
นุ่ป่ีญศทเะรปกาจ AIHCIN อ้ห่ีย rewop hgih DEL ดอลหบิช้ชใ
)ดุช/มคโ 2 นวนำจ( W 9 x 2 ดานข DEL ดอลหมคโดุช

w 55 x 2 ดานขนจเลโาฮดอลหา่ทเบยีทเงา่วสมาวค้หใ
 edom rewop tnatsnoC บบแ DEL ดอลหมุคบวค์รอวเรดไ

งมโว่ัช 42 ดอลต่ีทงคงา่วสงสแณามริปีม้หใำท
งมโว่ัช 000,05 งึถงูส DEL ดอลหงอขนาง้ชใรากุยาอ

hA5/V21 ดานข yrettab dicA daeL delaeS ง้หแ่ีรอตเตบแ
่ีรอตเตบแบอสดทะลแ ลกไะยะรงอ่ืรคเวัตมุคบวคถรามาส

รตมเ 51 ะยะร ดรเาฟนิอบบแ )etomeR( ลรทโนอคทมโรียว้ด
ีดงา่ยอวาขีสบอืลคเมอ้รพ มคโง้ัทมยีนเิมูลอกาจำท DEL มคโวัหดุช

 มินสนักงอ้ปีธิวมรรกนา่ผ .มม 1 านหก็ลหเกาจำทงอ่ลกวัต
ีด้ดไนอ้รมาวคยาบะรถรามาสะลแ ีดงา่ยอีสบอืลคเ

ฟไต์ราชรากมุคบวคะลแิตัมนโตัอยดโนางำทรากมุคบวคบบะรีม
ติบ 8 rellortnoc orciM ยว้ด่ีรอตเตบแงอขา้ฟฟไุจะรปยาคราก

)egrahc egatloc tnatsnoC( ่ีทงคนัดงรแบบแิตัมนโตัอต์ราชรากบบะรีม  
งมโว่ัช 41-01 ม็ตเุจะรปต์ราชรากนใาลวเะยะร

 )tset otuA( ิตัมนโตัองอ่ืรคเลแูดบบะรีม
 บบะรงอขมอ้รพมาวคลแูดะลแบอสดทรากนใะราภดลยว่ช

้ีนงัด้ดไบอสดทา่คง้ัตถรามาส
ีทาน 03 งอ่ืรคเบอสดทะจ นัว 03 ๆกทุ -    
ีทาน 06 งอ่ืรคเบอสดทะจ นัว 081 ๆกทุ -    

 )tnemgeS-7 / DEL tigid-4 yalpsiD( ลผงดสแอจา้นหีม
 tset otuA ลูมอ้ขบ็กเรากงอ้ต่ีทอืรห นางงรโ งูสราคาอบัรหำสะามหเ

ดไอ่ืมเว้ลแปไ tset otuA า่วบารท้หใอ่ืพเ
  าลวเ/นัว กอบอ่ืพเ ขลเวัตบบแน็ปเงอ่ืรคเบอสดทาลวเง้ัตลผงดสแ -    

    นางำทม่ิรเบบะรอ่ืมเะลแิตัมนโตัอบอสดทรากงอต้่ีท       
ีทานน็ปเงัลหยอถบันะจ       

่ีรอตเตบแนักงอ้ปบบะรีม
)ffo-tuc egatlov woL( ดมหุจะรปนจ่ีรอตเตบแ้ชใรากนักงอป้ -    

 ้ดไบัระจ่ีรอตเตบแา่วกนิกเฟไุจะรปต์ราชรากนักงอป้       
       (High voltage cut-off)

egrahcer dna egrahcsid revo yrettaB นักงอ้ปบบะร  -    
รจงวงผแนักงอ้ปบบะรีม

 tupnI นา้ดรจงวดัลรากนักงอ้ปอ่ืพเ CD ์สวิฟะลแ CA ์สวฟิ -    
       และ Output

ดุยหะจะลแ )VOM(นานขอ่ตบบแกาชะรกฟไนักงอ้ป์ณรกปุอีม -    
กาชะรกา้ฟฟไสแะรกดิกเอ่ืมเ ิตัมนโตัอยดโงอ่ืรคเงอขนางำทราก       

 ิตกปดิผอ่ืมเนอ่ืตเง้จแะลแ ่ีรอตเตบแงอขิตกปดิผมาวคบอสจวรตบบะรีม
่ีรอตเตบแงอขนางงัลพณามิรปะลแ่ีรอตเตบแงอขะนาถสกอบง้ัทมอ้รพ

้ีนงัด liaF ะนาถสนอืตเง้จแรากะนาถส์วชโฟไบบะรีม
 ีทาน 06 อืรห ีทาน 03 า่วกยอ้น้ดไฟไงอรำส่ีรอตเตบแ -   

นอืตเง้จแะจบบะร
สวิฟอ่ืมเอืรห ว้ัขดิผ่ีรอตเบแว้ัข่สใ ,่ีรอตเตบแ่สใ่มไอ่ืมเ -    ดาขCD ์

8352-2011.กอม ,1552-5591.กอม นาฐรตามบัร้ดไ์ฑณัภติลผ
ีป 2 ่ีรอตเตบแะลแ ีป 5 DEL ดอลหะลแรจงวงผแนักะรปบัร

FEATURES

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

2 x 9 W
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

ิตัมนโตัองอ่ืรคเบอสดท edom
ทมโีรณาญญัสบัรวัต

่ีรอตเตบแนางงัลพณามิรปบัดะร
ิตกปามา้ขเ tupnI CAV 022 ฟไ
มอ่ืสเ/าหญัปีม่ีรอตเตบแนอืตเง้จแ

ม็ตเ่ีรอตเตบแ/่ีรอตเตบแต์ราช

Dispaly 4-Digit LED 7-Segment

SET
TEST

ON/OFF

tset otuA บบะร edoM ต็ชเ
งอ่ืรคเงอขนางำทรากบบะรบอสดท

ดิปอ่ืพเีทานิว 3 งา้คดก ,งอ่ืรคเ ดิป/ดิปเ

 นัวงดสแ
แสดงเวลา

ิตัมนโตัอบบแงอ่ืรคเบอสดทนัวงัลหยอถบัน
งอ่ืรคเบอสดทาลวเงัลหยอถบัน

SPECIFICATION

FAEL20945D ProSecure
EMERGENCY LIGHT

ัช า่ซาลพยทไยีปเมิลอโราคาอ 444 ้  กษเิภาดชัรนนถ 4 น
01301 ฯพทเงุรก งาวขยว้หตขเ กอนนสเมาสงวขแ
6244-315-20 ์ซกฟแ 0334-315-20 รทโ

สองสวางไดไกลถึง 20 เมตร

ปรับระดับโคมไฟได 45 องศา


