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1. Overview

ถงึ 30% กรณีทีเ่กิดขึน้, ผลของการเกิดไฟไหม้น้ันมาจากการผิดปกตใินการ
เดนิสายวงจร

การเกดิฟอลตน้ั์นอาจจะมาจากสาเหตุดังนี:้

▪ การเชื่อมต่อทีแ่ย่

▪ ต าแหน่งในการวางเบรกเกอรแ์ละสวิสตท์ีผิ่ดพลาด

▪ วงจรทีเ่ก่า

▪ โอเวอรโ์หลด
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อะไรคือการเช่ือมต่อทีแ่ย่?

การเช่ือมตอ่ทีแ่ย่ทางกล +      การเกดิOxidation ทีจุ่ดเช่ือมต่อ

การเช่ือมต่อไฟฟา้ท่ีไม่ดีอาจปรากฏขึน้เมื่อการเช่ือมต่อที่ไมแ่น่น
หรอืมีสิ่งสกปรกหรอืสิ่งปนเป้ือนอื่น ๆ มาระหว่างพืน้ผิวสมัผสั

at 100°C

ภายใตอ้ิทธิพลของออกซิเจน อากาศ ไนโตรเจน โอโซนและสารเคมอ่ืีน ๆ บน
พืน้ผิวหนา้สมัผสัต่าง ตวัฟิลม์ต่างๆสามารถเกิดขึน้ได:้ ออกไซด์ (CuO)
และซลัไฟด์ (CuS) ฟิลม์มกัมีความตา้นทานสงูกว่าโลหะฐานอย่างมี
นยัส าคญั
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อนัตรายจากการเช่ือมต่อทีแ่ย่

Current = 240/12 = 20 A

Power dissipated in the heater = 240*20 = 4800 Watts

Voltage drop in the heating element = 12*20 = 240 V

Power dissipated in the terminal block = 0 Watts

การเช่ือมต่อแบบปกติ

การเช่ือมต่อทีแ่ย่
Current = 240/(12+12) = 10 A

Power dissipated in the heater = 120*10 = 1200 Watts

Voltage drop in the heating element = on the 
terminal block = 12*10 = 120 V

Power dissipated in the terminal block = 120*10 = 1200 Watts

มันส าคัญมากทีจ่ะต้องระบุจุดอ่อนเพือ่ป้องกันไฟไหม้ ตัวบ่งชีต้ามธรรมชาตขิองการเดนิสายไฟทีผ่ิดปกตคิือความร้อน บนพืน้ฐานของหลักการนี«้ FIPRES »ใหม่
ของเรา (ระบบป้องกันอัคคีภัย) โดย STREAMER จงึเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้
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ส่วนประกอบของระบบ
remote FIRE PREVENTION

THERMOLABEL (rFPT)

70°

เม่ือความรอ้นสงูกวา่ 50 - 90 ºC เครื่องหมาย
แสดงสถานะจะเปล่ียนสีของพวกมนัอยา่งถาวร2

100°

ในสถานการณฉ์กุเฉินเม่ืออณุหภมูิสงูกวา่ 80/100/130 ° C สตกิเกอรจ์ะ
ปลอ่ยก๊าซสญัญาณซึ่งตรวจพบโดยเซ็นเซอรก๊์าซ FPA3

สัญญาณก๊าซ
(ปลอดสารพิษและ

ไมต่ิดไฟ)

FIRE PREVENTION

ALARM (FPA)

FPA สง่สญัญาณเตือนไปยงั FPC
ผา่นทาง RS 485 และไปยงัเซอร์
กิตเบรกเกอรด์ว้ยเอาตพ์ตุ“dry 
contact” เพ่ือตดัแหลง่จา่ยไฟออก

4

FIRE PREVENTION

CONCENTRATOR (FPC)

FPСตรวจสอบสถานะของ FPA ทัง้หมดแสดง
และบนัทกึสญัญาณ เม่ือ FPA ถกูทรกิขึน้FPС
สามารถสง่ขอ้มลูไปยงัระบบสญัญาณเตือนไฟไหม้
สว่นกลางไปยงัแผนกควบคมุสว่นกลางหรือ
เครือขา่ยทอ้งถ่ิน

5

RS-485 Modbus

คุณสามารถใช้อุปกรณท์ีค่ล้ายกันซึ่ง
รองรับ RS 485 Modbus แทน 

FPC

+ +

FPA มี “dry contact”ที่เป็นสัญญาณ
ขาออก

FPA มีระบบเซ็นเซอรท์ีเ่ลือกมา
โดยเฉพาะและมีความไวสูง

Thermolabel จะตอ้งพนัรอบหนา้สมัผสั
ทัง้หมดและเซ็นเซอรก๊์าซจะตอ้งถกูตดิตัง้ไวใ้น
ตูส้วิตชเ์กียร์

1
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ส่วนประกอบของระบบ

Thermolabel จะตอ้งพนัรอบ
หนา้สมัผสัทัง้หมดและเซ็นเซอรก๊์าซจะตอ้ง
ถกูตดิตัง้ไวใ้นตูส้วิตชเ์กียร์

1

70°

เม่ือความรอ้นสงูกวา่ 50 - 90 ºC เครื่องหมาย
แสดงสถานะจะเปล่ียนสีของพวกมนัอยา่งถาวร2

100°

FIRE PREVENTION

ALARM (FPA)

FPA สง่สญัญาณเตือนไปยงั FPC ผา่น
ทาง RS 485 และไปยงัเซอรกิ์ตเบรกเกอร์
ดว้ยเอาตพ์ตุ“dry contact” เพ่ือตดั
แหลง่จา่ยไฟออก

4

+

Light 

version

ในสถานการณฉ์กุเฉินเม่ืออณุหภมูิสงูกวา่ 80/100/130 ° C 
สตกิเกอรจ์ะปลอ่ยก๊าซสญัญาณซึ่งตรวจพบโดยเซ็นเซอรก๊์าซ 
FPA

3

สัญญาณก๊าซ
(ปลอดสารพิษและ

ไมต่ิดไฟ)

FPA has “dry contact” type 
output

FPA has highly selective and 
sensitive sensor system

remote FIRE PREVENTION

THERMOLABEL (rFPT)
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rFPT – remote Fire Prevention Thermolabel
rFPT มีการติดตัง้ท่ีจดุเช่ือมต่อผูต้ิดต่อบนสายไฟฟา้หรอืบางส่วนของอปุกรณไ์ฟฟา้ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความรอ้นสงูเกินไป เม่ือถกูความรอ้นจนถงึอณุหภมูิการเปิดใชง้านก๊าซสญัญาณ
จะถกูปล่อยออกมาจาก rFPT และตรวจพบโดย Fire Prevention Alarm

Batch number
ใชเ้พ่ือเขา้รหสัขอ้มลูการผลิตและการ
ปอ้งกนัการปลอมแปลง

Activation temperature เมื่อ
หนา้สมัผสั / สายเคเบลิถกูใหค้วามรอ้นสงูกวา่
อณุหภมูิการเปิดใชง้านสติก๊เกอรจ์ะปล่อยก๊าซ
สญัญาณ

Expiration date

Thermoindication dots
เม่ือหนา้สมัผสั / สายเคเบลิถกูใหค้วามรอ้น
เหนืออณุหภมูิความรอ้นจดุเปล่ียนสีกลบัเป็นสี
ด าอยา่งถาวร

Composite material with signal gas

1. สญัญาณแก๊ส (ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน
รุน่ลา่สดุ)

2. สารเตมิแตง่พิเศษเพ่ือใหพ้องตวัออกท่ี
ความดนัท่ีตอ้งการท่ีเกิดจากความรอ้น

3. เปลือกพิเศษปอ้งกนัการแพรก่ระจายของ
ก๊าซสูภ่ายนอกMicrocapsule

1

3
2
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rFPT – remote Fire Prevention Thermolabel

4 sizes:
for different volumes of 
electrical panel: 0,1/0,3/1 m3 

and XL for 1-2 m3

3 levels of activation 
temperature:
80°, 100° or 130° C

10 years validity period

10 pcs in one set
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FPА – Fire Prevention Alarm
- ตรวจจับ ความเขม้ขน้เกณฑข์องก๊าซสญัญาณในวตัถท่ีุตอ้งการไดร้บัการปอ้งกนั
- ส่งสัญญาณ รหสัการเตือนภยัผ่านสายส่ือสาร (RS-485) ไปยงั Fire Prevention Concentrator (FPC)

- มีสัญญาณเอาทพุ์ต ("dry contact" type), เปิดใชง้านเม่ือเซน็เซอรส์ลบัไปท่ีโหมดการเตือน
- มีไฟ LED แสดงสถานะ ของโหมดการท างาน (READY, ALARM, ERROR) และการส่ือสารกบั FPC

- สามารถใช้งานร่วมกัน ดว้ย FPC เช่นเดียวกบัการท างานแบบแยกกนัอิสระ (ในกรณีนีส้ญัญาณเตือนภยัสามารถรบัไดจ้ากเอาตพ์ตุแบบ
ไม่ต่อเน่ืองของประเภท "dry contact")

1 – RS-485 (A)
2 – RS-485 (B)
3 – power supply 24 V (−)
4 – power supply 24 V (+)
5, 6 – discrete output (dry contact)
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Corded sensor for FPA 24(4S) 

1,2,3 - remote gas sensor 1 (-, signal (S), +)
4,5,6 - remote gas sensor 2 (-, signal (S), +)
7,8,9 - remote gas sensor 3 (-, signal (S), +)
10,11,12 - remote gas sensor 4 (-, signal (S), +)
13, 14 - dry contact output
15,18 - power supply 24 V (+,–)
16,17 - communication line RS-485 (A,B)

+5V S –5V

FPА 24(4S) – Fire Prevention Alarm with 4 corded sensors 

- FPA 24 (4S) สามารถใชก้บัสวิตชเ์กียร ์/ แผงไฟฟา้ขนาดใหญ่ท่ีมีช่องแยก
- เซน็เซอรแ์บบมีสายแตล่ะตวัมีความไวเป็น FPA 24/1 (ส าหรบั 1 m3)
- สามารถวาง FPA ไวน้อกสวิตช ์/ แผงไฟฟา้ในขณะที่วางเซน็เซอรแ์บบมีสายไวภ้ายใน
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FPА: detection and calibration

FPA ตรวจจับปริมาตรของคารบ์อนออกไซดบ์างชนิด
ในอากาศ

10 ppm – real sensor sensitivity

250 ppm

250 ppm

NOT FINISHED YET

นอกจากนีย้งัสามารถตรวจจบัสารจากการเผาไหมข้องฉนวนสายเคเบลิ

ppm = parts per million

150 ppm

trigger threshold
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FPC – Fire Prevention Concentrator

- FPC เป็นสว่นหนึ่งของระบบ FIPRES ส าหรบัตรวจสอบสถานะของเซน็เซอร ์FPA ส าหรบัการแสดง
และบนัทกึเหตกุารณแ์ละถ่ายโอนขอ้มลูไปยงัเวิรก์สเตชนั (ทัง้ในlocalและremote) FPC มีหนา้จอ 
LCD 4 บรรทดัท่ีมีแสงไฟ, ไฟแสดงสถานะ, แปน้พิมพส์ามปุ่ มส าหรบัดเูหตกุารณ์

เปิดตัวปลายปี 2562
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FPC – Fire Prevention Concentrator

RS-485 (A, B) - เทอรม์ินลัส าหรบัเช่ือมต่อสายสื่อสาร RS-485;
24 V (+, -) - เทอรม์ินลัส าหรบัเช่ือมต่อแหล่งจ่ายของเซน็เซอร ์FPA
220 V - เทอรม์ินลัส าหรบัเช่ือมต่อสายไฟของ CPU จากแหล่งจ่ายไฟ AC;

FUSE - fuse; 
BAT - real-time clock battery type CR2032;
UART - ตวัเช่ือมต่อ UART ส าหรบัโมดลูเพิ่มเติม;

ISP - ช่องเสียบบรกิารส าหรบัการเขียนโปรแกรมและอปัเดตซอฟตแ์วร;์
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vFPT – visual Fire Prevention Thermolabel
vFPT ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบคณุภาพของงานติดตัง้โดยการตรวจสอบดว้ยสายตา ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายภาพความรอ้น, 
vFPT ตรวจจบัความรอ้นไมเ่พียง แต่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบ หลกัการของการท างานนัน้ง่ายมาก: ท่ีย่านอณุหภมูกิาร
ท างาน (ระบไุวท่ี้ vFPT) แถบจะเปลี่ยนสีเป็นสดี  าอย่างถาวร

ตวัอย่างของการท างาน

3 ขนาด: S, M and L

3 ย่านการท างานทีอุ่ณหภมู:ิ 

70, 90 and 110°C 

ระยะเวลาใช้งาน 10 ปี

18 ชิน้ ใน 1 เซ็ต
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2. Technical comparison

months

minutes
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2. Technical comparison

months

minutes
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2. Technical comparison
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2. Technical comparison
Arc fault detection device

(AFDD)
Fire-Protection systems

Fire prevention system
(FIPRES)

ในกรณีท่ีมีความรอ้นสงูเกินไปโดยไมมี่อารค์ AFDD ไม่
สามารถใชง้านได้ แตอ่าจเป็นไปไดใ้นหลายกรณี: จากการ
เช่ือมตอ่ท่ีไมด่ีจนถึงการโอเวอรโ์หลดเน่ืองจากเบรกเกอรท่ี์
เลือกไมถ่กูตอ้ง

AFFD ไมส่ามารถท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเน่ืองจาก
สญัญาณรบกวนแมเ่หล็กไฟฟ้าหรือท างานผิดปกตเิน่ืองจาก
การเสียดสีกนัของแปลงถ่านของมอเตอรไ์ฟฟ้าสวิตชไ์ฟ ฯลฯ

ระบบไฟท่ีทนัสมยัสามารถจ าแนกไฟไดก็้ต่อเม่ือมี
ควนัไฟสว่างหรอืความรอ้นสงู แต่ตามกฎแลว้
เครื่องหมายเหล่านีห้มายความว่าไฟไดเ้ริม่ขึน้แลว้
และไม่สามารถหลีกเล่ียงความเสียหายได้

+ เหมาะส าหรบัสายไฟและหนา้สมัผสัทกุประเภท
+ รองรบั มาตรฐานIEC 618510
+ ตรวจจบัจ าแหนง่ท่ีอาจเป็นอนัตรายไดอ้ย่าง

แม่นย า

- ไม่สามารถใชใ้นบรเิวณท่ีเปิดโล่งได้
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3. FIPRES as a tool for inspection control
Thermal imaging controlFire prevention system

(FIPRES)

- ท างานเฉพาะในเวลาทีต่รวจสอบเทา่น้ัน+ท างานร่วมกับสัญญาณนาฬิกา
- ไม่อนุญาตใหต้รวจสอบอุปกรณใ์นเปลือกทีถู่กล็อค (ป้องกันการระเบดิ)+ อนุญาตให้ตรวจสอบอุปกรณน์ทีถู่กล็อค (ป้องกันการระเบดิ)

+ ตรวจสอบทุกจุดในเวลาเดยีวกัน - โหลด ณ เวลาทีท่ าการตรวจสอบควรมีอย่างน้อย 60% เพือ่ดูจุดอ่อน

+ ไม่ได้ขึน้อยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ - ขึน้อยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์
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3. ภาพรวมของการประยุกต์ใช้งาน

1. อุปกรณไ์ฟฟ้าทีป้่องกันการระเบดิ ซึง่เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคไม่สามารถเปิดฝาครอบกนัระเบิดระหว่างการท างานของ
อปุกรณ ์(และไม่สามารถตรวจสอบอปุกรณด์ว้ยตวัระบายความรอ้น)

2. ระบบทีม่แีหล่งจ่ายไฟส ารอง ท่ีมีราคาแพงเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งหาจดุอ่อนของระบบโดยเรว็และหลีกเลี่ยงการปิด
แหลง่จ่ายไฟหลกั

3. ระบบทีไ่ม่อนุญาตใหห้ยุดการท างานได้ FPA สามารถท างานในโหมด "เสียงเตือนเท่านัน้" โดยไม่ตอ้งตอ่วงจรจ่ายไฟ 
(ไม่เหมือนกบั AFFD)

ทีใ่ดก็ตามทีมี่สวิตช ์/ แผงไฟฟ้า แตโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่ทีมี่:
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บทสรุป

▪ ระบบสามารถติดตัง้ไดท้ัง้ในแผงไฟฟ้าท่ีมีอยู่หรอืใหม่

▪ Thermolabels ไม่ตอ้งการแหลง่จ่ายไฟและไม่มีผลจากสญัญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

▪ เทคโนโลยีนีช้่วยปอ้งกนัไฟไหมแ้ละผลกระทบรา้ยแรง

▪ ความสามารถในการคน้หาต าแหน่งการเกิดฟอลตด์ว้ยความแม่นย าสงู

▪ มอนิเตอรอ์ปุกรณแ์บบต่อเน่ือง

▪ ความสามารถในการรวบรวมขอ้มลูจากเซน็เซอรท์ัง้หมดจากสว่นกลางดว้ยการรองรบั IEC 618510 และ GSM / 

GPRS
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Thank you for your attention


