
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 40-24
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 40-24

For Load • Remote Lamp 24 Volt 360 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 40 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 40 Ah. 
(Sealed Lead Acid)

Duration • 2 hrs. 

Remark • Infrared Remote Test

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

Weight • 39.1 Kgs.

เครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน • ชนHดมีแบตMแบตเตอรื่M>บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อFภายในเครื่=>อง พรื่Wอมีแบตรื่ะบบควบคFมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคFมีแบต
การื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อF และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFไฟฟCาของแบตเตอรื่M>อย̂างแมีแบต^นย_า

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

รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งดน̀คงที่ (ConstanM> (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ช̀>วโมีแบตง

รื่ะบบปCองก`นแบตเตอรื่M> • ปCองก`นการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFเกHน และจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFแบตเตอรื่M>ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门mงขMดแรื่งดน̀ต>_า
• รื่ะบบต`ดกรื่ะแสสnญเสMยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต=>อจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFแบตเตอรื่M>ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门mงขMดแรื่งดน̀ต>_า

รื่ะบบปCองก`นเครื่=>อง • AC Fuse -  ปCองก`นการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดWานแรื่งดน̀ไฟฟCา AC Line เขWาเครื่=>อง (อยn^บนแผ่̂นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• DC Fuse -  ปCองก`นการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดWานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M> (อยn^บนแผ่̂นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• Fuse Load - ปCองก`นการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดWานรื่ะบบการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายโหลด

อFปกรื่ณZแสดงผ่นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�ล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะของแรื่งดน̀ไฟฟCาเขWาเครื่=>อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะขด̀ขWองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>
• “ BACKUP ” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hนของแบตเตอรื่M>

อFปกรื่ณZที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปFvมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanM>เครื่=>องและที่ (Constanดสอบแบบไรื่WสายดWวยรื่Mโมีแบตที่ (ConstanอHนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดWไมีแบตต̂>_ากว^า 10 เมีแบตตรื่

สวHตซ์เปิZเปxด-ปxด “ON - OFF” • เมีแบต=>อจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟฟCาปกตHเขWาเครื่=>อง การื่เปxด-ปxดของสวHตซ์เปิZไมีแบต^มีแบตMผ่นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�ลต^อการื่เปxด-ปxดหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน
• เมีแบต=>อแหล̂งจุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟฟCาปกตHลWมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门ปxดสวHตซ์เปิZเพ=>อปรื่ะหย̀ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M> แลWวเปxดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@HนไดWอMกคร̀ื่yงเมีแบต=>อตWองการื่

ตว̀ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门`ง • กล̂องผ่นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�ลHตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลzก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตHลลHเมีแบตตรื่ พรื่Wอมีแบตพ^นสMแบบ Epoxy Powder 
Coated and Stove Enamel.

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Wอน • โดยอากาศผ่̂นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�านช̂องรื่ะบายความีแบตรื่Wอน
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Dimension : L – 44 cm. X  W - 29 cm. X  H – 62 cm.

ต� แหน่งกา$งก รต(ดต*+ง : CU 40-24
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

หน่งกา- ปัทม์/ทม์  CONT2  CONTROL

DC VOLT METER • มีแบตHเตอรื่Zแสดงรื่ะด`บแรื่งดน̀ของแบตเตอรื่M>

DC AMMETER • มีแบตHเตอรื่Zแสดงรื่ะด`บกรื่ะแสที่ (ConstanM>ใชWชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรื่M>

FAIL INDICATOR • หลอดส̀ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะขด̀ขWองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  เมีแบต=>อมีแบตMการื่ล̀ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อ
            (DC Fuse บนแผ่̂นวงจร)�\�횼ဂ¨���靄9����le霬9��霔9雸9ܜஔ㷰ܜہஔ�2雔9隼9隤9隐9ἐӂ����紸䧨ૈٽൡ���0��陘9陀9阔9ۨஔ�น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตHดสว^าง

CHARGE / FULL  
INDICATOR

• หลอดส̀ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>
•     CHARGE - ขณะชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFเขWาแบตเตอรื่M> หลอดส̀ญญาณตHดสว^างเปgนสMแดง
•     FULL - เมีแบต=>อแบตเตอรื่M>เตzมีแบตหลอดส̀ญญาณตHดสว^างเปgนสMเขMยว

BACKUP INDICATOR • หลอดส̀ญญาณแสดงว^าสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะแบตเตอรื่M>ว^ามีแบตMการื่จุ̂ภายในเครื่อง พร้อายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M>เมีแบต=>อไฟด`บ

AC INPUT INDICATOR • หลอดส̀ญญาณแสดงว^ามีแบตMแรื่งดน̀ไฟฟCา  AC. Line 220 โวลที่ (ConstanZ เขWาเครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน

ON – OFF SWITCH • สวHตชZ เปxด-ปxด การื่ที่ (Constan_างานของรื่ะบบเครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน  และหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน  ภายหล̀งต^อ
แบตเตอรื่M> ขณะย̀งไมีแบต^จุ̂ภายในเครื่อง พร้อาย AC. Line 220 โวลที่ (ConstanZ  แกเ̂ครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน

TEST  SWITCH • สวHตชZ ที่ (Constanดสอบการื่ที่ (Constan_างานของเครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน ภายหล̀งต^อแบตเตอรื่M> และจุ̂ภายในเครื่อง พร้อาย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanZ  แกเ̂ครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@HนแลWว

READY / FAIL  INDICATOR
(Load backup control)

• หลอดส̀ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门านะการื่ใชWงานของ LOAD BACKUP CONTROL
•     READY - พรื่WอมีแบตใชWงาน  หลอดส̀ญญาณตHดสว^างเปgนสMเขMยว
•     FAIL - ฟxวสZโหลด (Fuse load) บนหล̀งตnWขาดหลอดส̀ญญาณตHดสว^างเปgนสMแดง

ON – OFF SWITCH
(Load backup control)

• สวHตชZ เปxด-ปxด หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hนที่ (ConstanM>ต^อก`บเครื่=>อง ภายหล̀งต^อแบตเตอรื่M> ขณะย̀งไมีแบต^จุ̂ภายในเครื่อง พร้อาย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanZ  แกเ̂ครื่=>องไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน
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ก รคำนว� น่งกาวณห คำนวว ม์  CONTจุแบตเตอรี่�9�ว;แบตเตอร?@

ข-อก� หน่งกาด
1. ดวงโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hนขนาด  360   ว̀ตตZ (Watt.)
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน (Duration)  2      ช`>วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งดน̀ไฟฟCาของแบตเตอรื่M>  24     โวลที่ (ConstanZ (Volt)

ก รคำนว� น่งกาวณ

•   กรื่ะแสไฟฟCา     = P / V

= 360 / 24

= 15 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน (Duration)     = 2  ช`>วโมีแบตง (Hrs.) 

            = 2 h.                                   

       ดง̀น`yน   กรื่ะแสไฟฟCาที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อ^ายดวงโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชWงาน 2 h.

= 15 x 2 h.

= 30 Ah

•   ค_านวนอ`ตรื่าก_าล̀งงานส_ารื่องของแบตเตอรื่M>อMก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE. 1184-1994

 

       ดง̀น`yน กรื่ะแสไฟฟCาที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อ^ายท̀ี่ (Constanyงหมีแบตด     = 30 x 1.30

= 39 Ah.

       เลือกใช้แบตCอกใช้แบตเตอรี่ 12 -แบตเตอร?@ 12 Volt. 40 Ah. จุแบตเตอรี่�9�ว� น่งกาวน่งกา 2 ลือกใช้แบตKก ต$ออน่งกา;กรม์  CONTเปัทม์Lน่งกา 24 Volt. 40 Ah.

  จุแบตเตอรี่�9�ว กม์  CONT ตรฐ น่งกา IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล̂าวว̂า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อFของแบตเตอรื่M>จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต^คงที่ (ConstanM>ตลอดอายFการื่ใชWงาน ดง̀น`yนตWองคHดส_ารื่องก_าล̀งงานของแบตเตอรื่M>เพH>มีแบตขmyนอMก
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ระบบก รท� ง น่งกาของโคำนวม์  CONTไฟฟV ฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่;กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่(น่งกา (สำหรับแบตเตอรี่ 24 โวลท์)��������� หร*บแบตเตอร?@ 24 โวลือกใช้แบตท2)

เมีแบต=>อต^อชFดควบคFมีแบตโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@HนเขWาก`บแบตเตอรื่M> พรื่Wอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแรื่งด`นไฟฟCาเขWาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหWก`บโคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน 
รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด`นคงที่ (ConstanM> (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเขWาแบตเตอรื่M>แบบอ`ตโนมีแบต`ตH โดยใชWวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่
รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคFมีแบตแรื่งด`นไฟฟCาในการื่ชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่M>ใหWแบตเตอรื่M>ไดWร̀ื่บการื่อ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFเตzมีแบต ที่ (ConstanM>แรื่งด`นไฟฟCา
ปรื่ะมีแบตาณ 27.2-27.6 โวลที่ (ConstanZ (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanZต^อเซ์เปิลลZ) และควบคFมีแบตกรื่ะแสอ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFไฟฟCาไวWปรื่ะมีแบตาณ 10% ของขนาดความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อFของ
แบตเตอรื่M>  เมีแบต=>อแบตเตอรื่M>ไดWร̀ื่บการื่อ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเตzมีแบตรื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยFดชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้ออ`ตโนมีแบต`ตHเพ=>อปCองก`นการื่อ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCา
เกHนกว̂าแบตเตอรื่M>ร̀ื่บไดW (Over charge and Automatic high voltage cut-off)

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลWมีแบตเหลว หรื่=อการื่ด`บของแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต=>อแรื่งดน̀ไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line 
ลWมีแบตเหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว̂างโดยใชWแรื่งด`นไฟฟCากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M>จุภายในเครื่อง พร้อ^ายใหWก`บ Load (หลอดไฟฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hนที่ (ConstanM>ต^อก`บโคมีแบต
ไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน) เมีแบต=>อมีแบตMการื่จุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว̂างถึงขีดแรงดันต่ำ�TH��������������
�门ڥ�絬门ڥ�퉰门mงช`>วโมีแบตงการื่ที่ (Constan_างาน (Duration) เช^น จุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว̂างครื่บ  2  ช`>วโมีแบตง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะต`ดการื่
ที่ (Constan_างานที่ (ConstanM>แรื่งด`นไฟฟCาต>_า (Automatic low voltage cut-off) เพ=>อปCองก`นแบตเตอรื่M>จุภายในเครื่อง พร้อ^ายแรื่งด`นไฟฟCาต>_ากว̂าที่ (ConstanM>ก_าหนด พรื่Wอมีแบตท̀ี่ (ConstanyงมีแบตM
รื่ะบบปCองก`นกรื่ะแสสnญเสMยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) น`yนค=อไมีแบต^มีแบตMแรื่งด`นไฟฟCา
จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่M>ไปจุภายในเครื่อง พร้อ^ายใหWก`บวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน ที่ (Constan_าใหWแบตเตอรื่M>มีแบตMอายFการื่ใชWงานที่ (ConstanM>ยาวนานกว̂าแบตเตอรื่M>ที่ (ConstanM>ใชWในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@Hน
ท̀ี่ (Constan>วๆ ไป

เมีแบต=>อแรื่งด`นไฟฟCา AC Line มีแบตาที่ (ConstanM>โคมีแบตไฟฟCาฉุกเฉิน�����@Fกเฉุกเฉิน�����@HนอMกคร̀ื่yง รื่ะบบชารื่Zจุภายในเครื่อง พร้ออ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFกรื่ะแสไฟฟCาเขWาแบตเตอรื่M>แบบอ`ตโนมีแบต`ตH
อMกคร̀ื่yงเพ=>ออ`ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อFไฟฟCาเขWาแบตเตอรื่M>ใหWเตzมีแบต พรื่Wอมีแบตที่ (ConstanM>จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (Constan_างานอMกคร̀ื่yงเมีแบต=>อแรื่งด`นไฟฟCาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC  Line อยn^ในภาวะลWมีแบตเหลว หรื่=อด`บ
ลง
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