
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 23-24
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 23-24

For Load • Remote Lamp 24 Volt 220 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 25 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 25 Ah. 
(Sealed Lead Acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-37 cm. X W-18 cm. X H-26.5 cm.

Weight • 16.6 Kgs.

เครื่��องไฟฟ�าฉุกเฉิน��e��汄 กเฉุกเฉิน��e��汄"น • ชน"ดมีแบต'แบตเตอรื่'�บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อ ภายในเครื่��อง พรื่1อมีแบตรื่ะบบควบค มีแบตแบบ Automatic solid state system ควบค มีแบต
การื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อ  และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อ ไฟฟ�าของแบตเตอรื่'�อยDางแมีแบตDนยEา

แรื่งดFนไฟเข1า • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  400 mA. (max.)
• สายไฟ AC เปUนแบบ 3 ขา มีแบต'กรื่าวน@ (Ground)

รื่ะบบชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งดFนคงที่ (Constan'� (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ชF�วโมีแบตง

รื่ะบบป�องกFนแบตเตอรื่'� • ป�องกFนการื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อ เก"น และจุภายในเครื่อง พร้อDายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรื่'�ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.`งข'ดแรื่งดFนต�Eา
• รื่ะบบตFดกรื่ะแสสaญเส'ยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต��อจุภายในเครื่อง พร้อDายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรื่'�ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.`งข'ดแรื่งดFนต�Eา

รื่ะบบป�องกFนเครื่��อง • AC Fuse -  ป�องกFนการื่ลFดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (Constanางด1านแรื่งดFนไฟฟ�า AC Line เข1าเครื่��อง
• DC Fuse -  ป�องกFนการื่ลFดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (Constanางด1านรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่'� (อยaDบนแผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดDนวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)

อ ปกรื่ณ@แสดงผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.านะของแรื่งดFนไฟฟ�าเข1าเครื่��อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.านะการื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่'�
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.านะขFดข1องของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่@จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่'�

อ ปกรื่ณ@ที่ (Constanดสอบ “TEST” • ป jมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (Constan'�เครื่��อง ที่ (Constanดสอบแบบไรื่1สายด1วยรื่'โมีแบตที่ (Constanอ"นฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลได1ไมีแบตDต�EากวDา 10 เมีแบตตรื่

สว"ตซ์เปิ@เปlด-ปlด “ON - OFF” • เมีแบต��อจุภายในเครื่อง พร้อDายไฟฟ�าปกต"เข1าเครื่��อง การื่เปlด-ปlดของสว"ตซ์เปิ@ไมีแบตDมีแบต'ผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดลตDอการื่เปlด-ปlดหลอดไฟฉุกเฉิน��e��汄 กเฉุกเฉิน��e��汄"น
• เมีแบต��อแหลDงจุภายในเครื่อง พร้อDายไฟฟ�าปกต"ล1มีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.ปlดสว"ตซ์เปิ@เพ��อปรื่ะหยFดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่'� แล1วเปlดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน��e��汄 กเฉุกเฉิน��e��汄"นได1อ'กครื่Fnงเมีแบต��อต1องการื่

ตFวถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�����Ԩἔӂ������6�com.sun.star.Fง • กลDองวางแบตเตอรื่'� ผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดล"ตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลoก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบต"ลล"เมีแบตตรื่ พรื่1อมีแบตพDนส'แบบ Epoxy 
Powder Coated and Stove Enamel.

• กลDองย̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ ผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดล"ตจุภายในเครื่อง พร้อากพลาสต"ก ABS  ที่ (Constanนความีแบตรื่1อนสaง และที่ (ConstanนตDอการื่กรื่ะแที่ (ConstanกแตกหFกได1เปUนอยDางด'

การื่รื่ะบายความีแบตรื่1อน • โดยอากาศผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�栺敲��T�เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิดDานชDองรื่ะบายความีแบตรื่1อน
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Dimension : L – 37 cm. X  W - 18 cm. X  H – 26.5 cm.

หน้#าปัทม์&ทม์  CONT)  CONTROL

ต0าแหน้2งการต6ดต89งหลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก8งกลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก2องโคม์  CONTไฟฟ@าฉุกเฉิน�⬹
鍰ව髨ඨp���C:\DOCUME~1\PSANGBกเฉุกเฉิน�⬹
鍰ව髨ඨp���C:\DOCUME~1\PSANG6น้
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การค0าน้วณหาความ์  CONTจุแบตเตอรี่�9��BแบตเตอรHI

ข#อก0าหน้ด

1. ดวงโคมีแบตไฟฟ�าฉุกเฉิน��e��汄 กเฉุกเฉิน��e��汄"นขนาด          220   วFตต@ ( Watt )
2. รื่ะยะเวลาการื่ใช1งาน (Duration)                  2    ชF�วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งดFนไฟฟ�าของแบตเตอรื่'�                 24    โวลที่ (Constan@ (Volt) 

การค0าน้วณ

•   กรื่ะแสไฟฟ�า                 = P / V
            = 220 / 24
            = 9.16 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใช1งาน (Duration)                                = 2   ชF�วโมีแบตง (Hrs.) 
             = 2 h.           

                        
      ดFงนFnน   กรื่ะแสไฟฟ�าที่ (Constan'�จุภายในเครื่อง พร้อDายดวงโคมีแบตไฟฟ�าฉุกเฉิน��e��汄 กเฉุกเฉิน��e��汄"น ในรื่ะยะเวลาการื่ใช1งาน 2 h.

                               = 9.16 X 2 h.
            = 18.32 Ah.

•   คEานวนอFตรื่ากEาลFงงานสEารื่องของแบตเตอรื่'�อ'ก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE1184-1994
 
      ดFงนFnน กรื่ะแสไฟฟ�าที่ (Constan'�จุภายในเครื่อง พร้อDายที่ (ConstanFnงหมีแบตด                 = 18.32 * 1.30

            = 23.81 Ah.

       เลือกใช้แบต9อกใช้แบตเตอรี่ 12 >แบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CD 12 Volt 25 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 25 Ah. (Sealed Lead Acid) 

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กลDาววDา ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ ของแบตเตอรื่'�จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบตDคงที่ (Constan'�ตลอดอาย การื่ใช1งาน ดFงนFnนต1องค"ดสEารื่องกEาลFงงานของแบตเตอรื่'�เพ"�มีแบตข̀nนอ'ก
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ระบบการทำงานของ�างานของโคมไฟฟ�าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่�กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่�น (สำหรับแบตเตอรี่ 24 โวลท์)���������าหร�บแบตเตอร�� 24 โวลทำงานของ$)

เมื่9DอตGอช้แบตเตอรี่ 12 HดควบคHมื่โคมื่ไฟฟOาฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rนเข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้>ากUบแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CD พรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 >อมื่จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ >กUบโคมื่ไฟฟOาฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rน ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตอด
ไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเUญญาณ “AC” ตRดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICaนสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเCเห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบต9อง รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสแบบแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCD (Constant voltage charge system) จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะอUดป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสHกรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเไฟฟOาเข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้>า
แบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDแบบอUตโนมื่UตR โดยใช้แบตเตอรี่ 12 >วงจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 วมื่ “IC (Integrated circuit)” ควบคHมื่แรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาในการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CD ข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้ณะที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตอด
ไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเUญญาน “Charge / Full” ตRดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICaนสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเCแดง เมื่9Dอแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDได>รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 Uบการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 อUดป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสHเตhมื่ ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเUญญาณ “Charge / Full”  ตRดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICaนสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเCเข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้Cยว
โดยมื่Cแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้องแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะมื่าณ 27.2-27.6 โวลือกใช้แบตที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทc (2.27-2.30 โวลือกใช้แบตที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทcตGอเซลือกใช้แบตลือกใช้แบตc) รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ยHดช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสอUตโนมื่UตR เพ9Dอป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICOองกUนการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 อUด
ป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสHกรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเไฟฟOาเกRนกวGาแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 Uบได> (Over charge and Automatic high voltage cut-off)  ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ากรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสมื่Cป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICkญห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ าจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะมื่Cผลือกใช้แบตที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทmาให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ >ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตอด
ไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเUญญาณ “Fail” ตRดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICaนสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเCแดง

ภาค Control จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะตรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 วจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเอบภาวะลือกใช้แบต>มื่เห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตว ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 9อการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ดUบข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้องแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสาก AC Line เมื่9Dอแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสาก AC Line ลือกใช้แบต>มื่
เห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตว  ภาค Control จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางโดยใช้แบตเตอรี่ 12 >แรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOากรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเตรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสากแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ >กUบห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตอดไฟฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rน (Load) เมื่9Dอจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGาง
ฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rนครี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 บช้แบตเตอรี่ 12 UDวโมื่งการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทmางาน (Duration) เช้แบตเตอรี่ 12 Gน จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางครี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 บ  2  ช้แบตเตอรี่ 12 UDวโมื่ง ภาค Control พรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 >อมื่รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICOองกUนกรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเoญเสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเCยในวงจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2  
(Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทmางานเพ9Dอป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICOองกUนแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาตDmากวGาที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDกmาห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ นด มื่Cผลือกใช้แบตที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทmาให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ >
แบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDมื่CอายHการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ใช้แบตเตอรี่ 12 >งานที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDยาวนานกวGาแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDใช้แบตเตอรี่ 12 >ในวงจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 โคมื่ไฟฟOาฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rนที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทUDวๆ ไป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC

ในสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเภาวะแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOา AC Line ลือกใช้แบต>มื่เห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตวจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะมื่Cการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rนจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสากแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CD  ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ากต>องการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ยUดไฟข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้อง
แบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CD สัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเามื่ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ถกดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวRตซc “OFF” เพ9Dอห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ยHดการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rน แลือกใช้แบตะกดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวRตซc “ON” ซtmาอCกครี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 Utงห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ากต>องการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rน

เมื่9Dอแรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 งดUนไฟฟOาจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสาก AC Line มื่าที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDโคมื่ไฟฟOาฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้RนอCกครี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 Utง รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบช้แบตเตอรี่ 12 ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 cจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะเรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 RDมื่อUดป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสHกรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเไฟฟOาเข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้>าแบตเตอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 CDแบบ
อUตโนมื่UตR แลือกใช้แบตะพรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 >อมื่ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCDจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสะจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสGายแสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเงสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวGางฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rนเมื่9Dอรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบไฟ AC Line ลือกใช้แบต>มื่เห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตวห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 9อดUบ ในการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเอบสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเภาวะลือกใช้แบต>มื่เห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ ลือกใช้แบตว ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 9อดUบข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้องไฟ AC 
Line สัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเามื่ารี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ถกดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเวRตซc “TEST” เพ9Dอที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเอบรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ะบบการี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทmางานข้ากับแบตเตอรี่ พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้องโคมื่ไฟฟOาฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Hกเฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอรี่ พร้Rน ห้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ รี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 9อที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเอบโดยป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ICHuมื่ “TEST” ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทCรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 Cโมื่ที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ ขณะทดสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะอัดประจุกระแสไฟฟ้าเอบแบบ
อRนฟาเรี่ 12 Volt 25 Ah. * 2 ด

AP-PD-CU-24V-002  Rev.00    Page 4 Of 4 


