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ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดติดต้ัง
ประจําท่ีเปนระบบดับเพลิงดวยแกสชนิดหนึ่ง
ซึง่นยิมติดต้ังตามสถานท่ีตางๆ อยางกวางขวาง
รวมท้ังบนเรือเดินสมุทร

ขอดขีองระบบดบัเพลงิดวยแกส
 ไมสรางความเสียหายใหกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนกิส อุปกรณสือ่สารและอุปกรณไฟฟา
 ใชเวลานอยในการความสะอาดและ

จดัการพืน้ท่ีหลังจากไฟดับ
แตก็มีขอเสีย เชน
 แกสดับเพลิงบางชนิดเปนอันตราย

ตอมนุษย
 โดยสวนใหญ ระบบแกสใหความเย็น

ไดนอยกวาระบบดับเพลิงดวยน้ํา
 มีปริมาณแกสท่ีใชดับเพลิงจํากัดตาม

ขนาดของท่ีบรรจ ุตางกบัการใชน้าํท่ีสามารถสง
น้ําเขาไปดับเพลิงอยางตอเนื่องไดไมจาํกัด

แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนสาร
ผสมของสารคารบอนกับออกซิเจน ท่ีอุณหภูมิ
และความดันบรรยากาศ เปนแกสไมมีสี ไมมี
กล่ิน และไมเปนตัวนําไฟฟา หนักกวาอากาศ
ประมาณ 50% ใหการทําความเย็นท่ีนาพอใจ
แมอยูในระดับจํากัด และแกสจะแพรกระจายสู
บรรยากาศหลังจากฉีดดับเพลิงทําใหไมท้ิงคราบ
สกปรกไว

เนือ่งจากแกสคารบอนไดออกไซดทําให
ออกซเิจนในบรรยากาศลดลงทําใหไมเอ้ืออํานวย
ตอสิ่งมีชีวิต อัตราสวนผสม 6%-7% เปนขีด
จํากัดตํ่าสุดท่ีสามารถทําอันตรายตอมนุษยได

ท่ีอัตราสวนผสมตํ่ากวา 10% มนุษยสวนใหญ
จะหมด สติภายในระยะเวลาสัน้ๆ ดวยเหตุนีเ้อง
กอนจะปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกมา
ดับเพลิงจะตองแนใจวาคนในหองนัน้ท้ังหมดได
อพยพออกมาขางนอกเรียบรอยแลว

ประสทิธภิาพดบัเพลงิ
คารบอนไดออกไซดมีประสทิธภิาพสงูใน

การดับไฟ Class A (ไม กระดาษ ฯลฯ) Class B
(ของเหลว/แกสไวไฟ) Class C (อุปกรณไฟฟา)
โดยการเขาแทนทีอ่อกซเิจนทีจ่าํเปนตอการเผาไหม
อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซดจะตองมี
ปรมิาณเพียงพอตอการลดความรอนของเพลงิไหม
ใหลงมาอยูในระดับตํ่ากวาอุณหภูมิจุดติดไฟได
ดวยตัวเอง (Auto-ignition Temperature) การลด
ปริมาณออกซิเจนเหลือ 15% เพียงพอสําหรับ
การดับไฟซึง่การเพิม่ปริมาณคารบอนไดออกไซด
เปน 28.5% สามารถทําใหออกซเิจนมีปริมาณ
ลดลงเหลือ 15% แตตองทําใหอัตราสวนผสมของ

คารบอนไดออกไซดคงอยูในระดับนี ้(28.5%)
ตอไปเนือ่งจากมีแกสบางสวนเล็ดรอดหรือร่ัวซมึ
ออกไปจนอาจมีปริมาณไมเพยีงพอสาํหรับดับไฟ

ท้ังนี ้คารบอนไดออกไซดไมสามารถดับ
ไฟ Class D (ไฟไหมโลหะท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยา
ไฟไหมโลหะประเภทไฮไดรดและโลหะท่ีปลอย
ออกซิเจนออกมาไดเอง อาทิเชน แม็กนีเซียม
โปแตสเซียม โซเดียม และเซลลูโลสไนเตรท)
ซึ่งไฟ Class D ตองควบคุมหรือดับดวยสารดับ
เพลิงชนิดพิเศษและใชวิธีการเฉพาะตัว

การใชงานระบบคารบอนไดออกไซด
(CO2 System Applications)

ระบบคารบอนไดออกไซดเปนระบบดับ
เพลิงดวยแกสชนิดหนึ่งโดยใชรูปแบบการฉีด
ทวมหอง (Total Flooding) เปนหลัก เพื่อให
คารบอนไดออกไซดเขาแทนท่ีออกซิเจนอยาง
เพียงพอจนปริมาณออกซิเจนเหลืออยูในระดับ
ท่ี ไมสามารถทําให เกิดการลุกไหมตอไปได
สาํหรับระบบคารบอนไดออกไซดบนเรือนยิมใช
ติดต้ังในพืน้ท่ีลักษณะตอไปนี้

1. พืน้ท่ีหองเคร่ืองจกัร หองเคร่ืองสบูน้าํ
และพืน้ท่ีลักษณะใกลเคียงท่ีมีความเสีย่งตอการ
เกิดเพลิงไหม Class B

2. พื้นท่ีคลังสินคาหรือท่ีจัดเก็บวัสดุท่ีมี
ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม Class A

ระบบติดตั้งในพื้นที่หองเครื่องจักร
(Machinery Space Systems)

พื้นท่ีซึ่งเปนหองเคร่ืองจักร หองเคร่ือง
สบูน้าํ หรือพืน้ท่ีลักษณะใกลเคียงซึง่มีความเสีย่ง
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ตอการเกิดเพลิงไหม Class B โดยเพลิงไหม
ประเภทนี้มีการจุดติดและลุกลามอยางรวดเร็ว
สวนใหญเปนเพลิงไหมพื้นท่ีกวาง (Pool Fire)
หรือไฟจากน้าํมันพุง (Jet Fire) หรือฉีดเปนฝอย
(Spray Fire) จากน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน
หลอล่ืนท่ีมีความดัน สงผลใหความรอนกอตัว
ข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญและ
จาํเปนตองปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกมา
ในปริมาณท่ีเพียงพอภายในเวลาท่ีรวดเร็วเพื่อ
ยับยั้งการขยายตัวของเพลิงไหม อีกท้ังยังเปน
การปองกนัความรอนสะสมในพืน้ท่ีซึง่อาจทําให
โครงสรางเกิดความเสียหาย ท้ังนี้ เปนเร่ืองท่ี
เปนไปไมไดท่ีจะรักษาอัตราสวนผสมของคารบอน
ไดออกไซดไวเทาเดิมเนื่องจากความรอนจะ

ท่ีเรียกวา “Flashover” ซึ่งเชื้อเพลิงภายในหอง
ท้ังหมดรอนจนถึงอุณหภูมิลุกไหม (Ignition
Temperature) ของตัวเอง จากนั้นจะลุกไหม
พรอมกันอยางรวดเร็ว โดยการดับไฟ Class A
เปนเร่ืองคอนขางยาก เนือ่งจากวัสดุเชือ้เพลิงมัก
มีฉนวนความรอนหอหุมวัสดุเชื้อเพลิงอยู และ
โดยปกติพืน้ท่ีหรือหองเกบ็สนิคาจะปดอยูจนกวา
จะมีการขนถายโดยพาหนะ เม่ือเกิดเพลิงไหม
ข้ึนจะมีการขนถายเชือ้เพลิงออกไปจากพืน้ท่ีแตก็
จาํเปนตองฉีดสารจากหัวฉีดหลักออกมาดับไฟ
ตอไปเพราะยงัมีเพลิงไหมหลงเหลืออยู เปนการ

ปองกันอุณหภูมิเพิ่มข้ึนถึงขีดสุดจนกระท่ังเกิด
การลุกไหมท่ัวท้ังหองพรอมกัน

หลกัการทัว่ไปในการตดิตัง้ระบบ CO2

ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดติดต้ัง
บนเรือ มีขอไดเปรียบเม่ือเปรียบกับระบบแกส
ชนิดอ่ืนคือประสิทธิภาพการดับไฟสูงในขณะท่ี
ราคาการออกแบบติดต้ังและใชงานคอนขางตํ่า
แตมีความเสีย่งรายแรงตอบคุคลเนือ่งจากทําให
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศลดลงจนทําให
เกิดการขาดอากาศหายใจ นอกจากนีย้ังมีเร่ือง
ของผลท่ีเกดิข้ึนจากการดับไฟ ระบบคารบอนได
ออกไซดทํางานรวมกบัระบบตรวจจบัเพลิงไหมซึง่
ระยะเวลาระหวางการตรวจจบักบัการปลอยสาร
ออกมาดับเพลิงคอนขางจะนาน เม่ือรวมความ
ไมแนนอนในการอพยพและความกังวลกับผล
กระทบตอบคุคลในพืน้ท่ีซึง่ทําใหเกดิการหนวง
เวลาการฉีดสารออกไปโดยไมจาํเปนหรือในบาง
กรณีถึงข้ันไมมีการปลอยออกมา ทําใหระบบ
ดับเพลิงชนิดนี้ไมไดผลเทาท่ีควร จากไฟขนาด
เล็กท่ีเกดิข้ึนอาจขยายตัวเปนไฟขนาดใหญสราง
ความเสยีหายแกชวีติและทรพัยสนิปรมิาณมากได

ในการใชงานระบบดับเพลิงคารบอนได
ออกไซด หากไมทําความเขาใจอยางถองแท
เกี่ยวกับลักษณะการทํางานและขอจํากัดของ
ระบบจะทําใหประสทิธภิาพการทํางานมีนอยลง
คําแนะนาํตอไปนีคื้อแนวทางการปฏิบติัท่ีถกูตอง
สําหรับระบบคารบอนไดออกไซดติดต้ังบนเรือ
เนนความสาํคญัของกระบวนการควบคมุการทาํงาน
และการฝกใชงาน ตลอดจนขอจาํกดัสาํคัญท่ีควร
นําไปพิจารณาเพ่ือประสทิธภิาพและความปลอดภยั

การปองกันความเสี่ยงตอชีวิตมนุษย
(Safeguarding against risks to human life)

อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซดท่ี
มากกวาระดับทีกํ่าหนดไวในการใชดับไฟเปนปญหา
หลักของความปลอดภัย กฎความปลอดภัยของ

ทําลายคารบอนไดออกไซดไปสวนหนึ่ง ในชวง
ท่ีเกิดกระบวนการทําความความเย็นเพลิงไหม
(คารบอนไดออกไซดทําใหไฟเยน็ลงแตตัวเองก็
สลายตัวไปพรอมกบัความรอนท่ีถกูกาํจดัออกไป)

ระบบตดิตัง้ในพืน้ทีค่ลงัสนิคา (Cargo
Hold Systems)

 โดยท่ัวไป ไฟท่ีเกดิข้ึนในพืน้ท่ีคลังสนิคา
จะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง Class A ท่ีติดไฟไดโดย
เร่ิมตนจากการไหมชาๆ และเกิดควันปริมาณ
มาก เม่ือมีความรอนเพิ่มข้ึนภายในหองจนถึง
ขีดสดุก็จะเกิดการลุกไหมพรอมกันท้ังหองหรือ
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บางสถาบันถึงข้ันหามใชคารบอนไดออกไซด
เปนสารดับเพลิงในพืน้ท่ีมีคนเขาไปในการทํางาน
ปกติ ตัวอยางเชน กฎความปลอดภัยท่ีใชใน
อุตสาหกรรมแกสและน้ํามันนอกชายฝ งของ
ประเทศนอรเวย สาํหรับกฎความปลอดภัยทาง
ทะเล (SOLAS; Safety of Life at Sea) ขององคกร
เดินเรือสากล (IMO; International Maritime
Organization) ไมหามการใชคารบอนไดออกไซด
ปกปองหองเคร่ืองจกัรของเรือ หรือหองอ่ืนๆ ท่ีมี
คนเขาไประหวางการปฏิบติังานปกติ แตจะตอง
มีมาตรการความปลอดภัยเพือ่ปองกนัอันตราย
หลายประการ อาทิ มีระบบควบคุมอินเตอรล็อค
2 ตัวแยกจากกนั สญัญาณเตือนกอนปลอยสาร
และการหนวงเวลาการฉีดสารเพือ่ปองกันคนท่ี
อยูในหองเคร่ืองจักร อยางไรก็ตาม SOLAS ไม
อนญุาตใหติดต้ังถงัคารบอนไดออกไซดชนดิยกห้ิว
ในพื้นท่ีอยูอาศัยบนเรือเนื่องจากมีความเสี่ยง
จะเกดิอันตรายตอคน

ความมัน่ใจเรือ่งเวลาการปลอยสารและ
ประสทิธภิาพการตอบโตภาวะฉกุเฉนิเมือ่เกิด
เพลิงไหม (Ensuring timely and effective
emergency response during a fire)

การตอบโตภาวะฉุกเฉินการเกดิเหตุเพลิง
ไหมในหองเคร่ืองจักรสามารถจัดการได และมี
ประสทิธภิาพหากบคุลากรผูมีหนาท่ีรับผดิชอบ
ไดรบัการฝกฝนการใชงานระบบดับเพลงิอยางถกูตอง

ชวงเวลาท่ีตัดสนิใจจะปลอยสารดับเพลิง
จากระบบท่ีติดต้ังไวเปนเร่ืองมีความสาํคัญท่ีสดุ
ในกระบวนการตอบโตเหตุเพลิงไหม อีกท้ังยัง
เปนปญหาหลักในการใชงานระบบดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดในหองเคร่ืองจักรอีกดวย
ท้ังนีมี้ขอพิจารณาดังนี้

 การหนวงเวลาปลอยสาร (Delayed
Release) : โดยท่ัวไป เพลิงไหมท่ีเกดิข้ึนในหอง
เคร่ืองจกัรซึง่เกีย่วของกบัของเหลวไวไฟ จะตอง
ปลอยคารบอนไดออกไซดในปริมาณท่ีเพยีงพอ
ออกมาดับไฟอยางรวดเร็วเพือ่ยบัยัง้การขยายตัว
ของเพลิงไหม แตมีผลของการศึกษาวิจับพบวา
การอพยพ การรวมพลและการนับจํานวนคน
ขณะเกดิไฟไหมในหองเคร่ืองจกัรใชเวลามากกวา
ท่ีคาดการณไว เนื่องจากผูปฏิบัติงานในหอง
เคร่ืองจักรไมอยูนิ่งเพราะตองว่ิงวุนเพื่อจัดการ
ความเรียบรอยของอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ
กอนจะออกมา ทําใหนบัจาํนวนยาก ลาชา และ
เกิดความสับสน

 หองเครื่องจักรไมไดผนึกอยางดี

กอนปลอยสาร (Engine room not properly
sealed prior to release) : ความสามารถใน
การดับเพลิงของแกสข้ึนอยูกับความผนึกแนน
ของพืน้ท่ีหรือหองท่ีตองการปองกนั มีบอยคร้ังท่ี
ประสิทธิภาพของคารบอนไดออกไซดลดลง
เนื่องจากมีการร่ัวซึมออกไปจากหองผานทาง
ประตูปดไมสนทิ ชองเปด หรือทอระบายอากาศ

 ปรมิาณแกสดบัเพลงิทีจั่ดเตรยีมไว
มีจํากัด (Limited availability of fire-extinguishing
agent) : เนื่องจากปริมาณคารบอนไดออกไซด
ท่ีใชในระบบมีจํากัดสําหรับการฉีดดับไฟคร้ัง
เดียวในพื้นท่ีปกปองบนเรือ หากการฉีดสารมี
ปญหาจะสงผลกระทบดานลบตอการดับเพลิง
คอนขางมาก

 การกลบัเขาไปในหองกอนเวลาและ
การระบายอากาศหองเครือ่งจักรหลงัปลอยสาร
(Premature re-entry into and ventilation of
the engine room after release) : การกลับเขา
ไปในหองหลังจากเกิดเพลิงไหมและปลอยแกส
ออกมาดับไฟเปนเร่ื องอันตรายท่ีสุด แกส
คารบอนไดออกไซดทําความเย็นไดอยางจาํกัด

อุณหภูมิของอุปกรณและโครงสรางภายในหอง
เคร่ืองจกัรจงึอาจยงัคงสงูอยู โดยเฉพาะใน กรณี
มีการปลอยสารออกมาดับไฟคอนขางชา (ใช
เวลานานกวาจะปลอยสาร) อีกท้ัง นักดับเพลิง
ท่ีกลับเขาไปในหองท่ีมีการฉีดสารเร็วเกินไป มี
แนวโนมจะนาํออกซเิจนขาไปในหองเปนปริมาณ
จนอาจเกดิการจุดติดไฟข้ึนมาใหมได

การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)
SOLAS อนุญาตใหใชระบบดับเพลิงท่ี

เปนแกส โฟม หรือน้ําสําหรับการปกปองหอง
เคร่ืองจักรบนเรือ สารดับเพลิงบางชนิดทํางาน
ไดดีกวาชนิดอ่ืนในบางกรณี แตท้ังหมดลวนมี
ขอจาํกดับางอยางในการดับเพลิง ดังนัน้กอนจะ
ติดต้ังระบบดับเพลิงบนเรือตองศึกษาขอดีขอเสยี
ของระบบดับเพลิงแตละชนดิใหถองแทเสยีกอน
ท้ังนี้ ตองใหความสาํคัญกับความปลอดภัยของ
ผู ปฏิบั ติงานในพื้ นท่ี ติดต้ั งเปนอันดับแรก
จากนั้นใหพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีอยูของระบบ
รวมถึงขอจํากัดตางๆ การใชงาน

หากพิจารณาเฉพาะเร่ืองประสิทธิภาพ
ดับเพลิงระบบอ่ืนๆ ไมวาจะเปนฮาโลคารบอน
แกสเฉ่ือย หรือละอองน้าํละเอียด (Water Mist)
มีคุณสมบัติเทียบเทาคารบอนไดออกไซด แต
ตัวแปรท่ีมีผลตอการพจิารณาในประเด็นประเมิน
ความเสี่ยงและกระบวนการคดเลือก ไดแก

 ระบบแกสดับเพลิงชนดิอ่ืนมีอันตราย
ตอคนนอยกวาคารบอนไดออกไซด แตแกสดับ
เพลิง เชน แกสฮาโลคารบอน ระหวางการดับไฟ
อาจผลิตสารท่ีทําใหคนเสียชีวิตข้ึนมาได
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 ไมเพยีงแคคารบอนไดออกไซดเทานัน้
ระบบแกสดับเพลิงท้ังหมด มีปญหาเร่ืองการ
ร่ัวไหลของแกสออกจากพืน้ท่ีปกปองหลังการฉีด
และเนื่องจากเปนการฉีดดับไฟคร้ังเดียวใน
ปริมาณท่ีจาํกดัจงึอาจมีผลดานลบตอการดับไฟ
โดยเฉพาะการทําความเย็นเพลิงไหมได

 ระบบละอองน้าํละเอียดสามารถทํางาน
ไดเร็วกวาระบบแกส เนือ่งจากไมจาํเปนตองปด
ชองเปด ปดระบบระบายอากาศ หรืออพยพ
คนออกจากพืน้ท่ีกอนการฉีดน้าํ

 ระบบละอองน้ําละเอียดใชเวลาดับไฟ
นานกวาระบบแกส แตระบบละอองน้ําละเอียด
สามารถทําความเย็นและควบคุมควันไดดีกวา
อีกท้ังสามารถสงน้าํเขาระบบไดอยางไมจาํกดัได

 ระบบแกสดับเพลิงทํางานไดดีในการ
ปองกนัแบบสามมิติ (ไฟท่ีมีความลึก) ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพของระบบละอองน้ําละเอียด อาจ
ไดรับผลกระทบดานลบจากตัวแปรตางๆ เชน
ขนาดของเพลิงไหม ระดับความเสียหายจาก
เพลิงไหม  การระบายอากาศ และลักษณะ
ภายในของพื้นท่ีปกปอง

ขอแนะนํา (Recommendations)
สําหรับเจาของเรือท่ีจําเพาะเจาะจงจะ

ติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซด ขอแนะนําให
คํานึงถึงอันตรายจะเกิดข้ึนจากการใชงาน และ
ทําการปองกนัไวกอนดวยการเตรียมกระบวนการ
ท่ีถกูตอง การฝกอบรมท่ีเหมาะสมและการซอม
บํารุงท่ีวางแผนไวลวงหนา เรือบางลําติดต้ัง
ระบบปองกนัราคาแพ งและมีความปลอดภัยสงู

แตเนื่องจากขาดขอมูลในการใชระบบเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินสําหรับผูปฏิบติังานท่ีเพียงพอสงผล
ใหระบบดอยประสทิธภิาพลงไปอยางนาเสยีดาย
ดังนัน้ควรปฏิบัติตามขอแนะนาํดังตอไปนี้

 ฝกซอมการใชงานระบบเปนประจํา
โดยจําลองสถานการณท่ีเหมือนจริงท่ีสุดเทา
ท่ีจะทําได

 จะตองมีขอมูลกําหนดกระบวนการ
ตอบโต เหตุฉุกเฉินท่ีแนนอนเพื่ อใหลูกเรือ
นําไปใชปฏิบัติในทุกข้ันตอนซึ่งตองรวมถึง

 แนวทางปฏิบัติกอนการปลอยแกส
คารบอนไดออกไซด

 ข อแนะนําเกี่ ยวกับระยะเวลาการ
ปลอยใหหองเย็นลงกอนกลับเขาไป และการ
ระบายอากาศ

 การติดตอสือ่สารกบับคุคล หรือหนวย
งานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก

 กระบวนการอพยพและรวมพลตอง
เปนระบบท่ีงายแตเชือ่ถอืไดในการนบัหัวบคุคล
ท้ังนี้เพื่อไมใหเกิดพลาดในการระบุบุคคลใน
สถานท่ีนั้น

 แผงบงัคับดวยมือ ทอ ปายแนะนาํการ
ใชงานและปายสัญลักษณตางๆ ของระบบ
คารบอนไดออกไซดจะตองเปนไปตามมาตรฐาน
กาํหนด

 ผูท่ีจะทําหนาท่ีปลอยสารดับเพลิง ตอง
เปนบคุคลใดบุคคลหนึง่ในบญัชรีายชือ่ผูอพยพ
ท่ีไดรับแตงต้ัง

 กระบวนการซอมบํารุงระบบดับเพลิง

คารบอนไดออกไซดติดต้ังบนเรือตองรวมถงึขอ
แนะนาํของผูผลิตและใชขอมูลพืน้ฐานอางอิงจาก
แนวทางปฏิบติัของ IMO (MSC.1/Circ.1318)

 การบริการระบบคารบอนไดออกไซด
ภายในชวงเวลาท่ีกําหนดตองทําโดยผูบริการ
ท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูผลิตอยางเปนทางการ
เทานั้น

 ตองมีการตรวจสอบเปนประจาํเพือ่ให
แนใจวาเสนทางอพยพและทางออกมีเคร่ืองหมาย
ระบุ เปดโลง และไมสิ่งกีดขวางตลอดเวลา

 ตองเนนใหผูปฏิบติังานรับรูถงึอันตราย
ของคารบอนไดออกไซด มีการฝกอบรมเพื่อ
สรางประสบการณและสรางความเขาใจใหเกิด
กบัผูปฏิบติังานเกีย่วกบัการใชงาน ขอจาํกดั และ
อันตรายตางๆท่ีเกี่ยวของหรือเกิดจากระบบ
คารบอนไดออกไซดท่ีติดต้ังไว

สําหรับระบบกับเพลิงท่ี ติดต้ังบนเรือ
จุดประสงคหลักของการติดต้ังระบบขอกาํหนด
ของ SOLAS Reg.II-2/10 คือ “เพือ่ระงบัและ
ดับไฟอยางฉับพลัน ณ จุดตนเพลิง” แตจาก
ประสบการณทําใหรูวาแกสคารบอนไดออกไซด
มี อัตรายอยู ภายในตัว ดังนั้ นจึงตองมีการ
อพยพคนออกจากหองหรือพื้นท่ีกอนจะมีการ
ปลอยสารซึ่งทําใหเกิดการหนวงเวลาการฉีด
ออกไป อาจไมใชการดับไฟอยางฉับพลันตาม
วัตถุประสงคของระบบแตเปนเร่ืองท่ีไมอาจจะ
หลีกเล่ียงไดเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีนั้น
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