
REMOTE-SUPPORT SLIM EXIT  

SERIES: PSE-10R-1B  

 

Ver. 01/2018 (Ref. 009/05/2561)                                        ปรับปรุง มกราคม 2561 หน้า 1 จาก 4  
 

1. General Description 

1.1  Overview 

 ป้ายไฟฉกุเฉินชนิด Slimline รุ่น PSE-10R-1B  
 รองรับการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด 
 สามารถปรับหร่ีความสวา่งได้ด้วยรีโมทคอนโทรล 
 ติดสติกเกอร์สญัลกัษณ์ 1 หน้า สญัลกัษณ์สงู 10 ซม. 
 แผน่ป้ายท าจากอะคริลกิน าแสงประกบด้วยอะคริลกิขาวขุน่ 2 แผน่ แสงสวา่งสม า่เสมอทัว่ทัง้แผน่ป้าย 
 LED Strip ใช้ LED Chip ยี่ห้อ LG ชนิด Mid-power/high-lumen อายกุารใช้งานยาวนานถงึ 50,000 ชัว่โมง 
 LED Strip พิกดั 10 x 0.6 วตัต์ อณุหภมูิส ี6500 ± 500 K 
 แบตเตอร่ีชนิด Nickel metal hydride (NiMH) ขนาด AA 3 x 1.2 V 2100 mAh (ตอ่แบบอนกุรม) 
 ระยะเวลาส ารองไฟ 3 ชัว่โมง 
 ขนาด: ยาว 354 มม x หนา 36.4 มม x สงู 243 มม 
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001 

1.2 Specifications 

 ความสวา่งและขนาดของป้ายสอดคล้องกบัมาตรฐาน วสท. 2004 และ มอก.2430-2552 
 สภาวะการท างาน: Maintained (ติดสวา่งตลอดเวลา) 
 แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า: 220 Vac ±15% / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขามกีราวน์) 
 แรงดนั Cut-off ของแบตเตอร่ี: 1.0 V / เซลล์ 
 ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดนัคงที่ (Constant voltage) จ ากดักระแส (Current limit)  
 ระบบป้องกนัเคร่ือง 

- AC FUSE ป้องกนัการลดัวงจรทางด้านแรงดนัไฟฟ้า AC Line เข้าเคร่ือง (อยูบ่นแผน่วงจร) 
- อปุกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก MOV ซึง่เคร่ืองจะหยดุท างานโดยอตัโนมตัิ เมื่อเกิดกระแสไฟกระโชก (อยูบ่นแผน่วงจร) 

 ระบบป้องกนัแบตเตอร่ี 
- มีระบบป้องกนัการอดัประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ีเกิน (High voltage cut-off) 
- มีระบบป้องกนัการคายประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ีจนหมด (Low voltage cut-off) 

 ไฟแสดงผล 
- “AC” แสดงสถานะของแรงดนัไฟฟ้าเข้าเคร่ือง 
- “DC” แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอร่ีและการทดสอบระบบ 
- “CHG” แสดงสถานะเคร่ืองก าลงัท าการอดัประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ี 
-  “FULL” แสดงสถานะแบตเตอร่ีเต็ม 
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 การทดสอบการท างานสามารถท าได้โดยการกดปุ่ ม TEST ที่ตวัเคร่ือง หรือทดสอบแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
ระยะไกลได้ถึง 15 เมตร 

 การเปิด-ปิดเคร่ือง 
- เคร่ืองจะเปิดได้ก็ตอ่เมื่อมีไฟ AC มาจา่ยให้กบัตวัเคร่ืองเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัเคร่ืองเปิดเองระหวา่งการขนสง่ 
- เคร่ืองจะปิดได้เมื่ออยูใ่นสภาวะส ารองไฟเทา่นัน้ (แหลง่จา่ยไฟฟ้าปกติล้มเหลว)  โดยการกดปุ่ ม OFF 
- ในสภาวะที่จา่ยไฟ AC ปกติเข้าเคร่ือง จะไมส่ามารถปิดเคร่ืองได้ เพื่อให้เคร่ืองพร้อมส าหรับการส ารองไฟในเวลา

ฉกุเฉินอยูต่ลอดเวลา 
 ตวัถงัผลติจากอลมูิเนยีมฉีดเคลอืบสฝีุ่ นอยา่งดีหนา 1.1 มม. แข็งแรง ทนทาน ไมข่ึน้สนิม 
 ระบายความร้อนโดยอากาศ 

1.3  Dimensions 

   

 

 

  

1.4 Installation Scheme 

การติดตัง้ป้ายไฟฉกุเฉินรุ่น PSE-10R-1B สามารถตดิตัง้ได้ทัง้แบบติดเพดาน และแบบติดผนงั ดงัรูป 

                            

 

 

 

 

 

           การติดตัง้แบบติดเพดาน                  การติดตัง้แบบติดผนงั 
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2. Features 

2.1  การแสดงผลของไฟสถานะ 

ที่หน้าปัทม์จะมีไฟสถานะตา่งๆ เพื่อสือ่ความหมายดงันี ้

 

ไฟสถานะ การแสดงผล ความหมาย 

AC ดบั เคร่ืองไมไ่ด้รับไฟ AC ในระดบัปกติ เช่น ไฟดบั หรือ ไฟตก เป็นต้น 

สเีขียวค้าง เคร่ืองได้รับไฟ AC ในระดบัปกติ  
DC ดบั ไมม่ีการใช้ไฟจากแบตเตอร่ี และการทดสอบครัง้ลา่สดุผา่น 

สเีขียวค้าง ก าลงัใช้ไฟจากแบตเตอร่ีจ่ายให้กบัหลอด LED  
สแีดงกระพริบ  

ติด-ดบั รอบละ 1 วินาท ี
ก าลงัทดสอบเคร่ืองแบบสัน้ (10 วินาที) 

สแีดงกระพริบ  
ติด-ดบั รอบละ 2 วินาท ี

ก าลงัทดสอบเคร่ืองแบบยาว (90 นาที) 

สแีดงค้าง การทดสอบครัง้ลา่สดุไมผ่า่น 
CHG ดบั ไมม่ีการอดัประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ี 

สเีขียวค้าง เคร่ืองก าลงัท าการอดัประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ี 
FULL ดบั แบตเตอร่ียงัไมเ่ต็ม 

สเีขียวค้าง แบตเตอร่ีเต็มแล้ว 

 

2.2  ปุ่ มกดบนตัวเคร่ือง 
 ปุ่ ม “OFF” ใช้ส าหรับปิดเคร่ือง เคร่ืองจะปิดได้เมื่ออยูใ่นสภาวะส ารองไฟเทา่นัน้ (แหลง่จา่ยไฟฟ้าปกติล้มเหลว)           

ในสภาวะที่จา่ยไฟ AC ปกติเข้าเคร่ือง จะไมส่ามารถปิดเคร่ืองได้ เพื่อให้เคร่ืองพร้อมส าหรับการส ารองไฟในเวลา
ฉกุเฉินอยูต่ลอดเวลา 

 ปุ่ ม “TEST” ใช้ส าหรับทดสอบเคร่ือง  
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2.3 การทดสอบเคร่ือง 
 การทดสอบเคร่ืองแบบ Manual Test สามารถท าโดยการกดปุ่ มบนตวัเคร่ือง หรือ สัง่งานผา่นรีโมทคอนโทรล โดยแบง่

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การทดสอบแบบสัน้ 10 วินาท ี
- กดปุ่ ม “TEST” บนตวัเคร่ือง หรือ ปุ่ ม “ON/TEST” บนรีโมทคอนโทรล 1 ครัง้ แล้วปลอ่ย  

สงัเกตวา่ไฟสถานะ “DC” จะเป็นแดงกระพริบ ตดิ-ดบั รอบละ 1 วินาที  
- เคร่ืองจะทดสอบระยะสัน้เป็นเวลา 10 วินาท ี
- ถ้าเคร่ืองส ารองไฟได้นาน 10 วินาที ไฟสถานะ “DC” จะดบัลง 
- ถ้าเคร่ืองส ารองไฟได้น้อยกวา่ 10 วินาที ไฟสถานะ “DC” จะตดิเป็นสแีดงค้าง 
2. การทดสอบแบบยาว 90 นาท ี
- กดปุ่ ม “TEST” บนตวัเคร่ือง หรือ ปุ่ ม “ON/TEST” บนรีโมทคอนโทรล ค้างเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที  

สงัเกตวา่ไฟสถานะ “DC” จะเป็นแดงกระพริบ ตดิ-ดบั รอบละ 2 วินาที  
- เคร่ืองจะทดสอบระยะสัน้เป็นเวลา 90 นาท ี
- ถ้าเคร่ืองส ารองไฟได้นาน 90 นาที ไฟสถานะ “DC” จะดบัลง 
- ถ้าเคร่ืองส ารองไฟได้น้อยกวา่ 90 นาที ไฟสถานะ “DC” จะติดเป็นสแีดงค้าง 

 ในระหวา่งการทดสอบสามารถยกเลกิการทดสอบได้ ดงันี ้
- กดปุ่ ม “TEST” บนตวัเคร่ือง หรือ กดปุ่ ม “OFF” บนรีโมทคอนโทรล 

 


