหมายตรงกับชนิดและจํานวน
ของโคมไฟฟา
โคมไฟฟาติดตั้งถูกตองตามที่ระบุไวในแบบ

3

รายละเอียดการบันทึกในสมุดบันทึกครบถวน

4

การทํางานของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน

4.1

ภาวะฉุกเฉิน

4.1.1 การเปลี่ยนจากแหลงจายไฟปกติมาเปนแหลงจายไฟฟา
ฉุกเฉิน
4.1.2 โคมไฟฟาตองสองสวางทุกดวง
4.1.3 ชวงเวลาในการสองสวางไดไมนอยกวา 30 นาที (ราย 3
เดือน)
4.1.4 ชวงเวลาในการสองสวางไดไมนอยกวา 60 นาที (ราย 1 ป )
4.2

เมื่อระบบกลับสูภาวะปกติ เครื่องประจุแบตเตอรี่ทํางานได

4.2.1 โคมไฟฟาตองสองสวางทุกดวง
4.2.2 ตัวชี้บอกแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน
ออกไว ณ วันที่ ....................................................................
_______________________________________
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