C-TL Corporation Ltd.

Exit Sign Light

Specification of EXB303 SRE-ED,EXB 303 TRE-ED,EXB 303 SCE-ED,EXB 303 TCE-ED
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

EXB 303 SCE-ED ( Single Side )
EXB 303 TCE-ED ( Double Side )

Ceiling Type

•

EXB 303 SRE-ED ( Single Side )
EXB 303 TRE-ED ( Double Side )

Recess Type

Lamp

•

10 Watt ( Stripe LED )

Battery

•

3.6 Volt 2.1 Ah. ( Nickel–Metal Hydride )

Duration

•

3 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

Ceiling Type : L-35 cm X W-4.5 cm X H-6.5 cm.
Recess Type : L-39.5 cm X W-10 cm X H-5.4 cm.

•
•

•

Weight

•
•

Ceiling Type : 1.95 Kgs.
Recess Type : 2.05 Kgs.

โคมไฟฟ;าฉุกเฉินcก> เฉุกเฉินcนA

•

แรี่บรรจุภายในงด]นไฟเขTา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อ

•

รี่บรรจุภายในะบบป;องก]นแบตเตอรี่บรรจุภายในEK

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป;องก]นเครี่บรรจุภายในPKอง

•
•

อ>ปกรี่บรรจุภายในณWแสดงlล

•
•
•

อ>ปกรี่บรรจุภายในณWที่ (Constaดสอบ “TEST”

•

สวAตซ์เปิWเปtด-ปtด “ON - OFF”

•
•

ต]วถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffi]ง

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในTอน

•

AP-PD-EXB-LED-002 Rev.03

ชนA ด มE แ บตเตอรี่บรรจุภายในEK บ รี่บรรจุภายใน รี่บรรจุภายใน จุภายในเครื่อง พร้อ> ภ ายในเครี่บรรจุภายในPK อ ง พรี่บรรจุภายในT อ มรี่บรรจุภายใน ะ บบควบค> ม แบบ Automatic solid state system
ควบค>มการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ> และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>ไฟฟ;าของแบตเตอรี่บรรจุภายในEKอย[างแม[นย\า
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % , 100 mA. (max.)
สายไฟ AC เปcนแบบ 3 ขา มEกรี่บรรจุภายในาวนW (Ground)
แบบกรี่บรรจุภายในะแสคงที่ (ConstaEK (Constant current charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะมาณ 10-12 ช]Kวโมง
ป;องก]นการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>เกAน และจุภายในเครื่อง พร้อ[ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>แบตเตอรี่บรรจุภายในEKถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffihงขEดแรี่บรรจุภายในงด]นตK\า
รี่บรรจุภายในะบบต]ดกรี่บรรจุภายในะแสสiญเสEยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมPKอจุภายในเครื่อง พร้อ[ายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>แบตเตอรี่บรรจุภายในEKถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffihงขEดแรี่บรรจุภายในงด]นตK\า
AC Fuse - ป;องก]นการี่บรรจุภายในล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstaางดTานแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;า AC Line เขTาเครี่บรรจุภายในPKอง (อยi[บนแl[นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
DC Fuse - ป;องก]นการี่บรรจุภายในล]ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstaางดTานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในEK (อยi[บนแl[นวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
“AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiานะของแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าเขTาเครี่บรรจุภายในPKอง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในEK
“FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiานะข]ดขTองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในEK
ป>rมที่ (Constaดสอบที่ (ConstaEKเครี่บรรจุภายในPKอง และที่ (Constaดสอบแบบไรี่บรรจุภายในTสายดTวยรี่บรรจุภายในEโมที่ (ConstaอนA ฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดTไม[ตK\ากว[า 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมPKอจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ;าปกตAเขTาเครี่บรรจุภายในPKอง การี่บรรจุภายในเปtด-ปtดของสวAตซ์เปิWไม[มElลต[อการี่บรรจุภายในเปtด-ปtดหลอดไฟฉุกเฉินcก> เฉุกเฉินcนA
เมPKอแหล[งจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ;าปกตAลTมเหลว สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiปดt สวAตซ์เปิWเพPอK ปรี่บรรจุภายในะหย]ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในEK แลTวเปtดหลอดไฟ
ฉุกเฉินcก> เฉุกเฉินcนA ไดTอEกครี่บรรจุภายใน]wงเมPKอตTองการี่บรรจุภายใน
กล[องlลAตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลxก Electro-Galvanized หนา 1.0 มAลลAเมตรี่บรรจุภายใน l[านการี่บรรจุภายในเคลPอบพรี่บรรจุภายในTอมพ[นสEแบบ Epoxy
Powder Coated and Stove Enamel.
โดยอากาศ
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Exit Sign Light

Ceiling Type : L-35 cm X W-4.5 cm X H-6.5 cm.

หน้&าปัทม์)ทม์  CONT, CONTROL

ต1าแหน้3งการต7ดต9:ง : Ceiling Type
AP-PD-EXB-LED-002 Rev.03

Page 2 Of 5
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Exit Sign Light

Recess Type : L-39.5 cm X W-10 cm X H-5.4 cm.

หน้&าปัทม์)ทม์  CONT, CONTROL

ต1าแหน้3งการต7ดต9:ง : Recess Type
AP-PD-EXB-LED-002 Rev.03
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การคำนว1าน้วณหาคำนววาม์  CONTจุแบตเตอรี่AแบตเตอรEF
ข&อก1าหน้ด
1. หลอดไฟชนAด 10 Watt ( Stripe LED ) ใชTกรี่บรรจุภายในะแสรี่บรรจุภายในวม
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชTงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าของแบตเตอรี่บรรจุภายในEK

0.55 แอมป} (Amp.)
3 ช]วK โมง (Hrs.)
3.6 โวลที่ (ConstaW (Volt)

•

กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;า

= 0.55 A.

•

จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชTงาน(Duration)

= 3 h.

การคำนว1าน้วณ

ด]งน]wน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;าที่ (ConstaEKจุภายในเครื่อง พร้อ[ายหลอด LED ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชTงาน 3 h.
= 0.55 A * 3 h.
= 1.6 Ah.
•

ค\านวนอ]ตรี่บรรจุภายในาก\าล]งงานส\ารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในอEK Eก 25 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE1184-1994
ด]งน]wน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;าที่ (ConstaEKจุภายในเครื่อง พร้อ[ายหลอด LED ที่ (Consta]wงหมด

= 1.6 * 1.25
= 2.06 Ah.

เลือกใช้แบตเตIอกใช้แบตเตอรี่ 3.6 V&แบตเตอรEF 3.6 Volt. 2.1 Ah. ( 3.6 Volt 2,100 mAh. )

จุภายในเครื่อง พร้อากมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กล[าวว[า ความจุภายในเครื่อง พร้อข> องแบตเตอรี่บรรจุภายในEKจุภายในเครื่อง พร้อะไม[คงที่ (ConstaEKตลอดอาย>การี่บรรจุภายในใชTงาน ด]งน]wนตTองคAดส\ารี่บรรจุภายในองก\าล]งงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในEKเพAKมขhwนอEก

AP-PD-EXB-LED-002 Rev.03
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Exit Sign Light

ระบบการท1างาน้ของโคำนวม์  CONTไฟฟVาปัทม์VายทางออกฉุกเฉินStarpthੱؘੱلੱੱּੱהੱװAกเฉุกเฉินStarpthੱؘੱلੱੱּੱהੱװ7น้

เมPKอต[อช>ดควบค>ม โคมไฟฟ;าป;ายที่ (Constaางออกฉุกเฉินc>กเฉุกเฉินcAน เขTาก]บแบตเตอรี่บรรจุภายในEK พรี่บรรจุภายในTอมจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหTก]บโคม
ไฟฟ;าป;ายที่ (Constaางออกฉุกเฉินc>กเฉุกเฉินcAน หลอดไฟส]ญญาณ “AC” ตAดสว[างเปcนสEเหลPอง รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบบกรี่บรรจุภายในะแสคงที่ (ConstaEK (Constant Current Charge)
จุภายในเครื่อง พร้อะอ]ดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;าเขTาแบตเตอรี่บรรจุภายในEKแบบอ]ตโนม]ตA โดยใชTวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในวม “IC (Integrated circuit)” ควบค>มแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อ
แบตเตอรี่บรรจุภายในEK ขณะที่ (ConstaEKชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในEKหลอดไฟส]ญญาน “Charge / Full” ตAดสว[างเปcนสEแดง เมPKอครี่บรรจุภายในบก\าหนดเวลาที่ (ConstaEKจุภายในเครื่อง พร้อ>ด Time cut off
รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหย>ดการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในEKจุภายในเครื่อง พร้อะไดTรี่บรรจุภายใน]บการี่บรรจุภายในปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>ไฟฟ;าเตxมที่ (ConstaEKแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าปรี่บรรจุภายในะมาณ 4.2-4.5 โวลที่ (ConstaW (1.4-1.5 โวลที่ (ConstaW ต[อเซ์เปิลสW )
รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อจุภายในเครื่อง พร้อะหย>ดชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้ออ]ตโนม]ตAเพPKอป;องก]น การี่บรรจุภายในอ]ดปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;าเกAนกว[าแบตเตอรี่บรรจุภายในEKรี่บรรจุภายใน]บไดT (Over charge and Automatic high
voltage cut-off) และหลอดไฟส] ญญาณ “Charge / Full” ตAด สว[างเปcน สE เขEยว หากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อมEปƒญหาจุภายในเครื่อง พร้อ ะมE lลที่ (Consta\า ใหTห ลอดไฟ
ส]ญญาณ “Fail” ตAดสว[างเปcนสEแดง
ขณะเดEยวก]นภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรี่บรรจุภายในงด]น AC Line ที่ (Consta\าใหTหลอด LED ภายในกล[องตAดสว[างโดยใชTไฟจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line
พรี่บรรจุภายในTอมที่ (Consta]wงตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบการี่บรรจุภายในลTมเหลวของแหล[งจุภายในเครื่อง พร้อ[ายไฟฟ;าปกตA AC Line เมPKอแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ด]บลง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสง
สว[างใหTหลอด LED โดยใชTแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในEK เมPKอจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffihงช]Kวโมงการี่บรรจุภายในที่ (Consta\างาน (Duration) เช[น จุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างครี่บรรจุภายในบ 3
ช]Kวโมง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะต]ดการี่บรรจุภายในที่ (Consta\างานที่ (ConstaEKแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าตK\า (Automatic Low Voltage Cut-Off) เพPKอป;องก]นแบตเตอรี่บรรจุภายในEKจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแรี่บรรจุภายในงด]น
ไฟฟ;าตK\ากว[าที่ (ConstaEKก\าหนด เมPKอมEแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;า AC Line มาอEกครี่บรรจุภายใน]wง ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะส]Kงงานจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างแก[หลอด LED โดยใชTไฟฟ;าจุภายในเครื่อง พร้อาก
AC Line พรี่บรรจุภายในTอมใหTรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในWจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ;าเขTาแบตเตอรี่บรรจุภายในEKแบบอ]ตโนม]ตAอEกครี่บรรจุภายใน]wง เพPKอปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ>ไฟฟ;าเขTาแบตเตอรี่บรรจุภายในEKใหTเตxมพรี่บรรจุภายในTอมที่ (ConstaEKจุภายในเครื่อง พร้อะ
ที่ (Consta\างานเมPKอแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ลTมเหลว
ในสภาวะแรี่บรรจุภายในงด]นไฟฟ;า AC Line ลTมเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมEการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉินc>กเฉุกเฉินcAนจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในEK หากตTองการี่บรรจุภายในปรี่บรรจุภายในะหย]ดไฟของ
แบตเตอรี่บรรจุภายในEK สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiกดสวAตซ์เปิW “OFF” เพPKอหย>ดการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[างฉุกเฉินc>กเฉุกเฉินcAน และกดสวAตซ์เปิW “ON” ซ์เปิw\าอEกครี่บรรจุภายใน]wงหากตTองการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ[ายแสงสว[าง
ฉุกเฉินcก> เฉุกเฉินcนA
ในการี่บรรจุภายในที่ (ConstaดสอบสภาวะลTมเหลว หรี่บรรจุภายในPอด]บของไฟ AC Line สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH渀ఄ洀Ԣ슸)ڱ/org.openoffiกดสวAตซ์เปิW “TEST” ที่ (ConstaEKหนTาปƒที่ (ConstaมWเพPKอที่ (Constaดสอบรี่บรรจุภายในะบบ
การี่บรรจุภายในที่ (Consta\างานของโคมไฟฟ;าป;ายที่ (Constaางฉุกเฉินc>กเฉุกเฉินcAน หรี่บรรจุภายในPอที่ (Constaดสอบแบบไรี่บรรจุภายในTสายดTวยรี่บรรจุภายในEโมที่ (ConstaอAนฟาเรี่บรรจุภายในด โดยกดป>rม “TEST” ที่ (ConstaEรี่บรรจุภายในโE มที่ (Constaที่ (Constaดสอบ
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