C-TL Corporation Ltd.

Hi-Volt Emergency Lght

Specification of HP 700 ( NON-Maintained )
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

HP 700

Mode

•

NON-Maintained

Lamp

•

Filament Lamp type AC 220 volt 700 watt OR

•

Fluorescent Lamp with electronic ballast type
AC 220 volt 700 watt OR

•

Fluorescent Lamp with magnetic ballast type
AC 220 volt 288 watt

Battery

•

12 Volt 80 Ah. * 2 sets to be 24 volt 80 Ah.
(Sealed lead acid)

Duration

•

2 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

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

โคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC

•

สภาวะการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างาน

•

•

แรี่บรรจุภายในงดeนไฟเขVา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป=องกeนแบตเตอรี่บรรจุภายในGM

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป=องกeนเครี่บรรจุภายในRMอง

•
•
•

AP-PD-HP-NM-PURE-003 Rev.00

ชนCดมGแบตเตอรี่บรรจุภายในGMบรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ@ภายในเครี่บรรจุภายในRMอง พรี่บรรจุภายในVอมรี่บรรจุภายในะบบควบค@มแบบ Automatic solid state system ควบค@มการี่บรรจุภายใน
ชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@ และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@ไฟฟ=าของแบตเตอรี่บรรจุภายในGMอย]างแม]นย^า
ขณะมGไฟ AC Line เขVาเครี่บรรจุภายในRMอง : หลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ( Remote
Lamp ) ทำงาน菈൜0ตGM ]ออยd]กeบเครี่บรรจุภายในRMองจุภายในเครื่อง พร้อะดeบ
เมRอM ไฟ AC Line ดeบลงหรี่บรรจุภายในRอลVมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC
( Remote Lamp ) ทำงาน菈൜0ตGM ]ออยd]กeบเครี่บรรจุภายในRMองจุภายในเครื่อง พร้อะตCดสว]าง โดยใชVไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGMทำงาน菈൜0GMfdกเปลGMยนสภาวะของแรี่บรรจุภายในงดeน
DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGM เปgนแรี่บรรจุภายในงดeนไฟ AC ( รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยช@ดแปลงแรี่บรรจุภายในงดeน (Inverter)
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 %
สายไฟ AC เปgนแบบ 3 ขา มGกรี่บรรจุภายในาวนY (Ground)
แบบแรี่บรรจุภายในงดeนคงทำงาน菈൜0GM (Constant voltage charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 15-20 ชeMวโมง
ป=องกeนการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@เกCน และจุภายในเครื่อง พร้อ]ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@แบตเตอรี่บรรจุภายในGMfoงขGดแรี่บรรจุภายในงดeนตM^า
รี่บรรจุภายในะบบตeดกรี่บรรจุภายในะแสสdญเสGยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมRอM จุภายในเครื่อง พร้อ]ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@แบตเตอรี่บรรจุภายในGMfงo ขGดแรี่บรรจุภายในงดeนตM^า
AC Input Breaker - ป=องกeนการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0างดVานแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า AC Line เขVาเครี่บรรจุภายในRMอง
AC Output Breaker - ป=องกeนการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0างดVานแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า AC Line ออกเครี่บรรจุภายในRMอง
DC Fuse - ป=องกeนการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0างดVานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM (อยd]บนแq]นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
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อ@ปกรี่บรรจุภายในณYแสดงqล

Hi-Volt Emergency Lght

•
•
•
•
•
•

อ@ปกรี่บรรจุภายในณYทำงาน菈൜0ดสอบ
“TEST”
สวCตซ์เปิYเปzด-ปzด “ON OFF”

•

•
•

ตeวfeง

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในVอน

•

“AC” แสดงสfานะของแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าเขVาเครี่บรรจุภายในRMอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสfานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM
“FAIL” แสดงสfานะขeดขVองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM
“BACKUP ” แสดงสfานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟของแบตเตอรี่บรรจุภายในGM
“READY” แสดงสfานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินนC แก]หลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC
“Shortage / Fail” แสดงสfานะมGการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของหลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ( โหลด )
ป@xมทำงาน菈൜0ดสอบทำงาน菈൜0GMเครี่บรรจุภายในRMอง ทำงาน菈൜0ดสอบแบบไรี่บรรจุภายในVสายดVวยรี่บรรจุภายในGโมทำงาน菈൜0อCนฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดVไม]ตM^ากว]า 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมRอM จุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฟ=าปกตCเขVาเครี่บรรจุภายในRMอง การี่บรรจุภายในเปzด-ปzดของสวCตซ์เปิYไม]มGqลต]อการี่บรรจุภายในเปzด-ปzดหลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC
เมRอM แหล]งจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟฟ=าปกตCลVมเหลว สามารี่บรรจุภายในfปzดสวCตซ์เปิYเพRMอปรี่บรรจุภายในะหยeดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGM แลVวเปzดหลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ไดV
อGกครี่บรรจุภายในe|งเมRMอตVองการี่บรรจุภายใน
qลCตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล}ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มCลลCเมตรี่บรรจุภายใน พรี่บรรจุภายในVอมพ]นสGแบบ Epoxy Powder Coated and
Stove Enamel.
โดยอากาศq]านช]องรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในVอน

Dimension : L - 60 cm. X W - 40 cm. X H – 110 cm.
AP-PD-HP-NM-PURE-003 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Lght

หน้1าป2ทม์  CONT5 CONTROL
DC Ammeter

•

มCเตอรี่บรรจุภายในYแสดงรี่บรรจุภายในะดeบกรี่บรรจุภายในะแสทำงาน菈൜0GMใชVชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรี่บรรจุภายในGM

DC Voltmeter

•

มCเตอรี่บรรจุภายในYแสดงรี่บรรจุภายในะดeบแรี่บรรจุภายในงดeนของแบตเตอรี่บรรจุภายในGM

AC Voltmeter

•

มCเตอรี่บรรจุภายในYแสดงรี่บรรจุภายในะดeบแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า AC output

Fail indicator

•

หลอดสeญญาณแสดงสfานะขeดขVองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมRMอมGการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อ
(DC Fuse บนแq]น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตCดสว]าง

Charge/Full indicator

•

หลอดสeญญาณแสดงสfานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM
• CHARGE - ขณะชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@เขVาแบตเตอรี่บรรจุภายในGM หลอดสeญญาณตCดสว]างเปgนสGแดง
• FULL - เมRMอแบตเตอรี่บรรจุภายในGMเต}มหลอดสeญญาณตCดสว]างเปgนสGเขGยว

Backup indicator

•

หลอดสeญญาณแสดงว]าสfานะแบตเตอรี่บรรจุภายในGMว]ามGการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGMเมRMอไฟดeบ

AC input indicator

•

หลอดสeญญาณแสดงว]ามGแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า AC. Line 220 โวลทำงาน菈൜0Y เขVาเครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน

ON – OFF switch

•

สวCตชY เปzด-ปzด การี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานของรี่บรรจุภายในะบบเครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน และหลอดไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน ภายหลeงต]อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM
ขณะยeงไม]จุภายในเครื่อง พร้อ]าย AC. Line 220 โวลทำงาน菈൜0Y แก]เครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน

Test switch

•

สวCตชY ทำงาน菈൜0ดสอบการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานของเครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน ภายหลeงต]อแบตเตอรี่บรรจุภายในGM และจุภายในเครื่อง พร้อ]าย AC. Line 220 โวลทำงาน菈൜0Y
แก]เครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCนแลVว

Ready indicator
(Load backup control)

•

หลอดสeญญาณแสดงสfานะว]า มGการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างแก]หลอดไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน

Shortage/Fail indicator
(Load backup control)

•

หลอดสeญญาณแสดงสfานะว]า มGการี่บรรจุภายในลeดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของโหลด

AC Input Breaker

•

Breaker ป=องกeนดVานไฟ AC Line เขVาเครี่บรรจุภายในRMอง และใชVเปgนสวCตชY ทำงาน菈൜0ดสอบการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานของโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน
ภายหลeงต]อแบตเตอรี่บรรจุภายในGMและจุภายในเครื่อง พร้อ]ายไฟ AC. Line แก]โคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCนแลVว

AC Output Breaker

•

Breaker เปzด-ปzด การี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานของหลอดไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน
(Remote lamp) ของโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน

AP-PD-HP-NM-PURE-003 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Lght

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนวา; น้วณขน้าดคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่S@แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปFG
ข1อก;าหน้ด
1. ดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินนC ชนCดอCนแคนเดสเซ์เปินตYขนาด
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชVงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าของแบตเตอรี่บรรจุภายในGM

700
2
24

วeตตY (Watt.)
ชeวM โมง (Hrs.)
โวลทำงาน菈൜0Y (Volt)

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนว;าน้วณ
•

กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=า

=P/V
= 700 / 24
= 29.17 A.

•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชVงาน (Duration)

= 2 ชeวM โมง (Hrs.)
= 2 h.

ดeงนe|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าทำงาน菈൜0GMจุภายในเครื่อง พร้อ]ายดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินนC ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชVงาน 2 h.
= 29.17 A * 2 h.
= 58.34 Ah.
•

ค^านวนอeตรี่บรรจุภายในาก^าลeงงานส^ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในGMอGก 30 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE. 1184-1994
ดeงนe|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าทำงาน菈൜0GMจุภายในเครื่อง พร้อ]ายทำงาน菈൜0e|งหมด

= 58.34 Ah * 1.30
= 75.84 Ah.

เลือกใช้Iอกใช้แบตเตอรี่ 1แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปFG 12 Volt. 80 Ah. จุแบตเตอรี่S;าน้วน้ 2 ลือกใช้ก ตRอเปSน้ 24 Volt 80 Ah.

จุแบตเตอรี่Sากม์  CONTาตรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปฐาน้ IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล]าวว]า ความจุภายในเครื่อง พร้อ@ของแบตเตอรี่บรรจุภายในGMจุภายในเครื่อง พร้อะไม]คงทำงาน菈൜0GMตลอดอาย@การี่บรรจุภายในใชVงาน ดeงนe|นตVองคCดส^ารี่บรรจุภายในองก^าลeงงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในGMเพCMมขo|นอGก
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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)  โดยชุดแปFG 24 โวลือกใช้ท5)

หลeงจุภายในเครื่อง พร้อากตCดตe|งเครี่บรรจุภายในRMองไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCนชนCด HI - VOLT พรี่บรรจุภายในVอมต]อขe|วแบตเตอรี่บรรจุภายในGMจุภายในเครื่อง พร้อากช@ดควบค@มของเครี่บรรจุภายในRMองเขVากeบแบตเตอรี่บรรจุภายในGM และต]อ
หลอดไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน (Remote Lamp) เขVากeบจุภายในเครื่อง พร้อ@ดต]อ (Terminal) ของ Load ดVานบนของเครี่บรรจุภายในRMอง
พรี่บรรจุภายในVอมทำงาน菈൜0e|งจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เขVาเครี่บรรจุภายในRMอง ส]วนรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะอeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าเขVาแบตเตอรี่บรรจุภายในGMแบบอeตโนมeตC แบบแรี่บรรจุภายในงดeนคงทำงาน菈൜0GM
(Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในVอมจุภายในเครื่อง พร้อ^า กe ดกรี่บรรจุภายในะ แสชารี่บรรจุภายในY จุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current) โดยควบค@มแรี่บรรจุภายใน งดeน ไฟฟ=า ในการี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายในY จุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรี่บรรจุภายในGMใ หV
แบตเตอรี่บรรจุภายในGMไดVรี่บรรจุภายในeบการี่บรรจุภายในอeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@เต}มทำงาน菈൜0GMแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า ปรี่บรรจุภายในะมาณ 27.24-27.60 โวลทำงาน菈൜0Y (2.27-2.30 โวลทำงาน菈൜0Yต]อเซ์เปิลลY ) โดยอ@ปกรี่บรรจุภายในณYควบค@มการี่บรรจุภายในอeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าเขVาแบตเตอรี่บรรจุภายในGMใชVรี่บรรจุภายในะบบสวCทำงาน菈൜0ชCMงพรี่บรรจุภายในVอม IC Regulator ทำงาน菈൜0GMมGความเทำงาน菈൜0GMยงตรี่บรรจุภายในงในการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานสdงกว]าอ@ปกรี่บรรจุภายในณYควบค@มการี่บรรจุภายในอeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@ชนCดอRMน ๆ
ทำงาน菈൜0GMอาจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะทำงาน菈൜0^าใหVเกCดการี่บรรจุภายในอeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าเกCนกว]าแบตเตอรี่บรรจุภายในGMรี่บรรจุภายในeบไดV (Over Charge) พรี่บรรจุภายในVอมทำงาน菈൜0e|งมGช@ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อทำงาน菈൜0GMคอยรี่บรรจุภายในeกษารี่บรรจุภายในะดeบแรี่บรรจุภายในง
ดeนไฟฟ=าของแบตเตอรี่บรรจุภายในGMใหVคงทำงาน菈൜0GMตลอดเวลา
ขณะเดGยวกeนช@ดควบค@ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลVมเหลว หรี่บรรจุภายในRอการี่บรรจุภายในดeบของแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมRMอแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า
จุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ดeบลง ช@ดควบค@ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสeMงงานไปทำงาน菈൜0GMช@ดควบค@มการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายโหลด (Load Control) เพRอM ทำงาน菈൜0^าการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างใหVแก] Load
(หลอดไฟฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉิน@กเฉุกเฉินCน (Remote Lamp) โดยมG ช@ดแปลงแรี่บรรจุภายในงดeน (Inverter) ทำงาน菈൜0^าหนVาทำงาน菈൜0GMเปลGMยนแรี่บรรจุภายในง
ดeน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGM เปgนแรี่บรรจุภายในงดeนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave)
ภายหลeงการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างfoงชeMวโมงการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างาน (Duration / Backup Time) เช]น จุภายในเครื่อง พร้อ]ายแสงสว]างครี่บรรจุภายในบ 2 ชeMวโมง ช@ดควบค@ม
(Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตeดการี่บรรจุภายในทำงาน菈൜0^างานทำงาน菈൜0GMแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าตM^า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพRMอป=องกeนแบตเตอรี่บรรจุภายในGMจุภายในเครื่อง พร้อ]ายแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าตM^ากว]าทำงาน菈൜0GMก^าหนด
ทำงาน菈൜0^าใหVแบตเตอรี่บรรจุภายในGMมGอาย@การี่บรรจุภายในใชVงานทำงาน菈൜0GMยาวนานกว]าวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในโคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC ทำงาน菈൜0วeM ไป
เมRMอมGแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=า AC Line มาทำงาน菈൜0GMเครี่บรรจุภายในRMองอGกครี่บรรจุภายในe| ง ช@ดควบค@ม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสeMงงานใหVรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้ออeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ=าเขVา
แบตเตอรี่บรรจุภายในGMแบบอeตโนมeตCแบบแรี่บรรจุภายในงดeนคงทำงาน菈൜0GM (Automatic Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในVอมจุภายในเครื่อง พร้อ^ากeดกรี่บรรจุภายในะแสชารี่บรรจุภายในYจุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current)
อGกครี่บรรจุภายในe|งเพRอM อeดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ@ไฟฟ=าเขVาแบตเตอรี่บรรจุภายในGMใหVเต}มพรี่บรรจุภายในVอมทำงาน菈൜0GMจุภายในเครื่อง พร้อะทำงาน菈൜0^างานอGกครี่บรรจุภายในe|งเมRMอแรี่บรรจุภายในงดeนไฟฟ=าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line อยd]ในภาวะลVมเหลว หรี่บรรจุภายในRอดeบลง
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_ ทFGจุแบตเตอรี่SRายเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่พาะไฟ AC ดบ (Non - Maintained Mode)
ขณะมGไฟ AC Line เขVาเครี่บรรจุภายในRMอง : หลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC (Remote Lamp) ทำงาน菈൜0GMตอ] อยdก] eบเครี่บรรจุภายในRMองจุภายในเครื่อง พร้อะดeบ
และเมRMอไฟ AC Line ดeบลงหรี่บรรจุภายในRอลVมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในRอดวงโคมไฟฟ=าฉุกเฉินก@ เฉุกเฉินนC (Remote Lamp) ทำงาน菈൜0GMตอ] อยdก] eบเครี่บรรจุภายในRMอง
จุภายในเครื่อง พร้อะตCดสว]าง โดยใชVไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGMทำงาน菈൜0GMfdกเปลGMยนจุภายในเครื่อง พร้อากแรี่บรรจุภายในงดeน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในGM เปgนแรี่บรรจุภายในงดeนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยช@ด
แปลงแรี่บรรจุภายในงดeน (Inverter)
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