
AEC LED E40 120W
“LED E40 สเปคสูง สว�าง และทนมาก”

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

สว�าง

ราคา 2,499 บ.

ชิป LED ประสิทธิภาพสูง
16,000 LUMEN

และทนมาก

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : ใช�แทนหลอดเก�าได�เลยทันที ไม�ต�องเปลี่ยนโคมใหม�
LED Chip : Lumileds ชิป LED แบรนด�เนมระดับโลก สว�างมาก
Power : 120W ( +/-15% )
Voltage : AC 130V - 265V
Lumen : 16,000 ลูเมน ( +/-15% ) สว�างมาก
Color : แสงสีขาว Daylight 6,500K
Smart Circuit A1 : ควบคุมการจ�ายไฟให�สม่ำเสมอ ป�องกัน ไฟตก ไฟเกิน
Beam Angle : 150 องศา ให�แสงสว�างกว�าง ครอบคลุมพ�้นที่ใช�งาน
Heat Sink : ระบายความร�อน ด�วย Heat Sink อลูมิเนี่ยมคุณภาพสูง
Base Type : E40 ขั้วชนิดเดียวกับ หลอดเมทัลฮาไลด�
Material : Aluminum / Polycarbonate คุณภาพสูง
Dimension : เส�นผ�านศูนย�กลาง 14 cm. x สูง 22 cm.
Life Time : 50,000 ชม.
Certificate : มอก.1955-2551
Warranty : 1 ป� ( Made in Thailand       )
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ใช�งานง�ายมาก เพราะข้ัวของ หลอด AEC LED E40 120W A1 เป�นข้ัวหลอดชนิดเดียวกันกับ หลอดเมทัล
ฮาไลด�  เวลาใช�งาน  เราก็แค�หมุนเปลี่ยนหลอด  LED E40  แทนหลอดไฟเมทัลฮาไลด�เก�า  ได�เลยทันที 
สะดวกมาก  ไม�ต�องเปลี่ยนโคมไฟใหม� ( หมายเหตุ : ในการใช�งานครั้งแรก ควรบายพาสต�บัลลาสต�ของ
โคมเก�า ออกก�อนเพราะหลอด LED E40 ไม�ใช�บัลลาสต� )

3 ใช�กับโคมไฮเบย�เดิม ได�ทันที ไม�ต�องเปลี่ยนโคม

“ หมุนเปลี่ยนได�เลย โดยไม�ต�องเปลี่ยนโคมใหม� ”

4 ประหยัดไฟ ค�าไฟลดลงทันที 4 เท�า!
โคมไฟไฮเบย�เดิม กินไฟรวมบัลลาสต� สูงถึง 450 วัตต� ทำให�
โรงงานต�องจ�ายค�าไฟสูงถึงป�ละกว�า 8,000 บ./ต�อโคม/ต�อป� 
แถมหลอดเมทัลฮาไลด� ยังมีอายุการใช�งานที่สั้น ฝ�ายจัดซื้อ
ต�องมีการสั่งซื้อหลอดเมทัลฮาไลด�มาเปลี่ยนใหม�ทุกป�

เมื่อเปล่ียนมาใช� หลอด AEC LED E40 120W A1  จะทำให�
ค�าไฟลดลงทันทีถึง 4 เท�า เพราะกินไฟน�อยมาก  โดยกินไฟ
เพ�ยงแค� 120 วัตต� /ต�อหลอด ทำค�าไฟโรงงานลดลงอย�างมาก 
เหลือหลอดละ 2,000 บ./ต�อโคม/ต�อป�เท�าน้ันเอง ประหยัดไฟสุดๆ

ถ�าหากคุณกำลังมองหา หลอดไฟ LED E40 120W รุ�น Hi Performance 
ที่มีประสิทธิภาพการให�แสงสว�างสูง  และมีอายุการใช�งาน ที่ยาวนาน 
AEC LED E40 120W A1 รุ�นน้ี คือ คำตอบสำหรับคุณเลย ด�วยเทคโนโลยี 
ชิป  LED  จาก  Lumileds  ซึ่งเป�นชิป  LED  แบรนด�เนมระดับโลก จ�งมี
คุณสมบัติในการให�แสงสว�างที่สูงมาก และมีอายุการใช�งานที่ยาวนาน

Lumileds LED คือ ชิป LED ท่ีมีประสิทธิภาพสูงติดอันดับโลก มีจ�ดเด�น
คือ ให�แสงสว�างสูงและอายุการใช�งาน ที่ยาวนาน

1 สเปคสูง โรงงานญ่ีปุ�นนิยมใช�  สว�างมาก

2 Smart Circuit       ชิปเซต อัจฉร�ยะ

Smart Circuit A1 คือ ชิปเซต อัจฉร�ยะ ที่ทำหน�าที่ควบคุมการ
จ�ายไฟให�สม่ำเสมอ  ป�องกันกระแสไฟตก  ไฟเกิน ทำให�หลอด 
LED E40 120W A1 มีอายุการใช�งานที่ยาวนาน

4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก AEC LED E40 120W     A1
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ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?
หลอด AEC LED E40 120W A1 คือหลอดไฟ LED E40 ที่ได�รับการออกแบบมาเป�นพ�เศษ สำหรับ
รองรับการใช�งาน ในโรงงานอ�ตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพ�อ่แก�ป�ญหาความยุ�งยาก! ในการเปล่ียนโคมไฟใหม�
แบบยกโคม ของโคมไฟ LED HIGH BAY โดยหลอด  LED E40 120W รุ�นนี้ สามารถใส�แทนหลอดไฟ
เมทัลฮาไลด�ในโคมไฮเบย�เดิมได�ทันที โดยที่ไม�ต�องเปลี่ยนโคมไฟใหม� ทำให�สะดวกมาก ประหยัดทั้งเวลา 
และงบประมาณในการจัดซื้อโคมไฟใหม�



1,000 ร�ว�ว
การันตีจากผู�ใช�จร�ง

มากกว�า

ลูกค�า ที่ไว�วางใจเรา

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ซูมิโตโม

บร�ษัทขนาดใหญ�
 สยามอ�ตสาหกรรม

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยามาฮัทสึ

บร�ษัทขนาดใหญ�
โตชิบา

บร�ษัทขนาดใหญ�
ช.การช�าง จํากัด (มหาชน)

หน�วยงานราชการ
กรมอ��ทหารเร�อ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
สยาม ซันโป

บร�ษัทขนาดใหญ�
สิงห� คอร�เปอเรชั่น จำกัด

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มูราตะ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
โคโย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มิตซุย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยูไนเต็ดคอยล� เซ็นเตอร�

กลุ�มธนาคาร
ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ�

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ทิพย�

บร�ษัทขนาดใหญ�
พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ไทยรุ�งเร�อง

และอีกกว�า 
500 Project

+500
PROJECT

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ไดน�า เมททอล

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
 สุรพลนิชิเรฟ��ดส

บร�ษัทขนาดใหญ�
ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ในป�จจ�บัน SOLAR CELL แบรนด� AEC BRAND ของเรา ได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวาง  
จากลูกค�ากลุ�มโรงงานอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ� และเกษตรกรไทย จากทั่วประเทศ



ศูนย�สอน D.I.Y. โซล�าเซลล� @AECbrand
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LINE ไอดี คลิก : @AECbrand
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