-TL Corporation Ltd.

Exit Sign Light

Specification of EXB 111 LED , EXB 112 LED
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•
•

EXB 111 LED ( Single Side )
EXB 112 LED ( Double Side )

Lamp

•

10 Watt ( Stripe LED )

Battery

•

3.6 Volt 2.1 Ah. ( Nickel–Metal Hydride )

Duration

•

3 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

EXB 111 LED : L-35 cm X W-5 cm X H-16.2 cm.
EXB 112 LED : L-35 cm X W-6 cm X H-16.2 cm.

•

Weight

•
•

EXB 111 LED

EXB 112 LED

EXB 111 ED : 1.0 Kgs.
EXB 112 ED : 0.90 Kgs.

โคมไฟฟ:าฉุกเฉิน0ก= เฉุกเฉิน0น@

•

แรี่บรรจุภายในงด\นไฟเขSา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป:องก\นแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป:องก\นเครี่บรรจุภายในOJอง

•
•

อ=ปกรี่บรรจุภายในณVแสดงkล

•
•
•

อ=ปกรี่บรรจุภายในณVที่ (Constaดสอบ “TEST”

•

สว@ตซ์เปิVเปsด-ปsด “ON - OFF”

•
•

ต\วถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOง\

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในSอน

•

AP-PD-EXB-LED-001 Rev.03

ชน@ ด มD แ บตเตอรี่บรรจุภายในDJ บ รี่บรรจุภายใน รี่บรรจุภายใน จุภายในเครื่อง พร้อ= ภ ายในเครี่บรรจุภายในOJ อ ง พรี่บรรจุภายในS อ มรี่บรรจุภายใน ะ บบควบค= ม แบบ Automatic solid state system
ควบค=มการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ= และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=ไฟฟ:าของแบตเตอรี่บรรจุภายในDJอยZางแมZนย[า
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % , 100 mA. (max.)
สายไฟ AC เปbนแบบ 3 ขา มDกรี่บรรจุภายในาวนV (Ground)
แบบกรี่บรรจุภายในะแสคงที่ (ConstaDJ (Constant current charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 10-12 ช\Jวโมง
ป:องก\นการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=เก@น และจุภายในเครื่อง พร้อZายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=แบตเตอรี่บรรจุภายในDJถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOgงขDดแรี่บรรจุภายในงด\นตJ[า
รี่บรรจุภายในะบบต\ดกรี่บรรจุภายในะแสสhญเสDยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมOJอจุภายในเครื่อง พร้อZายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=แบตเตอรี่บรรจุภายในDJถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOgงขDดแรี่บรรจุภายในงด\นตJ[า
AC Fuse - ป:องก\นการี่บรรจุภายในล\ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstaางดSานแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:า AC Line เขSาเครี่บรรจุภายในOJอง (อยhZบนแkZนวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
DC Fuse - ป:องก\นการี่บรรจุภายในล\ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstaางดSานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ (อยhZบนแkZนวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
“AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOานะของแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าเขSาเครี่บรรจุภายในOJอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ
“FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOานะข\ดขSองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ
ป=qมที่ (Constaดสอบที่ (ConstaDJเครี่บรรจุภายในOJอง และที่ (Constaดสอบแบบไรี่บรรจุภายในSสายดSวยรี่บรรจุภายในDโมที่ (Constaอน@ ฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดSไมZตJ[ากวZา 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมOJอจุภายในเครื่อง พร้อZายไฟฟ:าปกต@เขSาเครี่บรรจุภายในOJอง การี่บรรจุภายในเปsด-ปsดของสว@ตซ์เปิVไมZมDkลตZอการี่บรรจุภายในเปsด-ปsดหลอดไฟฉุกเฉิน0ก= เฉุกเฉิน0น@
เมOJอแหลZงจุภายในเครื่อง พร้อZายไฟฟ:าปกต@ลSมเหลว สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOปดs สว@ตซ์เปิVเพOอJ ปรี่บรรจุภายในะหย\ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ แลSวเปsดหลอดไฟ
ฉุกเฉิน0ก= เฉุกเฉิน0น@ ไดSอDกครี่บรรจุภายใน\vงเมOJอตSองการี่บรรจุภายใน
กลZองkล@ตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลwก Electro-Galvanized หนา 1.0 ม@ลล@เมตรี่บรรจุภายใน kZานการี่บรรจุภายในเคลOอบพรี่บรรจุภายในSอมพZนสDแบบ Epoxy
Powder Coated and Stove Enamel.
โดยอากาศ
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- EXB 111 LED : Dimension : L - 35 cm. X W - 5 cm. X H – 16.2 cm.

หน้!าปัทม์$ทม์  CONT' CONTROL

ต/าแหน้1งการต5ดต78ง : EXB 111 LED
AP-PD-EXB-LED-001 Rev.03
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- EXB 112 LED : Dimension : L - 35 cm. X W – 6 cm. X H – 16.2 cm.

หน้!าปัทม์$ทม์  CONT' CONTROL

ต/าแหน้1งการต5ดต78ง : EXB 112 LED

AP-PD-EXB-LED-001 Rev.03

Page 3 Of 5

-TL Corporation Ltd.

Exit Sign Light

การคำนว/าน้วณหาคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่3=แบตเตอรAB
ข!อก/าหน้ด
1. หลอดไฟชน@ด 10 Watt ( Stripe LED ) ใชSกรี่บรรจุภายในะแสรี่บรรจุภายในวม
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชSงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าของแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ

0.55 แอมป| (Amp.)
3 ช\วJ โมง (Hrs.)
3.6 โวลที่ (ConstaV (Volt)

•

กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:า

= 0.55 A.

•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชSงาน(Duration)

= 3 h.

การคำนว/าน้วณ

ด\งน\vน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:าที่ (ConstaDJจุภายในเครื่อง พร้อZายหลอด LED ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชSงาน 3 h.
= 0.55 A * 3 h.
= 1.6 Ah.
•

ค[านวนอ\ตรี่บรรจุภายในาก[าล\งงานส[ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในDJอDก 25 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE1184-1994
ด\งน\vน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:าที่ (ConstaDJจุภายในเครื่อง พร้อZายหลอด LED ที่ (Consta\vงหมด

= 1.6 * 1.25
= 2.06 Ah.

เลือกใช้แบตเตEอกใช้แบตเตอรี่ 3.6 V!แบตเตอรAB 3.6 Volt. 2.1 Ah. ( 3.6 Volt 2,100 mAh. )

จุภายในเครื่อง พร้อากมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กลZาววZา ความจุภายในเครื่อง พร้อข= องแบตเตอรี่บรรจุภายในDJจุภายในเครื่อง พร้อะไมZคงที่ (ConstaDJตลอดอาย=การี่บรรจุภายในใชSงาน ด\งน\vนตSองค@ดส[ารี่บรรจุภายในองก[าล\งงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในDJเพ@JมขgvนอDก

AP-PD-EXB-LED-001 Rev.03
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ระบบการท/างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟSาปัทม์Sายทางออกฉุกเฉิน満pꂀǫ쏠ત쎴ત쎠ત쎌ત썰ત썘ત=กเฉุกเฉิน満pꂀǫ쏠ત쎴ત쎠ત쎌ત썰ત썘ત5น้

เมOJอตZอช=ดควบค=มโคมไฟฟ:าป:ายที่ (Constaางออกฉุกเฉิน0=กเฉุกเฉิน0@น เขSาก\บแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ พรี่บรรจุภายในSอมจุภายในเครื่อง พร้อZายแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหSก\บโคม
ไฟฟ:าป:ายที่ (Constaางออกฉุกเฉิน0=กเฉุกเฉิน0น@ หลอดไฟส\ญญาณ “AC” ต@ดสวZางเปbนสDเหลOอง รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบบกรี่บรรจุภายในะแสคงที่ (ConstaDJ (Constant Current Charge)
จุภายในเครื่อง พร้อะอ\ดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:าเขSาแบตเตอรี่บรรจุภายในDJแบบอ\ตโนม\ต@ โดยใชSวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในวม “IC (Integrated circuit)” ควบค=มแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อ
แบตเตอรี่บรรจุภายในDJ ขณะที่ (ConstaDJชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในDJหลอดไฟส\ญญาน “Charge / Full” ต@ดสวZางเปbนสDแดง เมOJอครี่บรรจุภายในบก[าหนดเวลาที่ (ConstaDJจุภายในเครื่อง พร้อ=ด Time cut off
รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหย=ดการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในDJจุภายในเครื่อง พร้อะไดSรี่บรรจุภายใน\บการี่บรรจุภายในปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=ไฟฟ:าเตwมที่ (ConstaDJแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าปรี่บรรจุภายในะมาณ 4.2-4.5 โวลที่ (ConstaV (1.4-1.5 โวลที่ (ConstaV ตZอเซ์เปิลสV )
รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหย=ดชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้ออ\ตโนม\ตเ@ พOJอป:องก\นการี่บรรจุภายในอ\ดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:าเก@นกวZาแบตเตอรี่บรรจุภายในDJรี่บรรจุภายใน\บไดS (Over charge and Automatic high
voltage cut-off) และหลอดไฟส\ ญญาณ “Charge / Full” ต@ดสวZางเปb นสD เขDยว หากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อมDปƒญหาจุภายในเครื่อง พร้อะ มDk ลที่ (Consta[า ใหSหลอดไฟ
ส\ญญาณ “Fail” ต@ดสวZางเปbนสDแดง
ขณะเดDยวก\นภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อZายแรี่บรรจุภายในงด\น AC Line ที่ (Consta[าใหSหลอด LED ภายในกลZองต@ดสวZางโดยใชSไฟจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line
พรี่บรรจุภายในSอมที่ (Consta\vงตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบการี่บรรจุภายในลSมเหลวของแหลZงจุภายในเครื่อง พร้อZายไฟฟ:าปกต@ AC Line เมOJอแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ด\บลง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อZายแสง
สวZางใหSหลอด LED โดยใชSแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ เมOJอจุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZางถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOgงช\Jวโมงการี่บรรจุภายในที่ (Consta[างาน (Duration) เชZน จุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZางครี่บรรจุภายในบ 3
ช\Jวโมง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะต\ดการี่บรรจุภายในที่ (Consta[างานที่ (ConstaDJแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าตJ[า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพOJอป:องก\นแบตเตอรี่บรรจุภายในDJจุภายในเครื่อง พร้อZายแรี่บรรจุภายในงด\น
ไฟฟ:าตJ[ากวZาที่ (ConstaDJก[าหนด เมOJอมDแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:า AC Line มาอDกครี่บรรจุภายใน\vง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะส\Jงงานจุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZางแกZหลอด LED โดยใชSไฟฟ:าจุภายในเครื่อง พร้อาก
AC Line พรี่บรรจุภายในSอมใหSรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในVจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ:าเขSาแบตเตอรี่บรรจุภายในDJแบบอ\ตโนม\ต@อDกครี่บรรจุภายใน\vง เพOJอปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ=ไฟฟ:าเขSาแบตเตอรี่บรรจุภายในDJใหSเตwมพรี่บรรจุภายในSอมที่ (ConstaDJจุภายในเครื่อง พร้อะ
ที่ (Consta[างานเมOJอแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ลSมเหลว
ในสภาวะแรี่บรรจุภายในงด\นไฟฟ:า AC Line ลSมเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมDการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZางฉุกเฉิน0=กเฉุกเฉิน0@นจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในDJ หากตSองการี่บรรจุภายในปรี่บรรจุภายในะหย\ดไฟของ
แบตเตอรี่บรรจุภายในDJ สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOกดสว@ตซ์เปิV “OFF” เพOJอหย=ดการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZางฉุกเฉิน0=กเฉุกเฉิน0@น และกดสว@ตซ์เปิV “ON” ซ์เปิv[าอDกครี่บรรจุภายใน\vงหากตSองการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อZายแสงสวZาง
ฉุกเฉิน0ก= เฉุกเฉิน0@น
ในการี่บรรจุภายในที่ (ConstaดสอบสภาวะลSมเหลว หรี่บรรจุภายในOอด\บของไฟ AC Line สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTHAfile:///C:/DOกดสว@ตซ์เปิV “TEST” ที่ (ConstaDJหนSาปƒที่ (ConstaมVเพOJอที่ (Constaดสอบรี่บรรจุภายในะบบ
การี่บรรจุภายในที่ (Consta[างานของโคมไฟฟ:าป:ายที่ (Constaางฉุกเฉิน0=กเฉุกเฉิน0น@ หรี่บรรจุภายในOอที่ (Constaดสอบแบบไรี่บรรจุภายในSสายดSวยรี่บรรจุภายในโD มที่ (Constaอ@นฟาเรี่บรรจุภายในด โดยกดป=มq “TEST” ที่ (ConstaDรี่บรรจุภายในDโมที่ (Constaที่ (Constaดสอบ
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