
 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

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

Model • CU 180-24

For Load • Remote Lamp 24 Volt 1650 Watt ( max. )

Battery • 12 Volt 180 Ah. * 2 Sets to be 24 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<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน • ชนGดมีแบตLแบตเตอรื่L=บรื่รื่จุภายในเครื่อง พร้อEภายในเครื่<=อง พรื่Vอมีแบตรื่ะบบควบคEมีแบตแบบ Automatic solid state system ควบคEมีแบต
การื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อE และคายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEไฟฟBาของแบตเตอรื่L=อย]างแมีแบต]นย̂า

แรื่งด_นไฟเขVา • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  8 A. (max.)
• สายไฟ AC เปeนแบบ 3 ขา มีแบตLกรื่าวนY (Ground)

รื่ะบบชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อ • แบบแรื่งด_นคงที่ (ConstanL= (Constant voltage charge) รื่ะยะเวลาในการื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะมีแบตาณ 15-20 ช_=วโมีแบตง

รื่ะบบปBองก_นแบตเตอรื่L= • ปBองก_นการื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEเกGน และจุภายในเครื่อง พร้อ]ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEแบตเตอรื่L=ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIlงขLดแรื่งด_นต=^า
• รื่ะบบต_ดกรื่ะแสสmญเสLยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ เมีแบต<=อจุภายในเครื่อง พร้อ]ายปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEแบตเตอรื่L=ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIlงขLดแรื่งด_นต=^า

รื่ะบบปBองก_นเครื่<=อง • AC Fuse -  ปBองก_นการื่ล_ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดVานแรื่งด_นไฟฟBา AC Line เขVาเครื่<=อง (อยm]บนแผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.]นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• DC Fuse -  ปBองก_นการื่ล_ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดVานรื่ะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่L= (อยm]บนแผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.]นวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่)
• Fuse Load - ปBองก_นการื่ล_ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ที่ (ConstanางดVานรื่ะบบการื่จุภายในเครื่อง พร้อ]ายโหลด

อEปกรื่ณYแสดงผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ล • “AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะของแรื่งด_นไฟฟBาเขVาเครื่<=อง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะการื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่L=
• “FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะข_ดขVองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่L=
• “ BACKUP ” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะการื่จุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gนของแบตเตอรื่L=

อEปกรื่ณYที่ (Constanดสอบ “TEST” • ปEvมีแบตที่ (Constanดสอบที่ (ConstanL=เครื่<=องและที่ (Constanดสอบแบบไรื่VสายดVวยรื่Lโมีแบตที่ (ConstanอGนฟาเรื่ดจุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะไกลไดVไมีแบต]ต=^ากว]า 10 เมีแบตตรื่

สวGตซ์เปิYเปxด-ปxด “ON - OFF” • เมีแบต<=อจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฟBาปกตGเขVาเครื่<=อง การื่เปxด-ปxดของสวGตซ์เปิYไมีแบต]มีแบตLผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ลต]อการื่เปxด-ปxดหลอดไฟฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน
• เมีแบต<=อแหล]งจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฟBาปกตGลVมีแบตเหลว สามีแบตารื่ถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIปxดสวGตซ์เปิYเพ<=อปรื่ะหย_ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่L= แลVวเปxดหลอดไฟ

ฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@GนไดVอLกครื่_yงเมีแบต<=อตVองการื่

ต_วถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATI_ง • กล]องผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ลGตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลzก Electro-Galvanized หนา 1.0 มีแบตGลลGเมีแบตตรื่ พรื่Vอมีแบตพ]นสLแบบ Epoxy Powder 
Coated and Stove Enamel.

การื่รื่ะบายความีแบตรื่Vอน • โดยอากาศผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.]านช]องรื่ะบายความีแบตรื่Vอน
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Dimension : L – 60 cm. X  W - 40 cm. X  H – 110 cm.
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 C-TL CORPORATION LTD. CENTRAL UNIT EMERGENCY LIGHT  

หน้!าปัทม์$ทม์  CONT'  CONTROL

DC VOLT METER • มีแบตGเตอรื่Yแสดงรื่ะด_บแรื่งด_นของแบตเตอรื่L=

DC AMMETER • มีแบตGเตอรื่Yแสดงรื่ะด_บกรื่ะแสที่ (ConstanL=ใชVชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรื่L=

FAIL INDICATOR • หลอดส_ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะข_ดขVองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่  เมีแบต<=อมีแบตLการื่ล_ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ของวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อ
            (DC Fuse บนแผ่นวงจร)�4\�ဂÀ�����R�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.]น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตGดสว]าง

CHARGE / FULL  
INDICATOR

• หลอดส_ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะการื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่L=
•     CHARGE - ขณะชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEเขVาแบตเตอรื่L= หลอดส_ญญาณตGดสว]างเปeนสLแดง
•     FULL - เมีแบต<=อแบตเตอรื่L=เตzมีแบตหลอดส_ญญาณตGดสว]างเปeนสLเขLยว

BACKUP INDICATOR • หลอดส_ญญาณแสดงว]าสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะแบตเตอรื่L=ว]ามีแบตLการื่จุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่L=เมีแบต<=อไฟด_บ

AC INPUT INDICATOR • หลอดส_ญญาณแสดงว]ามีแบตLแรื่งด_นไฟฟBา  AC. Line 220 โวลที่ (ConstanY เขVาเครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน

ON – OFF SWITCH • สวGตชY เปxด-ปxด การื่ท̂ี่ (Constanางานของรื่ะบบเครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน  และหลอดไฟฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน  ภายหล_งต]อ
แบตเตอรื่L= ขณะย_งไมีแบต]จุภายในเครื่อง พร้อ]าย AC. Line 220 โวลที่ (ConstanY  แก]เครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน

TEST  SWITCH • สวGตชY ที่ (Constanดสอบการื่ท̂ี่ (Constanางานของเครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน ภายหล_งต]อแบตเตอรื่L= และจุภายในเครื่อง พร้อ]าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanY  แก]เครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@GนแลVว

READY / FAIL  INDICATOR
(Load backup control)

• หลอดส_ญญาณแสดงสถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIานะการื่ใชVงานของ LOAD BACKUP CONTROL
•     READY - พรื่VอมีแบตใชVงาน  หลอดส_ญญาณตGดสว]างเปeนสLเขLยว
•     FAIL - ฟxวสYโหลด (Fuse load) บนหล_งตmVขาดหลอดส_ญญาณตGดสว]างเปeนสLแดง

ON – OFF SWITCH
(Load backup control)

• สวGตชY เปxด-ปxด หลอดไฟฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gนที่ (ConstanL=ต]อก_บเครื่<=อง ภายหล_งต]อแบตเตอรื่L= ขณะย_งไมีแบต]จุภายในเครื่อง พร้อ]าย AC. Line 220 
โวลที่ (ConstanY  แก]เครื่<=องไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน
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การคำนว0าน้วณหาคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่�9�ว4แบตเตอร:;

ข!อก0าหน้ด
1. ดวงโคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gนขนาด  1,650   ว_ตตY (Watt.)
2. รื่ะยะเวลาการื่ใชVงาน (Duration)        2    ช_=วโมีแบตง (Hrs.) 
3. แรื่งด_นไฟฟBาของแบตเตอรื่L=      24     โวลที่ (ConstanY (Volt)

การคำนว0าน้วณ

•   กรื่ะแสไฟฟBา     = P / V

= 1,650 / 24

= 68.75 A.

•   จุภายในเครื่อง พร้อากรื่ะยะเวลาการื่ใชVงาน (Duration)     = 2  ช_=วโมีแบตง (Hrs.) 

            = 2 h.                                   

       ด_งน_yน   กรื่ะแสไฟฟBาที่ (ConstanL=จุภายในเครื่อง พร้อ]ายดวงโคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน ในรื่ะยะเวลาการื่ใชVงาน 2 h.

= 68.75 x 2 h.

= 137.5 Ah

•   ค^านวนอ_ตรื่าก^าล_งงานส̂ารื่องของแบตเตอรื่L=อLก 30 % ตามีแบตมีแบตาตรื่ฐาน IEEE. 1184-1994

 

       ด_งน_yน กรื่ะแสไฟฟBาที่ (ConstanL=จุภายในเครื่อง พร้อ]ายที่ (Constan_yงหมีแบตด     = 137.5 x 1.30

= 178.75 Ah.

      เลือกใช้แบ?อกใช้แบตเตอรี่ 12!แบตเตอร:; 12 Volt. 180 Ah. จุแบตเตอรี่�9�ว0าน้วน้ 2 ลือกใช้แบFก ตGออน้4กรม์  CONTเปัทม์Hน้ 24 Volt. 180 Ah.

จุภายในเครื่อง พร้อากมีแบตาตรื่ฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล]าวว]า ความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อEของแบตเตอรื่L=จุภายในเครื่อง พร้อะไมีแบต]คงที่ (ConstanL=ตลอดอายEการื่ใชVงาน ด_งน_yนตVองคGดส^ารื่องก^าล_งงานของแบตเตอรื่L=เพG=มีแบตขlyนอLก
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ระบบการท0างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟNาฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่4กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Pน้ (สำหรับแบตเตอรี่ 24 โวลท์)��������0าหรSบแบตเตอร:; 24 โวลือกใช้แบท')

เมีแบต<=อต]อชEดควบคEมีแบตโคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@GนเขVาก_บแบตเตอรื่L= พรื่Vอมีแบตจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแรื่งด_นไฟฟBาเขVาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหVก_บโคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน 
รื่ะบบชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรื่งด_นคงที่ (ConstanL= (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะอ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEกรื่ะแสไฟฟBาเขVาแบตเตอรื่L=แบบอ_ตโนมีแบต_ตG โดยใชVวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่
รื่วมีแบต “IC (Integrated circuit)” ควบคEมีแบตแรื่งด_นไฟฟBาในการื่ชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรื่L=ใหVแบตเตอรื่L=ไดVรื่_บการื่อ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEเตzมีแบต ที่ (ConstanL=แรื่งด_นไฟฟBา
ปรื่ะมีแบตาณ 27.2-27.6 โวลที่ (ConstanY (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanYต]อเซ์เปิลลY) และควบคEมีแบตกรื่ะแสอ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEไฟฟBาไวVปรื่ะมีแบตาณ 10% ของขนาดความีแบตจุภายในเครื่อง พร้อEของ
แบตเตอรื่L=  เมีแบต<=อแบตเตอรื่L=ไดVรื่_บการื่อ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEกรื่ะแสไฟฟBาเตzมีแบตรื่ะบบชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหยEดชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้ออ_ตโนมีแบต_ตGเพ<=อปBองก_นการื่อ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEกรื่ะแสไฟฟBา
เกGนกว]าแบตเตอรื่L=รื่_บไดV (Over charge and Automatic high voltage cut-off)

ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรื่วจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลVมีแบตเหลว หรื่<อการื่ด_บของแรื่งด_นไฟฟBาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมีแบต<=อแรื่งด_นไฟฟBาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line 
ลVมีแบตเหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างโดยใชVแรื่งด_นไฟฟBากรื่ะแสตรื่งจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่L=จุภายในเครื่อง พร้อ]ายใหVก_บ Load (หลอดไฟฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gนที่ (ConstanL=ต]อก_บโคมีแบต
ไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน) เมีแบต<=อมีแบตLการื่จุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างถึงขีดแรงดันต่ำ�TH�������;������>�/IMPLEMENTATIlงช_=วโมีแบตงการื่ท̂ี่ (Constanางาน (Duration) เช]น จุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างครื่บ  2  ช_=วโมีแบตง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะต_ดการื่
ท̂ี่ (Constanางานที่ (ConstanL=แรื่งด_นไฟฟBาต=^า (Automatic low voltage cut-off) เพ<=อปBองก_นแบตเตอรื่L=จุภายในเครื่อง พร้อ]ายแรื่งด_นไฟฟBาต=^ากว]าที่ (ConstanL=ก^าหนด พรื่Vอมีแบตที่ (Constan_yงมีแบตL
รื่ะบบปBองก_นกรื่ะแสสmญเสLยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่ (Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) น_yนค<อไมีแบต]มีแบตLแรื่งด_นไฟฟBา
จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรื่L=ไปจุภายในเครื่อง พร้อ]ายใหVก_บวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน ท̂ี่ (ConstanาใหVแบตเตอรื่L=มีแบตLอายEการื่ใชVงานที่ (ConstanL=ยาวนานกว]าแบตเตอรื่L=ที่ (ConstanL=ใชVในวงจุภายในเครื่อง พร้อรื่โคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@Gน
ที่ (Constan_=วๆ ไป

เมีแบต<=อแรื่งด_นไฟฟBา AC Line มีแบตาที่ (ConstanL=โคมีแบตไฟฟBาฉุกเฉิน����㌯@Eกเฉุกเฉิน����㌯@GนอLกครื่_yง รื่ะบบชารื่Yจุภายในเครื่อง พร้ออ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEกรื่ะแสไฟฟBาเขVาแบตเตอรื่L=แบบอ_ตโนมีแบต_ตGอLกครื่_yง
เพ<=ออ_ดปรื่ะจุภายในเครื่อง พร้อEไฟฟBาเขVาแบตเตอรื่L=ใหVเตzมีแบต พรื่Vอมีแบตที่ (ConstanL=จุภายในเครื่อง พร้อะท̂ี่ (ConstanางานอLกครื่_yงเมีแบต<=อแรื่งด_นไฟฟBาจุภายในเครื่อง พร้อาก AC  Line อยm]ในภาวะลVมีแบตเหลว หรื่<อด_บลง
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