
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 180-12
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 180-12

For Load • Remote Lamp 12 Volt 820 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 180 Ah. (Sealed lead acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-60 cm. X W-40 cm. X H-110 cm.

เครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน • ชนEดมีแบตJแบตเตอรื่J;บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อCภายในเครื่:;อง พรื่Tอมีแบตรื่ะบบควบคCมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคCมีแบต
การื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อC และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCไฟฟ@าของแบตเตอรื่J;อย[างแมีแบต[นย\า

แรื่งด]นไฟเขTา • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  4 A. (max.)
• สายไฟ AC เปdนแบบ 3 ขา มีแบตJกรื่าวนW (Ground)

รื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งด]นคงที่ (ConstanJ; (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ช];วโมีแบตง

รื่ะบบป@องก]นแบตเตอรื่J; • ป@องก]นการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCเกEน และจุภายในเครื่อง พร้อ[ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCแบตเตอรื่J;ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขkงขJดแรื่งด]นต;\า
• รื่ะบบต]ดกรื่ะแสสlญเสJยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต:;อจุภายในเครื่อง พร้อ[ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCแบตเตอรื่J;ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขkงขJดแรื่งด]นต;\า

รื่ะบบป@องก]นเครื่:;อง • AC Fuse -  ป@องก]นการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดTานแรื่งด]นไฟฟ@า AC Line เขTาเครื่:;อง (อยl[บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�[นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• DC Fuse -  ป@องก]นการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดTานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J; (อยl[บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�[นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• Fuse Load - ป@องก]นการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดTานรื่ะบบการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายโหลด

อCปกรื่ณWแสดงผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�ล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะของแรื่งด]นไฟฟ@าเขTาเครื่:;อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะข]ดขTองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;
• “ BACKUP ” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eนของแบตเตอรื่J;

อCปกรื่ณWที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปCuมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanJ;เครื่:;องและที่ (Constanดสอบแบบไรื่TสายดTวยรื่Jโมีแบตที่ (ConstanอEนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดTไมีแบต[ต;\ากว[า 10 เมีแบตตรื่

สวEตซ์เปิWเปwด-ปwด “ON - OFF” • เมีแบต:;อจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ@าปกตEเขTาเครื่:;อง การื่เปwด-ปwดของสวEตซ์เปิWไมีแบต[มีแบตJผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�ลต[อการื่เปwด-ปwดหลอดไฟฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน
• เมีแบต:;อแหล[งจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ@าปกตEลTมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขปwดสวEตซ์เปิWเพ:;อปรื่ะหย]ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J; แลTวเปwดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@EนไดTอJกครื่]xงเมีแบต:;อตTองการื่

ต]วถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานข]ง • กล[องผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�ลEตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลyก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตEลลEเมีแบตตรื่ พรื่Tอมีแบตพ[นสJแบบ Epoxy Powder 
Coated and Stove Enamel.

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Tอน • โดยอากาศผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�[านช[องรื่ะบายความีแบตรื่Tอน
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Dimension : L – 60 cm. X  W - 40 cm. X  H – 110 cm.
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หน้!าปัทม์$ทม์  CONT'  CONTROL

DC VOLT METER • มีแบตEเตอรื่Wแสดงรื่ะด]บแรื่งด]นของแบตเตอรื่J;

DC AMMETER • มีแบตEเตอรื่Wแสดงรื่ะด]บกรื่ะแสที่ (ConstanJ;ใชTชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรื่J;

FAIL INDICATOR • หลอดส]ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะข]ดขTองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  เมีแบต:;อมีแบตJการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อ
            (DC Fuse บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¨���靄9�����霬9��霔9雸9径ѐڴ径�牡雔9隼9隤9隐9ἐӂ����뵌ഽ莸ԧ㼀������陘9陀9阔9彐�[น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตEดสว[าง

CHARGE / FULL  
INDICATOR

• หลอดส]ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;
•     CHARGE - ขณะชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCเขTาแบตเตอรื่J; หลอดส]ญญาณตEดสว[างเปdนสJแดง
•     FULL - เมีแบต:;อแบตเตอรื่J;เตyมีแบตหลอดส]ญญาณตEดสว[างเปdนสJเขJยว

BACKUP INDICATOR • หลอดส]ญญาณแสดงว[าสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะแบตเตอรื่J;ว[ามีแบตJการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J;เมีแบต:;อไฟด]บ

AC INPUT INDICATOR • หลอดส]ญญาณแสดงว[ามีแบตJแรื่งด]นไฟฟ@า  AC. Line 220 โวลที่ (ConstanW เขTาเครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน

ON – OFF SWITCH • สวEตชW เปwด-ปwด การื่ที่ (Constan\างานของรื่ะบบเครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน  และหลอดไฟฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน  ภายหล]งต[อ
แบตเตอรื่J; ขณะย]งไมีแบต[จุภายในเครื่อง พร้อ[าย AC. Line 220 โวลที่ (ConstanW  แก[เครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน

TEST  SWITCH • สวEตชW ที่ (Constanดสอบการื่ที่ (Constan\างานของเครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน ภายหล]งต[อแบตเตอรื่J; และจุภายในเครื่อง พร้อ[าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanW  แก[เครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@EนแลTว

READY / FAIL  INDICATOR
(Load backup control)

• หลอดส]ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขานะการื่ใชTงานของ LOAD BACKUP CONTROL
•     READY - พรื่TอมีแบตใชTงาน  หลอดส]ญญาณตEดสว[างเปdนสJเขJยว
•     FAIL - ฟwวสWโหลด (Fuse load) บนหล]งตlTขาดหลอดส]ญญาณตEดสว[างเปdนสJแดง

ON – OFF SWITCH
(Load backup control)

• สวEตชW เปwด-ปwด หลอดไฟฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eนที่ (ConstanJ;ต[อก]บเครื่:;อง ภายหล]งต[อแบตเตอรื่J; ขณะย]งไมีแบต[จุภายในเครื่อง พร้อ[าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanW  แก[เครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน
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การคำนว0าน้วณหาคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่�9�ว4แบตเตอร:;

ข!อก0าหน้ด

1. ดวงโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eนขนาด            820 ว]ตตW ( Watt )
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชTงาน (Duration)                  2    ช];วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งด]นไฟฟ@าของแบตเตอรื่J;                 12    โวลที่ (ConstanW (Volt) 

การคำนว0าน้วณ

•   กรื่ะแสไฟฟ@า                            = P / V
            = 820 / 12
            = 68.33 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชTงาน (Duration)                                  =  2   ช];วโมีแบตง (Hrs.) 
            =  2 h.           

                        
      ด]งน]xน   กรื่ะแสไฟฟ@าที่ (ConstanJ;จุภายในเครื่อง พร้อ[ายดวงโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชTงาน 2 h.

                                = 68.33 X 2 h.
            = 136.66 Ah.

•   ค\านวนอ]ตรื่าก\าล]งงานส\ารื่องของแบตเตอรื่J;อJก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE1184-1994
 
      ด]งน]xน กรื่ะแสไฟฟ@าที่ (ConstanJ;จุภายในเครื่อง พร้อ[ายที่ (Constan]xงหมีแบตด                 = 136.66 * 1.30

            = 177.65 Ah.

       เล:อกใชTแบตเตอรื่J; 12 Volt. 180 Ah. 

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล[าวว[า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อCของแบตเตอรื่J;จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต[คงที่ (ConstanJ;ตลอดอายCการื่ใชTงาน ด]งน]xนตTองคEดส\ารื่องก\าล]งงานของแบตเตอรื่J;เพE;มีแบตขkxนอJก
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ระบบการท0างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟCาฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่4กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Eน้ (สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)��������0าหรHบแบตเตอร:; 12 โวลท')

เมีแบต:;อต[อชCดควบคCมีแบตโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@EนเขTาก]บแบตเตอรื่J; พรื่Tอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรื่งด]นไฟฟ@าเขTาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหTก]บโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน รื่ะบบ
ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด]นคงที่ (ConstanJ; (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเขTาแบตเตอรื่J;แบบอ]ตโนมีแบต]ตE โดยใชTวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่รื่วมีแบต “ IC 
(Integrated circuit)” ควบคCมีแบตแรื่งด]นไฟฟ@าในการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;ใหTแบตเตอรื่J;ไดTรื่]บการื่อ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCเตyมีแบต ที่ (ConstanJ;แรื่งด]นไฟฟ@า ปรื่ะมีแบตาณ 13.6-13.8 โวลที่ (ConstanW 
(2.27-2.30 โวลที่ (ConstanWต[อเซ์เปิลลW)  เมีแบต:;อแบตเตอรื่J;ไดTรื่]บการื่อ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเตyมีแบตรื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยCดชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้ออ]ตโนมีแบต]ตEเพ:;อป@องก]นการื่อ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแส
ไฟฟ@าเกEนกว[าแบตเตอรื่J;รื่]บไดT (Over charge and Automatic high voltage cut-off)

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลTมีแบตเหลว หรื่:อการื่ด]บของแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต:;อแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ลTมีแบต
เหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างโดยใชTแรื่งด]นไฟฟ@ากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J;จุภายในเครื่อง พร้อ[ายใหTก]บ Load (หลอดไฟฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eนที่ (ConstanJ;ต[อก]บโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน) 
เมีแบต:;อมีแบตJการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������9�ระบบการทำงานขkงช];วโมีแบตงการื่ที่ (Constan\างาน (Duration) เช[น จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างครื่บ  2  ช];วโมีแบตง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะต]ดการื่ที่ (Constan\างานที่ (ConstanJ;แรื่งด]นไฟฟ@าต;\า 
(Automatic low voltage cut-off) เพ:;อป@องก]นแบตเตอรื่J;จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรื่งด]นไฟฟ@าต;\ากว[าที่ (ConstanJ;ก\าหนด พรื่Tอมีแบตที่ (Constan]xงมีแบตJรื่ะบบป@องก]นกรื่ะแสสlญเสJยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  
(Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) น]xนค:อไมีแบต[มีแบตJแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J;ไปจุภายในเครื่อง พร้อ[ายใหTก]บวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟ@า
ฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eน ที่ (Constan\าใหTแบตเตอรื่J;มีแบตJอายCการื่ใชTงานที่ (ConstanJ;ยาวนานกว[าแบตเตอรื่J;ที่ (ConstanJ;ใชTในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Eนที่ (Constan];วๆ ไป

เมีแบต:;อแรื่งด]นไฟฟ@า AC Line มีแบตาที่ (ConstanJ;โคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@Cกเฉุกเฉิน�敩s혀ဂ@EนอJกครื่]xง รื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้ออ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเขTาแบตเตอรื่J;แบบอ]ตโนมีแบต]ตEอJกครื่]xง
เพ:;ออ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCไฟฟ@าเขTาแบตเตอรื่J;ใหTเตyมีแบต พรื่Tอมีแบตที่ (ConstanJ;จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (Constan\างานอJกครื่]xงเมีแบต:;อแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC  Line อยl[ในภาวะลTมีแบตเหลว หรื่:อด]บลง
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