Fire Protection Maintenance Services
Ensuring your workplace stays safe from fire
Blue Stacks is a service-led business committed to the ongoing safety of you and your workplace. Without regular servicing even
the highest quality and best installed fire protection equipment will
deteriorate with potentially disastrous consequences. Our expertise and
third party accreditation means we are capable of servicing practically
every fire extinguisher or alarm system on the market, whether
manufactured by us or not.
Blue Stacks is the one company that can provide a technical and
professional solution to all of your fire protection requirements. By taking
out a service agreement with us
We ensure:
• Compliance with industry standards requirements.
• Reduced risk of unwanted alarms and equipment failure.
• Extended life from your equipment due to preventative maintenance visits.

Peace of mind
We are not a ‘sell and leave’ organization and once you have invested in fire protection equipment,
we strongly recommend that you have it serviced on a regular basis, as detailed in the NFPA Standard.

Protecting your investment
Standard service contracts are available for all aspects of fire protection equipment. Our contracts
can be specially developed to meet your particular requirements and to suit the characteristics of your
installation. Visits can be scheduled to take place out of office hours or during plant shut down periods.

Scope of Services
-

Testing, Inspection and Maintenance Services
Third Party Accreditation Services
Preventive Maintenance Services
Trouble Shooting & Corrective Maintenance Services

Type of Products
-

Fire & Smoke Alarm System
Gas Alarm System
Fire Pump System
Hose & Hose Station
Automatic Sprinkler System
Fire Extinguishing System
Sensor & Alarm Devices

บริการดูแลและบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ
(Maintenance and Performance Test)
ใหบริการดานการบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยและบริการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะการทํางานของ
อุปกรณระบบความปลอดภัยอัคคีภัย
โดยทีมงานที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ซึ่งจะใหบริการทานอยางมืออาชีพ ตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
บริการดวยความปลอดภัยและยึดถือในความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ

FOSES SERVICE TEAM
บริการของเรา
¾ การดูแลและบํารุงรักษา (Maintenance)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System)
ระบบดับเพลิง (Fire Suppression System)
 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump and Control System)
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Automatic Sprinkler System)
 ระบบทอยืนและสายฉีด (Piping and Hose System)
 อุปกรณดับเพลิง (Fire Extinguisher and Fire Equipments)
ปายทางออก (Exit Sign) ไฟแสงสวางฉุกเฉิน(Emergency Light)
¾ การทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะการทํางานของระบบ
(Performance Test)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System)
ระบบดับเพลิง (Fire Suppression System)
 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยหัวกระจายน้ําดับเพลิง
 ระบบทอยืนและสายฉีด
 ระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟและโถงลิฟตดับเพลิง
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บริการดูแลและบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ
(Maintenance and Performance Test)

ขอบเขตการใหบริการงานบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย
1. ให บ ริ ก ารในการตรวจสอบตามระยะเวลาในมาตรฐานและ
ขอกําหนดพิเศษของผูผลิต
2. จั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาทุ ก ครั้ ง ที่ เ ข า
ใหบริการ
3. สรุปผลการตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป
4. ใหคําแนะนําดานระบบปองกันอัคคีภัยใหกับเจาหนาที่อาคาร
ผูดูแลระบบ
5. บริการฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ระบบขัดของจากความ
ผิดพลาดในการทํางานของระบบ

บริการเสริมด
มดานความปลอดภัย

เพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถนะระบบความปลอดภั ย ในด า นการป อ งกั น
อัคคีภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีทีมงานที่มีประสบการณที่
สามารถใหบริการเสริมไดตามความตองการของทาน ดังนี้:1. การจั ด อบรมให ค วามรู เ รื่ อ งความปลอดภั ย ทั่ ว ไปและความ
ปลอดภัยอัคคีภัยใหกับเจาหนาที่อาคารและผูดูแลรักษาระบบ
2. การจัดบอรดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัย และเอกสารความ
ปลอดภัย
3. จัดทําปายหรือสัญลักษณความปลอดภัย
4. จัดอบรมและซอมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยประจําป พรอมประเมินผล
การซอมแผนอยางเต็มระบบ
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