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การแสดงผลและปุม่ทดสอบตัวเครื่อง

 คู่มอืการใช้งาน 
Central Battery Systems   CCU 12V-250 To 470 And 24V-170 To 360 Series
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ป้องกันการชอ๊ตเซอร์กิตและโหลดเกินทางด้านแบตเตอร่ี
แสดงแรงดันแบตเตอร่ี
แสดงสถานะไฟเข้าเคร่ือง
แสดงการชาร์จแบตเตอร่ีเต็ม
แสดงกําลังชาร์จแบตเตอร่ี           
ใช้เปิดหลอดไฟ(ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)
ใช้เปิดหลอดไฟ(ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)
ทดสอบความพร้อมของตัวเคร่ือง(ขณะไฟไม่ดับ)

1. จ่ายแสงสว่างฉุกเฉนิเฉพาะชว่งเวลาไฟดับ

2. จ่ายเฉพาะหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟ Halogen ท่ีใช้แรงดันไฟฟา้กระแสตรง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ 

     เท่านั้น

3. ใช้แบตเตอรี ่“SUNNY” ประเภท ตะก่ัวกรดแบบปดิมดิชดิ (Sealed Lead Acid Maintenance Free)

    ไมต้่องบาํรุงรกัษาตลอดอายุการใช้งาน 

4. ควบคมุการชารจ์แบตเตอรี ่แบบแรงดันคงท่ีและจํากัดกระแสไฟฟา้ ทําใหแ้บตเตอรีม่อีายุการใชง้านท่ี

    ยาวนาน

5. ระยะเวลาในการชารจ์ 10 – 15 ชั่วโมง

Figure C



การติดต้ังและใช้งาน
1. ตรวจสอบปล๊ักไฟเต้ารบั มแีรงดันไฟฟ้าต้องดําเนนิการใหเ้สรจ็ก่อนการดําเนนิการข้ันต่อไป

2. นาํตู้ควบคมุฉุกเฉนิไปยดึแขวนติดต้ัง ณ. พื้นท่ีท่ีเหมาะสม และตรวจสอบการติดต้ังใหเ้รยีบร้อยเพ่ือ

     ปอ้งกันอุบัติเหตท่ีุอาจเกิดจากการติดต้ัง เช่น การรว่งหล่น เปน็ต้น

3. ใหต่้อโหลดเขา้กับเทอรม์นิอลเอ้าท์พทุของตัวเครื่อง  (ตรวจสอบสายโหลดมกีารลัดวงจรหรือไมก่่อนการ

    ต่อเขา้ตู้ควบคมุ)

4. เปดิ DC.CIRCUIT Breaker ไปยงัตําแหนง่ “ON” สงัเกต ุDC.VOLTMETER จะบง่บอกระดับแรงดัน

     แบตเตอรี ่พรอ้มกับหลอดไฟท่ีต่อพ่วงอยู่จะสว่าง

5. ต่อไฟ Line 220 โวลท์ เข้ากับตู้ควบคุม สงัเกตุ

6. หลังติดต้ังจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220Vac. เขา้เคร่ือง การแสดงผลการทํางานของตัวเครื่องดังนี้

     - LED AC ติดสว่าง บง่บอกตัวเคร่ืองได้รับแรงดันไฟฟ้า 220Vac  

     - LED CHARGE ติดสว่าง บง่บอกสถานะกําลังชารจ์แบตเตอรี่

     - LED FULL ติดสว่าง บ่งบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรีเ่ต็ม

     - หลอดไฟท่ีต่อพว่งอยูจ่ะดับโดยอัตโนมติั

7. ทดสอบการทํางานของระบบตู้ควบคุม

   - กดสวิทซ ์TEST  ท่ีตัวเครื่องหลอดไฟฉุกเฉนิจะสว่าง ปล่อยสวิทซห์ลอดไฟฉกุเฉนิจะดับ

   - ปดิ Main Line 220 โวลท์ หลอดไฟฉกุเฉนิจะสว่าง ถ้าเปดิ Main Line 220 โวลท์  หลอดไฟฉกุเฉนิจะ 

      ดับอัตโนมติั

8. เมื่อไฟดับหลอดไฟฉกุเฉนิจะสว่างขึ้นมาโดยอัตโนมติัและดับเอง เมื่อระบบไฟฟา้เขา้สูส่ภาวะปกติพร้อม

    กับชารจ์แบตเตอรีอั่ตโนมติั

วิธกีารต่อ INPUT 220Vac. และ OUTPUT 12Vdc, 24Vdc ของตู้ควบคมุ



ขอ้ควรระวัง
1. ควรติดต้ังชุดควบคมุระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉนิ ภายในอาคาร ปราศจากแสงแดด ฝน หรอืละอองน�า

    ท่ีกระทบโดยตรง

2. การเก็บรักษาโคมไฟฉกุเฉนิฯ ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซยีส และทกุๆ 3เดือน

    ควรนาํโคมไฟฉกุเฉนิฯมาทําการประจุแบตเตอรี ่เพื่อถนอมรกัษาแบตเตอรี่

3. หา้มต่อโหลดเกินพกัิดกําลังของตัวเคร่ืองท่ีรบัได้

4. ตรวจสอบความพรอ้มของโหลดก่อนต่อใช้งาน

- ปล๊ักไฟเต้ารบัของอาคารไมม่ ี
   แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักตัวเคร่ืองหลวม
- ฟวิส ์AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟา้ 220VAC

- ตรวจสอบปล๊ักตัวเคร่ือง
- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ไฟฟา้ดับแล้วชุดควบคมุระบบ
  ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
  ไมทํ่างาน หลอดไฟไมส่ว่าง

- แบตเตอรีไ่มไ่ด้รับการประจุใหเ้ต็ม

- ประสทิธภิาพแบตเตอร่ีลดนอ้ยลง

- นาํโคมไฟฉุกเฉนิไปประจุไฟฟา้
  ประมาณ 10-15 ช่ัวโมง
- ติดต่อฝา่ยบรกิาร 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- ตัวครื่องไมไ่ด้เสียบปล๊ัก
- ไมไ่ด้ต่อข้ัวแบตเตอร่ี
- หลอดไฟขาด
- สายไฟโหลดหลดุหลวม
- ฟิวส ์DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักตัวเคร่ือง
- ต่อข้ัวแบตฯใหเ้รียบร้อย
- ติดต่อฝา่ยบรกิาร
- ครวจสอบสายไฟโหลด
- ติดต่อฝา่ยบรกิาร

การตรวจสอบและการแก้ไขเบ้ืองต้น

- ไฟฟา้ดับแล้วชุดควบคมุไฟฟา้
  แสงสว่างฉกุเฉนิ ใหแ้สงสว่าง
  เพยีงระยะเวลาสั้นๆ

-  จ่ายไฟ AC ไมม่ไีฟเขา้เคร่ือง 
    หลอด LED ไมส่ว่าง



เง่ือนไขการรบัประกันสนิค้าและบรกิาร

1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณก็์ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกขอ้ความของ “บัตรลงทะเบยีนรับประกัน” และส่ง
    ใบรับประกันในส่วนสง่กลับบรษัิทมาใหท้างบริษัทฯ ลงทะเบยีนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตรา
    บรษัิทฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากซื้อสนิค้าหากพน้กําหนดบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสทิธิก์ารรบัประกัน
2.  รบัประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเคร่ือง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบรษัิทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซ้ือสินค้า
3.  แสดงบัตรทกุคร้ังเมื่อขอรบับรกิาร
4.  เครื่องซึ่งเกิดความเสยีหายดังต่อไปนี ้จะไมอ่ยู่ในความคุ้มครองของการรบัประกันการเสยีซ่ึง เกิดจาก 
      การใชผ้ดิวิธท่ีีระบุไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      การเสียซึ่งเกิดจาก การดัดแปลงหรอืถูกซอ่มแซมมาก่อนโดยท่ีชา่งไมใ่ช่พนกังานของบรษัิทฯ หรือชา่งท่ี
      ทางบริษัทฯไมเ่หน็ชอบด้วย
      กรณไีมม่บัีตรรบัประกันหรอืมกีารแก้ไขในบตัรรบัประกัน รวมท้ังบัตรรับประกันไมม่ตีราประทับของ
      บรษัิทฯ หรือ ตัวแทนจําหนา่ย
      การจัดหาอุปกรณต่์อพว่งท่ีม ีคณุสมบติัไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสนิค้าชาํรุดเสียหายท่ีมาจาก การตกหล่นหรือได้รบัการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย
      เช่น อะไหล่หลดุ, บุบ, ถลอก หรอืสนิค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซอ่ม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณโีดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รบัอนญุาตจากบริษัทจนเกิด
      ความเสยีหายก่อนนาํมาท่ีศนูยบ์รกิาร ฯ
      สนิค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉกีขาด
      มกีารจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ โดนละอองน�า หรอืเปยีกช้ืน จนตัวเครื่องเกิดสนมิ
      หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสยีหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟา้ทางฝั่ ง AC
      ความเสยีหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจาก
      เหตสุดุวิสยั
      ความเสยีหายของสนิค้าท่ีเกิดจากสตัว์หรอืแมลงท่ีเข้าไปในตัวสนิค้า

ขอ้ควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใชง้านอยา่งละเอียดก่อนเริม่ใชง้านเพ่ือใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถกูต้อง
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