
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

Specification of CU 18-24
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • CU 18-24

For Load • Remote Lamp 24 Volt 160 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 18 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 18 
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 • 13.4 Kgs.

เครื่:;องไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@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 % ,  400 mA. (max.)
• สายไฟ AC เปcนแบบ 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�������л������7�com.sun.star.jงขJดแรื่งด]นต;\า
• รื่ะบบต]ดกรื่ะแสสkญเสJยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต:;อจุภายในเครื่อง พร้อ[ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCแบตเตอรื่J;ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.jงขJดแรื่งด]นต;\า

รื่ะบบป@องก]นเครื่:;อง • AC Fuse -  ป@องก]นการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดTานแรื่งด]นไฟฟ@า AC Line เขTาเครื่:;อง
• DC Fuse -  ป@องก]นการื่ล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดTานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J; (อยk[บนแผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียน[นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)

อCปกรื่ณWแสดงผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.านะของแรื่งด]นไฟฟ@าเขTาเครื่:;อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.านะการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.านะข]ดขTองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;

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

สวEตซ์เปิWเปtด-ปtด “ON - OFF” • เมีแบต:;อจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ@าปกตEเขTาเครื่:;อง การื่เปtด-ปtดของสวEตซ์เปิWไมีแบต[มีแบตJผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนลต[อการื่เปtด-ปtดหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน
• เมีแบต:;อแหล[งจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ@าปกตEลTมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.ปtดสวEตซ์เปิWเพ:;อปรื่ะหย]ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J; แลTวเปtดหลอดไฟ

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

ต]วถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.]ง • กล[องวางแบตเตอรื่J; ผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนลEตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลyก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตEลลEเมีแบตตรื่ พรื่Tอมีแบตพ[นสJแบบ Epoxy 
Powder Coated and Stove Enamel.

• กล[องยjดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ ผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนลEตจุภายในเครื่อง พร้อากพลาสตEก ABS  ที่ (Constanนความีแบตรื่Tอนสkง และที่ (Constanนต[อการื่กรื่ะแที่ (Constanกแตกห]กไดTเปcนอย[างดJ

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Tอน • โดยอากาศผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียน[านช[องรื่ะบายความีแบตรื่Tอน
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Dimension : L – 37 cm. X  W - 18 cm. X  H – 26.5 cm.

หน้�าปัทม์�ทม์  CONT!  CONTROL

ต)าแหน้+งการต/ดต12งหลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก1งกลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก+องโคม์  CONTไฟฟ9าฉุกเฉิน�ned.��p���C:\DOCUME~1\PSANG;กเฉุกเฉิน�ned.��p���C:\DOCUME~1\PSANG/น้
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การค)าน้วณหาความ์  CONTจุแบตเตอรี่�9��;แบตเตอรAB

ข�อก)าหน้ด

1. ดวงโคมไฟฟ&าฉุกเฉินขนาด			  )กเฉุกเฉินขนาด			  ,นขนาด          160   ว0ตต2 ( Watt )
2. ระยะเวลาการใช้งาน (Duration)	>งาน (Duration)                  2    ช้งาน (Duration)	0Dวโมง (Hrs.) 
3. แรงด0นไฟฟ&าของแบตเตอรJD                 24    โวลท์ (Volt) �������������B�vnd.sun.star.Package:Pictures/12 (Volt) 

การค)าน้วณ

•   กระแสไฟฟ&า                 = P / V
            = 160 / 24
            = 6.66 A.

•   จากระยะเวลาการใช้งาน (Duration)	>งาน (Duration)                                = 2   ช้งาน (Duration)	0Dวโมง (Hrs.) 
             = 2 h.           

                        
      ด0งน0Sน   กระแสไฟฟ&าท์ (Volt) �������������B�vnd.sun.star.Package:Pictures/1JDจTายดวงโคมไฟฟ&าฉุกเฉินขนาด			  )กเฉุกเฉินขนาด			  ,น ในระยะเวลาการใช้งาน (Duration)	>งาน 2 h.

                               = 6.66 X 2 h.
             = 13.32 Ah.

•   คVานวนอ0ตรากVาล0งงานสVารองของแบตเตอรJDอJก 30 % ตามมาตรฐาน IEEE1184-1994
 
      ด0งน0Sน กระแสไฟฟ&าท์ (Volt) �������������B�vnd.sun.star.Package:Pictures/1JDจTายท์ (Volt) �������������B�vnd.sun.star.Package:Pictures/10Sงหมด                 = 13.32 * 1.30

            = 17.31 Ah.

       เลอ̂กใช้งาน (Duration)	>แบตเตอรJD 12 Volt 18 Ah. * 2 Sets to be 24 Volt 18 Ah. (Sealed Lead Acid) 

จากมาตรฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กลTาววTา ความจ)ของแบตเตอรJDจะไมTคงท์ (Volt) �������������B�vnd.sun.star.Package:Pictures/1JDตลอดอาย)การใช้งาน (Duration)	>งาน ด0งน0Sนต>องค,ดสVารองกVาล0งงานของแบตเตอรJDเพิ่มขึ้นอีก�ื่อต้องการ���Ā���C:\Documents and Settings\psangsuwan\Application Data\OpenOffice.or,DมขaSนอJก
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ระบบการทำงานของ�างานของโคมไฟฟ#าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่%กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่'น (สำหรับแบตเตอรี่ 24 โวลท์)���������าหร,บแบตเตอร/0 24 โวลทำงานของ3)

เมีแบต:;อต[อชCดควบคCมีแบตโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@EนเขTาก]บแบตเตอรื่J; พรื่Tอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหTก]บโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน หลอด
ไฟส]ญญาณ “AC” ตEดสว[างเปcนสJเหล:อง รื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด]นคงที่ (ConstanJ; (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเขTา
แบตเตอรื่J;แบบอ]ตโนมีแบต]ตE โดยใชTวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคCมีแบตแรื่งด]นไฟฟ@าในการื่ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J; ขณะที่ (ConstanJ;ชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่J;หลอด
ไฟส]ญญาน “Charge / Full” ตEดสว[างเปcนสJแดง เมีแบต:;อแบตเตอรื่J;ไดTรื่]บการื่อ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCเตyมีแบต หลอดไฟส]ญญาณ “Charge / Full”  ตEดสว[างเปcนสJเขJยว
โดยมีแบตJแรื่งด]นไฟฟ@าของแบตเตอรื่J;ปรื่ะมีแบตาณ 27.2-27.6 โวลที่ (ConstanW (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanWต[อเซ์เปิลลW) รื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยCดชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้ออ]ตโนมีแบต]ตE เพ:;อป@องก]นการื่อ]ด
ปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเกEนกว[าแบตเตอรื่J;รื่]บไดT (Over charge and Automatic high voltage cut-off)  หากรื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อมีแบตJป}ญหาจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตJผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนลที่ (Constan\าใหTหลอด
ไฟส]ญญาณ “Fail” ตEดสว[างเปcนสJแดง

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]บหลอดไฟฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน (Load) เมีแบต:;อจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[าง
ฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eนครื่บช];วโมีแบตงการื่ที่ (Constan\างาน (Duration) เช[น จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างครื่บ  2  ช];วโมีแบตง ภาค Control พรื่Tอมีแบตรื่ะบบป@องก]นกรื่ะแสสkญเสJยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ 
(Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (Constan\างานเพ:;อป@องก]นแบตเตอรื่J;จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรื่งด]นไฟฟ@าต;\ากว[าที่ (ConstanJ;ก\าหนด มีแบตJผ่นวงจร)�������ண����횼ဂÀ�•⼠Z:\PD-Share\PD\approve\APP-PD\ขึ้นทะเบียนลที่ (Constan\าใหT
แบตเตอรื่J;มีแบตJอายCการื่ใชTงานที่ (ConstanJ;ยาวนานกว[าแบตเตอรื่J;ที่ (ConstanJ;ใชTในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eนที่ (Constan];วๆ ไป

ในสภาวะแรื่งด]นไฟฟ@า AC Line ลTมีแบตเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมีแบตJการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eนจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่J;  หากตTองการื่ปรื่ะหย]ดไฟของ
แบตเตอรื่J; สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.กดสวEตซ์เปิW “OFF” เพ:;อหยCดการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน และกดสวEตซ์เปิW “ON” ซ์เปิx\าอJกครื่]xงหากตTองการื่จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน

เมีแบต:;อแรื่งด]นไฟฟ@าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line มีแบตาที่ (ConstanJ;โคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@EนอJกครื่]xง รื่ะบบชารื่Wจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะเรื่E;มีแบตอ]ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อCกรื่ะแสไฟฟ@าเขTาแบตเตอรื่J;แบบ
อ]ตโนมีแบต]ตE และพรื่Tอมีแบตที่ (ConstanJ;จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eนเมีแบต:;อรื่ะบบไฟ AC Line ลTมีแบตเหลวหรื่:อด]บ ในการื่ที่ (ConstanดสอบสภาวะลTมีแบตเหลว หรื่:อด]บของไฟ AC 
Line สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������л������7�com.sun.star.กดสวEตซ์เปิW “TEST”   เพ:;อที่ (Constanดสอบรื่ะบบการื่ที่ (Constan\างานของโคมีแบตไฟฟ@าฉุกเฉิน�����@Cกเฉุกเฉิน�����@Eน  หรื่:อที่ (ConstanดสอบโดยปCrมีแบต  “TEST” ที่ (ConstanJรื่Jโมีแบตที่ (Constanที่ (Constanดสอบแบบ
อEนฟาเรื่ด
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