C-TL Corporation Ltd.

Hi-Volt Emergency Light

Specification of HP 2700 ( NON-Maintained )
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

HP 2700

Mode

•

NON-Maintained

Lamp

•

Filament Lamp type AC 220 volt 2700 watt OR

•

Fluorescent Lamp with electronic ballast type
AC 220 volt 2700 watt OR

•

Fluorescent Lamp with magnetic ballast type
AC 220 volt 1080 watt

Battery

•

12 Volt 150 Ah. * 4 sets to be 24 volt 300 Ah.
(Sealed lead acid)

Duration

•

2 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

L-60cm. X W-40cm. X H-135 cm.

โคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE

•

สภาวะการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างาน

•

•

แรี่บรรจุภายในงดgนไฟเขXา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป?องกgนแบตเตอรี่บรรจุภายในIO

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป?องกgนเครี่บรรจุภายในTOอง

•
•
•

AP-PD-HP-NM-PURE-008 Rev.00

ชนEดมIแบตเตอรี่บรรจุภายในIOบรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อBภายในเครี่บรรจุภายในTOอง พรี่บรรจุภายในXอมรี่บรรจุภายในะบบควบคBมแบบ Automatic solid state system ควบคBมการี่บรรจุภายใน
ชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อB และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBไฟฟ?าของแบตเตอรี่บรรจุภายในIOอย_างแม_นย`า
ขณะมIไฟ AC Line เขXาเครี่บรรจุภายในTOอง : หลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ( Remote
Lamp ) ทำงานඣ0ตIO _ออยf_กgบเครี่บรรจุภายในTOองจุภายในเครื่อง พร้อะดgบ
เมTอO ไฟ AC Line ดgบลงหรี่บรรจุภายในTอลXมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE
( Remote Lamp ) ทำงานඣ0ตIO _ออยf_กgบเครี่บรรจุภายในTOองจุภายในเครื่อง พร้อะตEดสว_าง โดยใชXไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIOทำงานඣ0IOhfกเปลIOยนสภาวะของแรี่บรรจุภายในงดgน
DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIO เปiนแรี่บรรจุภายในงดgนไฟ AC ( รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยชBดแปลงแรี่บรรจุภายในงดgน (Inverter)
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 %
สายไฟ AC เปiนแบบ 3 ขา มIกรี่บรรจุภายในาวน[ (Ground)
แบบแรี่บรรจุภายในงดgนคงทำงานඣ0IO (Constant voltage charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 15-20 ชgOวโมง
ป?องกgนการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBเกEน และจุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBแบตเตอรี่บรรจุภายในIOhoงขIดแรี่บรรจุภายในงดgนตO`า
รี่บรรจุภายในะบบตgดกรี่บรรจุภายในะแสสfญเสIยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมTอO จุภายในเครื่อง พร้อ_ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBแบตเตอรี่บรรจุภายในIOhงo ขIดแรี่บรรจุภายในงดgนตO`า
AC Input Breaker - ป?องกgนการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานඣ0างดXานแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า AC Line เขXาเครี่บรรจุภายในTOอง
AC Output Breaker - ป?องกgนการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานඣ0างดXานแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า AC Line ออกเครี่บรรจุภายในTOอง
DC Fuse - ป?องกgนการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานඣ0างดXานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO (อยf_บนแq_นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
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อBปกรี่บรรจุภายในณ[แสดงqล

Hi-Volt Emergency Light

•
•
•
•
•
•

อBปกรี่บรรจุภายในณ[ทำงานඣ0ดสอบ
“TEST”
สวEตซ์เปิ[เปzด-ปzด “ON OFF”

•

•
•

ตgวhgง

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในXอน

•

“AC” แสดงสhานะของแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าเขXาเครี่บรรจุภายในTOอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสhานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO
“FAIL” แสดงสhานะขgดขXองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO
“BACKUP ” แสดงสhานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟของแบตเตอรี่บรรจุภายในIO
“READY” แสดงสhานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินนE แก_หลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE
“Shortage / Fail” แสดงสhานะมIการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของหลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ( โหลด )
ปBxมทำงานඣ0ดสอบทำงานඣ0IOเครี่บรรจุภายในTOอง ทำงานඣ0ดสอบแบบไรี่บรรจุภายในXสายดXวยรี่บรรจุภายในIโมทำงานඣ0อEนฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดXไม_ตO`ากว_า 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมTอO จุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟ?าปกตEเขXาเครี่บรรจุภายในTOอง การี่บรรจุภายในเปzด-ปzดของสวEตซ์เปิ[ไม_มIqลต_อการี่บรรจุภายในเปzด-ปzดหลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE
เมTอO แหล_งจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟฟ?าปกตEลXมเหลว สามารี่บรรจุภายในhปzดสวEตซ์เปิ[เพTOอปรี่บรรจุภายในะหยgดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIO แลXวเปzดหลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ไดX
อIกครี่บรรจุภายในg|งเมTOอตXองการี่บรรจุภายใน
qลEตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล}ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มEลลEเมตรี่บรรจุภายใน พรี่บรรจุภายในXอมพ_นสIแบบ Epoxy Powder Coated and
Stove Enamel.
โดยอากาศq_านช_องรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในXอน

Dimension : L - 60 cm. X W - 40 cm. X H – 135 cm.
AP-PD-HP-NM-PURE-008 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Light

หน้4าป5ทม์  CONT8 CONTROL
DC Ammeter

•

มEเตอรี่บรรจุภายใน[แสดงรี่บรรจุภายในะดgบกรี่บรรจุภายในะแสทำงานඣ0IOใชXชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรี่บรรจุภายในIO

DC Voltmeter

•

มEเตอรี่บรรจุภายใน[แสดงรี่บรรจุภายในะดgบแรี่บรรจุภายในงดgนของแบตเตอรี่บรรจุภายในIO

AC Voltmeter

•

มEเตอรี่บรรจุภายใน[แสดงรี่บรรจุภายในะดgบแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า AC output

Fail indicator

•

หลอดสgญญาณแสดงสhานะขgดขXองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมTOอมIการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อ
(DC Fuse บนแq_น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตEดสว_าง

Charge/Full indicator

•

หลอดสgญญาณแสดงสhานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO
• CHARGE - ขณะชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBเขXาแบตเตอรี่บรรจุภายในIO หลอดสgญญาณตEดสว_างเปiนสIแดง
• FULL - เมTOอแบตเตอรี่บรรจุภายในIOเต}มหลอดสgญญาณตEดสว_างเปiนสIเขIยว

Backup indicator

•

หลอดสgญญาณแสดงว_าสhานะแบตเตอรี่บรรจุภายในIOว_ามIการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIOเมTOอไฟดgบ

AC input indicator

•

หลอดสgญญาณแสดงว_ามIแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า AC. Line 220 โวลทำงานඣ0[ เขXาเครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน

ON – OFF switch

•

สวEตช[ เปzด-ปzด การี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานของรี่บรรจุภายในะบบเครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน และหลอดไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน ภายหลgงต_อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO
ขณะยgงไม_จุภายในเครื่อง พร้อ_าย AC. Line 220 โวลทำงานඣ0[ แก_เครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน

Test switch

•

สวEตช[ ทำงานඣ0ดสอบการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานของเครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน ภายหลgงต_อแบตเตอรี่บรรจุภายในIO และจุภายในเครื่อง พร้อ_าย AC. Line 220 โวลทำงานඣ0[
แก_เครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEนแลXว

Ready indicator
(Load backup control)

•

หลอดสgญญาณแสดงสhานะว_า มIการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างแก_หลอดไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน

Shortage/Fail indicator
(Load backup control)

•

หลอดสgญญาณแสดงสhานะว_า มIการี่บรรจุภายในลgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของโหลด

AC Input Breaker

•

Breaker ป?องกgนดXานไฟ AC Line เขXาเครี่บรรจุภายในTOอง และใชXเปiนสวEตช[ ทำงานඣ0ดสอบการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานของโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน
ภายหลgงต_อแบตเตอรี่บรรจุภายในIOและจุภายในเครื่อง พร้อ_ายไฟ AC. Line แก_โคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEนแลXว

AC Output Breaker

•

Breaker เปzด-ปzด การี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานของหลอดไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน
(Remote lamp) ของโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน
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Hi-Volt Emergency Light

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนวา> น้วณขน้าดคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่	ஞPCแบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปIJ
ข4อก>าหน้ด
1. ดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินนE ชนEดอEนแคนเดสเซ์เปินต[ขนาด
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชXงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าของแบตเตอรี่บรรจุภายในIO

2,700
2
24

•

=P/V

วgตต[ (Watt.)
ชgวO โมง (Hrs.)
โวลทำงานඣ0[ (Volt)

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนว>าน้วณ
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?า

= 2,700 / 24
= 112.5 A.
•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชXงาน (Duration)

= 2 ชgวO โมง (Hrs.)
= 2 h.

ดgงนg|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าทำงานඣ0IOจุภายในเครื่อง พร้อ_ายดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินนE ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชXงาน 2 h.
= 112.5 A * 2 h.
= 225 Ah.
•

ค`านวนอgตรี่บรรจุภายในาก`าลgงงานส`ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในIOอIก 30 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE. 1184-1994
ดgงนg|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าทำงานඣ0IOจุภายในเครื่อง พร้อ_ายทำงานඣ0g|งหมด

= 225 Ah * 1.30
= 292.5 Ah.

เลือกใช้Lอกใช้แบตเตอรี่ 4แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปIJ 12 Volt. 150 Ah. จุแบตเตอรี่	ஞP>าน้วน้ 2 ลือกใช้ก ตSอเปTน้ 24 Volt 300 Ah.

จุแบตเตอรี่	ஞPากม์  CONTาตรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปฐาน้ IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล_าวว_า ความจุภายในเครื่อง พร้อBของแบตเตอรี่บรรจุภายในIOจุภายในเครื่อง พร้อะไม_คงทำงานඣ0IOตลอดอายBการี่บรรจุภายในใชXงาน ดgงนg|นตXองคEดส`ารี่บรรจุภายในองก`าลgงงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในIOเพEOมขo|นอIก
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รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปะบบการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท>างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟ_าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Cกเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่aน้ (สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด>าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบแบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปIJ 24 โวลือกใช้ท8)

หลgงจุภายในเครื่อง พร้อากตEดตg|งเครี่บรรจุภายในTOองไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEนชนEด HI - VOLT พรี่บรรจุภายในXอมต_อขg|วแบตเตอรี่บรรจุภายในIOจุภายในเครื่อง พร้อากชBดควบคBมของเครี่บรรจุภายในTOองเขXากgบแบตเตอรี่บรรจุภายในIO และต_อ
หลอดไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน (Remote Lamp) เขXากgบจุภายในเครื่อง พร้อBดต_อ (Terminal) ของ Load ดXานบนของเครี่บรรจุภายในTOอง
พรี่บรรจุภายในXอมทำงานඣ0g|งจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เขXาเครี่บรรจุภายในTOอง ส_วนรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะอgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าเขXาแบตเตอรี่บรรจุภายในIOแบบอgตโนมgตE แบบแรี่บรรจุภายในงดgนคงทำงานඣ0IO
(Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในXอมจุภายในเครื่อง พร้อ`า กg ดกรี่บรรจุภายในะ แสชารี่บรรจุภายใน[ จุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current) โดยควบคBมแรี่บรรจุภายใน งดgน ไฟฟ?า ในการี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายใน[ จุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรี่บรรจุภายในIOใ หX
แบตเตอรี่บรรจุภายในIOไดXรี่บรรจุภายในgบการี่บรรจุภายในอgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBเต}มทำงานඣ0IOแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า ปรี่บรรจุภายในะมาณ 27.24-27.60 โวลทำงานඣ0[ (2.27-2.30 โวลทำงานඣ0[ต_อเซ์เปิลล[ ) โดยอBปกรี่บรรจุภายในณ[ควบคBมการี่บรรจุภายในอgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อB
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าเขXาแบตเตอรี่บรรจุภายในIOใชXรี่บรรจุภายในะบบสวEทำงานඣ0ชEOงพรี่บรรจุภายในXอม IC Regulator ทำงานඣ0IOมIความเทำงานඣ0IOยงตรี่บรรจุภายในงในการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานสfงกว_าอBปกรี่บรรจุภายในณ[ควบคBมการี่บรรจุภายในอgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBชนEดอTOน ๆ
ทำงานඣ0IOอาจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะทำงานඣ0`าใหXเกEดการี่บรรจุภายในอgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าเกEนกว_าแบตเตอรี่บรรจุภายในIOรี่บรรจุภายในgบไดX (Over Charge) พรี่บรรจุภายในXอมทำงานඣ0g|งมIชBดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อทำงานඣ0IOคอยรี่บรรจุภายในgกษารี่บรรจุภายในะดgบแรี่บรรจุภายในง
ดgนไฟฟ?าของแบตเตอรี่บรรจุภายในIOใหXคงทำงานඣ0IOตลอดเวลา
ขณะเดIยวกgนชBดควบคBม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลXมเหลว หรี่บรรจุภายในTอการี่บรรจุภายในดgบของแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมTOอแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า
จุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ดgบลง ชBดควบคBม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสgOงงานไปทำงานඣ0IOชBดควบคBมการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายโหลด (Load Control) เพTอO ทำงานඣ0`าการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างใหXแก_ Load
(หลอดไฟฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินBกเฉุกเฉินEน (Remote Lamp) โดยมI ชBดแปลงแรี่บรรจุภายในงดgน (Inverter) ทำงานඣ0`าหนXาทำงานඣ0IOเปลIOยนแรี่บรรจุภายในง
ดgน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIO เปiนแรี่บรรจุภายในงดgนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave)
ภายหลgงการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างhoงชgOวโมงการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างาน (Duration / Backup Time) เช_น จุภายในเครื่อง พร้อ_ายแสงสว_างครี่บรรจุภายในบ 2 ชgOวโมง ชBดควบคBม
(Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตgดการี่บรรจุภายในทำงานඣ0`างานทำงานඣ0IOแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าตO`า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพTOอป?องกgนแบตเตอรี่บรรจุภายในIOจุภายในเครื่อง พร้อ_ายแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าตO`ากว_าทำงานඣ0IOก`าหนด
ทำงานඣ0`าใหXแบตเตอรี่บรรจุภายในIOมIอายBการี่บรรจุภายในใชXงานทำงานඣ0IOยาวนานกว_าวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในโคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE ทำงานඣ0วgO ไป
เมTOอมIแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?า AC Line มาทำงานඣ0IOเครี่บรรจุภายในTOองอIกครี่บรรจุภายในg| ง ชBดควบคBม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสgOงงานใหXรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้ออgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ?าเขXา
แบตเตอรี่บรรจุภายในIOแบบอgตโนมgตEแบบแรี่บรรจุภายในงดgนคงทำงานඣ0IO (Automatic Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในXอมจุภายในเครื่อง พร้อ`ากgดกรี่บรรจุภายในะแสชารี่บรรจุภายใน[จุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current)
อIกครี่บรรจุภายในg|งเพTอO อgดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อBไฟฟ?าเขXาแบตเตอรี่บรรจุภายในIOใหXเต}มพรี่บรรจุภายในXอมทำงานඣ0IOจุภายในเครื่อง พร้อะทำงานඣ0`างานอIกครี่บรรจุภายในg|งเมTOอแรี่บรรจุภายในงดgนไฟฟ?าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line อยf_ในภาวะลXมเหลว หรี่บรรจุภายในTอดgบลง
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดภาวะการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท>างาน้ของ Load
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด>าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบโคำนวม์  CONTไฟฟ_าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Cกเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่น้a ทIJจุแบตเตอรี่	ஞPSายเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่พาะไฟ AC ดบ (Non - Maintained Mode)
ขณะมIไฟ AC Line เขXาเครี่บรรจุภายในTOอง : หลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE (Remote Lamp) ทำงานඣ0IOตอ_ อยfก_ gบเครี่บรรจุภายในTOองจุภายในเครื่อง พร้อะดgบ
และเมTOอไฟ AC Line ดgบลงหรี่บรรจุภายในTอลXมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในTอดวงโคมไฟฟ?าฉุกเฉินกB เฉุกเฉินนE (Remote Lamp) ทำงานඣ0IOตอ_ อยfก_ gบเครี่บรรจุภายในTOอง
จุภายในเครื่อง พร้อะตEดสว_าง โดยใชXไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIOทำงานඣ0IOhfกเปลIOยนจุภายในเครื่อง พร้อากแรี่บรรจุภายในงดgน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในIO เปiนแรี่บรรจุภายในงดgนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave)
โดยชBดแปลงแรี่บรรจุภายในงดgน (Inverter)
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