C-TL Corporation Ltd.

Self – Contained emergency light

Specification of MB 04–9 ED
Brand

•

Max Bright by C.E.E.

Model

•

MB 04-9 ED

Lamp

•

2 x 9 Watt ( LED )

Battery

•

12 Volt 5 Ah. (Sealed lead acid)

Duration

•

3 hrs.

Remark

•

Infrared Remote Test

Dimension

•

L-22cm. X W-8.5cm. X H-21.5cm.

Weight

•

3.00 Kgs.

โคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น

•

แรี่บรรจุภายในงด[นไฟเขRา

•
•

รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU

•

รี่บรรจุภายในะบบป9องก[นแบตเตอรี่บรรจุภายในCI

•
•

รี่บรรจุภายในะบบป9องก[นเครี่บรรจุภายในอNI ง

•
•

อ<ปกรี่บรรจุภายในณUแสดงkล

•
•
•

อ<ปกรี่บรรจุภายในณที่ (ConstanU ดสอบ “TEST”

•

สว?ตซ์เปิเU ปsด-ปsด “ON - OFF”

•
•

ต[วถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸ż[ง

•

•

การี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในอR น
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•

ชน?ดมCแบตเตอรี่บรรจุภายในCIบรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อ<ภายในเครี่บรรจุภายในNIอง พรี่บรรจุภายในRอมรี่บรรจุภายในะบบควบค<มแบบ Automatic solid state system ควบค<ม
การี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU ปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ< และคายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<ไฟฟ9าของแบตเตอรี่บรรจุภายในอCI ยYางแมYนยZา
AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % , 200 mA. (max.)
สายไฟ AC เปaนแบบ 3 ขา มCกรี่บรรจุภายในาวนU (Ground)
แบบแรี่บรรจุภายในงด[นคงที่ (ConstanCI (Constant voltage charge) รี่บรรจุภายในะยะเวลาในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU ปรี่บรรจุภายในะมาณ 10-12 ช[วI โมง
ป9องก[นการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU ปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<เก?น และจุภายในเครื่อง พร้อYายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<แบตเตอรี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żCI งg ขCดแรี่บรรจุภายในงด[นตIZา
รี่บรรจุภายในะบบต[ดกรี่บรรจุภายในะแสสhญเสCยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน เมNอI จุภายในเครื่อง พร้อYายปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<แบตเตอรี่บรรจุภายในCIถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żงg ขCดแรี่บรรจุภายในงด[นตIZา
AC Fuse - ป9องก[นการี่บรรจุภายในลด[ วงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstanางดRานแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9า AC Line เขRาเครี่บรรจุภายในอNI ง
DC Fuse - ป9องก[นการี่บรรจุภายในลด[ วงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในที่ (ConstanางดRานรี่บรรจุภายในะบบวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU แบตเตอรี่บรรจุภายในCI (อยhบY นแkYนวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน)
“AC” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żานะของแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าเขRาเครี่บรรจุภายในอNI ง AC Line
“CHARGE / FULL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żานะการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU แบตเตอรี่บรรจุภายในCI
“FAIL” แสดงสถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żานะข[ดขRองของวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU แบตเตอรี่บรรจุภายในCI
ป<qมที่ (Constanดสอบที่ (ConstanเCI ครี่บรรจุภายในอNI ง และที่ (Constanดสอบแบบไรี่บรรจุภายในRสายดRวยรี่บรรจุภายในCโมที่ (Constanอ?นฟาเรี่บรรจุภายในดจุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะไกลไดRไมYตIZากวYา 10 เมตรี่บรรจุภายใน
เมNอI จุภายในเครื่อง พร้อYายไฟฟ9าปกต?เขRาเครี่บรรจุภายในNIอง การี่บรรจุภายในเปsด-ปsดของสว?ตซ์เปิไU มYมCkลตYอการี่บรรจุภายในเปsด-ปsดหลอดไฟฉุกเฉิน<กเฉุกเฉินน?
เมNอI แหลYงจุภายในเครื่อง พร้อYายไฟฟ9าปกต?ลRมเหลว สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żปsดสว?ตซ์เปิเU พNอI ปรี่บรรจุภายในะหย[ดไฟจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในCI แลRวเปsดหลอดไฟ
ฉุกเฉินก< เฉุกเฉิน?นไดRอกC ครี่บรรจุภายในง[w เมNอI ตRองการี่บรรจุภายใน
กลYองวางแบตเตอรี่บรรจุภายในCI kล?ตจุภายในเครื่อง พร้อากเหลxก Electro-Galvanized หนา 1.0 ม?ลล?เมตรี่บรรจุภายใน พรี่บรรจุภายในอR มพYนสCแบบ Epoxy
Powder Coated and Stove Enamel.
กลYองยgดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน kล?ตจุภายในเครื่อง พร้อากพลาสต?ก ABS ที่ (Constanนความรี่บรรจุภายในRอนสhง และที่ (ConstanนตYอการี่บรรจุภายในกรี่บรรจุภายในะแที่ (Constanกแตกห[กไดRเปaนอยYางดC
โดยอากาศkYานชYองรี่บรรจุภายในะบายความรี่บรรจุภายในอR น
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Dimension : L - 22 cm. X W - 8.5 cm. X H – 21.5 cm.

หน้#าปัทม์&ทม์  CONT) CONTROL
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ต1าแหน้3งการต7ดต9:งหลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก9งกลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุก3องโคม์  CONTไฟฟAาฉุกเฉิน爫p㽳C:\DOCUME~1\PSANGCกเฉุกเฉิน爫p㽳C:\DOCUME~1\PSANGน้7

การค1าน้วณหาความ์  CONTจุแบตเตอรี่CแบตเตอรIJ
ข#อก1าหน้ด
1. ดวงโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?นขนาด 2x9 ว[ตตU ใชRกรี่บรรจุภายในะแส
2. รี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชRงาน (Duration)
3. แรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าของแบตเตอรี่บรรจุภายในCI

1.16 แอมป} (Amp.)
3 ช[วI โมง (Hrs.)
12 โวลที่ (ConstanU (Volt)

• กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ9า
• จุภายในเครื่อง พร้อากรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชRงาน (Duration)

= 1.16 A.
= 3 ช[วI โมง (Hrs.)
= 3 h.

การค1าน้วณ

ด[งน[wน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ9าที่ (Constanจุภายในเครื่อง พร้อCI าY ยดวงโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น ในรี่บรรจุภายในะยะเวลาการี่บรรจุภายในใชRงาน 3 h.
= 1.16 x 3 h.
= 3.48 Ah.
• คZานวนอ[ตรี่บรรจุภายในากZาล[งงานสZารี่บรรจุภายในองของแบตเตอรี่บรรจุภายในอCI กC 25 % ตามมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE1184-1994
ด[งน[wน กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ9าที่ (Constanจุภายในเครื่อง พร้อCI าY ยที่ (Constanง[w หมด

= 3.48 * 1.25
= 4.35 Ah.

เลNอกใชRแบตเตอรี่บรรจุภายในCI 12 Volt. 5 Ah.

จุภายในเครื่อง พร้อากมาตรี่บรรจุภายในฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1.
กลYาววYา ความจุภายในเครื่อง พร้อข< องแบตเตอรี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อCI ะไมYคงที่ (ConstanCIตลอดอาย<การี่บรรจุภายในใชRงาน ด[งน[wนตRองค?ดสZารี่บรรจุภายในองกZาล[งงานของแบตเตอรี่บรรจุภายในCIเพ?IมขgwนอCก
AP-PD-MB-ED-008 Rev.01
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ระบบการท1างาน้ของโคม์  CONTไฟฟAาฉุกเฉิน爫p㽳C:\DOCUME~1\PSANGCกเฉุกเฉิน爫p㽳C:\DOCUME~1\PSANGน้7 (สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)1าหร9บแบตเตอรIJ 12 โวลังกล่องโคมไฟฟ้าฉุกท))

เมNIอตYอช<ดควบค<มโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?นเขRาก[บแบตเตอรี่บรรจุภายในCI พรี่บรรจุภายในRอมจุภายในเครื่อง พร้อYายแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line ใหRก[บโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น
หลอดไฟส[ญญาณ “AC” ต?ดสวYางเปaนสCเหลNอง รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อแบบแรี่บรรจุภายในงด[นคงที่ (ConstanCI (Constant voltage charge system) จุภายในเครื่อง พร้อะ ชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<
กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ9าเขRาแบตเตอรี่บรรจุภายในCIแบบอ[ตโนม[ต? โดยใชRวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในรี่บรรจุภายในวม “IC (Integrated circuit)” ควบค<มแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าในการี่บรรจุภายในชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในCI
ขณะที่ (ConstanCIชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อแบตเตอรี่บรรจุภายในCIหลอดไฟส[ญญาน “Charge / Full” ต?ดสวYางเปaนสCแดง เมNIอแบตเตอรี่บรรจุภายในCIไดRรี่บรรจุภายใน[บการี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<เตx ม หลอดไฟ
ส[ญญาณ “Charge / Full” ต?ดสวYางเปaนสCเขCยว และมCแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าของแบตเตอรี่บรรจุภายในCI ปรี่บรรจุภายในะมาณ 13.6-13.8 โวลที่ (ConstanU (2.27-2.30 โวลที่ (ConstanUตYอ
เซ์เปิลลU) รี่บรรจุภายใน ะ บบชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อ จุภายในเครื่อง พร้อ ะ หย< ดชารี่บรรจุภายในU จุภายในเครื่อง พร้อ อ[ ต โนม[ ต? เพNI อ ป9 องก[น การี่บรรจุภายใน ชารี่บรรจุภายในUจุภายในเครื่อง พร้อ ป รี่บรรจุภายในะ จุภายในเครื่อง พร้อ<ก รี่บรรจุภายในะ แสไฟฟ9 า เก? นกวYา แบตเตอรี่บรรจุภายในCIรี่บรรจุภายใน[บ ไดR (Over charge and
Automatic high voltage cut-off) หากรี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU มCปƒญหาจุภายในเครื่อง พร้อะมCkลที่ (ConstanZาใหRหลอดไฟส[ญญาณ “Fail” ต?ดสวYางเปaนสCแดง
ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะตรี่บรรจุภายในวจุภายในเครื่อง พร้อสอบภาวะลRมเหลว หรี่บรรจุภายในNอการี่บรรจุภายในด[บของแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line เมNอI แรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line
ลRมเหลว ภาค Control จุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYางโดยใชRแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9ากรี่บรรจุภายในะแสตรี่บรรจุภายในงจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในCIจุภายในเครื่อง พร้อYายใหRก[บหลอดไฟฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น เมNIอจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYาง
ฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?นครี่บรรจุภายในบช[วI โมงการี่บรรจุภายในที่ (ConstanZางาน (Duration) เชYน จุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYางครี่บรรจุภายในบ 2 ช[วI โมง ภาค Control พรี่บรรจุภายในRอมรี่บรรจุภายในะบบป9องก[นกรี่บรรจุภายในะแสสhญเสCยในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายใน
(Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) จุภายในเครื่อง พร้อะที่ (ConstanZางานต[ดวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในเพNIอป9องก[นแบตเตอรี่บรรจุภายในCIจุภายในเครื่อง พร้อYายแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าตIZา
กวYาที่ (ConstanCIกZาหนด มCkลที่ (ConstanZาใหRแบตเตอรี่บรรจุภายในมCI Cอาย<การี่บรรจุภายในใชRงานที่ (ConstanCIยาวนานกวYาแบตเตอรี่บรรจุภายในCIที่ (ConstanCIใชRในวงจุภายในเครื่อง พร้อรี่บรรจุภายในโคมไฟฟ9าฉุกเฉินก< เฉุกเฉิน?นที่ (Constanว[I ๆ ไป
ในสภาวะแรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9า AC Line ลRมเหลวจุภายในเครื่อง พร้อะมCการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYางฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?นจุภายในเครื่อง พร้อากแบตเตอรี่บรรจุภายในCI หากตRองการี่บรรจุภายในปรี่บรรจุภายในะหย[ดไฟของ
แบตเตอรี่บรรจุภายในCI สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żกดสว?ตซ์เปิU “OFF” เพNIอหย<ดการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYางฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น และกดสว?ตซ์เปิU “ON” ซ์เปิwZาอCกครี่บรรจุภายใน[wงหากตRองการี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYาง
ฉุกเฉินก< เฉุกเฉินน?
เมNอI แรี่บรรจุภายในงด[นไฟฟ9าจุภายในเครื่อง พร้อาก AC Line มาที่ (ConstanCIโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?นอCกครี่บรรจุภายใน[wง รี่บรรจุภายในะบบชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU จุภายในเครื่อง พร้อะเรี่บรรจุภายใน?Iม ชารี่บรรจุภายในจุภายในเครื่อง พร้อU ปรี่บรรจุภายในะจุภายในเครื่อง พร้อ<กรี่บรรจุภายในะแสไฟฟ9าเขRาแบตเตอรี่บรรจุภายในCI
แบบอ[ตโนม[ต? และพรี่บรรจุภายในRอมที่ (ConstanCIจุภายในเครื่อง พร้อะจุภายในเครื่อง พร้อYายแสงสวYางฉุกเฉิน<กเฉุกเฉินน? เมNIอรี่บรรจุภายในะบบไฟ AC Line ลRมเหลวหรี่บรรจุภายในNอด[บ ในการี่บรรจุภายในที่ (ConstanดสอบสภาวะลRมเหลว หรี่บรรจุภายในNอด[บของ
ไฟ AC Line สามารี่บรรจุภายในถึงขีดแรงดันต่ำTH1E]疀璁敤ȷ效ȷ攴ȷ萀żC:筸żกดสว?ตซ์เปิU “TEST” ที่ (ConstanCIหนRาปƒที่ (ConstanมUเพNIอที่ (Constanดสอบรี่บรรจุภายในะบบการี่บรรจุภายในที่ (ConstanZางานของโคมไฟฟ9าฉุกเฉิน<กเฉุกเฉิน?น หรี่บรรจุภายในNอที่ (Constanดสอบแบบไรี่บรรจุภายในRสายดRวยรี่บรรจุภายในC
โมที่ (Constanอน? ฟาเรี่บรรจุภายในด โดยกดป<qม “TEST” ที่ (ConstanCรี่บรรจุภายในCโมที่ (Constanที่ (Constanดสอบ
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