LED EMERGENCY LIGHT
MODEL: DRX-1203
1.

General Description
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โคมไฟฟ้ าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ ในตัว รุ่น DRX-1203
หัวโคม LED พิกดั 2 หัวโคม x 9 W
ให้ ความสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 2 หัวโคม x 55 W
ระยะเวลาสารองไฟพิกดั 3 ชัว่ โมง
(ระดับความสว่างเบอร์ 4 ได้ ถงึ 3 ชัว่ โมง และระดับความสว่างเบอร์ 1 ได้ ถึง 10 ชัว่ โมง)
แบตเตอรี่ แห้ ง Sealed Lead-Acid 12 V 5 Ah ไม่ต้องเติมน ้ากลัน่ ตลอดอายุใช้ งาน
ความสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาสารองไฟ (พิกดั 550 ลูเมนต่อหัวโคม)
สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
สามารถทดสอบการทางานและเปิ ด/ปิ ดโคมไฟได้ โดยกดปุ่ มที่ตวั เครื่ องและรี โมทคอนโทรล
สามารถปรับหรี่ ความสว่างได้ โดยกดปุ่ มทีต่ วั เครื่ องและรี โมทคอนโทรล
LED ชนิด High-power/high-lumen อายุการใช้ งานยาวนานถึง 50,000 ชัว่ โมง
หัวโคม LED ผลิตจากเม็ด LED วางบน Metal-core PCB ระบายความร้ อนด้ วยอลูมิเนียม Heat Sink ไม่มีขวหลอด
ั้
อุณหภูมิสี 3000 – 4500 K, CRI > 70
ควบคุมลาแสงด้ วยเลนส์ PMMA ประสิทธิภาพสูง
ขนาด: ยาว 218 มม x หนา 83 มม x สูง 218 มม
น ้าหนัก 2.8 กก.
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 มอก.1102-2538 และ ISO-9001

1.2












Overview

Specifications

สอดคล้ องกับมาตรฐาน วสท. 2004
ระดับชันการป
้
้ องกันของเปลือกหุ้มบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า IP20
สภาวะการทางาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้ าหลักล้ มเหลว)
แรงดันไฟฟ้ าขาเข้ า: 220 Vac ±15% / 50 Hz
สายไฟ AC แบบ 3 ขา มีกราวน์ (Ground)
อุณหภูมิการใช้ งาน 10oC – 40oC
แรงดัน Cut-off ของแบตเตอรี่: 10.5 V ±2%
ระบบควบคุม: แบบอัตโนมัติ Automatic solid-state system ทางานร่วมกับ Microcontroller
ระบบชาร์ จ: อัตโนมัติแบบแรงดันคงที่สองขัน้ (Two-steps constant voltage) และจากัดกระแสสองขัน้ (Two-steps
constant limit)
ระยะเวลาในการชาร์ จประจุเต็ม 10 – 12 ชัว่ โมง
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ระบบป้องกันเครื่ อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้ านแรงดันไฟฟ้ า AC Line เข้ าเครื่ อง (อยูบ่ นแผ่นวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้ านระบบวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ (อยูบ่ นแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก MOV ซึง่ เครื่ องจะหยุดทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟกระโชก (อยูบ่ นแผ่นวงจร)
ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่ เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่ จนหมด (Battery over-discharge protection)
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขัว้ (Battery reverse polarity protection)
ไฟแสดงผล
- “AC” แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้ าเข้ าเครื่ อง
- “DC” แสดงสถานะใช้ ไฟจากแบตเตอรี่ และการอัดประจุไฟแบตเตอรี่
- “BATT” แสดงสถานะของแบตเตอรี่ และผลการทดสอบแบตเตอรี่
- “TEST” แสดงสถานะระบบทดสอบแบตเตอรี่
การทดสอบการทางานสามารถทาได้ ทงการทดสอบแบบธรรมดา
ั้
(Manual Test) และการทดสอบแบบอัตโนมัติ
(AutoTest) โดยการทดสอบทังสองประเภทสามารถท
้
าได้ โดยการกดปุ่ ม Multi-Function ที่ตวั เครื่ อง หรื อใช้ รีโมท
คอนโทรลแบบอินฟราเรดระยะไกลได้ ถึง 15 เมตร
การทดสอบเครื่ องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็ นระยะเวลา 90 นาที สามารถทาทังโดยการกดปุ่
้
มบนตัวเครื่ อง และ
สัง่ งานผ่านรี โมทคอนโทรล
มีระบบทดสอบเครื่ องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่ องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็ นเวลา 90 นาที ทุก 4 สัปดาห์
(สอดคล้ องกับมาตรฐาน วสท. 2004-58) โดยสามารถเปิ ด/ปิ ดระบบ Autotest ได้
สามารถตังการทดสอบได้
้
ทงที
ั ้ ต่ วั เครื่ องและรี โมทคอนโทรล
ระบบหน่วงเวลาการจ่ายแสงสว่าง: เมื่อไฟ AC กลับสูส่ ภาวะปกติ เครื่ องจะยังคงจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินต่อไปอีก 5 วินาที
เพื่อให้ โคมไฟฟ้ าฉุกเฉินดับลงเมือ่ ไฟ AC มีเสถียรภาพแล้ ว
ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมหนา 1.7 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝนอย่
ุ่ างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ ้นสนิม
ระบายความร้ อนด้ วย Heat Sink อย่างดี และโดยอากาศ
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Dimensions
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2.

Features
2.1

การแสดงผลของไฟสถานะ

ที่หน้ าปั ทม์จะมีไฟสถานะต่างๆ เพื่อสือ่ ความหมายดังนี ้

ไฟสถานะ
AC
DC

BATT

TEST

การแสดงผล
สีเขียวค้ าง
สีแดงค้ าง
สีเขียวค้ าง
สีเขียวกระพริ บ
สีแดงกระพริ บ
สีเขียวค้ าง
สีส้มค้ าง
สีแดงค้ าง
สีแดงกระพริ บ
ไม่แสดงไฟ
สีส้มกระพริ บ
สีส้มค้ าง

ความหมาย
เครื่ องได้ รับไฟ AC ในระดับปกติ พร้ อมสารองไฟตามปกติ
เครื่ องไม่ได้ รับไฟ AC ในระดับปกติ พร้ อมสารองไฟตามปกติ
แบตเตอรี่เต็ม
กาลังชาร์ จแบตเตอรี่ / กาลังจ่ายไฟจากแบตเตอรี่
วงจรชาร์ จมีปัญหา
แบตเตอรี่ อยูใ่ นสภาพดีมาก (ทดสอบครัง้ สุดท้ ายสารองไฟได้ นานกว่า 90 นาที)
แบตเตอรี่ อยูใ่ นสภาพดี (ทดสอบครัง้ สุดท้ ายสารองไฟได้ ระหว่าง 60 ถึง 90 นาที)
แบตเตอรี่เริ่ มเสือ่ มสภาพ (ทดสอบครัง้ สุดท้ ายสารองไฟได้ ระหว่าง 30 ถึง 60 นาที)
แบตเตอรี่เสือ่ มสภาพ (ทดสอบครัง้ สุดท้ ายสารองไฟได้ น้อยกว่า 30 นาที)
ปิ ดระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest Disable)
เปิ ดระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest Enable)
กาลังทดสอบแบตเตอรี่

2.2 การปรั บระดับความสว่ าง


ผู้ใช้ งานสามารถเลือกระดับความสว่างของโคมไฟที่ต้องการได้ ถงึ 4 ระดับ คือ 4, 3, 2 และ 1 โดย 4 คือระดับความ
สว่างสูงสุด และลดระดับเป็ น 3 2 1 ตามลาดับ โดยสามารถปรับระดับความสว่างได้ ทงกดโดยการกดปุ่
ั้
ม MultiFunction ที่ตวั เครื่ อง หรื อกดปุ่ ม 1, 2, 3, 4 บนรี โมทคอนโทรล
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