
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 18-12

Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 18-12

For Load • Remote Lamp 12 Volt 80 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 18 Ah. (Sealed lead acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-37 cm. X W-8.5 cm. X H-26.5 cm.

Weight • 7.75 Kgs.

เครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน • ชนHดมีแบตMแบตเตอรื่M>บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อFภายในเครื่=>อง พรื่Wอมีแบตรื่ะบบควบคFมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคFมีแบต
การื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อF และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFไฟฟCาของแบตเตอรื่M>อย̂างแมีแบต^นย_า

แรื่งดน̀ไฟเขWา • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  400 mA. (max.)
• สายไฟ AC เปgนแบบ 3 ขา มีแบตMกรื่าวนZ (Ground)

รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งดน̀คงที่ (ConstanM> (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ช̀>วโมีแบตง

รื่ะบบปCองก`นแบตเตอรื่M> • ปCองก`นการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFเกHน และจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFแบตเตอรื่M>ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#SตmงขMดแรื่งดน̀ต>_า
• รื่ะบบตด̀กรื่ะแสสnญเสMยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต=>อจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFแบตเตอรื่M>ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#SตmงขMดแรื่งด`นต>_า

รื่ะบบปCองก`นเครื่=>อง • AC Fuse -  ปCองก`นการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดWานแรื่งดน̀ไฟฟCา AC Line เขWาเครื่=>อง
• DC Fuse -  ปCองก`นการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดWานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M> (อยn^บนแผ่̂นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)

อFปกรื่ณZแสดงผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#Sตานะของแรื่งดน̀ไฟฟCาเขWาเครื่=>อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#Sตานะการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#Sตานะขด̀ขWองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>

อFปกรื่ณZที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปFuมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanM>เครื่=>อง ที่ (Constanดสอบแบบไรื่WสายดWวยรื่Mโมีแบตที่ (ConstanอHนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดWไมีแบตต̂>_ากว^า 10 เมีแบตตรื่

สวHตซ์เปิZเปwด-ปwด “ON - OFF” • เมีแบต=>อจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟฟCาปกตHเขWาเครื่=>อง การื่เปwด-ปwดของสวHตซ์เปิZไมีแบต^มีแบตMผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ลต^อการื่เปwด-ปwดหลอดไฟฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน
• เมีแบต=>อแหล̂งจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟฟCาปกตHลWมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#SตปwดสวHตซ์เปิZเพ=>อปรื่ะหย̀ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M> แลWวเปwดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����HนไดWอMกคร̀ื่yงเมีแบต=>อตWองการื่

ตว̀ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#Sต`ง • กล̂องวางแบตเตอรื่M> ผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ลHตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลzก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตHลลHเมีแบตตรื่ พรื่Wอมีแบตพ^นสMแบบ Epoxy 
Powder Coated and Stove Enamel.

• กล̂องยmดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ ผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ลHตจุภายในเครื่อง พร้อากพลาสตHก ABS  ที่ (Constanนความีแบตรื่Wอนสnง และที่ (Constanนตอ̂การื่กรื่ะแที่ (Constanกแตกห`กไดWเปgนอย̂างดM

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Wอน • โดยอากาศผ่̂นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷านช̂องรื่ะบายความีแบตรื่Wอน
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Dimension : L – 37 cm. X  W - 8.5 cm. X  H – 26.5 cm.

หน้"าปัทม์%ทม์  CONT(  CONTROL

ต/าแหน้1งการต5ดต78งหลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก7งกลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก1องโคม์  CONTไฟฟ?าฉุกเฉิน�ฎ�=���p�跭啧C:\DOCUME~1\PSANGAกเฉุกเฉิน�ฎ�=���p�跭啧C:\DOCUME~1\PSANG5น้
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

การค/าน้วณหาความ์  CONTจุแบตเตอรี่�9��AแบตเตอรGH

ข"อก/าหน้ด

1. ดวงโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hนขนาด           80   ว`ตตZ ( Watt )
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน (Duration)                  2    ช`>วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งด`นไฟฟCาของแบตเตอรื่M>                 12    โวลที่ (ConstanZ (Volt) 

การค/าน้วณ

•   กรื่ะแสไฟฟCา                 = P / V
            = 80 / 12
            = 6.66 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน (Duration)                                = 2   ช`>วโมีแบตง (Hrs.) 
             = 2 h.           

                        
      ด`งน̀yน   กรื่ะแสไฟฟCาที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อา̂ยดวงโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน 2 h.

                               = 6.66 X 2 h.
             = 13.32 Ah.

•   ค_านวนอ`ตรื่าก_าล`งงานส_ารื่องของแบตเตอรื่M>อMก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE1184-1994
 
      ด`งน̀yน กรื่ะแสไฟฟCาที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อา̂ยที่ (Constan`yงหมีแบตด                 = 13.32 * 1.30

            = 17.31 Ah.

       เล=อกใชWแบตเตอรื่M> 12 Volt. 18 Ah. 

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กลา̂ววา̂ ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อFของแบตเตอรื่M>จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต^คงที่ (ConstanM>ตลอดอายFการื่ใชWงาน ดง̀น̀yนตWองคHดส_ารื่องก_าลง̀งานของแบตเตอรื่M>เพH>มีแบตขmyนอMก

AP-PD-CU-12V-016  Rev.00    Page 3 Of 4 



 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

ระบบการท/างาน้ของโคม์  CONTไฟฟ?าฉุกเฉิน�ฎ�=���p�跭啧C:\DOCUME~1\PSANGAกเฉุกเฉิน�ฎ�=���p�跭啧C:\DOCUME~1\PSANG5น้ (สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)��������/าหร7บแบตเตอรGH 12 โวลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุกท()

เมีแบต=>อต^อชFดควบคFมีแบตโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����HนเขWาก`บแบตเตอรื่M> พรื่Wอมีแบตจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหWก`บโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน หลอดไฟ
ส̀ญญาณ “AC” ตHดสว^างเปgนสMเหล=อง รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด`นคงที่ (ConstanM> (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ̀ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเขWา
แบตเตอรื่M>แบบอ̀ตโนมีแบตต̀H โดยใชWวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคFมีแบตแรื่งดน̀ไฟฟCาในการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M> ขณะที่ (ConstanM>ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>หลอดไฟ
ส̀ญญาน “Charge / Full” ตHดสว^างเปgนสMแดง เมีแบต=>อแบตเตอรื่M>ไดWร̀ื่บการื่อ̀ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFเตzมีแบต หลอดไฟส̀ญญาณ “Charge / Full”  ตHดสว^างเปgนสMเขMยว
โดยมีแบตMแรื่งด`นไฟฟCาของแบตเตอรื่M>ปรื่ะมีแบตาณ 13.6-13.8 โวลที่ (ConstanZ (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanZต^อเซ์เปิลลZ) รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยFดชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้ออ̀ตโนมีแบต`ตHเพ=>อปCองก`นการื่อ̀ด
ปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเกHนกว^าแบตเตอรื่M>ร̀ื่บไดW (Over charge and Automatic high voltage cut-off)  หากรื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อมีแบตMป�ญหาจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตMผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ลที่ (Constan_าใหW
หลอดไฟส̀ญญาณ “Fail” ตHดสวา̂งเปgนสMแดง

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลWมีแบตเหลว หรื่=อการื่ด`บของแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต=>อแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ลWมีแบต
เหลว  ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างโดยใชWแรื่งด`นไฟฟCากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M>จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายใหWก`บหลอดไฟฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน (Load) เมีแบต=>อจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน
ครื่บช̀>วโมีแบตงการื่ที่ (Constan_างาน (Duration) เช̂น จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างครื่บ  2  ช̀>วโมีแบตง ภาค Control พรื่Wอมีแบตรื่ะบบปCองก`นกรื่ะแสสnญเสMยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic 
current cut-off on low voltage cut-off for battery) จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (Constan_างานเพ=>อปCองก`นแบตเตอรื่M> จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแรื่งด`นไฟฟCาต>_ากว^าที่ (ConstanM>ก_าหนด มีแบตMผ่นวงจร)������Y�๋ฬ้)�ဂ¨�Ɱሏ墨็����ร墐塸塠塌堠堄湘ೇะS횼ဂ鹨ठࠈ��#㔥䋛剕儺�䇣�薷ลที่ (Constan_าใหW
แบตเตอรื่M>มีแบตMอายFการื่ใชWงานที่ (ConstanM>ยาวนานกวา̂แบตเตอรื่M>ที่ (ConstanM>ใชWในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hนท̀ี่ (Constan>วๆ ไป

ในสภาวะแรื่งด`นไฟฟCา AC Line ลWมีแบตเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตMการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hนจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M> หากตWองการื่ปรื่ะหย̀ดไฟของแบตเตอรื่M>  
สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#SตกดสวHตซ์เปิZ “OFF” เพ=>อหยFดการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน และกดสวHตซ์เปิZ “ON” ซ์เปิy_าอMกคร̀ื่yงหากตWองการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน

เมีแบต=>อแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line มีแบตาที่ (ConstanM>โคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����HนอMกคร̀ื่yง รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะเรื่H>มีแบตอ̀ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเขWาแบตเตอรื่M>แบบ
อ̀ตโนมีแบต`ตH และพรื่Wอมีแบตที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อะจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายแสงสว^างฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hนเมีแบต=>อรื่ะบบไฟ AC Line ลWมีแบตเหลวหรื่=อด`บ ในการื่ที่ (ConstanดสอบสภาวะลWมีแบตเหลว หรื่=อด`บของไฟ AC Line 
สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�*#ผ���ӂ䑴⋤����9�TาyT#๙Mํ#�#SตกดสวHตซ์เปิZ “TEST”เพ=>อที่ (Constanดสอบรื่ะบบการื่ที่ (Constan_างานของโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����Fกเฉุกเฉิน�����Hน หรื่=อที่ (ConstanดสอบโดยปFuมีแบต “TEST” ที่ (ConstanMรื่Mโมีแบตที่ (Constanที่ (ConstanดสอบแบบอHนฟาเรื่ด
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