
 C-TL Corporation Ltd.                        Self – Contained emergency light 

Specification of MB 04–6 ED
Brand • Max Bright by C.E.E.

Model • MB 04-6 ED

Lamp • 2 x 6 Watt  ( LED )

Battery • 12 Volt 5 Ah. (Sealed lead acid)

Duration • 4 hrs. 30 mins 

Remark • Infrared Remote Test

Dimension • L-26cm. X W-8.5cm. X H-21.5cm.

Weight • 3.70 Kgs.

โคมไฟฟ้าฉุกเฉนิ • ชนิดมีแบตเตอร่ีบรรจุภายในเคร่ือง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic solid state system ควบคุม
การชาร์จประจุ และคายประจุไฟฟา้ของแบตเตอร่ีอยา่งแมน่ยำา

แรงดันไฟเขา้ • AC 220 Volt. 50 Hz., ± 10 % ,  200 mA. (max.)
• สายไฟ AC เป็นแบบ 3 ขา มกีราวน ์(Ground)

ระบบชาร์จ • แบบแรงดันคงท่ี (Constant voltage charge) ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 20-24 ช่ัวโมง

ระบบป้องกนัแบตเตอร่ี • ป้องกนัการชาร์จประจุเกนิ และจ่ายประจุแบตเตอร่ีถึงขีดแรงดนัตำ่า
• ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจร เมื่อจ่ายประจุแบตเตอร่ีถึงขีดแรงดันตำ่า

ระบบป้องกนัเคร่ือง • AC Fuse -  ป้องกนัการลัดวงจรทางด้านแรงดนัไฟฟา้ AC Line เขา้เคร่ือง
• DC Fuse -  ปอ้งกนัการลัดวงจรทางดา้นระบบวงจรชาร์จแบตเตอร่ี (อยูบ่นแผ่นวงจร)

อุปกรณ์แสดงผล • “AC” แสดงสถานะของแรงดันไฟฟา้เขา้เคร่ือง AC Line
• “CHARGE / FULL” แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ี
• “FAIL” แสดงสถานะขัดข้องของวงจรชาร์จแบตเตอร่ี

อุปกรณ์ทดสอบ “TEST” • ปุ่มทดสอบท่ีเคร่ือง และทดสอบแบบไร้สายดว้ยรีโมทอินฟาเรดจากระยะไกลไดไ้มต่ำ่ากวา่ 10 เมตร

สวติซเ์ปิด-ปิด “ON - OFF” • เมื่อจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเคร่ือง การเปิด-ปิดของสวติซไ์ม่มผีลตอ่การเปิด-ปิดหลอดไฟฉกุเฉิน
• เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว สามารถปิดสวติซ์เพือ่ประหยดัไฟจากแบตเตอร่ี แล้วเปิดหลอดไฟ

ฉุกเฉินได้อีกคร้ังเมือ่ตอ้งการ

ตวัถงั • กล่องวางแบตเตอร่ี ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มลิลิเมตร พร้อมพน่สีแบบ Epoxy 
Powder Coated and Stove Enamel.

• กล่องยดึวงจร ผลิตจากพลาสตกิ ABS  ทนความร้อนสูง และทนตอ่การกระแทกแตกหกัได้เปน็อยา่งดี

การระบายความร้อน • โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน
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Dimension : L - 26 cm. X  W - 8.5 cm. X  H – 21.5 cm.

หนา้ปทัม์  CONTROL

ตำาแหนง่การตดิตัง้หลงักลอ่งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
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การคำานวณหาความจุแบตเตอร่ี

ข้อกำาหนด

1. ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 2x6 วตัต ์ใชก้ระแส    0.66  แอมป์ (Amp.)
2. ระยะเวลาการใช้งาน (Duration)      4     ชัว่โมง (Hrs.) 30 นาที ( Mins )
3. แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี่      12     โวลท์ (Volt) 

การคำานวณ

•   กระแสไฟฟ้า     = 0.66  A.
•   จากระยะเวลาการใช้งาน (Duration)     = 4      ชัว่โมง (Hrs.) 30 นาที ( Mins )

= 4.5    h.           
                        

      ดงัน้ัน   กระแสไฟฟ้าที่จ่ายดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ในระยะเวลาการใช้งาน 4.5 h.
= 0.66 x 4.5 h.
= 2.97 Ah.

•   คำานวนอัตรากำาลังงานสำารองของแบตเตอรี่อีก 25 % ตามมาตรฐาน IEEE1184-1994
 
      ดงัน้ัน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายทั้งหมด     = 2.97 * 1.25

= 3.71 Ah.

       เลือกใชแ้บตเตอรี่ 12 Volt. 5 Ah. 

จากมาตรฐาน IEEE 1184-1994. Item 7.1.1. 
กล่าวว่า ความจุของแบตเตอรี่จะไม่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน ดังน้ันต้องคิดสำารองกำาลังงานของแบตเตอรี่เพิ่มข้ึนอีก
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ระบบการทำางานของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (สำาหรบัแบตเตอรี ่12 โวลท)์

เมื่อต่อชุดควบคุมโคมไฟฟ้าฉุกเฉินเข้ากับแบตเตอร่ี พร้อมจ่ายแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line ให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 
หลอดไฟสัญญาณ “AC” ติดสว่างเป็นสีเหลือง ระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant voltage charge system) จะชาร์จประจุ
กระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอร่ีแบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรรวม “ IC (Integrated circuit)” ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอร่ี  
ขณะที่ชาร์จแบตเตอร่ีหลอดไฟสัญญาน “Charge / Full” ติดสว่างเป็นสีแดง เมื่อแบตเตอร่ีได้รับการชาร์จประจุเต็ม หลอดไฟ
สัญญาณ “Charge / Full”  ติดสว่างเป็นสีเขียว และมีแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีประมาณ 13.6-13.8 โวลท์ (2.27-2.30 โวลท์ต่อ
เซลล์) ระบบชาร์จจะหยุดชาร์จอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการชาร์จประจุกระแสไฟฟ้าเกินกว่าแบตเตอร่ีรับได้ (Over charge and 
Automatic high voltage cut-off)  หากระบบชาร์จมีปัญหาจะมีผลทำาให้หลอดไฟสัญญาณ “Fail” ติดสว่างเป็นสีแดง

ภาค Control จะตรวจสอบภาวะล้มเหลว หรือการดับของแรงดันไฟฟ้าจาก AC Line เมื่อแรงดันไฟฟ้าจาก AC 
Line ล้มเหลว  ภาค Control จะจ่ายแสงสว่างโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีจ่ายให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน เมื่อจ่ายแสง
สว่างฉุกเฉินครบชั่วโมงการทำางาน (Duration) เชน่ จ่ายแสงสว่างครบ 2 ชัว่โมง ภาค Control พร้อมระบบป้องกันกระแสสูญเสียใน
วงจร (Automatic current cut-off on low voltage cut-off for battery) จะทำางานตัดวงจรเพื่อป้องกันแบตเตอร่ีจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้าตำ่ากว่าที่กำาหนด มีผลทำาให้แบตเตอร่ีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอร่ีที่ใช้ในวงจรโคมไฟฟ้าฉุกเฉินทั่วๆ ไป

ในสภาวะแรงดันไฟฟ้า AC Line ล้มเหลวจะมีการจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินจากแบตเตอร่ี หากต้องการประหยัดไฟของ
แบตเตอร่ี สามารถกดสวิตซ์ “OFF” เพื่อหยุดการจ่ายแสงสว่างฉุกเฉิน และกดสวิตซ์ “ON” ซำ้าอีกคร้ังหากต้องการจ่ายแสงสว่าง
ฉุกเฉิน

เมื่อแรงดันไฟฟา้จาก AC Line มาที่โคมไฟฟ้าฉุกเฉินอีกคร้ัง ระบบชาร์จจะเร่ิมชาร์จประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอร่ี
แบบอัตโนมัติ และพร้อมที่จะจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟ AC Line ล้มเหลวหรือดับ ในการทดสอบสภาวะล้มเหลว หรือดับ
ของไฟ AC Line สามารถกดสวิตซ์ “TEST” ที่หน้าปัทม์เพื่อทดสอบระบบการทำางานของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือทดสอบแบบไร้สาย
ด้วยรีโมทอินฟาเรด โดยกดปุ่ม “TEST” ทีรีโมททดสอบ
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