ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020018
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุ ด เดี ย วกั น (Integrated Solar Cell LED Streetlight with
Pole)
ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุ ด เดี ย วกั น (Integrated Solar Cell LED Streetlight with
Pole)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จากัด
2. บริษัท นีโอ ทราฟฟิค เอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยชนะ 99
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด มงคล (9898)
5. บริษัท โกลบอล คอมเมอร์เชียล จากัด
6. บริษัท เกรทโอเรียนทัล จากัด
7. บริษัท แฟคชิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จากัด
8. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล
9. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จากัด
10. บริษัท ซิมเบิ้ลไลท์ จากัด
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและ
ง่ า ยต่ อ การติ ด ตั้ ง เพื่ อ ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลดจ านวนการติ ด ตั้ ง โคมไฟ และยั ง คงประสิ ท ธิ ภ าพการส่ อ งสว่ า ง
ตามมาตรฐาน โดยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
คือ 1) เสาไฟอเนกประสงค์ 2) ฐานรากแบบหลายเข็ม และ 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมชุดโคมไฟ
กล่องควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไว้ด้วยกัน เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ถูกออกแบบให้ตัวเสาสามารถยกขึ้น และโน้มลงได้ ทาให้ง่ายและสะดวกทั้งการติดตั้งและ
ซ่อมบารุง พร้อมฐานรากแบบหลายเข็ม สามารถติดตั้งที่หน้างานได้ ไม่จาเปนนต้องใช้ฐานรากแบบคอนกรีต และสามารถ
ติ ด ตั้ งได้ ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ งถนน ทางเดิ น เท้ า รวมถึ งพื้ น ที่ ที่ เ สี ย หายง่ า ย เช่ น สวนสาธารณะ สนามกี ฬ า ตรอกซอยแคบ ๆ
อีกทั้งพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงของเครื่องจั กรขนาดใหญ่ ได้แก่ รถขุด/รถเจาะ/รถเครน/รถกระเช้า ในส่วนของโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังไฟ 35 วัตต์ มีประสิทธิภาพส่องสว่าง 185 ลูเมน/วัตต์ แบตเตอรี่สามารถเก็บสะสม
พลังงานสารองได้เพียงพอต่อการใช้งานนานถึง 25 ชั่วโมง และมีค่าความสม่าเสมอของการกระจายแสง (Uniformity of
illumination) เปนนไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน/วิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาต

คุณลักษณะเฉพาะ
เสาไฟถนนอเนกประสงค์และฐานรากแบบหลายเข็ม
1. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ทาจากเหล็ก ความสูง 6 เมตร ± 0.6% เคลือบสังกะสี แบบ Hot Dip Galvanize
2. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มาตรฐานเลขที่ มอก. 2316 - 2549
เสาเหล็กเคลือบสังกะสีสาหรับไฟฟ้าแสงสว่าง)
3. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ ส ามารถยกขึ้ น และโน้ ม ลงได้ เ พื่ อ ความสะดวก ง่ า ยต่ อ การติ ด ตั้ งและ
บารุงรักษา
4. เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถรับน้าหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม
5. ฐานรากแบบหลายเข็มมี ความแข็ งแรง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจั กรขนาดใหญ่ เช่น รถเครน/
รถกระเช้า รถขุด รถเจาะ เปนนต้น
6. ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ที่มีข้อจากัดของการเข้าถึงของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่เสียหายง่าย เช่น ตรอก ซอย ถนนแคบ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เปนนต้น
7. ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีตได้
โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น RCSOS35L – 190CW50
1. โคมไฟถนนแอลอี ดี พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ท าจากอลู มิ เ นี ย ม ประกอบด้ ว ย ชุ ด โคมไฟฟ้ า แอลอี ดี
กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน
2. โคมไฟถนน มีขนาดประมาณ 1,330 x 540 x 50 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) ± 10 มิลลิเมตร
มีน้าหนักรวมต่อโคมประมาณ 23 กิโลกรัม ±10%
3. การวัดค่าทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08
- ค่ากาลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 35 วัตต์ (Watt) ±10%
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 6,475 ลูเมน (lumen) ±10%
- ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณ 185 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ±10%
4. การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08
- ค่าดัชนีการทาให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้องของสี) ≥ 70
- ค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ 5,000K (5028 ± 283)
5. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเปนนแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ
Active Cooling ใด ๆ
6. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้า IP65 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน EN60598 - 1
7. โคมไฟถนนแอลอี ดี พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานเลขที่ มอก.1955 - 2551
(หัวข้อ การแพร่สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่กระจายเปนนคลื่น)
8. เซลล์แสงอาทิตย์ ที่นามาประกอบเปนนชุดเดียวกับโคมไฟถนน เปนนชนิดผลึกซิลิคอน ให้กาลังสูงสุด
120 วัตต์ (Watt) ±5% ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล IEC61215-1-1 : 2016
9. แบตเตอรี่ ที่ น ามาประกอบเปน น ชุ ด เดี ย วกั บ โคมไฟถนน เปน น ชนิ ด เซลล์ ลิ เ ที ย มไอออนฟอสเฟต
(LiFePO4) ขนาด 12.8 V 49Ah ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62619
10. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เปนนตัวเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถ
เก็ บ สะสมพลังงานสารองได้เพี ยงพอต่อ การใช้ งานยาวนานถึ ง 25 ชั่ ว โมง โดยส่อ งสว่า งในโหมด
พลังงานสูงสุดที่ประมาณ 35 วัตต์ ในช่วง 0 - 3.5 ชั่วโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ
ไม่น้อยกว่า 15 lux และส่องสว่างในโหมดพลังงานต่าสุดที่ประมาณ 21 วัตต์ ในช่วง 3.5 - 25 ชั่วโมง
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 10 lux

11. ความส่องสว่างเฉลี่ยอ้างอิงรายงานผลการทดสอบที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคมประมาณ 30 เมตร
ความสูงผิวถนนถึงจุดกึ่งกลางช่องแสงของโคมประมาณ 6.5 เมตร ทามุมประมาณ 15 องศา กับ
แนวราบความกว้างถนนประมาณ 8 เมตร เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
- ความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (Average Illuminance) ไม่น้อยกว่า 15 lux และ 10 lux
- ค่ า ความสม่ าเสมอความส่ อ งสว่ า ง (Uniformity of Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 และ
Emin/Emax ≥ 0.167
12. ระยะเวลาการอัดประจุแบตเตอรี่ จะใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายใน 1 วัน
(ประมาณ 12 ชั่วโมง)
หมายเหตุ :
ข้อกาหนดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
1. ผู้ซื้อและผู้จาหน่ายจะต้องสารวจพื้นที่ รวมถึงตกลงและยืนยันจุดติดตั้งร่วมกัน โดยผู้จาหน่ายจะทาหนังสือ
ยืนยันจุดติดตั้งเปนนลายลักษณ์อักษรและให้ผู้มีอานาจทั้งสองฝ่ายลงนามตกลงและรับทราบ
2. จุดติดตั้งต้องไม่มีสิ่งบดบังแสงแดด สาหรับการชาร์ตเก็บพลังงาน เช่น ต้นไม้ อาคาร รั้วกั้น ป้ายทางจราจร
ป้ายโฆษณา เปนนต้น หากพื้นที่จุดติดตั้งมีสิ่งบดบังที่ต้องแก้ไข ผู้จาหน่ายจะแจ้งหนังสือเปนนลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้ซื้อเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการแก้ไขสิ่งที่บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสิ้น
หากผู้ซื้อไม่ดาเนินการแก้ไข และ/หรือ ยืนยันที่ติดตั้งในจุดดังกล่าว จะถือว่าจุดติดตั้งนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและ
ผู้จาหน่ายจะออกหนังสือเพื่อให้ผู้ซื้อยืนยันการติดตั้งจุดที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันและลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของผู้ซื้อ
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งหลังจากที่มีการยืนยันจุดติดตั้งเปนนลายลักษณ์อักษรร่วมกันแล้ว ผู้ซื้อต้อง
เปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ดาเนินการแล้วทั้งหมดก่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าดาเนินการ ค่าขนย้าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
4. หลังจากผู้จาหน่ายส่งมอบงานแล้ว ผู้ซื้อเปนนผู้รับผิดชอบในดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของผู้จาหน่าย อาทิเช่น อุบัติเหตุรถชน ต้นไม้
กิ่งไม้ล่มทับ/หล่นใส่ผลิตภัณฑ์ ต้นไม้บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภัยพิบัติ โจรกรรม ฯลฯ
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันที่ 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
2. ผู้จาหน่ายรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้าจากการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ
ชารุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. ผู้จาหน่ายไม่รับประกันการชารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนา
ทาให้สินค้าเสียหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ าหน่าย เข้าดาเนินการกระทาจนเปนนเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน กิ่งไม้หัก เปนนต้น
การบริการหลังการขาย
1. ผู้ซื้อสามารถติดต่อรับบริการขายได้ที่ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
2. กรณีการแจ้งซ่อมบารุง ให้ผู้ซื้อทาหนังสือแจ้งซ่อมมายังผู้จาหน่ายโดยระบุเลขจุดติดตั้ง ภาพถ่ายช่วง
กลางวันและกลางคืนของจุดนั้นๆ และชื่อและเบอร์โทรสาหรับติดต่อกลับ โดยผู้จาหน่ายจะรับแจ้งซ่อมบารุงเมื่อได้รับข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 (ไม่มผี ู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
- เพิ่มรายการลาดับที่ 2) รุ่น KELLI - 23506 แก้ไขคุณลักษณะ และเพิม่ หมายเหตุ ข้อกาหนดในการติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
เมษายน 2564
- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 8 และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
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