ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

โคมไฟถนน (STREET LIGHT)
โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
(Street Light D.P. TRADING CO.,LTD)
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง
และ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1. บริษัท สำยรักไทย (1994) จำกัด
2. บริษัท ต.ไพศำลเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊พ จำกัด
3. บริษัท ส.เงินคงคุณ จำกัด
4. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วณิกสิทธิ์
5. บริษัท พีพี ธนบูรณ์ จำกัด
6. บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จำกัด
7. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนำสุขภัณฑ์
8. บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด
9. บริษัท คณภร จำกัด
10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด
11. บริษัท พรหมไทคูณ จำกัด
12. บริษัท เศรษฐีธำดำ กรุ๊ป จำกัด
13. บริษัท เอส.อำร์.เอส.ทรำฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด
14. บริษัท ไททงเฮง จำกัด
15. บริษัท ชวดล รุ่งเรืองกิจ จำกัด
16. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด
17. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำปำง ภำณุภัทร์ก่อสร้ำง 2008
18. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอนันต์
19. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธวพลทรำฟฟิค
20. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง (1999)
21. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐ์ 2009
22. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะ 99
23. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนกรุ๊ป 2009
24. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มงคล (9898)
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
มิถุนำยน 2562 - มีนำคม 2569 (6 ปี 9 เดือน)

คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็ น ผลิตภัณฑ์ที่ ช่ว ยลดกำรใช้พ ลังงำนไฟฟ้ ำในงำนส่อ งสว่ ำงสำหรับไฟถนน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงของโคมไฟถนนและลดพลังงำนไฟฟ้ำ โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้ำนในทำหน้ำที่
บังคับทิศทำงของแสงจำกหลอดไฟภำยในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภำพทำงแสงสูงกว่ำโคมไฟถนนทั่วไป
ทำให้สำมำรถลดขนำดกำลังไฟฟ้ำของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมควำมดันสูง ขนำด 250 วั ตต์
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมำใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตำมกำรออกแบบนี้ สำมำรถลดขนำดกำลังไฟฟ้ำของหลอดไฟ
เป็นขนำด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงำนนวัตกรรมนี้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงของโคมไฟ
ถนนและลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ โดยยังคงให้ควำมสว่ำงบนผิวถนนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมทำงหลวงและกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง
คุณสมบัติเฉพำะ
1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทำงแสงสูงและสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงของโคมไฟ
2. สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่ำควำมส่องสว่ำง (Eav) และ
ค่ำควำมสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตำมข้อกำหนดและมำตรฐำนทั่วไป งำนติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
บนทำงหลวง กรมทำงหลวง คือ มีค่ำควำมส่องสว่ำง (Eav) ไม่น้อยกว่ำ 21.5 ลักซ์ (lux) ค่ำควำมสม่ำเสมอ
ของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่ำ 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1
3. สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่ำควำมส่องสว่ำง (Eav) และ
ค่ำควำมสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตำมข้อกำหนด ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง คือ มีค่ำควำมส่องสว่ำง
(Eav) ไม่น้อยกว่ำ 15 ลักซ์ (lux) และค่ำควำมสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่ำ 1:3
4. โคมไฟเป็นไปตำม มอก.1955 - 2551 และ มอก.902 เล่ม 2 (3) - 2557
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3 (HR) ขนำด 150 W และ 250 W มีค่ำ IP54/IP24
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12 (HR) ขนำด 150 W และ 250 W มีค่ำ IP65
หมายเหตุ : ประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2562 (ไม่มีผู้แทนจำหน่ำย)
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 5 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 4 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2564
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 14 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
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