โปรดติดตงอุ
ั้ ปกรณ์ตรวจจ ับไฟไหม้แบบสแตนด์อโลนในบ้านของคุณ

कृपया अपने घर में स्टैंड-अलोन फायर डडटे क्टर इंस्टॉल करें

แจ้งเตือน
अलामम

ตรวจจ ับ
पता लगाएं

่ ยชวี ต
ตรวจพบไฟไหม้ ชว
ิ ได้

आग का पता लगाएं,
जीवन बचाएं

คาแนะนาเกีย
่ วก ับอุปกรณ์
ตรวจจ ับไฟไหม้แบบสแตนด์อโลน
स्टैंड-अलोन फायर डडटे क्टर
का पररचय

ั
งเตือน 3. อพยพได้ท ันเวลา
1. ตรวจพบไฟไหม้ 2. ส่งสญญาณแจ้
अलामम चेतावनी

लोगों को समय पर बाहर ननकालना

c

आग का पता लगाएं

สอบถามข้อมูล पछ
ू ताछ
กรุณาติดต่อคณะทางานการติดตัง้ ของบริการเกีย
่ วกับไฟไหม ้ของเราได ้ที่ 27331567 หรืออีเมล์ไปยัง
sfd@hkfsd.gov.hk
कृपया हमारे फायर सर्विस इंस्टालेशन टास्क फ़ोसि क़ो 27331567 पर कॉल करें या
sfd@hkfsd.gov.hk पर ईमेल करें ।

หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาเข ้าเยีย
่ มชม
เว็บไซต์ของ FSD:
अधिक जानकारी के सलए, कृपया फायर सर्विस
डिपाटिमेंट (FSD) की वेबसाइट पर जाएं :
www.hkfsd.gov.hk/eng/fire_protection/sfd/

แผนกบริการเกีย
่ วก ับไฟไหม้ของฮ่องกง
हांगकांग फायर सर्विससज़ र्वभाग

เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วก ับอุปกรณ์ตรวจจ ับไฟไหม้แบบสแตนด์อโลน
स्टैंड-अलोन फायर डडटे क्टर के बारे में अधिक जानें

ความเร็ วในการลุกลามของไฟนน
่ ั เร็ วเกินกว่าทีค
่ ณ
ุ จะจินตนาการได้!
आग फैलने की गनत आपकी कल्पना से कह ं अधिक होती है !
เพลิงสามารถลุกลามได ้ใน 4 นาที
4 समनट में आग का फैलाव

ตรวจพบไฟไหม้ आग का पता लगाएं

ส ัญญาณแจ้งเตือนที่
ได้ยน
ิ ช ัดเจน

अलामि
अधिक
अधिक
आवाज़

िए
ु ं या आग का पता लगाएं; घर में रहने वाले
ल़ोगों क़ो अलामि बजाकर सतकि करें , ताकक वे
जल्द से जल्द घर से बाहर ननकल सकें।

ทางานโดยใช้แบตเตอรี่ बैटर से संचाललत

की आवाज़ सेल फ़ोन की ररंगट़ोन से
यानी कम से कम 80 dB(A) या उससे
तेज़ है, ताकक ल़ोगों क़ो अलामि की
सही से सुनाई पड सके।

ง่ายต่อการบารุงร ักษา

แบตเตอรีแ
่ บบเปลีย
่ นได ้จะมีอายุการใช ้งาน
อย่างน ้อยหนึง่ ปี ส่วนแบตเตอรีป
่ ระเภท
ลิเธียมแบบเปลีย
่ นไม่ได ้จะมีอายุการใช ้งาน
นานถึง 10 ปี

दे खरे ख और रखरखाव
में आसान

อุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวจะมีปมทดสอบ
ุ่
อยูด
่ ้านหน ้าตัวอุปกรณ์ เพือ
่ ใช ้ในการ
ตรวจสอบสถานะ

प्रत्येक डिटे क्टर में स्टे टस िेककं ग के सलए
यनू नट के सामने एक टे स्ट बटन र्दया
हुआ है ।

ररप्लेसेबल (बदली जा सकने वाली) बैटरी जहां
कम से कम एक साल तक िल सकती है; वहीं न
बदली जा सकने वाली सलधथयम सील टाइप बैटरी
10 साल तक िल सकती है।

✓

सन
ु ाई दे ने योग्य
अलामम

ตัวส่งเสียงสัญญาณทีม
่ แ
ี รงดันเอาท์พุท
เสียงอย่างน ้อย 80 เดซิเบล (A) หรือ
สูงกว่า ซึง่ จะดังกว่าเสียงเรียกเข ้าของ
โทรศัพท์มอ
ื ถือ

ตรวจจับควันไฟหรือความร ้อน แจ ้งเตือน
ผู ้พักอาศัยโดยใช ้สัญญาณแจ ้งเตือน
เพือ
่ ให ้พวกเขาสามารถอพยพได ้เร็วทีส
่ ด
ุ
เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

c

อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้แบบสแตนด์
อโลนได ้รับความนิยมทัว่ โลก และ
ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่าเป็ นวิธก
ี ารที่
มีประสิทธิภาพในการปกป้ องชีวต
ิ
ิ ของสาธารณชน
และทรัพย์สน
स्टैं ि-अल़ोन फायर डिटे क्टसि
दनु नया भर में ल़ोकर्प्रय हैं और
ल़ोगों के जीवन और प्रॉपटी की
सरु क्षा में एक प्रभावी सािन के
तौर पर ससद्ि हुए हैं।

คุณสมบ ัติหล ักๆ
मख्
ु य ववशेषताएं

มาตรฐานของอุปกรณ์ตรวจจ ับไฟไหม้แบบสแตนด์อโลน
स्टैंड-अलोन फायर डडटे क्टसम के मानक

เทคโนโลยีของอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้แบบสแตนด์อโลนได ้รับการพัฒนามาเป็ นอย่างดี โดยผ่าน
่ ถือ
มาตรฐานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศหลายมาตรฐาน เพือ
่ รับประกันในเรือ
่ งคุณภาพและความน่าเชือ

स्टैंि-अल़ोन फायर डिटे क्टसि की क्गुणवत्ता और र्वश्वसनीयता सुननजश्ित करने के सलए, इसकी
तकनीक क़ो र्वसभन्न अंतरािष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के साथ सुर्वकससत ककया गया है ।

วัสดุสงั เคราะห์ตา่ งๆ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกในการสร ้างบ ้านสมัยใหม่เป็ นตัวเร่งให ้เพลิงได ้อย่างรวดเร็ว

आजकल के घरों के ननमािण में इस्तेमाल की जाने वाली कृत्रत्रम सामग्री या प्लाजस्टक प्रॉिक्ट की वजह से आग काफी तेज़
गनत से फैलती है ।

เพิม
่ ความปลอดภ ัยเมือ
่ เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร
बबलल्डंग फायर सेफ़्ट बढाएँ

ISO 12239

GB 20517

BS EN 14604

UL 217

AS 3786

ควรเลือกอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้แบบสแตนด์อโลนทีม
่ ก
ี ารประทับตรารับรองมาตรฐาน เช่น
ननम्न सर्टि कफकेशन प्रमाण पत्र वाले स्टैं ि-अल़ोन फायर डिटे क्टसि क़ो िन
ु ा जाना िार्हए, जैसे

่ งในการเสียชีวต
“ความเสีย
ิ ภายในบ ้านทีเ่ กิดเพลิงไหม ้ทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้
แบบสแตนด์อโลนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพจะตา่ กว่าบ ้านทีไ่ ม่ได ้ติดตัง้ ถึง 55%”
ตามรายงานของสมาคมป้ องกันเพลิงไหม ้แห่งชาติทรี่ ายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

“जजन घरों में प्रभावी स्टैं ि-अल़ोन फायर डिटे क्टर इंस्टॉल ककए गए हैं उन घरों में आग
लगने की ज़ोखिम 55% तक कम है ”
फरवरी 2021 में जारी नेशनल फायर प्ऱोटे क्शन एस़ोससएशन की ररप़ोटि के अनुसार,

รายชือ่ อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้แบบสแตนด์อโลนทีแ
่ สดงไว ้และได ้รับการเผยแพร่โดยหน่วยงานรับรอง
ผลิตภัณฑ์จะแสดงว่าอุปกรณ์เหล่านัน
้ ได ้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข ้องแล ้ว หาก
ต ้องการรายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาดูท ี่ “คาแนะนาทัว่ ไปของอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม ้แบบสแตนด์อโลน
เกีย
่ วกับการซือ้ , การติดตัง้ และการบารุงรักษา”
प्रॉिक्ट सर्टिकफकेशन बॉिी द्वारा सूिीबद्ि और प्रकासशत ककए जा रहे स्टैंि-अल़ोन फायर डिटे क्टसि दशािते हैं कक
इन्हें संबधं ित मानकों के अनुसार जााँिा-परिा और सत्यार्पत ककया गया था। अधिक जानकारी के सलए, कृपया
“स्टैंि-अल़ोन फायर डिटे क्टर की िरीद, इंस्टॉलेशन और रिरिाव से जुडे सामान्य गाइिलाइन” दे िें।

