C-TL Corporation Ltd.

Hi-Volt Emergency Light

Specification of HP 400 ( NON-Maintained )
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

HP 400

Mode

•

NON-Maintained

Lamp

•

Filament Lamp type AC 220 volt 400 watt OR

•

Fluorescent Lamp with electronic ballast type
AC 220 volt 400 watt OR

•

Fluorescent Lamp with magnetic ballast type
AC 220 volt 180 watt

Battery

•

12 Volt 55 Ah. * 2 sets to be 24 volt 55 Ah.
(Sealed lead acid)

Duration

•

2 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

L-44cm. X W-29cm. X H-62cm.

โคมไฟฟ>าฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD

•

สภาวะการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างาน

•

•

แรี่บรรจุภายในงดfนไฟเขWา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป>องกfนแบตเตอรี่บรรจุภายในHN

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป>องกfนเครี่บรรจุภายในSNอง

•
•
•

AP-PD-HP-NM-PURE-002 Rev.00

ชนDดมHแบตเตอรี่บรรจุภายในHNบรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อAภายในเครี่บรรจุภายในSNอง พรี่บรรจุภายในWอมรี่บรรจุภายในะบบควบคAมแบบ Automatic solid state system ควบคAม
การี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อA และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAไฟฟ>าของแบตเตอรี่บรรจุภายในHNอย^างแม^นย_า
ขณะมHไฟ AC Line เขWาเครี่บรรจุภายในSNอง : หลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD
( Remote Lamp ) ทำงานۆថHNตอ^ อยeก^ fบเครี่บรรจุภายในSNองจุภายในเครื่อง พร้อะดfบ
เมSNอไฟ AC Line ดfบลงหรี่บรรจุภายในSอลWมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD ( Emergency Lamp ) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD
( Remote Lamp ) ทำงานۆថHNตอ^ อยeก^ fบเครี่บรรจุภายในSNองจุภายในเครื่อง พร้อะตDดสว^าง โดยใชWไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHNทำงานۆថHNgeกเปลHNยนสภาวะของแรี่บรรจุภายในงดfน
DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHN เปhนแรี่บรรจุภายในงดfนไฟ AC ( รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยชAดแปลงแรี่บรรจุภายในงดfน (Inverter)
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 %
สายไฟ AC เปhนแบบ 3 ขา มHกรี่บรรจุภายในาวนZ (Ground)
แบบแรี่บรรจุภายในงดfนคงทำงานۆថHN (Constant voltage charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 15-20 ชfNวโมง
ป>องกfนการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAเกDน และจุภายในเครื่อง พร้อ^ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAแบตเตอรี่บรรจุภายในHNgoงขHดแรี่บรรจุภายในงดfนตN_า
รี่บรรจุภายในะบบตfดกรี่บรรจุภายในะแสสeญเสHยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมSNอจุภายในเครื่อง พร้อ^ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAแบตเตอรี่บรรจุภายในHNgoงขHดแรี่บรรจุภายในงดfนตN_า
AC Input Breaker - ป>องกfนการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานۆថางดWานแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า AC Line เขWาเครี่บรรจุภายในSNอง
AC Output Breaker - ป>องกfนการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานۆថางดWานแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า AC Line ออกเครี่บรรจุภายในSNอง
DC Fuse - ป>องกfนการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในทำงานۆថางดWานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN (อยe^บนแq^นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
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อAปกรี่บรรจุภายในณZแสดงqล

Hi-Volt Emergency Light

•
•
•
•
•
•

อAปกรี่บรรจุภายในณZทำงานۆថดสอบ “TEST”
สวDตซ์เปิZเป{ด-ป{ด “ON OFF”

•
•
•

ตfวgfง

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในWอน

•

“AC” แสดงสgานะของแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าเขWาเครี่บรรจุภายในSNอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสgานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN
“FAIL” แสดงสgานะขfดขWองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN
“BACKUP ” แสดงสgานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟของแบตเตอรี่บรรจุภายในHN
“READY” แสดงสgานะการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD แก^หลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD
“Shortage / Fail” แสดงสgานะมHการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของหลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD ( โหลด )
ปAyมทำงานۆថดสอบทำงานۆថHNเครี่บรรจุภายในSNอง ทำงานۆថดสอบแบบไรี่บรรจุภายในWสายดWวยรี่บรรจุภายในHโมทำงานۆថอนD ฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดWไม^ตN_ากว^า 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมSNอจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟฟ>าปกตDเขWาเครี่บรรจุภายในSNอง การี่บรรจุภายในเป{ด-ป{ดของสวDตซ์เปิZไม^มHqลต^อการี่บรรจุภายในเป{ด-ป{ดหลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD
เมSNอแหล^งจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟฟ>าปกตDลWมเหลว สามารี่บรรจุภายในgป{ดสวDตซ์เปิZเพSอN ปรี่บรรจุภายในะหยfดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHN แลWวเป{ดหลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD ไดW
อHกครี่บรรจุภายในf|งเมSNอตWองการี่บรรจุภายใน
qลDตจุภายในเครื่อง พร้อากเหล}ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มDลลDเมตรี่บรรจุภายใน พรี่บรรจุภายในWอมพ^นสHแบบ Epoxy Powder Coated and
Stove Enamel.
โดยอากาศq^านช^องรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในWอน

Dimension : L - 44 cm. X W - 29 cm. X H – 62 cm.

AP-PD-HP-NM-PURE-002 Rev.00

ต0าแหน่งกาง4 การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปตด7 ต9ง : HP 400
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Hi-Volt Emergency Light

หน่งกา:าป;ทม์  CONT> CONTROL
DC Ammeter

•

มDเตอรี่บรรจุภายในZแสดงรี่บรรจุภายในะดfบกรี่บรรจุภายในะแสทำงานۆថHNใชWชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อของแบตเตอรี่บรรจุภายในHN

DC Voltmeter

•

มDเตอรี่บรรจุภายในZแสดงรี่บรรจุภายในะดfบแรี่บรรจุภายในงดfนของแบตเตอรี่บรรจุภายในHN

AC Voltmeter

•

มDเตอรี่บรรจุภายในZแสดงรี่บรรจุภายในะดfบแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า AC output

Fail indicator

•

หลอดสfญญาณแสดงสgานะขfดขWองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมSNอมHการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อ
(DC Fuse บนแq^น PCB ขาด) หลอดจุภายในเครื่อง พร้อะตDดสว^าง

Charge/Full indicator

•

หลอดสfญญาณแสดงสgานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN
• CHARGE - ขณะชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAเขWาแบตเตอรี่บรรจุภายในHN หลอดสfญญาณตDดสว^างเปhนสHแดง
• FULL - เมSNอแบตเตอรี่บรรจุภายในHNเต}มหลอดสfญญาณตDดสว^างเปhนสHเขHยว

Backup indicator

•

หลอดสfญญาณแสดงว^าสgานะแบตเตอรี่บรรจุภายในHNว^ามHการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHNเมSNอไฟดfบ

AC input indicator

•

หลอดสfญญาณแสดงว^ามHแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า AC. Line 220 โวลทำงานۆថZ เขWาเครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน

ON – OFF switch

•

สวDตชZ เป{ด-ป{ด การี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานของรี่บรรจุภายในะบบเครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน และหลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน ภายหลfงต^อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN
ขณะยfงไม^จุภายในเครื่อง พร้อ^าย AC. Line 220 โวลทำงานۆថZ แก^เครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน

Test switch

•

สวDตชZ ทำงานۆថดสอบการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานของเครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน ภายหลfงต^อแบตเตอรี่บรรจุภายในHN และจุภายในเครื่อง พร้อ^าย AC. Line 220 โวลทำงานۆថZ
แก^เครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDนแลWว

Ready indicator
(Load backup control)

•

หลอดสfญญาณแสดงสgานะว^า มHการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว^างแก^หลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน

Shortage/Fail indicator
(Load backup control)

•

หลอดสfญญาณแสดงสgานะว^า มHการี่บรรจุภายในลfดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในของโหลด

AC Input Breaker

•

Breaker ป>องกfนดWานไฟ AC Line เขWาเครี่บรรจุภายในSNอง และใชWเปhนสวDตชZ ทำงานۆថดสอบการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานของโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน
ภายหลfงต^อแบตเตอรี่บรรจุภายในHNและจุภายในเครื่อง พร้อ^ายไฟ AC. Line แก^โคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDนแลWว

AC Output Breaker

•

Breaker เป{ด-ป{ด การี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานของหลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน
(Remote lamp) ของโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน

AP-PD-HP-NM-PURE-002 Rev.00
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Hi-Volt Emergency Light

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนวา0 น่งกาวณขน่งกาาดคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่	ڳFแบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปJK
ข:อก0าหน่งกาด
1. ดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินนD ชนDดอDนแคนเดสเซ์เปินตZขนาด
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชWงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าของแบตเตอรี่บรรจุภายในHN

400
2
24

วfตตZ (Watt.)
ชfวN โมง (Hrs.)
โวลทำงานۆថZ (Volt)

การูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปคำนว0าน่งกาวณ
•

กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>า

=P/V
= 400 / 24
= 16.66 A.

•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชWงาน (Duration)

= 2 ชfวN โมง (Hrs.)
= 2 h.

ดfงนf|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าทำงานۆថHNจุภายในเครื่อง พร้อ^ายดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินนD ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชWงาน 2 h.
= 16.66 A * 2 h.
= 33.32 Ah.
•

ค_านวนอfตรี่บรรจุภายในาก_าลfงงานส_ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในHNอHก 30 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE. 1184-1994
ดfงนf|น กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าทำงานۆថHNจุภายในเครื่อง พร้อ^ายทำงานۆថf|งหมด

= 33.32 Ah * 1.30
= 43.31 Ah.

เลือกใช้Mอกใช้แบตเตอรี่ :แบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปJK 12 Volt. 55 Ah. จุแบตเตอรี่	ڳ0าน่งกาวน่งกา 2 ลือกใช้ก ต4อเปVน่งกา 24 Volt 55 Ah.

จุแบตเตอรี่	ڳากม์  CONTาตรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปฐาน่งกา IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล^าวว^า ความจุภายในเครื่อง พร้อAของแบตเตอรี่บรรจุภายในHNจุภายในเครื่อง พร้อะไม^คงทำงานۆថHNตลอดอายAการี่บรรจุภายในใชWงาน ดfงนf|นตWองคDดส_ารี่บรรจุภายในองก_าลfงงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในHNเพDNมขo|นอHก
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รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปะบบการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท0างาน่งกาของโคำนวม์  CONTไฟฟ`าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Fกเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่7น่งกา (สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด0าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบแบตเตอรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปJK 24 โวลือกใช้ท>)

หลfงจุภายในเครื่อง พร้อากตDดตf|งเครี่บรรจุภายในSNองไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDนชนDด HI - VOLT พรี่บรรจุภายในWอมต^อขf|วแบตเตอรี่บรรจุภายในHNจุภายในเครื่อง พร้อากชAดควบคAมของเครี่บรรจุภายในSNองเขWากfบแบตเตอรี่บรรจุภายในHN และต^อ
หลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Remote Lamp) เขWากfบจุภายในเครื่อง พร้อAดต^อ (Terminal) ของ Load ดWานบนของเครี่บรรจุภายในSNอง
พรี่บรรจุภายในWอมทำงานۆថf|งจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เขWาเครี่บรรจุภายในSNอง ส^วนรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะอfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าเขWาแบตเตอรี่บรรจุภายในHNแบบอfตโนมfตD แบบแรี่บรรจุภายในงดfนคงทำงานۆថHN
(Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในWอมจุภายในเครื่อง พร้อ_า กf ดกรี่บรรจุภายในะ แสชารี่บรรจุภายในZ จุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current) โดยควบคAมแรี่บรรจุภายใน งดfน ไฟฟ>า ในการี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายในZ จุภายในเครื่อง พร้อ แบตเตอรี่บรรจุภายในHNใ หW
แบตเตอรี่บรรจุภายในHNไดWรี่บรรจุภายในfบการี่บรรจุภายในอfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAเต}มทำงานۆថHNแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า ปรี่บรรจุภายในะมาณ 27.24-27.60 โวลทำงานۆថZ (2.27-2.30 โวลทำงานۆថZต^อเซ์เปิลลZ ) โดยอAปกรี่บรรจุภายในณZควบคAมการี่บรรจุภายในอfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อA
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าเขWาแบตเตอรี่บรรจุภายในHNใชWรี่บรรจุภายในะบบสวDทำงานۆថชDNงพรี่บรรจุภายในWอม IC Regulator ทำงานۆថHNมHความเทำงานۆថHNยงตรี่บรรจุภายในงในการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานสeงกว^าอAปกรี่บรรจุภายในณZควบคAมการี่บรรจุภายในอfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAชนDดอSNน ๆ
ทำงานۆថHNอาจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะทำงานۆថ_าใหWเกDดการี่บรรจุภายในอfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าเกDนกว^าแบตเตอรี่บรรจุภายในHNรี่บรรจุภายในfบไดW (Over Charge) พรี่บรรจุภายในWอมทำงานۆថf|งมHชAดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อทำงานۆថHNคอยรี่บรรจุภายในfกษารี่บรรจุภายในะดfบแรี่บรรจุภายในง
ดfนไฟฟ>าของแบตเตอรี่บรรจุภายในHNใหWคงทำงานۆថHNตลอดเวลา
ขณะเดHยวกfนชAดควบคAม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลWมเหลว หรี่บรรจุภายในSอการี่บรรจุภายในดfบของแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมSNอแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า
จุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ดfบลง ชAดควบคAม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสfNงงานไปทำงานۆថHNชAดควบคAมการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายโหลด (Load Control) เพSอN ทำงานۆថ_าการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว^างใหWแก^ Load
(หลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Remote Lamp) โดยมH ชAดแปลงแรี่บรรจุภายในงดfน (Inverter) ทำงานۆថ_าหนWาทำงานۆថHNเปลHNยนแรี่บรรจุภายในง
ดfน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHN เปhนแรี่บรรจุภายในงดfนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave)
ภายหลfงการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว^างgoงชfNวโมงการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างาน (Duration / Backup Time) เช^น จุภายในเครื่อง พร้อ^ายแสงสว^างครี่บรรจุภายในบ 2 ชfNวโมง ชAดควบคAม
(Control) จุภายในเครื่อง พร้อะตfดการี่บรรจุภายในทำงานۆថ_างานทำงานۆថHNแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าตN_า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพSNอป>องกfนแบตเตอรี่บรรจุภายในHNจุภายในเครื่อง พร้อ^ายแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าตN_ากว^าทำงานۆថHNก_าหนด
ทำงานۆថ_าใหWแบตเตอรี่บรรจุภายในHNมHอายAการี่บรรจุภายในใชWงานทำงานۆថHNยาวนานกว^าวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในโคมไฟฟ>าฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD ทำงานۆថวfN ไป
เมSNอมHแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>า AC Line มาทำงานۆថHNเครี่บรรจุภายในSNองอHกครี่บรรจุภายในf| ง ชAดควบคAม (Control) จุภายในเครื่อง พร้อะสfNงงานใหWรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้ออfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAกรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ>าเขWา
แบตเตอรี่บรรจุภายในHNแบบอfตโนมfตDแบบแรี่บรรจุภายในงดfนคงทำงานۆថHN (Automatic Constant Voltage Charge System) พรี่บรรจุภายในWอมจุภายในเครื่อง พร้อ_ากfดกรี่บรรจุภายในะแสชารี่บรรจุภายในZจุภายในเครื่อง พร้อ (Limiting Current)
อHกครี่บรรจุภายในf|งเพSอN อfดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อAไฟฟ>าเขWาแบตเตอรี่บรรจุภายในHNใหWเต}มพรี่บรรจุภายในWอมทำงานۆថHNจุภายในเครื่อง พร้อะทำงานۆថ_างานอHกครี่บรรจุภายในf|งเมSNอแรี่บรรจุภายในงดfนไฟฟ>าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line อยe^ในภาวะลWมเหลว หรี่บรรจุภายในSอดfบลง
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดภาวะการูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปท0างาน่งกาของ Load
สัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงด0าหรูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปบโคำนวม์  CONTไฟฟ`าฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่Fกเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่น่งกา7 ทJKจุแบตเตอรี่	ڳ4ายเฉุกเฉิน (สำหรับแบตเตอรี่พาะไฟ AC ดบ (Non - Maintained Mode)
ขณะมHไฟ AC Line เขWาเครี่บรรจุภายในSNอง : หลอดไฟฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินAกเฉุกเฉินDน (Remote Lamp) ทำงานۆថHNต^ออยe^กfบเครี่บรรจุภายในSNองจุภายในเครื่อง พร้อะดfบ
และเมSNอไฟ AC Line ดfบลงหรี่บรรจุภายในSอลWมเหลว หลอดไฟฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD (Emergency Lamp) หรี่บรรจุภายในSอดวงโคมไฟฟ>าฉุกเฉินกA เฉุกเฉินนD (Remote Lamp) ทำงานۆថHNตอ^ อยeก^ fบเครี่บรรจุภายในSNอง
จุภายในเครื่อง พร้อะตDดสว^าง โดยใชWไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHNทำงานۆថHNgeกเปลHNยนจุภายในเครื่อง พร้อากแรี่บรรจุภายในงดfน DC จุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในHN เปhนแรี่บรรจุภายในงดfนไฟ AC (รูปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปปสัญญาณ Pure Sine Wave)  โดยชุดแปลงแรงดญญาณ Pure Sine Wave) โดยชAด
แปลงแรี่บรรจุภายในงดfน (Inverter)
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