
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 65-24
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 65-24

For Load • Remote Lamp 24 Volt 600 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 65 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 65 Ah. 
(Sealed Lead Acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-44 cm. X W-29 cm. X H-62 cm.

Weight • 56.7 Kgs.

เครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน • ชนIดมีแบตNแบตเตอรื่N?บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อGภายในเครื่>?อง พรื่Xอมีแบตรื่ะบบควบคGมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคGมีแบต
การื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อG และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGไฟฟDาของแบตเตอรื่N?อย_างแมีแบต_นย̀า

แรื่งดaนไฟเขXา • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  2.5 A. (max.)
• สายไฟ AC เปgนแบบ 3 ขา มีแบตNกรื่าวน[ (Ground)

รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งดaนคงที่ (ConstanN? (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ชa?วโมีแบตง

รื่ะบบปDองกaนแบตเตอรื่N? • ปDองกaนการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGเกIน และจุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGแบตเตอรื่N?ถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�nงขNดแรื่งดaนต?`า
• รื่ะบบตaดกรื่ะแสสoญเสNยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต>?อจุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGแบตเตอรื่N?ถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�nงขNดแรื่งดaนต?`า

รื่ะบบปDองกaนเครื่>?อง • AC Fuse -  ปDองกaนการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดXานแรื่งดaนไฟฟDา AC Line เขXาเครื่>?อง (อยo_บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e_นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• DC Fuse -  ปDองกaนการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดXานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N? (อยo_บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e_นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• Fuse Load - ปDองกaนการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดXานรื่ะบบการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายโหลด

อGปกรื่ณ[แสดงผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡eล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะของแรื่งดaนไฟฟDาเขXาเครื่>?อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะขaดขXองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?
• “ BACKUP ” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iนของแบตเตอรื่N?

อGปกรื่ณ[ที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปGwมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanN?เครื่>?องและที่ (Constanดสอบแบบไรื่XสายดXวยรื่Nโมีแบตที่ (ConstanอIนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดXไมีแบต_ต?`ากว_า 10 เมีแบตตรื่

สวIตซ์เปิ[เปyด-ปyด “ON - OFF” • เมีแบต>?อจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟDาปกตIเขXาเครื่>?อง การื่เปyด-ปyดของสวIตซ์เปิ[ไมีแบต_มีแบตNผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡eลต_อการื่เปyด-ปyดหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน
• เมีแบต>?อแหล_งจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟDาปกตIลXมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�ปyดสวIตซ์เปิ[เพ>?อปรื่ะหยaดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N? แลXวเปyดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@IนไดXอNกครื่azงเมีแบต>?อตXองการื่

ตaวถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�aง • กล_องผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡eลIตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล{ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตIลลIเมีแบตตรื่ พรื่Xอมีแบตพ_นสNแบบ Epoxy Powder 
Coated and Stove Enamel.

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Xอน • โดยอากาศผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e_านช_องรื่ะบายความีแบตรื่Xอน
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Dimension : L – 44 cm. X  W - 29 cm. X  H – 62 cm.

ต� แหน่งกา$งก รต(ดต*+ง : CU 65-24
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

หน่งกา- ปัทม์/ทม์  CONT2  CONTROL

DC VOLT METER • มีแบตIเตอรื่[แสดงรื่ะดaบแรื่งดaนของแบตเตอรื่N?

DC AMMETER • มีแบตIเตอรื่[แสดงรื่ะดaบกรื่ะแสที่ (ConstanN?ใชXชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรื่N?

FAIL INDICATOR • หลอดสaญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะขaดขXองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  เมีแบต>?อมีแบตNการื่ลaดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อ
            (DC Fuse บนแผ่นวงจร)���횼ဂ¸�����¦�㐒祖�ꘀ�Ā�ŀĀ���ĀȀЀ�Ⰰఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯慲楷杮堯桓灡䑥獥牣灩潴r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e_น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตIดสว_าง

CHARGE / FULL  
INDICATOR

• หลอดสaญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?
•     CHARGE - ขณะชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGเขXาแบตเตอรื่N? หลอดสaญญาณตIดสว_างเปgนสNแดง
•     FULL - เมีแบต>?อแบตเตอรื่N?เต{มีแบตหลอดสaญญาณตIดสว_างเปgนสNเขNยว

BACKUP INDICATOR • หลอดสaญญาณแสดงว_าสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะแบตเตอรื่N?ว_ามีแบตNการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N?เมีแบต>?อไฟดaบ

AC INPUT INDICATOR • หลอดสaญญาณแสดงว_ามีแบตNแรื่งดaนไฟฟDา  AC. Line 220 โวลที่ (Constan[ เขXาเครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน

ON – OFF SWITCH • สวIตช[ เปyด-ปyด การื่ท̀ี่ (Constanางานของรื่ะบบเครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน  และหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน  ภายหลaงต_อ
แบตเตอรื่N? ขณะยaงไมีแบต_จุภายในเครื่อง พร้อ_าย AC. Line 220 โวลที่ (Constan[  แก_เครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน

TEST  SWITCH • สวIตช[ ที่ (Constanดสอบการื่ท̀ี่ (Constanางานของเครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน ภายหลaงต_อแบตเตอรื่N? และจุภายในเครื่อง พร้อ_าย AC. Line 220 
โวลที่ (Constan[  แก_เครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@IนแลXว

READY / FAIL  INDICATOR
(Load backup control)

• หลอดสaญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�านะการื่ใชXงานของ LOAD BACKUP CONTROL
•     READY - พรื่XอมีแบตใชXงาน  หลอดสaญญาณตIดสว_างเปgนสNเขNยว
•     FAIL - ฟyวส[โหลด (Fuse load) บนหลaงตoXขาดหลอดสaญญาณตIดสว_างเปgนสNแดง

ON – OFF SWITCH
(Load backup control)

• สวIตช[ เปyด-ปyด หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iนที่ (ConstanN?ต_อกaบเครื่>?อง ภายหลaงต_อแบตเตอรื่N? ขณะยaงไมีแบต_จุภายในเครื่อง พร้อ_าย AC. Line 220 
โวลที่ (Constan[  แก_เครื่>?องไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน
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ก รคำนว� น่งกาวณห คำนวว ม์  CONTจุแบตเตอรี่�9�ว;แบตเตอร?@

ขXอก`าหนด
1. ดวงโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iนขนาด  600   วaตต[ (Watt.)
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน (Duration)  2      ชa?วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งดaนไฟฟDาของแบตเตอรื่N?  24     โวลที่ (Constan[ (Volt)

ก รคำนว� น่งกาวณ

•   กรื่ะแสไฟฟDา     = P / V

= 600 / 24

= 25 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน (Duration)     = 2  ชa?วโมีแบตง (Hrs.) 

            = 2 h.                                   

       ดaงนazน   กรื่ะแสไฟฟDาที่ (ConstanN?จุภายในเครื่อง พร้อ_ายดวงโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชXงาน 2 h.

= 25 x 2 h.

= 50 Ah

•   ค`านวนอaตรื่าก`าลaงงานส̀ารื่องของแบตเตอรื่N?อNก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE. 1184-1994

 

       ดaงนazน กรื่ะแสไฟฟDาที่ (ConstanN?จุภายในเครื่อง พร้อ_ายที่ (Constanazงหมีแบตด     = 50 x 1.30

= 65 Ah.

        เลือกใช้แบตเBอกใช้แบตเตอรี่ 12 V-แบตเตอร?@ 12 Volt. 65 Ah. จุแบตเตอรี่�9�ว� น่งกาวน่งกา 2 ลือกใช้แบตเJก ต$ออน่งกา;กรม์  CONTเปัทม์Kน่งกา 24 Volt. 65 Ah.

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล_าวว_า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อGของแบตเตอรื่N?จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต_คงที่ (ConstanN?ตลอดอายGการื่ใชXงาน ดaงนazนตXองคIดส`ารื่องก`าลaงงานของแบตเตอรื่N?เพI?มีแบตขnzนอNก
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ระบบก รท� ง น่งกาของโคำนวม์  CONTไฟฟQ ฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่;กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่(น่งกา (สำหรับแบตเตอรี่ 24 โวลท์)��������� หร*บแบตเตอร?@ 24 โวลือกใช้แบตเท2)

เมีแบต>?อต_อชGดควบคGมีแบตโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@IนเขXากaบแบตเตอรื่N? พรื่Xอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแรื่งดaนไฟฟDาเขXาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหXกaบโคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน 
รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งดaนคงที่ (ConstanN? (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDาเขXาแบตเตอรื่N?แบบอaตโนมีแบตaตI โดยใชXวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่
รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคGมีแบตแรื่งดaนไฟฟDาในการื่ชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่N?ใหXแบตเตอรื่N?ไดXรื่aบการื่อaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGเต{มีแบต ที่ (ConstanN?แรื่งดaนไฟฟDา
ปรื่ะมีแบตาณ 27.2-27.6 โวลที่ (Constan[ (2.27-2.30 โวลที่ (Constan[ต_อเซ์เปิลล[) และควบคGมีแบตกรื่ะแสอaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGไฟฟDาไวXปรื่ะมีแบตาณ 10% ของขนาดความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อGของ
แบตเตอรื่N?  เมีแบต>?อแบตเตอรื่N?ไดXรื่aบการื่อaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDาเต{มีแบตรื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยGดชารื่[จุภายในเครื่อง พร้ออaตโนมีแบตaตIเพ>?อปDองกaนการื่อaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDา
เกIนกว_าแบตเตอรื่N?รื่aบไดX (Over charge and Automatic high voltage cut-off)

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลXมีแบตเหลว หรื่>อการื่ดaบของแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต>?อแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line 
ลXมีแบตเหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างโดยใชXแรื่งดaนไฟฟDากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N?จุภายในเครื่อง พร้อ_ายใหXกaบ Load (หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iนที่ (ConstanN?ต_อกaบโคมีแบต
ไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน) เมีแบต>?อมีแบตNการื่จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างถึงขีดแรงดันต่ำ�THاك����������ൕ꿴͠����in꿘͠崄匐ൎ崄�nงชa?วโมีแบตงการื่ท̀ี่ (Constanางาน (Duration) เช_น จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างครื่บ  2  ชa?วโมีแบตง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตaดการื่
ท̀ี่ (Constanางานที่ (ConstanN?แรื่งดaนไฟฟDาต?`า (Automatic low voltage cut-off) เพ>?อปDองกaนแบตเตอรื่N?จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแรื่งดaนไฟฟDาต?`ากว_าที่ (ConstanN?ก`าหนด พรื่Xอมีแบตที่ (ConstanazงมีแบตN
รื่ะบบปDองกaนกรื่ะแสสoญเสNยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) นazนค>อไมีแบต_มีแบตNแรื่งดaนไฟฟDา
จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่N?ไปจุภายในเครื่อง พร้อ_ายใหXกaบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน ท̀ี่ (ConstanาใหXแบตเตอรื่N?มีแบตNอายGการื่ใชXงานที่ (ConstanN?ยาวนานกว_าแบตเตอรื่N?ที่ (ConstanN?ใชXในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@Iน
ที่ (Constana?วๆ ไป

เมีแบต>?อแรื่งดaนไฟฟDา AC Line มีแบตาที่ (ConstanN?โคมีแบตไฟฟDาฉุกเฉิน�����@Gกเฉุกเฉิน�����@IนอNกครื่azง รื่ะบบชารื่[จุภายในเครื่อง พร้ออaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGกรื่ะแสไฟฟDาเขXาแบตเตอรื่N?แบบอaตโนมีแบตaตI
อNกครื่azงเพ>?ออaดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อGไฟฟDาเขXาแบตเตอรื่N?ใหXเต{มีแบต พรื่Xอมีแบตที่ (ConstanN?จุภายในเครื่อง พร้อะท̀ี่ (ConstanางานอNกครื่azงเมีแบต>?อแรื่งดaนไฟฟDาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC  Line อยo_ในภาวะลXมีแบตเหลว หรื่>อดaบ
ลง
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