C-TL Corporation Ltd.

Hi-Volt Emergency Light

Specification of HP 1000 ( NON-Maintained )
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

HP 1000

Mode

•

NON-Maintained

Lamp

•

Filament Lamp type AC 220 volt 1000 watt OR

•

Fluorescent Lamp with electronic ballast type
AC 220 volt 1000 watt OR

•

Fluorescent Lamp with magnetic ballast type
AC 220 volt 432 watt

Battery

•

12 Volt 120 Ah. * 2 sets to be 24 volt 120 Ah.
(Sealed lead acid)

Duration

•

2 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

L-60cm. X W-40cm. X H-110cm.

โคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB

•

สภาวะการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างาน

•

•

แรี่บรรจุภายในงดdนไฟเขUา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป<องกdนแบตเตอรี่บรรจุภายในFL

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป<องกdนเครี่บรรจุภายในQLอง

•
•
•

AP-PD-HP-NM-PURE-004 Rev.00

ชนBดมFแบตเตอรี่บรรจุภายในFLบรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ?ภายในเครี่บรรจุภายในQLอง พรี่บรรจุภายในUอมรี่บรรจุภายในะบบควบค?มแบบ Automatic solid state system ควบค?มการี่บรรจุภายใน
ชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ? และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?ไฟฟ<าของแบตเตอรี่บรรจุภายในFLอย\างแม\นย]า
ขณะมFไฟ AC Line เขUาเครี่บรรจุภายในQLอง : หลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ( Remote
Lamp ) ทำงาน༰ตFL \ออยc\กdบเครี่บรรจุภายในQLองจุภายในเครื่อง พร้อะดdบ
เมQอL ไฟ AC Line ดdบลงหรี่บรรจุภายในQอลUมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB
( Remote Lamp ) ทำงาน༰ตFL \ออยc\กdบเครี่บรรจุภายในQLองจุภายในเครื่อง พร้อะตBดสว\าง โดยใชUไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFLทำงาน༰FLecกเปลFLยนสภาวะของแรี่บรรจุภายในงดdน
DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFL เปfนแรี่บรรจุภายในงดdนไฟ AC ( รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยช?ดแปลงแรี่บรรจุภายในงดdน (Inverter)
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 %
สายไฟ AC เปfนแบบ 3 ขา มFกรี่บรรจุภายในาวนX (Ground)
แบบแรี่บรรจุภายในงดdนคงทำงาน༰FL (Constant voltage charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 15-20 ชdLวโมง
ป<องกdนการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?เกBน และจุภายในเครื่อง พร้อ\ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?แบตเตอรี่บรรจุภายในFLemงขFดแรี่บรรจุภายในงดdนตL]า
รี่บรรจุภายในะบบตdดกรี่บรรจุภายในะแสสcญเสFยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมQอL จุภายในเครื่อง พร้อ\ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?แบตเตอรี่บรรจุภายในFLeงm ขFดแรี่บรรจุภายในงดdนตL]า
AC Input Breaker - ป<องกdนการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน༰างดUานแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า AC Line เขUาเครี่บรรจุภายในQLอง
AC Output Breaker - ป<องกdนการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน༰างดUานแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า AC Line ออกเครี่บรรจุภายในQLอง
DC Fuse - ป<องกdนการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน༰างดUานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL (อยc\บนแo\นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
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อ?ปกรี่บรรจุภายในณXแสดงoล

Hi-Volt Emergency Light

•
•
•
•
•
•

อ?ปกรี่บรรจุภายในณXทำงาน༰ดสอบ
“TEST”
สวBตซ์เปิXเปxด-ปxด “ON OFF”

•

•
•

ตdวedง

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในUอน

•

“AC” แสดงสeานะของแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าเขUาเครี่บรรจุภายในQLอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสeานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL
“FAIL” แสดงสeานะขdดขUองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL
“BACKUP ” แสดงสeานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟของแบตเตอรี่บรรจุภายในFL
“READY” แสดงสeานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินนB แก\หลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB
“Shortage / Fail” แสดงสeานะมFการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของหลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ( โหลด )
ป?vมทำงาน༰ดสอบทำงาน༰FLเครี่บรรจุภายในQLอง ทำงาน༰ดสอบแบบไรี่บรรจุภายในUสายดUวยรี่บรรจุภายในFโมทำงาน༰อBนฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดUไม\ตL]ากว\า 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมQอL จุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฟ<าปกตBเขUาเครี่บรรจุภายในQLอง การี่บรรจุภายในเปxด-ปxดของสวBตซ์เปิXไม\มFoลต\อการี่บรรจุภายในเปxด-ปxดหลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB
เมQอL แหล\งจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟฟ<าปกตBลUมเหลว สามารี่บรรจุภายในeปxดสวBตซ์เปิXเพQLอปรี่บรรจุภายในะหยdดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFL แลUวเปxดหลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ไดU
อFกครี่บรรจุภายในdzงเมQLอตUองการี่บรรจุภายใน
oลBตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล{ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มBลลBเมตรี่บรรจุภายใน พรี่บรรจุภายในUอมพ\นสFแบบ Epoxy Powder Coated and
Stove Enamel.
โดยอากาศo\านช\องรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในUอน

Dimension : L - 60 cm. X W - 40 cm. X H – 110 cm.
AP-PD-HP-NM-PURE-004 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Light

หน้0าป1ทม์  CONT4 CONTROL
DC Ammeter

•

มBเตอรี่บรรจุภายในXแสดงรี่บรรจุภายในะดdบกรี่บรรจุภายในะแสทำงาน༰FLใชUชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรี่บรรจุภายในFL

DC Voltmeter

•

มBเตอรี่บรรจุภายในXแสดงรี่บรรจุภายในะดdบแรี่บรรจุภายในงดdนของแบตเตอรี่บรรจุภายในFL

AC Voltmeter

•

มBเตอรี่บรรจุภายในXแสดงรี่บรรจุภายในะดdบแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า AC output

Fail indicator

•

หลอดสdญญาณแสดงสeานะขdดขUองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมQLอมFการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อ
(DC Fuse บนแo\น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตBดสว\าง

Charge/Full indicator

•

หลอดสdญญาณแสดงสeานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL
• CHARGE - ขณะชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?เขUาแบตเตอรี่บรรจุภายในFL หลอดสdญญาณตBดสว\างเปfนสFแดง
• FULL - เมQLอแบตเตอรี่บรรจุภายในFLเต{มหลอดสdญญาณตBดสว\างเปfนสFเขFยว

Backup indicator

•

หลอดสdญญาณแสดงว\าสeานะแบตเตอรี่บรรจุภายในFLว\ามFการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFLเมQLอไฟดdบ

AC input indicator

•

หลอดสdญญาณแสดงว\ามFแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า AC. Line 220 โวลทำงาน༰X เขUาเครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน

ON – OFF switch

•

สวBตชX เปxด-ปxด การี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานของรี่บรรจุภายในะบบเครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน และหลอดไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน ภายหลdงต\อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL
ขณะยdงไม\จุภายในเครื่อง พร้อ\าย AC. Line 220 โวลทำงาน༰X แก\เครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน

Test switch

•

สวBตชX ทำงาน༰ดสอบการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานของเครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน ภายหลdงต\อแบตเตอรี่บรรจุภายในFL และจุภายในเครื่อง พร้อ\าย AC. Line 220 โวลทำงาน༰X
แก\เครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBนแลUว

Ready indicator
(Load backup control)

•

หลอดสdญญาณแสดงสeานะว\า มFการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างแก\หลอดไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน

Shortage/Fail indicator
(Load backup control)

•

หลอดสdญญาณแสดงสeานะว\า มFการี่บรรจุภายในลdดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของโหลด

AC Input Breaker

•

Breaker ป<องกdนดUานไฟ AC Line เขUาเครี่บรรจุภายในQLอง และใชUเปfนสวBตชX ทำงาน༰ดสอบการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานของโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน
ภายหลdงต\อแบตเตอรี่บรรจุภายในFLและจุภายในเครื่อง พร้อ\ายไฟ AC. Line แก\โคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBนแลUว

AC Output Breaker

•

Breaker เปxด-ปxด การี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานของหลอดไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน
(Remote lamp) ของโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน

AP-PD-HP-NM-PURE-004 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Light

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนวา: น้วณขน้าดคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่	P?แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปEF
ข0อก:าหน้ด
1. ดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินนB ชนBดอBนแคนเดสเซ์เปินตXขนาด
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชUงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าของแบตเตอรี่บรรจุภายในFL

1,000
2
24

•

=P/V

วdตตX (Watt.)
ชdวL โมง (Hrs.)
โวลทำงาน༰X (Volt)

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนว:าน้วณ
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<า

= 1,000 / 24
= 41.66 A.
•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชUงาน (Duration)

= 2 ชdวL โมง (Hrs.)
= 2 h.

ดdงนdzน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าทำงาน༰FLจุภายในเครื่อง พร้อ\ายดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินนB ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชUงาน 2 h.
= 41.66 A * 2 h.
= 83.32 Ah.
•

ค]านวนอdตรี่บรรจุภายในาก]าลdงงานส]ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในFLอFก 30 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE. 1184-1994
ดdงนdzน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าทำงาน༰FLจุภายในเครื่อง พร้อ\ายทำงาน༰dzงหมด

= 83.32 Ah * 1.30
= 108.31 Ah.

เลือกใช้Hอกใช้แบตเตอรี่ 0แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปEF 12 Volt. 120 Ah. จุแบตเตอรี่	P:าน้วน้ 2 ลือกใช้ก ตPอเปQน้ 24 Volt 120 Ah.

จุแบตเตอรี่	Pากม์  CONTาตรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปฐาน้ IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล\าวว\า ความจุภายในเครื่อง พร้อ?ของแบตเตอรี่บรรจุภายในFLจุภายในเครื่อง พร้อะไม\คงทำงาน༰FLตลอดอาย?การี่บรรจุภายในใชUงาน ดdงนdzนตUองคBดส]ารี่บรรจุภายในองก]าลdงงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในFLเพBLมขmzนอFก
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รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปะบบการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท:างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟ]าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่?กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่_น้ (สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด:าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบแบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปEF 24 โวลือกใช้ท4)

หลdงจุภายในเครื่อง พร้อากตBดตdzงเครี่บรรจุภายในQLองไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBนชนBด HI - VOLT พรี่บรรจุภายในUอมต\อขdzวแบตเตอรี่บรรจุภายในFLจุภายในเครื่อง พร้อากช?ดควบค?มของเครี่บรรจุภายในQLองเขUากdบแบตเตอรี่บรรจุภายในFL และต\อ
หลอดไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน (Remote Lamp) เขUากdบจุภายในเครื่อง พร้อ?ดต\อ (Terminal) ของ Load ดUานบนของเครี่บรรจุภายในQLอง
พรี่บรรจุภายในUอมทำงาน༰dzงจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เขUาเครี่บรรจุภายในQLอง ส\วนรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะอdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าเขUาแบตเตอรี่บรรจุภายในFLแบบอdตโนมdตB แบบแรี่บรรจุภายในงดdนคงทำงาน༰FL
(Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในUอมจุภายในเครื่อง พร้อ]า กd ดกรี่บรรจุภายในะ แสชารี่บรรจุภายในX จุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current) โดยควบค?มแรี่บรรจุภายใน งดdน ไฟฟ<า ในการี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายในX จุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรี่บรรจุภายในFLใ หU
แบตเตอรี่บรรจุภายในFLไดUรี่บรรจุภายในdบการี่บรรจุภายในอdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?เต{มทำงาน༰FLแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า ปรี่บรรจุภายในะมาณ 27.24-27.60 โวลทำงาน༰X (2.27-2.30 โวลทำงาน༰Xต\อเซ์เปิลลX ) โดยอ?ปกรี่บรรจุภายในณXควบค?มการี่บรรจุภายในอdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าเขUาแบตเตอรี่บรรจุภายในFLใชUรี่บรรจุภายในะบบสวBทำงาน༰ชBLงพรี่บรรจุภายในUอม IC Regulator ทำงาน༰FLมFความเทำงาน༰FLยงตรี่บรรจุภายในงในการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานสcงกว\าอ?ปกรี่บรรจุภายในณXควบค?มการี่บรรจุภายในอdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?ชนBดอQLน ๆ
ทำงาน༰FLอาจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะทำงาน༰]าใหUเกBดการี่บรรจุภายในอdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าเกBนกว\าแบตเตอรี่บรรจุภายในFLรี่บรรจุภายในdบไดU (Over Charge) พรี่บรรจุภายในUอมทำงาน༰dzงมFช?ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อทำงาน༰FLคอยรี่บรรจุภายในdกษารี่บรรจุภายในะดdบแรี่บรรจุภายในง
ดdนไฟฟ<าของแบตเตอรี่บรรจุภายในFLใหUคงทำงาน༰FLตลอดเวลา
ขณะเดFยวกdนช?ดควบค?ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลUมเหลว หรี่บรรจุภายในQอการี่บรรจุภายในดdบของแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมQLอแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า
จุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ดdบลง ช?ดควบค?ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสdLงงานไปทำงาน༰FLช?ดควบค?มการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายโหลด (Load Control) เพQอL ทำงาน༰]าการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างใหUแก\ Load
(หลอดไฟฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉิน?กเฉุกเฉินBน (Remote Lamp) โดยมF ช?ดแปลงแรี่บรรจุภายในงดdน (Inverter) ทำงาน༰]าหนUาทำงาน༰FLเปลFLยนแรี่บรรจุภายในง
ดdน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFL เปfนแรี่บรรจุภายในงดdนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave)
ภายหลdงการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างemงชdLวโมงการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างาน (Duration / Backup Time) เช\น จุภายในเครื่อง พร้อ\ายแสงสว\างครี่บรรจุภายในบ 2 ชdLวโมง ช?ดควบค?ม
(Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตdดการี่บรรจุภายในทำงาน༰]างานทำงาน༰FLแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าตL]า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพQLอป<องกdนแบตเตอรี่บรรจุภายในFLจุภายในเครื่อง พร้อ\ายแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าตL]ากว\าทำงาน༰FLก]าหนด
ทำงาน༰]าใหUแบตเตอรี่บรรจุภายในFLมFอาย?การี่บรรจุภายในใชUงานทำงาน༰FLยาวนานกว\าวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในโคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB ทำงาน༰วdL ไป
เมQLอมFแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<า AC Line มาทำงาน༰FLเครี่บรรจุภายในQLองอFกครี่บรรจุภายในdz ง ช?ดควบค?ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสdLงงานใหUรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้ออdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ<าเขUา
แบตเตอรี่บรรจุภายในFLแบบอdตโนมdตBแบบแรี่บรรจุภายในงดdนคงทำงาน༰FL (Automatic Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในUอมจุภายในเครื่อง พร้อ]ากdดกรี่บรรจุภายในะแสชารี่บรรจุภายในXจุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current)
อFกครี่บรรจุภายในdzงเพQอL อdดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ?ไฟฟ<าเขUาแบตเตอรี่บรรจุภายในFLใหUเต{มพรี่บรรจุภายในUอมทำงาน༰FLจุภายในเครื่อง พร้อะทำงาน༰]างานอFกครี่บรรจุภายในdzงเมQLอแรี่บรรจุภายในงดdนไฟฟ<าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line อยc\ในภาวะลUมเหลว หรี่บรรจุภายในQอดdบลง
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดภาวะการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท:างาน้ของ Load
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด:าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบโคำนวม์  CONTไฟฟ]าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่?กเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่น้_ ทEFจุแบตเตอรี่	PPายเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่พาะไฟ AC ดบ (Non - Maintained Mode)
ขณะมFไฟ AC Line เขUาเครี่บรรจุภายในQLอง : หลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB (Remote Lamp) ทำงาน༰FLตอ\ อยcก\ dบเครี่บรรจุภายในQLองจุภายในเครื่อง พร้อะดdบ
และเมQLอไฟ AC Line ดdบลงหรี่บรรจุภายในQอลUมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในQอดวงโคมไฟฟ<าฉุกเฉินก? เฉุกเฉินนB (Remote Lamp) ทำงาน༰FLตอ\ อยcก\ dบเครี่บรรจุภายในQLอง
จุภายในเครื่อง พร้อะตBดสว\าง โดยใชUไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFLทำงาน༰FLecกเปลFLยนจุภายในเครื่อง พร้อากแรี่บรรจุภายในงดdน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในFL เปfนแรี่บรรจุภายในงดdนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยช?ด
แปลงแรี่บรรจุภายในงดdน (Inverter)
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