C-TL CORPORATION LTD.

CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT

Specification of CU 23-12
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

CU 23-12

For Load

•

Remote Lamp 12 Volt 110 Watt ( max. )

Battery

•

12 Volt 25 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

•

9.60 Kgs.

เครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@กG เฉุกเฉินn⋨@นI

•

แรื่งดaนไฟเขXา

•
•

รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อ

•

รื่ะบบปDองกaนแบตเตอรื่N?

•
•

รื่ะบบปDองกaนเครื่>?อง

•
•

อGปกรื่ณ[แสดงqล

•
•
•

อGปกรื่ณ[ที่ (Constanดสอบ “TEST”

•

สวIตซ์เปิ[เปxด-ปxด “ON - OFF”

•
•

ตaวถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and aง

•

•

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Xอน
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•

ชนIดมีแบตNแบตเตอรื่N?บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อGภายในเครื่>?อง พรื่Xอมีแบตรื่ะบบควบคGมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคGมีแบต
การื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อG และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGไฟฟDาของแบตเตอรื่N?อย_างแมีแบต_นย`า
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % , 400 mA. (max.)
สายไฟ AC เปhนแบบ 3 ขา มีแบตNกรื่าวน[ (Ground)
แบบแรื่งดaนคงที่ (ConstanN? (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ชa?วโมีแบตง
ปDองกaนการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGเกIน และจุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGแบตเตอรื่N?ถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and nงขNดแรื่งดaนต?`า
รื่ะบบตaดกรื่ะแสสoญเสNยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต>?อจุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGแบตเตอรื่N?ถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and nงขNดแรื่งดaนต?`า
AC Fuse - ปDองกaนการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดXานแรื่งดaนไฟฟDา AC Line เขXาเครื่>?อง
DC Fuse - ปDองกaนการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดXานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N? (อยo_บนแq_นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
“AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and านะของแรื่งดaนไฟฟDาเขXาเครื่>?อง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and านะการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?
“FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and านะขaดขXองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?
ปGvมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanN?เครื่>?อง ที่ (Constanดสอบแบบไรื่XสายดXวยรื่Nโมีแบตที่ (ConstanอนI ฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดXไมีแบตต_ ?`ากว_า 10 เมีแบตตรื่
เมีแบต>?อจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟDาปกตIเขXาเครื่>?อง การื่เปxด-ปxดของสวIตซ์เปิ[ไมีแบต_มีแบตNqลต_อการื่เปxด-ปxดหลอดไฟฉุกเฉินn⋨@กG เฉุกเฉินn⋨@นI
เมีแบต>?อแหล_งจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟDาปกตIลXมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and ปดx สวIตซ์เปิ[เพ>อ? ปรื่ะหยaดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N? แลXวเปxดหลอดไฟ
ฉุกเฉินn⋨@กG เฉุกเฉินn⋨@นI ไดXอNกครื่azงเมีแบต>?อตXองการื่
กล_องวางแบตเตอรื่N? qลIตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล{ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตIลลIเมีแบตตรื่ พรื่Xอมีแบตพ_นสNแบบ Epoxy
Powder Coated and Stove Enamel.
กล_องยnดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ qลIตจุภายในเครื่อง พร้อากพลาสตIก ABS ที่ (Constanนความีแบตรื่Xอนสoง และที่ (Constanนต_อการื่กรื่ะแที่ (ConstanกแตกหaกไดXเปhนอย_างดN
โดยอากาศq_านช_องรื่ะบายความีแบตรื่Xอน
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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勁ᢸᴑpC:\DOCUME~1\PSANGAกเฉุกเฉิน勁ᢸᴑpC:\DOCUME~1\PSANG5น้
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การค/าน้วณหาความ์  CONTจุแบตเตอรี่9AแบตเตอรGH
ข"อก/าหน้ด
1. ดวงโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iนขนาด
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน (Duration)
3. แรื่งดaนไฟฟDาของแบตเตอรื่N?

110 วaตต[ ( Watt )
2 ชaว? โมีแบตง (Hrs.)
12 โวลที่ (Constan[ (Volt)

การค/าน้วณ
• กรื่ะแสไฟฟDา

• จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน (Duration)

=P/V
= 110 / 12
= 9.16 A.
= 2 ชaว? โมีแบตง (Hrs.)
= 2 h.

ดaงนazน กรื่ะแสไฟฟDาที่ (Constanจุภายในเครื่อง พร้อN? า_ ยดวงโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน 2 h.
= 9.16 X 2 h.
= 18.32 Ah.
• ค`านวนอaตรื่าก`าลaงงานส`ารื่องของแบตเตอรื่Nอ? Nก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE1184-1994
ดaงนazน กรื่ะแสไฟฟDาที่ (Constanจุภายในเครื่อง พร้อN? า_ ยที่ (Constanงaz หมีแบตด

= 18.32 * 1.30
= 23.81 Ah.

เล>อกใชXแบตเตอรื่N? 12 Volt. 25 Ah.

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล_าวว_า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อขG องแบตเตอรื่N?จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต_คงที่ (ConstanN?ตลอดอายGการื่ใชXงาน ดaงนazนตXองคIดส`ารื่องก`าลaงงานของแบตเตอรื่N?เพI?มีแบตขnzนอNก
AP-PD-CU-12V-002 Rev.01
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ระบบการท/างาน้ของโคม์  CONTไฟฟ?าฉุกเฉิน勁ᢸᴑpC:\DOCUME~1\PSANGAกเฉุกเฉิน勁ᢸᴑpC:\DOCUME~1\PSANG5น้ (สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)/าหร7บแบตเตอรGH 12 โวลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุกท()

เมีแบต>?อต_อชGดควบคGมีแบตโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@IนเขXากaบแบตเตอรื่N? พรื่Xอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหXกaบโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iน หลอดไฟ
สaญ ญาณ “AC” ตIดสว_างเปhนสNเหล> อ ง รื่ะบบชารื่[ จุภายในเครื่อง พร้อแ บบแรื่งดaน คงที่ (ConstanN? (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อG ก รื่ะแสไฟฟDา เขXา
แบตเตอรื่N?แบบอaตโนมีแบตตa I โดยใชXวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคGมีแบตแรื่งดaนไฟฟDาในการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N? ขณะที่ (ConstanN?ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?หลอดไฟ
สaญญาน “Charge / Full” ตIดสว_างเปhนสNแดง เมีแบต>?อแบตเตอรื่N?ไดXรื่aบการื่อaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGเต{มีแบต หลอดไฟสaญญาณ “Charge / Full” ตIดสว_างเปhนสNเขNยว
โดยมีแบตNแรื่งดaนไฟฟDาของแบตเตอรื่N? ปรื่ะมีแบตาณ 13.6-13.8 โวลที่ (Constan[ (2.27-2.30 โวลที่ (Constan[ต_อเซ์เปิลล[ ) รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยGดชารื่[จุภายในเครื่อง พร้ออaตโนมีแบตaตI เพ>?อปDองกaนการื่อaด
ปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDาเกIนกว_าแบตเตอรื่N?รื่aบไดX (Over charge and Automatic high voltage cut-off) หากรื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อมีแบตNป‚ญหาจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตNqลที่ (Constan`าใหX
หลอดไฟสaญญาณ “Fail” ตIดสว_างเปhนสNแดง
ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลXมีแบตเหลว หรื่>อการื่ดaบของแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต>?อแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ลXมีแบต
เหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างโดยใชXแรื่งดaนไฟฟDากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N?จุภายในเครื่อง พร้อ_ายใหXกaบหลอดไฟฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iน (Load) เมีแบต>?อจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iน
ครื่บชa?วโมีแบตงการื่ที่ (Constan`างาน (Duration) เช_น จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างครื่บ 2 ชa?วโมีแบตง ภาค Control พรื่Xอมีแบตรื่ะบบปDองกaนกรื่ะแสสoญเสNยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic
current cut-off on low voltage cut-off for battery) จุภายในเครื่อง พร้อ ะ ที่ (Constan` า งานเพ>? อ ปD อ งกa น แบตเตอรื่N? จุภายในเครื่อง พร้อ_ า ยแรื่งดa น ไฟฟDา ต?` า กว_ า ที่ (ConstanN? ก` า หนด มีแบตN q ลที่ (Constan` า ใหX
แบตเตอรื่N?มีแบตNอายGการื่ใชXงานที่ (ConstanN?ยาวนานกว_าแบตเตอรื่N?ที่ (ConstanN?ใชXในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@กG เฉุกเฉินn⋨@นI ที่ (Constanวa? ๆ ไป
ในสภาวะแรื่งดaนไฟฟDา AC Line ลXมีแบตเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตNการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iนจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N? หากตXองการื่ปรื่ะหยaดไฟของแบตเตอรื่N?
สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and กดสวIตซ์เปิ[ “OFF” เพ>อ? หยGดการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@นI และกดสวIตซ์เปิ[ “ON” ซ์เปิz`าอNกครื่azงหากตXองการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@นI
เมีแบต>?อแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line มีแบตาที่ (ConstanN?โคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@IนอNกครื่azง รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะเรื่I? มีแบตอaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDาเขXาแบตเตอรื่N?แบบ
อaตโนมีแบตaตI และพรื่Xอมีแบตที่ (ConstanN?จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างฉุกเฉินn⋨@Gกเฉุกเฉินn⋨@Iนเมีแบต>?อรื่ะบบไฟ AC Line ลXมีแบตเหลวหรื่>อดaบ ในการื่ที่ (ConstanดสอบสภาวะลXมีแบตเหลว หรื่>อดaบของไฟ AC Line
สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำTHлC:\Documents and กดสวIตซ์เปิ[ “TEST”เพ>อ? ที่ (Constanดสอบรื่ะบบการื่ที่ (Constan`างานของโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉินn⋨@กG เฉุกเฉินn⋨@นI หรื่>อที่ (ConstanดสอบโดยปGvมีแบต “TEST” ที่ (ConstanNรื่Nโมีแบตที่ (Constanที่ (ConstanดสอบแบบอIนฟาเรื่ด
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