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FAEL20945D

ProSecure
EMERGENCY LIGHT
SPECIFICATION

Lamp LED Power
Color temp LED / CRI
Input voltage supply
Output voltage supply
Sealed lead acid battery
Charging period
Battery constant current voltage
Battery cut-off voltage
Backup time
Dimension
Weight

2x9W
Warm Whit (3,500K - 4,500K) / 85
170 VAC - 265 VAC / 50Hz
12 VDC
12 VDC / 5 AH.
12 Hr. 10%
13.5V
10.5V
8 Hr.
85 x 300 x 230 mm ( W x L xH)
4.0 KG.
DAY TIME
IR
LV. Batt.
AC PWR
FAIL
CHRG/FULL

mode ทดสอบเครอ่ืงอตัโนมตัิ
ตวัรบัสญ
ั ญาณรโีมท
ระดบัปรมิาณพลงังานแบตเตอร่ี
ไฟ 220 VAC Input เขา้มาปกติ
แจง้เตอืนแบตเตอรม่ีปีญ
ั หา/เสอ่ืม
ชารต์แบตเตอร/่ี แบตเตอรเ่ีตม็

Dispaly 4-Digit LED 7-Segment
แสดงวนั นบัถอยหลงัวนัทดสอบเครอ่ืงแบบอตัโนมตัิ
แสดงเวลา นบัถอยหลงัเวลาทดสอบเครอ่ืง
SET เชต็ Mode ระบบ Auto test
TEST ทดสอบระบบการทำงานของเครอ่ืง
ON/OFF เปดิ/ปดิ เครอ่ืง, กดคา้ง 3 วนิาทเีพอ่ืปดิ

FEATURES
ใชช้บิหลอด LED high power ยห่ีอ้ NICHIA จากประเทศญป่ีนุ่
ชดุโคมหลอด LED ขนาด 2 x 9 W (จำนวน 2 โคม/ชดุ)
ใหค้วามสวา่งเทยีบเทา่หลอดฮาโลเจนขนาด 2 x 55 w
ไดรเวอรค์วบคมุหลอด LED แบบ Constant power mode
ทำใหม้ปีรมิาณแสงสวา่งคงทต่ีลอด 24 ชว่ัโมง
อายกุารใชง้านของหลอด LED สงูถงึ 50,000 ชว่ัโมง
แบตเตอรแ่ีหง้ Sealed Lead Acid battery ขนาด 12V/5Ah
สามารถควบคมุตวัเครอ่ืงระยะไกล และทดสอบแบตเตอร่ี
ดว้ยรโีมทคอนโทรล (Remote) แบบอนิฟาเรด ระยะ 15 เมตร
ชดุหวัโคม LED ทำจากอลมูเินยีมทง้ัโคม พรอ้มเคลอืบสขีาวอยา่งดี
ตวักลอ่งทำจากเหลก็หนา 1 มม. ผา่นกรรมวธิปีอ้งกนัสนมิ
เคลอืบสอียา่งดี และสามารถระบายความรอ้นไดด้ี
มรีะบบควบคมุการทำงานโดยอตัโนมตัแิละควบคมุการชารต์ไฟ
การคายประจไุฟฟา้ของแบตเตอรด่ีว้ย Micro controller 8 บติ
มรีะบบการชารต์อตัโนมตัแิบบแรงดนัคงท่ี (Constant coltage charge)
ระยะเวลาในการชารต์ประจเุตม็ 10-14 ชว่ัโมง
มรีะบบดแูลเครอ่ืงอตัโนมตัิ (Auto test)
ชว่ยลดภาระในการทดสอบและดแูลความพรอ้มของระบบ
สามารถตง้ัคา่ทดสอบไดด้งัน้ี
- ทกุๆ 30 วนั จะทดสอบเครอ่ืง 30 นาที
- ทกุๆ 180 วนั จะทดสอบเครอ่ืง 60 นาที
สองสวางไดไกลถึง 20 เมตร
ปรับระดับโคมไฟได 45 องศา

มหีนา้จอแสดงผล (Display 4-digit LED / 7-Segment)
เหมาะสำหรบัอาคารสงู โรงงาน หรอืทต่ีอ้งการเกบ็ขอ้มลู Auto test
เพอ่ืใหท้ราบวา่ Auto test ไปแลว้เมอ่ืได
- แสดงผลตง้ัเวลาทดสอบเครอ่ืงเปน็แบบตวัเลข เพอ่ืบอก วนั/เวลา
ทต่ีอ้งการทดสอบอตัโนมตัแิละเมอ่ืระบบเรม่ิทำงาน
จะนบัถอยหลงัเปน็นาที
มรีะบบปอ้งกนัแบตเตอร่ี
- ปอ้งกนัการใชแ้บตเตอรจ่ีนประจหุมด (Low voltage cut-off)
ปอ้งกนัการชารต์ประจไุฟเกนิกวา่แบตเตอรจ่ีะรบัได้
(High voltage cut-off)
- ระบบปอ้งกนั Battery over discharge and recharge
มรีะบบปอ้งกนัแผงวงจร
- ฟวิส์ AC และฟวิส์ DC เพอ่ืปอ้งกนัการลดัวงจรดา้น Input
และ Output
- มอีปุกรณป์อ้งกนัไฟกระชากแบบตอ่ขนาน(MOV) และจะหยดุ
การทำงานของเครอ่ืงโดยอตัโนมตัิ เมอ่ืเกดิกระแสไฟฟา้กระชาก
มรีะบบตรวจสอบความผดิปกตขิองแบตเตอร่ี และแจง้เตอ่ืนเมอ่ืผดิปกติ
พรอ้มทง้ับอกสถานะของแบตเตอรแ่ีละปรมิาณพลงังานของแบตเตอร่ี
มรีะบบไฟโชวส์ถานะการแจง้เตอืนสถานะ Fail ดงัน้ี
- แบตเตอรส่ีำรองไฟไดน้อ้ยกวา่ 30 นาที หรอื 60 นาที
ระบบจะแจง้เตอืน
- เมอ่ืไมใ่สแ่บตเตอร,่ี ใสข่ว้ัแบเตอรผ่ีดิขว้ั หรอืเมอ่ืฟวิส์ DCขาด
ผลติภณ
ั ฑไ์ดร้บัมาตรฐาน มอก.1955-2551, มอก.1102-2538
รบัประกนัแผงวงจรและหลอด LED 5 ปี และแบตเตอร่ี 2 ปี

