ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010027
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING
LUMINAIRE)
โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (L&E#SLL215)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
1. บริษัท ลำร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด
3. บริษัท 110 วัตต์ จำกัด
4. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
5. บริษัท คอมพลีท อิเล็คทริเคิล โซลูชั่นส์ จำกัด
6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จำกัด
7. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จำกัด
8. บริษัท ฟำร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด
9. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด
10. บริษัท 789 เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
11. บริษัท แอดวำนซ์ อินทีเกรทเทด เทคโนโลยี่ จำกัด
12. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วสุทัย
13. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
14. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สถิตย์ธรรม ขอนแก่น
15. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอนันต์
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
พฤษภำคม 2564 – สิงหำคม 2571 (7 ปี 3 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบแสงสว่ำงบนผิวจรำจร
จำกกำรลดปรำกฏกำรณ์ Zebra effect ด้วยกำรออกแบบลักษณะกำรกระจำยแสงของเลนส์แอลอีดีเป็นพิเศษ มีกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพควำมสว่ำง ควำมส่องสว่ำง และควำมสม่ำเสมอแสงของโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี ด้วยโปรแกรม DIAlux
นอกจำกนี้ได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ NEMA Socket ไว้บนตัวถังโคมไฟเพื่อรองรับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไร้สำยที่อำจมี
แผนติดตั้งในอนำคต ซึ่งสำมำรถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภำยในโคมไฟ
คุณสมบัติเฉพำะ
1. โคมไฟรองรับกำรควบคุมกำรทำงำนด้วยสัญญำณอนำล็อก 0 - 10 โวลต์
2. อำยุ ก ำรใช้ งำนของหลอดแอลอี ดีไม่น้ อยกว่ ำ 50,000 ชั่ ว โมง โดยผ่ำ นกำรทดสอบตำมมำตรฐำน
IES LM-80-08
3. โคมไฟมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพควำมส่ อ งสว่ ำ งมำกกว่ ำ 125 lm/W โดยผ่ ำ นกำรทดสอบตำมมำตรฐำน
IES LM-79-08
4. โคมไฟทำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Operating Ambient Temperature) ระหว่ำง -20 ถึง 50 องศำเซลเซียส

5.
6.
7.
8.

โคมไฟใช้งำนกับระบบแรงดันไฟฟ้ำ 220 VAC 50 Hz
โคมไฟมีระดับกำรป้องกันน้ำและฝุ่นตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ IP66
โคมไฟมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ NEMA Socket ไว้บนตัวถังโคมไฟเพื่อรองรับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไร้สำย
ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยของโคมไฟตำมกำลังวัตต์
8.1 โคมไฟขนำด 70 วัตต์ เหมำะสำหรับทำงหลวงสำยรองพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ชำนเมืองซึ่งต้องกำร
ควำมสว่ำงเฉลี่ย 13.0 ลักซ์ และ 9.7 ลักซ์ ตำมลำดับ และอัตรำส่วนควำมสม่ำเสมอ (Uniformity of
Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 และ Emin/Emax ≥ 0.17 โดยอ้ ำ งอิ ง รำยงำนผลกำรทดสอบด้ ว ย
โปรแกรม DIALux ซึ่ งก ำหนดลั กษณะกำรติดตั้ งโคมไฟบนควำมสูงเสำ 9.0 เมตร ระยะห่ ำงเสำ
32 เมตร กิ่งของเสำไฟทำมุม 15 องศำกับแนวรำบ ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง
8.2 โคมไฟขนำด 105 วัตต์ และ 125 วัตต์ เหมำะสำหรับทำงหลวงสำยหลักพื้นที่ในเมืองและพื้นที่
ชำนเมื อ งซึ่ งต้ อ งกำรควำมสว่ ำ งเฉลี่ ย 21.5 ลั ก ซ์ และ 13 ลั ก ซ์ ตำมล ำดั บ และอั ต รำส่ ว น
ค ว ำ ม ส ม่ ำ เ ส ม อ ( Uniformity of Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 แ ล ะ Emin/ Emax ≥ 0.17
โดยอ้ำงอิงรำยงำนผลกำรทดสอบด้วยโปรแกรม DIALux ซึ่งกำหนดลักษณะกำรติดตั้งโคมไฟ
บนควำมสูงเสำ 12 เมตร ระยะห่ำงเสำ 40 เมตร กิ่งของเสำไฟทำมุม 15 องศำกับแนวรำบ
ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง
8.3 โคมไฟขนำด 150 วัตต์ เหมำะสำหรับทำงหลวงพิเศษพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ชำนเมืองซึ่งต้องกำร
ควำมสว่ำงเฉลี่ย 21.5 ลักซ์ และ 15 ลักซ์ ตำมลำดับ และอัตรำส่วนควำมสม่ำเสมอ (Uniformity
of Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 และ Emin/Emax ≥ 0.17 โดยอ้ำงอิงรำยงำนผลกำรทดสอบด้วย
โปรแกรม DIALux ซึ่งกำหนดลักษณะกำรติดตั้งโคมไฟบนควำมสูงเสำ 12 เมตร ระยะห่ำงเสำ
40 เมตร กิ่งของเสำไฟทำมุม 15 องศำกับแนวรำบ ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง
9. ค่ำควำมส่องสว่ำงเฉลี่ย อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรทดสอบโดยโปรแกรม DIALux ซึ่งกำหนดลักษณะ
กำรติดตั้งโคมไฟขนำด 70 วัตต์ ที่ควำมสูง 9 เมตร ระยะห่ำงของเสำไฟ 32 เมตร และโคมไฟขนำด
105 วั ต ต์ 125 วั ต ต์ และ 150 วั ต ต์ ติ ด ตั้ ง ที่ ค วำมสู ง 12 เมตร ระยะห่ ำ งของเสำไฟ 40 เมตร
กิ่งของเสำไฟทำมุม 15 องศำกับแนวรำบ โดยกำหนดสภำวะจำลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติกำรสะท้อน
แสงแบบแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดสีทึบแสง (R3) ค่ำ Q=0.07
9.1 ค่ำควำมส่องสว่ำงเฉลี่ยของพื้นผิวถนน (Lav) ไม่น้อยกว่ำ 0.75 (cd/m2)
9.2 ค่ ำ ควำมสม่ ำเสมอรวมของควำมส่ อ งสว่ ำ งถนน (Overall uniformity of road luminance)
U0 ≥ 0.40 และค่ำควำมสม่ำเสมอตำมแนวยำวของพื้นผิวถนน (Longitudinal uniformity of
road surface luminance) UI ≥ 0.60 โดยมีส่วนเพิ่มขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold increment)
TI ไม่เกิน 15%
หมายเหตุ : ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2564 (มีผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 9 รำย)
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 2 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2564
- แก้ไขรำยละเอียดผลงำน และเพิ่มผู้แทนจำหน่ำย จำนวน 4 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
พฤศจิกำยน 2564
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