


ถังดับเพลิงชนิดโฟม AFFF Pre-Mix Foam Fire Extinguisher
คุณสมบัติ : เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท A และ B ตัวถังผลิตจากสแตนเลส สวยงาม ทนทานต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน เมื่อฉีดใช้ ฟองโฟมจะปกคลุม
ผิวของเช้ือเพลิง ป้องกันเช้ือเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศ ท าให้ไฟดับลง มีขนาดให้เลือกใช้ต้ังแต่ 2.3 Litre. , 6 Litre. , 9 Litre.
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับใช้งานทั่วไป เช่น อาคารส านักงาน คลังสินค้า ห้องเก็บสารเคมี และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ดับไฟฟ้า (เพลิงประเภท C) โดยเด็ดขาด
รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย BF2000 Clean Agent Fire Extinguisher
คุณสมบัติ : เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท A ,B และ C ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้งาน จึงเหมาะส าหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะ ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน มีขนาดให้เลือกใช้ต้ังแต่ 2.2 lbs. , 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs. 
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับพื้นที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารส านักงาน โรงพยาบาล ห้องแลป ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด Halotron มาตรฐาน UL LISTED
คุณสมบัติ : น้ ายาเป็นกา๊ซเหลวระเหย ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้ จึงเหมาะส าหรับการใชง้านกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ไม่บดบัง
ทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน สามารถดับเพลิงได้ทั้งชนิด A ,B และ C มีขนาดให้เลือกใช้ต้ังแต่ 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs. 
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับพื้นที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารส านักงาน โรงพยาบาล ห้องแลป ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และสถานที่ 
ทีม่ีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น 
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical fire extinguisher 
คุณสมบัติ : เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท A,B และ C มีขนาดให้เลือกใช้ต้ังแต่ 2.2 lbs. , 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. ,20 lbs. , 50 lbs. ถึง 200 lbs.
ระดับความสามารถในการดับเพลิงตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B เมื่อฉีดใช้ ก๊าซไนโตรเจนภายในถังจะขบัดันผงเคมีดับเพลิงออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ท าให้อับ
อากาศ เมื่อไม่มีออกซิเจนไฟจะดับลง (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537)
สถานที่ใช้ :  เหมาะส าหรับพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารส านักงาน อพาร์ทเม้นท์ โรงงานอุตสาหกรรม ปั้มน้ ามัน ฯลฯ
ข้อควรระวัง : หลังการฉีดใช้งานทุกครั้ง ต้องน ามาอัดบรรจุผงเคมีใหม่ทันที
รับประกันคุณภาพ 5 ปี

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Carbon Dioxide
คุณสมบัติ : สารดับเพลิงชนิดก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อน าไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการฉีดใช้งาน เหมาะส าหรับดับไฟ ประเภท B และ C
มีขนาดให้เลือกใช้ต้ังแต่ 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs.
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับติดต้ังในอาคารส านักงาน บริเวณห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น
ข้อควรระวัง : ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก ห้ามจับปลายกระบอกฉดีขณะใชง้านเนื่องจากมอีุณหภมูิเยน็จดั 
รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ถังดับเพลิงชนิดน ้าแบบสะสมแรงดัน Water Fire Extinguisher
คุณสมบัติ : เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท A เนื่องจากน้ าช่วยลดความร้อนและท าให้ไฟดับลง ตัวถังและมือจับผลิตจากสแตนเลส สวยงาม ทนทานต่อสภาวะ
อากาศและการใช้งาน มีขนาดให้เลือกใช้ 6 Litre. , 9 Litre.
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับห้องเกบ็สินค้า หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ประเภท A
ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ดับไฟที่เกิดจากน้ ามนั(เพลิงประเภท B) และไฟฟ้า(เพลิงประเภท C) โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะท าให้เกิดอันตรายแกผู่้ใช้งานได้ 
รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ถังดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแบบติดตั งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้งและน ้ายาเหลวระเหย AUTOMATIC Fire Extinguisher
คุณสมบัติ : ใช้ดับไฟประเภท A,B และ C ถังท างานเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยหัวฉีดแบบสปริงเกอร์จะท างานเม่ือได้รับอุณหภมูิสูงถึง 
68º c (155º F) หรืออุณหภูมิที่ก าหนดตามแต่ละชนิดของหัวฉีดสปริงเกอร์ ติดต้ังบริเวณเพดาน ความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตร จากวัสดุเชื้อเพลิง 
มีขนาดให้เลือก 10 lbs. , 15 lbs.
สถานที่ใช้ : เหมาะส าหรับพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกดิอัคคีภัย และสามารถระบุขอบเขตได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า เป็นต้น 
ข้อควรระวัง : ถังดับเพลิงอัตโนมัติแต่ละถังท างานแยกจากกัน (ไม่ใช่ระบบดับเพลิง)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี ส าหรับชนิดผงเคมีแห้ง และ1 ปี ส าหรับชนิดน้ ายาเหลวระเหย   

*เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก้าหนด



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

สายส่งน ้าดับเพลิง (FIRE HOSE)

ขนาด(นิ ว)  ยาว(เมตร)
FK.001 1 1/2 20,30
FK.002 2 20,30
FK.003 2 1/2 20,30
FK.004 3 20,30
FK.005 4 20,30

สายส่งน้ าดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polyester 
สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ าได้สูง ชนิดสีขาว 

ขนาด(นิ ว)  ยาว(เมตร)
FK.006 1 1/2 20,30
FK.007 2 20,30
FK.008 2 1/2 20,30

สายส่งน้ าดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โปลีเอสเตอร์ 
ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง ป้องกันเช้ือรา และทนต่อการลากถู ทนทาน 
ไม่ลอก ไม่อมน้ า สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ าได้สูง

ท่อดูดน ้าดับเพลิง (SUCTION HOSE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.013 1 1/2
FK.014 2 1/2

ท่อดูดน้ าดับเพลิงชนิดท่อแข็งยางเสริมลวด (ท่อดูดน้ าตัวหนอนภายในเนื้อยาง มี
ขดลวดสปริง) ใช้กับรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั่วไป
ความยาวไมเ่กิน 10 เมตร

ชุดอุปกรณ์สายส่งน ้าดับเพลิงประจ้าอาคาร (FIRE HOSE RACK)

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ าดับเพลิงประจ าอาคาร (FIRE HOSE RACK)
ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว
• สายส่งน้ าดับเพลิงชนิด POLYESTER สีขาว เคลือบยางภายใน ขนาด 1 1/2 นิ้ว
หรือ 2 1/2 นิ้ว 30 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง

• กล่องแล็คคล้องสาย ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว
• นิปเปิ้ลแล็ค ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
• หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับฉดีฝอยได้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
• แองเกิลวาล์ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง

ขนาด(นิ ว) 
FK.009 3
FK.010 3 1/2
FK.011 4
FK.012 6

ขนาด(นิ ว)  ยาว(ฟุต)
FK.015 3/4 100
FK.016 1 100

HOSE REEL  
ที่ม้วนเก็บสายดับเพลิงพร้อมสายและหัวฉีด ที่ม้วนท าด้วยโลหะ
หมุนได้รอบตัว เก็บสายได้ยาว 100 ฟุต สายแบบยางแขง็ ชนิดทนความดันได้สูง
(HIGH PRESSURE HOSE) หัวฉีดแบบฉีดน้ าเป็นล าตรงมี 2 แบบ



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงชนิดเกลียวแบบมาตรฐานของอเมริกา ชนิดทองเหลือง
(BRASS EXPANSION RING COUPLING AMERICAN STANDARD TYPE)

ขนาด(นิ ว)
FK.033 1 1/2
FK.034 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงชนิดสปริงกด แบบมาตรฐานของญี่ปุ่น 
(JAPANESE STANDARD COUPLING : "MACHINO" WIRED ON JACKET TYPE)

ขนาด(นิ ว)
FK.035 1 1/2
FK.036 2
FK.037 2 1/2

ข้อต่อท่อดูดน ้าดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล ท้าด้วยทองเหลือง
ชุบโครเมี่ยม (HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE)

ขนาด(นิ ว)
FK.038 3
FK.039 3 1/2
FK.040 4

หัวฉีดน ้าดับเพลิงแบบเขี ยวขบใน ท้าด้วยทองเหลือง 
(JET NOZZLE WITH STORZ BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ ว)  ยาว(นิ ว)
FK.047 1 1/2 16
FK.048 2 16
FK.049 2 1/2 18
FK.050 2 1/2 24

หัวฉีดน ้าดับเพลิง แบบสปริงญี่ปุ่น ท้าด้วยทองเหลือง 
(JET NOZZLE WITH MACHINO BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ ว)  ยาว(นิ ว)
FK.056 1 1/2 16
FK.057 2 16
FK.058 2 1/2 18
FK.059 2 1/2 24
FK.060 2 1/2 30

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงและท่อดูดน ้าดับเพลิง (COUPLING)

ขนาด(นิ ว) 
FK.017 1 1/2 x 1 1/2
FK.018 1 1/2 x 2 1/2
FK.019 2 x 2 1/2
FK.020 2 1/2 x 2 1/2
FK.021 3 x 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี ยว แบบมาตรฐานของอังกฤษ 
(INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)

ชนิดทองเหลือง

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงชนิดเขี ยวขบใน
แบบมาตรฐานของเยอรมัน 

(STORZ COUPLING GERMAN STANDARD)
ชนิดอลูมิเนียม ขนาด(นิ ว) 

FK.022 1 1/2 x 1 1/2
FK.023 1 1/2 x 2 1/2
FK.024 2 x 2 1/2
FK.025 2 1/2 x 2 1/2
FK.026 3 x 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน ้าดับเพลิงชนิดเขี ยวขบนอก แบบมาตรฐานของญี่ปุ่น 
(NAKAJIMA COUPLING JAPANESE STANDARD) 

ขนาด(นิ ว) 
FK.027 1 1/2
FK.028 2
FK.029 2 1/2

ขนาด(นิ ว) 
FK.030 1 1/2
FK.031 2
FK.032 2 1/2

หัวฉีดน ้าดับเพลิง (NOZZLE)

ขนาด(นิ ว)
FK.041   1 1/2   10 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.042   2 1/2   12 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.043   2 1/2   15 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.044   2 1/2   18 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมียม
FK.045   2 1/2   75 ซม. ทองเหลืองชุบโครเมียมมีมือถือ
FK.046   2 1/2   75 ซม. ทองเหลืองชุบโครเมียมแบบเกลียว

ขนาด(นิ ว)  ยาว(นิ ว)
FK.051 1 1/2 16
FK.052 2 16
FK.053 2 1/2 18
FK.054 2 1/2 24
FK.055 2 1/2 30

หัวฉีดน ้าดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน ้าเปน็ล้าตรง แบบสวมเร็ว มาตรฐานของอังกฤษ 
(INSTANTANEOUS BRANCH PIPE AND JET NOZZLE)

หัวฉีดน ้าดับเพลิงแบบเขี ยวขบนอก (NAKAJIMA) ท้าด้วยทองเหลือง
(JET NOZZLE WITH NAKAJIMA BRANCH PIPE)



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

แท่นปืนฉีดน ้าดับเพลิง ส้าหรับติดตั งบนรถดับเพลิง 
(MONITOR GUN TURRET) ใชต้่อท่อขนาด 2 1/2 นิ้ว 
มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ สามารถปรับให้สูงต่ าและหมุนได้
รอบตัว มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว
ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม

ขนาด(นิ ว) 
FK.067 2 1/2

หัวฉีดน ้ายาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสาย
ชักน ้ายาโฟม (INSTAN-TANEOUS AIR 
FOAM NOZZLE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.068 2 1/2

FK.069 หัวฉีดม่านน ้า 
เป็นตัวท าม่านน้ าป้องกนัความร้อน อัตราการจ่ายน้ า 
1,400 ลิตร/นาที ทีแ่รงดัน 5 บาร์ และ 1,800 
ลิตร/นาที ที่แรงดัน 8 บาร์ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
2 1/2 นิ้ว

FK.070 หัวฉีดด้ามปืน 
แบบปรับอัตราการฉีดน้ าได้ 3 แบบ (แผ่
กระจาย,ล าตัว,และไหลปกติ) ปรับอัตราการฉีด
น้ า 30-60-95-125 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 
100 ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถปรับอัตราการ
ฉีดน้ าได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ า

กล่องแล็ค (RACK STEEL) กล่องแล็ค
คล้องสายส่งน้ าดับเพลิง ท าด้วยเหล็กพ่นสีแดง

ขนาด(นิ ว) 
FK.071 1 1/2
FK.072 2 1/2

นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK)
ท าด้วยทองเหลือง

ขนาด(นิ ว) 
FK.073 1 1/2
FK.074 2 1/2

ข้อต่อท่อทางส่งน ้าเข้าถังน้ าของรถดับเพลิงแบบสวมเรว็ 
(INSTANTANEOUS INLET FOR WATER RELAYING)
ชนิดหน้าแปลนตัวผู้ พร้อมฝาปิดท าด้วย ทองเหลือง
ชุบโครเมี่ยม แบบมาตรฐานอังกฤษ ใช้กับรถดับเพลิง

ขนาด(นิ ว)
FK.075 2 1/2

ขนาด(นิ ว)
FK.076 1 1/2
FK.077 2 1/2

ข้อต่อท่อทางจ่ายน ้า (INSTANTANEOUS 
SINGLE LOCK FEMALE SCREW INLET)
ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเด่ียว อีกด้านหนึ่งเป็น
เกลียวแป๊ปตัวเมีย แบบมาตรฐานของอังกฤษ 
ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ าประปา ท าด้วย ทองเหลืองชุบ
โครเมี่ยม

ข้อต่อท่อทางจ่ายน ้า (INSTANTANEOUS SINGLE 
LOCK SCREW MALE INLET) ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็ว
เขี้ยวเด่ียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแปป๊ตัวผู้ 
แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ าประปา 
ท าด้วยทองเหลือง ฝาปิดท่อทางน้ าออก
แบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่พร้อม ขนาด(นิ ว)

FK.078 1 1/2
FK.079 2
FK.080 2 1/2

ฝาปิดท่อทางน ้าออก แบบสวมเร็วตัวผู้ 
(MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
มีห่วงโซ่พร้อม ท าด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง, PVC

ฝาปิดท่อทางน ้าออก แบบสวมเร็วตัวเมีย 
(FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
มีห่วงโซ่พร้อม ท าด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

ขนาด(นิ ว)
FK.081 1 1/2
FK.082 2 1/2 

ขนาด(นิ ว)
FK.083 1 1/2 
FK.084 2 1/2 

หัวฉีดน ้าดับเพลิงใช้ฉีดน ้าเปน็ล้าหรือปรับฉีดเปน็ฝอย
ได้ 180 องศา ชนิดสวมเร็วท้าด้วยทองเหลือง 
(JET/SPRAY NOZZLE WITH INSTANTANEOUS 
BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.063 1 1/2
FK.064 2 1/2

หัวฉีดน ้าดับเพลิงใช้ฉีดน ้าเปน็ล้าหรือปรับฉีด
เป็นฝอยได้ส้าหรับสวมปลายหวัฉดี ท้าด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
(DIFFUSER NOZZLE FOR BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.061 1 1/2
FK.062 2 1/2

หัวฉีดน ้าดับเพลิงใช้ฉีดน ้าเปน็ล้าหรือปรับฝอยได้ 
ท้าด้วยทองเหลือง (ส้าหรับ FIRE HOSE RACK) 
(FOG NOZZLE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.065 1 1/2
FK.066 2 1/2

ฝาปิดท่อ (INSTANTANEOUS CAP)

ข้อต่อท่อ (INLET)



ข้อต่อแยกทางส่งน ้าดับเพลิง
(TWO WAYS COLLECTING BREECHING) 
ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ าเข้า 2 1/2 นิ้ว 
และแยกทางจ่ายจ านวน 2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย 
ชนิดเขี้ยวเดียวท าด้วยอลูมินียม (ไม่มีประตูเปิด-ปิด)

ขนาด(นิ ว)
FK.087 2 1/2

ข้อต่อแยกทางน ้าประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง ใชเ้ป็นหัวท่อประปา
ดับเพลิงทั่วๆไป ท าด้วยทองเหลือง 
(TWO WAYS FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD) 

ขนาด(นิ ว)
FK.094 4 × 2 1/2 × 2 1/2

ข้อต่อทางน ้าเข้าอาคารและข้อต่อท่อประปาดับเพลิง 
(FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชนิดทางรับน้ า 
2 ทาง แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ าไหลกลับใช้ติดต้ังกับ
ผนังตึก เพื่อรับน้ าจากรถดับเพลิงส่งไปตามตู้เก็บสายและ
หัวฉีดดับเพลิงประจ าอาคาร ท าด้วยทองเหลืองชุบ
โครเมี่ยมมีฝาปิดพร้อม (TWO WAY WALL 
COLLECTING HEAD WITH BLANK CAP)

ขนาด(นิ ว)
FK.088 4 ×2 1/2×2 1/2

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาด 
เมื่อหัวท่อประปากบัหัวทางสูบน้ าของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน 
(INSTANTANEOUS SINGLE COUPLING)

ขนาดทางน ้าเข้า(นิ ว)    ขนาดทางจ่ายน ้า(นิ ว)
FK.095 3 2 1/2
FK.096 4 2 1/2

แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจ้าอาคาร มีประตูปิด-เปิดน้ าแบบมาตรฐานของ
อังกฤษ (ANGLE VALVE)

ขนาดทางน ้าเข้า(นิ ว)    ขนาดทางจ่ายน ้า(นิ ว)
FK.089 2 1/2 2 1/2
FK.090 1 1/2 1 1/2

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัว
ท่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อดูดน้ าประจ ารถดับเพลิง ท าด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (DOUBLE FEMALE ADAPTER)

ขนาด(นิ ว)
FK. 097 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว

หรือ 3 1/2 นิ้ว

ข้อต่อท่อแยกทางน ้าประปาดับเพลิงรูปตัวที แบบเกลียว มีฝาปิดพร้อม 
ชนิดแยก 2 ทาง ใชเ้ป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆไป ท าด้วยเหล็กหล่อและ
ทองเหลือง (ตัว T),(ตัว Y) (TWO WAY FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD)

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน ขนาด 4 นิ้ว ส าหรับใชต้่อ
ท่อสูบน้ าประจ ารถเข้ากบัท่อประปาดับเพลิงท าด้วยทองเหลืองชบุโครเมี่ยม
(SUCTION HOSE COUPLING  OR  HYDRANT  ADAPTER)

ขนาด(นิ ว)
FK. 098 4x4

ขนาด(นิ ว)
FK.091  2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2  
FK.092 4×4×4
FK.093  4×2 1/2×2 1/2

ข้อต่อทางแยกน ้าจากหัวประปาดับเพลิง
(TWO WAYS DIVIDING BREECHING HYDRANT) 
ใชต้่อกับท่อประปาดับเพลิง มขีนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย 
แยกทางส่งน้ าเข้ารถดับเพลิง หรือเครื่องสูบน้ าหาบหามได้ 
2 ทาง แบบสวมเร็วชนิดเขี้ยวเด่ียวพร้อมมือถอื 
ไม่มีวาล์วเปิด-ปิดแยกทางส่งน้ า
ขนาด 2 1/2 นิ้ว 2 ทาง

ขนาด(นิ ว)
FK.085 4 x 2 1/2 x2 1/2

ข้อต่อท่อแยกทางส่งน ้าดับเพลิง 
(TWO WAYS COLLECTING BREECHING WITH 
CONTROLLED VALVE) ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ า
เข้า 2 1/2 นิ้วหนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ าจ านวน 2 ทาง 
ขนาด 2 1/2 นิ้ว แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว 
พร้อมประตูน้ าเปิด-ปิด ท าด้วยทองเหลือง

ขนาด(นิ ว)
FK.086 2 1/2

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ข้อต่อแยกทางน ้า (BREEGHING)

FK.099 ประแจ เปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง 
ใชห้มุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิง 
ตามมาตรฐานของกองต ารวจดับเพลิง 
(FIRE HYDRANT WRENCH)

FK.101 ประแจขันประตูน ้า ทางจ่ายน ้าดับเพลิง 
ท าด้วยเหล็กรูปตัว F
(FIRE HYDRANT WRENCH)

FK.100 ชะแลง ท าด้วยเหล็กหก
เหลี่ยม ส าหรับงัดขอบประตู หน้าต่าง 
และถอนตะปู (CROWBAR)

FK.102 ประแจขันข้อต่อท่อดูดน ้า
ท าด้วยทองเหลืองหล่อขึ้นรูป 
(SUCTION HOSE SPANNER)

อุปกรณ์ที่ใช้กับหัวท่อประปาดับเพลิง (COUPLING)



หัวกระโหลกกรองน ้าแบบเกลียว 
ส าหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและ
เครื่องสูบน้ าทั่วไป ท าด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง 
ไม่ผุกร่อนและไม่เกิดสนิม 
(SUCTION STRAINER SCREW TYPE)

ขนาด(นิ ว) 
FK.106 3
FK.107 3 1/2
FK.108 4

ข้อต่อโค้ง ใช้ต่อกับทางสูบน้ าขนาด 4 นิ้ว ด้านหนึ่ง 
อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากบัท่อสูบน้ าขนาด 3 นิ้ว เกลียว
ตัวผู้ ส าหรับใช้เป็นข้อต่อปรับขนาด ในกรณีที่ท่อ
ทางสูบน ้ากับท่อดูดมีขนาดต่างกัน ท าด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมียม (SUCTION ELBOW)

ขนาด(นิ ว) 
FK.110 4 นิ้ว ออก 3 นิ้ว
FK.111 3 นิ้ว ออก 3 นิ้ว

ขนาด(นิ ว) 
FK.109 3-4

ตะกร้าหวายกรองผง 
ส าหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ า ใช้กับท่อ
สูบน้ าของรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิด
หาบหามทั่วๆไป(RATTEN BASKETS)

FK.103 หัวท่อประปาดับเพลิง
(FIRE HYDRANT INLET PIPE SCREW)
ขนาดทางน้ าเขา้ 6 นิ้ว เกลียวแป๊ป ทางจ่ายน้ าออก
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 ทาง มีฝาปิดพร้อม ประตูน้ าฝัง
ดิน ใชต้ิดต้ังบนฟุตบาทหรือหรือบริเวณชุมชน เพื่อให้
รถดับเพลิงต่อท่อสูบน้ าใช้ดับเพลิงแบบมาตรฐานของ
กองต ารวจดับเพลิง 

FK.104 หัวท่อประปาดับเพลิง
(STAND PIPE INLET PIPE SCREW)
ขนาดทางน้ าเขา้ 4 นิ้ว เกลียวแป๊ป ทางจ่ายน้ าออก 
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ชนิดสวมเร็ว จ านวน 2 ทาง พร้อม
วาล์วและฝาปิด ใช้ติดตั้งบนฟุตบาทและเขตชุมชน 
โรงงานทั่วๆไป หรือภายในอาคารเป็นแบบมาตรฐาน
ของกองต ารวจดับเพลิง

FK.105 หัวท่อประปาดับเพลิง 
(FIRE HYDRANT INLET FLANGLE END)
แบบมาตรฐานของอเมริกา ขนาดทางน้ าเขา้ขนาด 6 
นิ้ว ชนิดหน้าแปลน ทางจ่ายน้ า 4 1/2 นิ้วเกลียว
มาตรฐาน หนึ่งทาง และทางจ่ายน้ า 2 1/2 นิ้ว
เกลียวมาตรฐาน  จ านวน 2 ทาง มีฝาปิดพร้อมทั้ง 
3 ทาง มีประตูปิด-เปิดน้ าในตัว 

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

หัวท่อประปาดับเพลิง (FIRE HYDRANT)

อุปกรณ์ของเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิงและท่อสูบน ้าดับเพลิง

ขวานดับเพลิง ชนิดหงอนเด่ียว ส าหรับทุบ งัด แงะ และกระทุ้งถอดกลอน
ของบานพับ (EMERGENCY FIRE AXE)

รายละเอียด
FK.112 ขนาด 6 ปอนด์ด้ามยาว 
ใช้ประจ ารถดับเพลิง,ประจ าอาคาร
FK.113 ชนิดด้ามสั้น ใช้ประจ าตัว

บันไดเลื่อนชนิดประจ้ารถดับเพลิง 
ท าด้วยอลูมิเนียม (ALUMINIUM EXTENSION LADDER)

FK.114 ชนิด 2 ตอน
FK.115 ชนิด 3 ตอน

FK.117 เข็มขัดช่วยชีวติ ท าด้วยไนล่อนอย่าง
ดี มีขอสับเหล็กสปริง ส าหรับใช้โยงยึดและห้อย
โหนตัวเมื่อต้องปฏิบัติงานในที่สูงหรือในที่
ล่อแหลมต่ออันตราย (LIFE SAFETY BELT 
HEAVY DUTY)

FK.116 เปลพยาบาล ท าด้วยผ้าใบหนา 
และหนังเทียมด้ามไม้มขีาเหล็กตั้ง 4 ขา 
พับเก็บได้ ใชใ้นกิจการดับเพลิงและกู้ภยั 
(STRETCHER)

เคร่ืองอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย



FK.118 เข็มรัดรั งสายส่งน ้าดับเพลิง 
ใชส้ าหรับรั้งสายดับเพลิง 
เพื่อโยงยึดบันไดหรือก าแพง
และใช้ช่วยยึดหัวฉีด
เพื่อผ่อนก าลัง 
(HOSE STRAP)

ฝาประกับฉุกเฉินป้องกันสายส่งน ้าแตกหรือรั่ว ท าด้วยหนังอย่างดี มีเข็มขัดหรือท าด้วยทองเหลือง
ติดบานพับเหล็กล็อคใช้ประกับสายส่งน้ าดับเพลิง ที่ช ารุดร่ัวไหลขณะท าการฉีดน้ าดับเพลิง 
(EMERGENCY HOSE JACKET)

ชนิดท้าด้วยหนัง ขนาด (นิ ว)
FK.119 1 1/2
FK.120 2 1/2

ชนิดท้าด้วยทองเหลือง   ขนาด (นิ ว)
FK.121 1 1/2
FK.122 2 1/2

FK.123 สะพานเหล็กข้ามสายส่งน ้าดับเพลิง  
ใชใ้นกรณีที่ต้องการวางสายผ่านถนนที่มีการ
สัญจรของยานพาหนะ เพื่อช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติการดับเพลิงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
กังวลว่าสายจะแตกหรือช ารุดเพราะถกูทบั 
(COLLAPSIBLE STEEL HOSE BRIDGES)

ประเก็นยางข้อต่อ มีทุกชนิด ทุกแบบ ใช้กับผสายดับเพลิงและข้อต่อท่อทางต่างๆ 
ทุกแบบ มีหลายขนาด  (RUBBER SEAL FOR COUPLING)

ขนาด (นิ ว)
FK.124 1 1/2
FK.125 2
FK.126 2 1/2

ขนาด (นิ ว)
FK.127 3
FK.128 3 1/2
FK.129 4

FK.130 น ้ายาดับเพลิงเคมี 
ชนิดโฟมคอมเปาวด์ ขนาดจุ 5 แกลลอน ชนิดถังพลาสติก 
ส าหรับประจ ารถดับเพลิงทั่วไป ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก
ไม้,ผ้า, กระดาษและน้ ามนัไวไฟ (PROTEIN FOAM COMPOUND)  
ขนาดจุ 5 แกลลอน

FK.131 น ้ายาดับเพลิงเคมี 
ชนิดโฟม AR AFFF 3% - 6% ขนาดจุ 5 แกลลอน 
ชนิดถังพลาสติก ส าหรับประจ ารถดับเพลิงทั่วไป 
ใชด้ับเพลิงที่เกิดจากไม้, ผ้า,กระดาษ,และน้ ามันไวไฟ 
(AFFF FOAM CONCENTRATE) ขนาดจุ 5 แกลลอน

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

เคร่ืองอุปกรณ์ของสายดับเพลิง

น ้ายาดับเพลิง

FK.161 ตู้โลหะเก็บสายส่งน ้าดับเพลิงประจ้าอาคาร พร้อมที่คล้องสายแบบปลดเร็วหัวฉดีแบบปรับฝอยได้ 
และสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดทนความอดัดันได้สูง มีวาล์วเปิด-ปิดน้ าพร้อมขอ้ต่อทางจ่ายน้ าแบบสวมเร็ว ใช้กับสายส่งน้ าดับเพลิง
ขนาด 1.5, 2.5 นิ้ว ยาว 20, 30 เมตร มี 2 แบบ คือ แบบตู้เหล็กทั้งชุด สแตนเลสทั้งชุด และแบบตู้เหล็กกรอบสแตนเลส กระจกมีทั้ง
ธรรมดาและนิรภัย มีชนิดติดฝังไว้ในฝาผนัง และชนิดติดลอยแขวนฝาผนัง แบบมาตรฐานของอเมริกา

ตู้เก็บสายส่งน ้าดับเพลิง อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตู้โลหะท าด้วยเหล็กเคลือบสีแดง ด้านบานประตูเป็นกระจกใส และกุญแจกดล็อค
- สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดไนล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โปลีเอสเตอร์ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
ชนิดอลูมิเนียมหรือทองเหลือง
- หัวฉีดดับเพลิงแบบสวมเร็วชนดิอลูมิเนียมหรือทองเหลือง
หมายเหตุ : ขนาดความยาวของสายม ี20 เมตร และ 30 เมตร
FK.162 ตู้เก็บสายขนาด 1.5 นิ้ว
FK.163 ตู้เก็บสายขนาด 2.5 นิ้ว

ตู้เก็บสายส่งน ้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ตู้เก็บสายส่งน ้าดับเพลิงแบบ Fire Hose Reel และอุปกรณ์ดับเพลิง

Complete Set Fire Hose Reel 
- เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงท าด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 16 หรือ เบอร์ 18 บานประตูเปิด - ปิดได้ขนาด 80 x 110 x 35 ซม.
- สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางม้วนแขง็แบบอตัโนมัติขนาด 1 นิ้ว X 100 ฟุต(30 เมตร)
- บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ าชนดิสวมเร็วทองเหลืองและฝาอุดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
- บานพับรุ่นสลัก
- กุญแจล็อคกดเด้ง
- กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.
- หัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว

ตู้เก็บสายส่งน ้าดับเพลิงแบบ Fire Hose Rack และอุปกรณ์ดับเพลิง

Complete Set Fire Hose Rack
- ตู้เก็บอุปกรณ์ ท าด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ ขนาด 80 x 100 x 30 ซม. พร้อมกระจกใส และกุญแจล็อด 
- สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดทอด้วยใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ สีขาว เคลือบยางใน ขนาด 1.5 นิ้ว X 30 เมตร พร้อมข้อต่อแบบ
หัวอัดเกลียวอเมริกัน ชนิดทองเหลือง พร้อมกล่องแล็คคล้องสาย และนิปเปิ้ลแล็คทองเหลือง
- หัวฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1.5นิ้ว ล าตรงและปรับฝอย
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลืองใช้กับสาย 2.5 นิ้ว
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ใช้ดับเพลิงทุกชนิด

ชุดตู้เก็บชุดดับเพลิง Fire Fighting Suit Cabinet

ตู้เก็บชุดดับเพลิง วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดงขนาด 120 x 160 x 50 ซม.
ขาตั้งสูง 10 ซม. ตู้เหล็กสีแดง บานประตูแบบ 2 ด้าน 
เป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก มีกุญแจล็อคเปิด – ปิด เหมาะ
ส าหรับเก็บชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เช่น 
เส้ือดับเพลิง หมวด ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น

FK.164  ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
- ตู้โลหะเก็บเครื่องดับเพลิงประจ าอาคาร มี 3 แบบ คือ

- แบบตู้เหล็กกรอบเหล็ก
- แบบตู้สแตนเลสกรอบสแตนเลส
- แบบตู้เหล็กกรอบสแตนเลส

- มีชนิดฝังไว้ในฝาผนัง และติดลอยไว้กับผนัง
- ขนาดของตู้มีหลายขนาดให้เลือก 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้

FK.165  ขาตั งเครื่องดับเพลิงยกหิ ว (แบบตั งพื น)
ท าด้วยสแตนเลส พร้อมแผ่นป้าย (Portable Fire 
Extinguisher Stand) 

ตู้เก็บเคร่ืองดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER CABINET)

แบบถังเดี่ยว แบบถังคู่



FK.170  Photoelectric Smoke Detector
ตัวตรวจจับควันไฟนี้จะท างานโดยหลักการหักเหของแสงซ่ึงจะส่งสัญญาณและIndicating Lamp จะติดขึ้นฐาน สามารถสับเปลี่ยนกันได้
ระหว่าง Heat กับ Smoke มี Indicating Lamp สามารถใช้ตู้ควบคุมได้ทุกชนิด ที่ใช้ไฟ DC.24V

FK.171  Rate of Rise Heat Detector
เป็นตัวตรวจจับความร้อนที่อณุหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน 15°F ภายใน 1 นาที ฐานสามารถเปลี่ยนกนัได้ระหวา่ง Head กับ Smoke 
มี Indicating Lamp สามารถใช้ตู้ควบคุมได้ทุกชนิดที่ใช้ไฟ DC.24V

FK.172  Bell 6" 24V
ปกติแล้วจะติดต้ังคู่กับตัวแจ้งเหตุอัคคีภัย (Manual Station) ซ่ึงให้ความดังมากกว่า 100 Db.ที่ความห่าง 1 ม.จึงเหมาะสมที่จะติดต้ัง
ในโรงงาน, หน้าร้าน,อาคาร, บริษัทที่มีผู้คนจ านวนมาก กินไฟน้อย เพราะเป็นแบบขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์

FK.173  Electronic Siren
เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการติดตั้งแทนเสียงกระดิ่ง เครื่องนี้สามารถแยกเสียงตามโซนพื้นที่ที่ก าหนดได้แตกต่างกันในแต่ละโซนได้ถึง 3 เสียง 
จึงสามารถท าให้รู้พื้นที่เกดิเหตุได้ทันท่วงทีจากเสียงก่อนที่จะเดินไปดูที่ตู้ Control

FK.174  Break Glass
จะท างานเม่ือเรากดปุ่มทีก่ระจก สัญญาณจะถูกส่งไปยังตู้ควบคุมเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว เป็นแบบกระจกกดแล้วแตก ซ่ึงสามารถรูไ้ด้
ทันทีที่มีคนกดแจ้ง

FK. 175  Manual Station
จะท างานเม่ือเรากดปุ่มทีก่ระจก สัญญาณจะถูกส่งไปยังตู้ควบคุม เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว และเป็นแบบกดแล้วสามารถ 
Reset ให้หยุดได้ทันที

FK.166 หัวสปริงเกอร์  แบบ upright เป็นแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติได้รับมาตรฐาน UL ซ่ึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. 
เหมาะกับการติดตั้งในโรงจอดรถ โกดังเก็บของ แบ่งออกเป็นสีและอณุหภูมิดังนี้ สีส้ม (57   C) ,สีแดง(68   C) ,สีเหลือง(79   C) ,สีเขียว(93   C) ,สีฟ้า
(141   C) ,สีม่วง(182   C)

FK.168 หัวสปริงเกอร์ แบบ Side wall เป็นแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติได้รับมาตรฐาน UL ซ่ึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. 
เหมาะส าหรับการติดตั้งในห้องพักของโรงแรมหรือทางขึ้นลงอาคาร แบ่งออกเป็นสีและอุณหภมูิดังนี้ สีส้ม (57   C) ,สีแดง(68   C) ,สีเหลือง(79   C) ,
สีเขียว(93   C) , สีฟ้า(141   C) ,สีม่วง(182   C) 

FK.169 Foam Head (หัวฉีดโฟม) 
เป็นหัว Sprinkler ชนิดใช้กับน้ ายาโฟม เหมาะส าหรับพื้นที่เกบ็ของ Solvent ต่างๆ เช่น ห้องเก็บสี หรือคลังน้ ามัน

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

เคร่ืองหัวสปริงเกอร์

เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System)



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

FIRE ALARM CONTROL PANEL 1-30 ZONE
FK.176 Features

- Zoned Visual Red Alarm and Yellow Trouble Indicators.
- Continuous Signal During Alarm.
- Built-In Battery Charger.
- Low / No Power and Battery Detection. 
- Automatic Loading and Testing of Battery.
- Battery Lead Reversal Protection.
- Evacuate (Alarm Resound).
- Led Test.

Electrical
- Mains Supply :240 V AC 50 / 60 Hz ± 10%
- Battery Voltage :24V DC
- Charging Voltage Protection :1.6Ah Glass Fuse
- Sounder Output :24V Nominal EOL 10K resistor
- Auxiliary Contacts :Glass Fuse
- Mains Supply Protection :Glass Fuse
- Sounder Protection :2 × 500 mA Glass Fuse
- Reverse Battery Protection :Charger Glass Fuse
- Zone EOL (4/12/20/28 zone) :5.6K Resistor

FK.177  สเปรย์ท าความสะอาดตัวจับควัน (Dust Air™)
เพียงฉีดสเปรย์ท าความสะอาดลงในช่องสัญญาณตัวจบัควันเพียงนดิเดียว สามารถท าให้คราบฝุ่น คราบน้ ามันก๊าซบางชนิด แมลง และ
ความชื้นที่เกาะอยู่ในนั้นหมดไป ควรท าความสะอาดอยา่งสม่ าเสมอ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องของการจัดสัญญาณ อีกทั้ง
เป็นการใช้สเปรย์นี้เป็นการท าความสะอาดอย่างถกูวธิี และท าให้ยืดอายกุารใช้งานของตัวจบัควันได้นานยิง่ขึ้น ได้รับมาตรฐาน UL

FK.179  สเปรย์ทดสอบตัวจับควัน (SMOKE DETECTOR TESTER)
การเตรียมพร้อมโดยการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง และการตรวจสอบ ทดสอบ อย่างผิด
วิธีโดยใช้ควันในรูปแบบอื่นๆ จะท าให้ตัวจับควนัเส่ือมสภาพอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแน่นอน ในการทดสอบอุปกรณ์จับควันทั้งแบบ 
Photoelectric และแบบ Inization ด้วย Formuration of Aerosol Particles (ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว) จึงจ าลองทุกสภาวะของ
การเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ท าให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจบัควัน พร้อมที่จะท างานเมื่อเจอเหตุการณ์จริง ได้รับมาตรฐาน UL

FK.178  แผ่นทดสอบตัวจับความร้อน (HEAT DETECTOR TESTER)
การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนวิธทีี่ผิด เช่น โดยใช้เครื่องเป่าผม หรืออุปกรณ์ท าความร้อนต่างๆ อาจท าให้อปุกรณ์ตรวจจับความ
ร้อนเสียหายได้ ทั้งยังเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จา่ยทีสู่งเกินความจ าเป็น Head Detector Tester เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจดัปัญหาขัน้ต้น โดย
แผ่น Heat Pack จะให้ความร้อนที่อณุหภูมิ 140° -150°F ภายในเวลา 1 นาที และใช้งานได้ถึง 30 นาที/ห่อ โดยไม่มีสารพิษที่เป็นภัยต่อ
บุคคลในขณะทดสอบ และยังสะดวกรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ครบชุด เพราะไม่ต้องใช้บันไดในการปีนป่าย ได้รับมาตรฐาน UL
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