ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)
ECO - TUBE
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 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่ำงในบริเวณอำคำรสำนักงำน หรือพื้นที่ส่วนต่ำง ๆ ภำยในอำคำร สำมำรถ
นำไปใช้ ใ นอำคำร ห้ ำงร้ ำน บ้ ำนเรื อนทั่ วไป รวมถึ ง สถำนที่ ป ฏิ บั ติ กำรขององค์กรภำครั ฐ และเอกชนเป็ นกำรประยุกต์
เทคโนโลยีกำรให้แสงสว่ำงของ LED มำใช้ในกำรออกแบบหลอด T8 โดยมีกำรคำนวณ วิเครำะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ทำให้ได้ผลิตภั ณฑ์ที่ มีป ระสิท ธิ ภำพสูง ประหยัดไฟกว่ ำหลอดฟลู ออเรสเซนต์ กว่ำ 50%
ไร้ซึ่งรังสี UV และสำรปรอท ซึ่งต่ำงจำกหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่ำงสิ้นเชิง ทั้งด้ำนกำรประหยัดพลังงำน และด้ำนควำม
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภำพ กำรส่องสว่ำงสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้มี
Surge protection ที่ทนทำนต่อสัญญำณฟ้ำผ่ำถึง 2 kV มำกกว่ำหลอดที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่ทนทำนต่อสัญญำณฟ้ ำผ่ ำ
แค่ประมำณ 1 kV

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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