ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
รหัส : 07010002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทรำฟฟิค จำกัด
5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
6. บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
8. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แพร่วัฒนกิจ
9. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แพร่วัฒนดำรง
10. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนำสุขภัณฑ์
11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด
12. บริษัท พรำว แสง จำกัด
13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
14. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด
16. บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
17. บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18. บริษัท เดล โซลูชั่น จำกัด
19. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แมน อัพ คอนสตรัคชั่น
20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
21. บริษัท อำคเนย์ทร้ำฟฟิค จำกัด
22. บริษัทฮำตำริ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
ตุลำคม 2560 - ตุลำคม 2566 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยี LED มำทำเป็นโคมไฟถนนสำมำรถประหยัดพลัง งำน
ไฟฟ้ำได้มำกกว่ำ 50% มีกำรออกแบบกำรระบำยควำมร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมำะสม
กับตัว LED ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภำพ และประสิทธิภำพกำรทำงำนสูง ใช้งำนได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งต่ำงจำกโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมำกจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงมำก มีสำรปรอท และรังสี UV ที่มีอันตรำย รวมถึง
มีอำยุกำรใช้งำนที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำมำรถให้ แสงสว่ำงในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม
และตรงตำมควำมต้องกำร โดยอำศัยคุณสมบัติกำรกระจำยแสง และกำรรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ควำมต้องกำรลูกค้ำที่แตกต่ำงกันออกไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย และลดอัตรำควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ที่อำจ
เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ ได้

หมายเหตุ : ประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจำหน่ำย)
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2561
- เพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข รำคำนี้ ไ ม่ ร วมค่ ำขนส่ ง ค่ ำติ ด ตั้ ง และอุ ป กรณ์ อื่นที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ นค้ ำ ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2562
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2562
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 4 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 6 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2563
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 7 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
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