
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 55-12
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 55-12

For Load • Remote Lamp 12 Volt 250 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 55 Ah. (Sealed lead acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-30 cm. X W-22 cm. X H-52 cm.

Weight • 28.8 Kgs.

เครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน • ชนFดมีแบตKแบตเตอรื่K<บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อDภายในเครื่;<อง พรื่Uอมีแบตรื่ะบบควบคDมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคDมีแบต
การื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อD และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDไฟฟAาของแบตเตอรื่K<อย\างแมีแบต\นย]า

แรื่งดน̂ไฟเขUา • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  1.5 A. (max.)
• สายไฟ AC เปdนแบบ 3 ขา มีแบตKกรื่าวนX (Ground)

รื่ะบบชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งดน̂คงที่ (ConstanK< (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ช̂<วโมีแบตง

รื่ะบบปAองก^นแบตเตอรื่K< • ปAองก^นการื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDเกFน และจุภายในเครื่อง พร้อ\ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDแบตเตอรื่K<ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.jงขKดแรื่งดน̂ต<]า
• รื่ะบบตด̂กรื่ะแสสkญเสKยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต;<อจุภายในเครื่อง พร้อ\ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDแบตเตอรื่K<ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.jงขKดแรื่งด^นต<]า

รื่ะบบปAองก^นเครื่;<อง • AC Fuse -  ปAองก^นการื่ล̂ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดUานแรื่งดน̂ไฟฟAา AC Line เขUาเครื่;<อง (อยk\บนแผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�\นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• DC Fuse -  ปAองก^นการื่ล̂ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดUานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่K< (อยk\บนแผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�\นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• Fuse Load - ปAองก^นการื่ล̂ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดUานรื่ะบบการื่จุภายในเครื่อง พร้อ\ายโหลด

อDปกรื่ณXแสดงผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�ล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะของแรื่งดน̂ไฟฟAาเขUาเครื่;<อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะการื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่K<
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะขด̂ขUองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่K<
• “ BACKUP ” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะการื่จุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fนของแบตเตอรื่K<

อDปกรื่ณXที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปDsมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanK<เครื่;<องและที่ (Constanดสอบแบบไรื่UสายดUวยรื่Kโมีแบตที่ (ConstanอFนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดUไมีแบต\ต<]ากว\า 10 เมีแบตตรื่

สวFตซ์เปิXเปuด-ปuด “ON - OFF” • เมีแบต;<อจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฟAาปกตFเขUาเครื่;<อง การื่เปuด-ปuดของสวFตซ์เปิXไมีแบต\มีแบตKผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�ลต\อการื่เปuด-ปuดหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน
• เมีแบต;<อแหล\งจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฟAาปกตFลUมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.ปuดสวFตซ์เปิXเพ;<อปรื่ะหย̂ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่K< แลUวเปuดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@FนไดUอKกคร̂ื่vงเมีแบต;<อตUองการื่

ตว̂ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.^ง • กล\องผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�ลFตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลwก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตFลลFเมีแบตตรื่ พรื่Uอมีแบตพ\นสKแบบ Epoxy Powder 
Coated and Stove Enamel.

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Uอน • โดยอากาศผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�\านช\องรื่ะบายความีแบตรื่Uอน
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Dimension : L – 30 cm. X  W - 22 cm. X  H – 52 cm.

ต� แหน่งกา$งก รต(ดต*+ง : CU 55-12
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

หน่งกา- ปัทม์/ทม์  CONT2  CONTROL

DC VOLT METER • มีแบตFเตอรื่Xแสดงรื่ะด^บแรื่งดน̂ของแบตเตอรื่K<

DC AMMETER • มีแบตFเตอรื่Xแสดงรื่ะด^บกรื่ะแสที่ (ConstanK<ใชUชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรื่K<

FAIL INDICATOR • หลอดส̂ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะขด̂ขUองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  เมีแบต;<อมีแบตKการื่ล̂ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อ
            (DC Fuse บนแผ่นวงจร)�����¨���靄9������霬9��霔9雸9⬸ۉࠚ�雔9隼9隤9隐9ἐӂ����벰ൈ琔Ԥᖈۉ������陘9陀9阔9�\น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตFดสว\าง

CHARGE / FULL  
INDICATOR

• หลอดส̂ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะการื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่K<
•     CHARGE - ขณะชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDเขUาแบตเตอรื่K< หลอดส̂ญญาณตFดสว\างเปdนสKแดง
•     FULL - เมีแบต;<อแบตเตอรื่K<เตwมีแบตหลอดส̂ญญาณตFดสว\างเปdนสKเขKยว

BACKUP INDICATOR • หลอดส̂ญญาณแสดงว\าสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะแบตเตอรื่K<ว\ามีแบตKการื่จุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่K<เมีแบต;<อไฟด^บ

AC INPUT INDICATOR • หลอดส̂ญญาณแสดงว\ามีแบตKแรื่งดน̂ไฟฟAา  AC. Line 220 โวลที่ (ConstanX เขUาเครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน

ON – OFF SWITCH • สวFตชX เปuด-ปuด การื่ที่ (Constan]างานของรื่ะบบเครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน  และหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน  ภายหล̂งต\อ
แบตเตอรื่K< ขณะย̂งไมีแบต\จุภายในเครื่อง พร้อ\าย AC. Line 220 โวลที่ (ConstanX  แก\เครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน

TEST  SWITCH • สวFตชX ที่ (Constanดสอบการื่ที่ (Constan]างานของเครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน ภายหล̂งต\อแบตเตอรื่K< และจุภายในเครื่อง พร้อ\าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanX  แก\เครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@FนแลUว

READY / FAIL  INDICATOR
(Load backup control)

• หลอดส̂ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.านะการื่ใชUงานของ LOAD BACKUP CONTROL
•     READY - พรื่UอมีแบตใชUงาน  หลอดส̂ญญาณตFดสว\างเปdนสKเขKยว
•     FAIL - ฟuวสXโหลด (Fuse load) บนหล̂งตkUขาดหลอดส̂ญญาณตFดสว\างเปdนสKแดง

ON – OFF SWITCH
(Load backup control)

• สวFตชX เปuด-ปuด หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fนที่ (ConstanK<ต\อก^บเครื่;<อง ภายหล̂งต\อแบตเตอรื่K< ขณะย̂งไมีแบต\จุภายในเครื่อง พร้อ\าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanX  แก\เครื่;<องไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

ก รคำนว� น่งกาวณห คำนวว ม์  CONTจุแบตเตอรี่���ว;แบตเตอร?@

ข-อก� หน่งกาด

1. ดวงโคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fนขนาด            250 วต̂ตX ( Watt )
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชUงาน (Duration)                  2    ช̂<วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งด^นไฟฟAาของแบตเตอรื่K<                 12    โวลที่ (ConstanX (Volt) 

ก รคำนว� น่งกาวณ

•   กรื่ะแสไฟฟAา                             = P / V
            = 250 / 12
            = 20.83  A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชUงาน (Duration)                                 = 2   ช̂<วโมีแบตง (Hrs.) 
            = 2 h.           

                        
      ด^งน^vน   กรื่ะแสไฟฟAาที่ (ConstanK<จุภายในเครื่อง พร้อ\ายดวงโคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชUงาน 2 h.

                                = 20.83  X 2 h.
            = 41.66 Ah.

•   ค]านวนอ̂ตรื่าก]าล̂งงานส]ารื่องของแบตเตอรื่K<อKก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE1184-1994
 
      ด^งน^vน กรื่ะแสไฟฟAาที่ (ConstanK<จุภายในเครื่อง พร้อ\ายท̂ี่ (Constanvงหมีแบตด                 = 41.66 * 1.30

            = 54.15 Ah.

       เล;อกใชUแบตเตอรื่K< 12 Volt. 55 Ah. 

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล\าวว\า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อDของแบตเตอรื่K<จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต\คงที่ (ConstanK<ตลอดอายDการื่ใชUงาน ดง̂น̂vนตUองคFดส]ารื่องก]าลง̂งานของแบตเตอรื่K<เพF<มีแบตขjvนอKก
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ระบบก รท� ง น่งกาของโคำนวม์  CONTไฟฟF ฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่;กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่(น่งกา (สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)��������� หร*บแบตเตอร?@ 12 โวลท2)

เมีแบต;<อต\อชDดควบคDมีแบตโคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@FนเขUาก^บแบตเตอรื่K< พรื่Uอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแรื่งด^นไฟฟAาเขUาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหUก^บโคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน 
รื่ะบบชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด^นคงที่ (ConstanK< (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDกรื่ะแสไฟฟAาเขUาแบตเตอรื่K<แบบอ^ตโนมีแบต^ตF โดยใชUวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่
รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคDมีแบตแรื่งด^นไฟฟAาในการื่ชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่K<ใหUแบตเตอรื่K<ไดUร̂ื่บการื่อ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDเตwมีแบต ที่ (ConstanK<แรื่งด^นไฟฟAา
ปรื่ะมีแบตาณ 13.6-13.8 โวลที่ (ConstanX (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanXต\อเซ์เปิลลX)  เมีแบต;<อแบตเตอรื่K<ไดUร̂ื่บการื่อ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDกรื่ะแสไฟฟAาเตwมีแบตรื่ะบบชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยDดชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้อ
อ^ตโนมีแบต^ตFเพ;<อปAองก^นการื่อ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDกรื่ะแสไฟฟAาเกFนกว\าแบตเตอรื่K<ร̂ื่บไดU (Over charge and Automatic high voltage cut-off)

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลUมีแบตเหลว หรื่;อการื่ด^บของแรื่งด^นไฟฟAาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต;<อแรื่งด^นไฟฟAาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC 
Line ลUมีแบตเหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างโดยใชUแรื่งด^นไฟฟAากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่K<จุภายในเครื่อง พร้อ\ายใหUก^บ Load (หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fนที่ (ConstanK<ต\อ
ก^บโคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน) เมีแบต;<อมีแบตKการื่จุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��棸�0��������7�com.sun.star.jงช^<วโมีแบตงการื่ที่ (Constan]างาน (Duration) เช\น จุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างครื่บ  2  ช^<วโมีแบตง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะ
ตด̂การื่ที่ (Constan]างานที่ (ConstanK<แรื่งด^นไฟฟAาต<]า (Automatic low voltage cut-off) เพ;<อปAองก^นแบตเตอรื่K<จุภายในเครื่อง พร้อ\ายแรื่งด^นไฟฟAาต<]ากว\าที่ (ConstanK<ก]าหนด พรื่Uอมีแบต
ท̂ี่ (ConstanvงมีแบตKรื่ะบบปAองก^นกรื่ะแสสkญเสKยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) น^vนค;อไมีแบต\มีแบตKแรื่งด^น
ไฟฟAาจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่K<ไปจุภายในเครื่อง พร้อ\ายใหUก^บวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fน ที่ (Constan]าใหUแบตเตอรื่K<มีแบตKอายDการื่ใชUงานที่ (ConstanK<ยาวนานกว\าแบตเตอรื่K<ที่ (ConstanK<ใชUในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบต
ไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@Fนท̂ี่ (Constan<วๆ ไป

เมีแบต;<อแรื่งด^นไฟฟAา AC Line มีแบตาที่ (ConstanK<โคมีแบตไฟฟAาฉุกเฉิน�����@Dกเฉุกเฉิน�����@FนอKกคร̂ื่vง รื่ะบบชารื่Xจุภายในเครื่อง พร้ออ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDกรื่ะแสไฟฟAาเขUาแบตเตอรื่K<แบบอ^ตโนมีแบต^ตF
อKกคร̂ื่vงเพ;<ออ^ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อDไฟฟAาเขUาแบตเตอรื่K<ใหUเตwมีแบต พรื่Uอมีแบตที่ (ConstanK<จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (Constan]างานอKกคร̂ื่vงเมีแบต;<อแรื่งด^นไฟฟAาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC  Line อยk\ในภาวะลUมีแบตเหลว หรื่;อด^บ
ลง
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