ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020019
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จากัด จ้าง ดร.มรุพงศ์ กอนอยู่ วิจัย
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จากัด
1. บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จากัด
2. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จากัด
3. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จากัด
4. บริษัท สยามโซล่าร์ เซลส์ จากัด
5. บริษัท โซล่าเซลล์อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จากัด
6. บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จากัด
7. บริษัท โปรฟอร์ซคอร์ป จากัด
8. บริษัท พรหมพิริยะ กรุ๊ป 168 จากัด
9. บริษัท สมบุญส่ง จากัด
10. บริษัท เอส บริหารจัดการ จากัด
11. บริษัท คีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จากัด
12. บริษัท พงศกรกลการ จากัด
13. บริษัท เมกกะ-เจ จากัด
14. บริษัท กิมะพันธุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
15. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
16. บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จากัด
17. บริษัท พันศิริพาร์ท จากัด
18. บริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จากัด
19. บริษัท บุญเศรษฐี 99 จากัด
20. ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรสมวงศ์การโยธา
21. ห้างหุ้นส่วนจากัด คาเขื่อนแก้ววิศวกรรม
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จากัด
มกราคม 2564 – มกราคม 2572 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม ที่นามาใช้ในการออกแบบต้องมีความแข็งแรงและใช้วัสดุที่เป็นวัสดุปลอดสนิม
โดยการออกแบบ จะทาการวิเคราะห์โครงสร้างการรับนาหนัก ของแรงที่มากระทากับเสาเหล็ก เพื่อให้มีความปลอดภัย
ต่อการใช้งานสูงสุด เสาไฟฟ้าที่ออกแบบสามารถรองรับการเคลื่อนที่ปรับระดับของกิ่งโคมไฟที่ติดตังได้อย่างแข็งแรง ด้านล่าง
ของฐานเสาติดตังชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงเพื่อปรับระดับ พร้อมมีสลักล็อคเพื่อให้ชุดกิ่งโคมไฟหยุดอยู่กับที่ในตาแหน่ง

ที่ต้องการได้ และด้านล่างของเสามีแผ่น เพลทเหล็ก เชื่อมติดอยู่กับเสาพร้อมทังเจาะรูสาหรับยึดน็อตติดกับฐานรากเพื่อให้
เกิดความแข็งแรง วัสดุเหล็กที่นามาใช้ทุกส่วนเป็นเหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
2. ชุดกิ่งโคมไฟที่ออกแบบจะเป็นแบบพิเศษที่สามารถเลื่อ นปรับระดับความสูงต่าได้ โดยจะมีการติดตัง
แผ่นเพลทเหล็ก ที่เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเลื่อนผ่านเสาลงมาได้ พร้อมทังติดตังชุดล้อเลื่อนยางเพื่อให้การเลื่อนปรับระดับ
และประคองชุดกิ่งโคมไฟสามารถทาได้สะดวกและเรียบลื่นมากยิ่งขึน โดยการปรับเลื่อนจะใช้ลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 มิลลิเมตร คล้องติดกับรอกเหล็กที่ติดอยู่กับเสาเหล็ก ทังนีกิ่งโคมไฟทาจากท่อเหล็กกลม ใช้ติดตังโคมไฟและติดตังแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้อย่างแข็งแรง
3. ชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุนเพื่อขับเคลื่อนสลิงภายในจะมีเฟืองยึดติดกับลวดสลิง
ในการปรับระดับและสามารถล็อคระดับความสูงที่ต้องการได้ มือหมุนทาจากเหล็กปลอดสนิมที่สามารถถอดประกอบได้
อีกทังยังมีช่อง Service เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบได้
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เสาไฟถนนมีความสูง 6 เมตร ชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized) ใช้เหล็กกล่องขนาด 4 x 4 นิว
สู ง 6 เมตร ที่ ผ่ า นการทดสอบโดยมี ค่ า ความต้ า นแรงดั น สู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 387 เมกะปาสคาล
ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 321.5 เมกะปาสคาล ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 27
2. เหล็กที่นามาทาเสาไฟ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 107 - 2533
3. ลวดสลิงที่นามาประกอบกับเสาไฟถนนมีแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 9.5 กิโลนิวตัน
4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นามาประกอบเป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้กาลังสูงสุด 130 วัตต์ ± 5% ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1843 - 2553
และมาตรฐานเลขที่ มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555
5. โคมไฟ LED Street Light 40 วัตต์ ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ในตัว
6. โคมไฟ LED Street Light มีนาหนักรวมประมาณ 8.3 กิโลกรัม
7. โคมไฟ LED Street Light มีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK08 อ้างอิงวิธีทดสอบ
มาตรฐาน IEC 62262 : 2002 (IK08)
8. โคมไฟ LED Street Light มีการป้องกันฝุ่นและนา ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553
(IP66)
9. การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08
9.1 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 5,290 ลูเมน
9.2 มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 129 ลูเมนต่อวัตต์
9.3 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,500 เคลวิน
10. โคมไฟ LED Street Light ผ่านมาตรฐานการทดสอบขีดจากัดอันตรายเนื่องจากการเปิดรับแสง อ้างอิง
วิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62471 : 2006
11. โคมไฟ LED Street Light ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 6 เมตร อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน
IEC 60598 - 2 - 3 : 2002 + A1 : 2011
12. อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การประจุ แ บตเตอรี่ พร้ อ มฟั ง ก์ ชั่ น Maximum Power Point Tracking (MPPT)
ตั งค่ า ทางไฟฟ้ า ผ่ า นรี โ มท (Remote) ที่ น ามาประกอบผ่ า นมาตรฐาน IEC 62093 : 2005
เครื่องสามารถรับแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่ 39 VDC โดยไม่เกิดความเสียหาย

13. แบตเตอรี่ ที่ น ามาประกอบเป็ น ชนิ ด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ขนาด 12.8 โวลต์
32 แอมแปร์ชั่วโมง ผ่านการทดสอบอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 2217 - 2548 ไม่เกิดประกายไฟ
และการระเบิด ที่อุณหภูมิ 20°C และ 50°C
14. MC4 Connect มีการป้องกันฝุ่นและนา ระดับ IP67 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553 (IP67)
15. ระยะเวลาส่ อ งสว่ า งจากพลั งงานแบตเตอรี่ อ้ า งอิ ง จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการจ่ า ยประจุ
ของแบตเตอรี่ (Discharge) ด้วย Load 100% ที่กาลังไฟฟ้า 40 วัตต์ ได้ 3 ชั่วโมง และที่ Load 80%
ที่กาลังไฟฟ้า 32 วัตต์ ได้ 9 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการ Discharge 12 ชั่วโมง
16. ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงการทดสอบวัดค่าความสว่างภาคสนามและวัดค่าคุณลักษณะเฉพาะ
ทางไฟฟ้าที่การติดตังระยะห่างระหว่างโคม 16 เมตร ความสูงในการติดตังประมาณ 6 เมตร ระยะ
ยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จานวน 2 ช่องจราจร
จานวนโคมที่ติดตัง 2 โคม
16.1 ผลทดสอบที่ค่ากาลังไฟฟ้าพิกัด (100%) กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 W
16.1.1 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 32 lux ค่าความสว่างต่าสุด (Emin) 20 lux ค่าความสว่าง
สูงสุด (Emax) 48 lux
16.1.2 ค่าความส่องสว่างต่าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ย U0 (Emin/Eavg) 0.61
16.1.3 ค่าความส่องสว่างต่าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด U1 (Emin/Emax) 0.41
16.2 ผลทดสอบที่ค่ากาลังไฟฟ้าพิกัด (80%) กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 32 W
16.2.1 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 26 lux ค่าความสว่างต่าสุด (Emin) 15 lux ค่าความสว่าง
สูงสุด (Emax) 39 lux
16.2.2 ค่าความส่องสว่างต่าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ย U0 (Emin/Eavg) 0.60
16.2.3 ค่าความส่องสว่างต่าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุด U1 (Emin/Emax) 0.40
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 21 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จากัด

0 2882 2033

