
ราคา 299 บ.

50X ECO
“สว�างมาก ราคาประหยัด”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : สว�างมาก ราคาประหยัด
LED Chip : SEOUL สว�างมาก ชิป LED แบรนด�เนมระดับโลก
Power : 50W ( +/- 15% ) เทียบเท�ากับ สปอร�ตไลท� 150W-250W
Lumen : 3,000 - 4,000 ลูเมน ( +/- 15% ) โหมดประหยัดพลังงาน
Color : แสงสีขาว Daylight
Battery : ลิเธียม EV 11.1V / 13 Ah / 144.3 WH
แผง Solar Cell : Mono 30W / 18V 
ระยะเวลาส�องสว�าง : 12 ชม./วัน ข�น้ไป ( กรณีท่ีได�รับแสงแดดเต็มวัน )
วัสดุ : อลูมิเนี่ยม เกรดอ�ตสาหกรรม / IP 65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
การรับประกัน : 1 ป� ( Made In Thailand       ) 

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

สว�างมาก
ราคาประหยัด

ราคา 5,899 บ.



4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก 50X ECO

สว�างมาก ราคาประหยัด1

ร�ว�วแสงจร�ง

ร�ว�วแสงจร�ง

2 ใช�ชิปแบรนด�เนม ระดับโลก

ที่ AEC Brand เราเป�นผู�พัฒนา LED & SOLAR CELL ให�กับ
ลูกค�าท่ีเป�นกลุ�มโรงงานอ�ตสาหกรรม มาอย�างยาวนาน เราจ�งเลือกใช�
ชิป LED ที่มีคุณภาพสูง ระดับแบรนด�เนมของโลก โดยชิป LED 
ที่เรานำมาใช� ในโคมไฟโซล�าเซลล� เป�นชิป LED เทคโนโลยีใหม�ล�าสุด 
ซึ่งมีประสิทธิภาพการให�แสงสว�างที่สูงมาก! 

ป�ญหาหลักๆ ในไซต�งานก�อสร�าง ทุกๆไซต�งาน ก็คือ ในตอนกลางคืน มักจะไม�มีแหล�งจ�ายไฟ สำหรับ
ให�แสงสว�าง ทำให�คนงาน ทำงานยากมาก จ�งเป�นสาเหตุหนึ่งของการ ส�งมอบงานล�าช�า ไม�ทันกำหนดการ
โดยป�ญหานี้จะหมดไปทันที เมื่อนำ โคมไฟสปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�น 50E ECO ไปใช� เพราะไม�ต�อง
เดินสายไฟ และไม�ใช�ไฟเลย 100% จ�งเหมาะกับการนำไปใช�ให�แสงสว�างในไซต�งานก�อสร�าง

3 ไม�ต�องเดินสายไฟ จ�งเหมาะกับการใช�งานในไซต�งานก�อสร�าง

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท
50X ECO คือ โคมไฟสปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� ที่ใช�พลังงาน
จากแสงอาทิตย� ทำให�ประหยัดไฟ และไม�ต�องจ�ายค�าไฟเลย
ซักบาท อีกทั้งยังเป�น พลังงานสะอาด ที่ช�วยทำให�โลก
ของเราน�าอยู�ข�้นอีกด�วย

ถ�าหากคุณกำลังมองหา สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�นมืออาชีพ ที่ให�
แสงสว�างสูง และมีราคาที่ไม�แพง แล�วล�ะก�อ สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� 
50X ECO รุ�นนี้เลยคือคำตอบ โดยโคมไฟรุ�นนี้ มีประสิทธิภาพ
ในการให�แสงสว�างที่สูงมาก จากเทคโนโลยีชิป LED ของ SEOUL 
ซึ่งเป�นชิป LED แบรนด�เนมระดับโลก

1.ใช�ในลานจอดรถ  : สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�น 50X ECO มีคุณสมบัติ
 ในการให�แสงสว�างสูง และกว�างมาก จ�งเหมาะสำหรับนำไปใช� เป�นโคมไฟ
ส�องลานจอดรถ หร�อใช�ทดแทนไฟถนน ในหมู�บ�านจัดสรร 

2.ใช�ส�องป�ายโฆษณา  : ด�วยคุณสมบัติการให�แสงสว�างที่กว�าง และ
ครอบคลุม ทำให�โคมไฟสปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�น 50X ECO ได�รับ
ความนิยมอย�างกว�างขวาง ในการนำไปใช�เป�นโคมไฟส�องป�ายโฆษณา 

3.ใช�สำหรับทำการเกษตร  : เน่ืองจาก 50X ECO  เป�นโคมไฟสปอร�ตไลท� 
โซล�าเซลล� ที่มีราคาไม�แพง จ�งได�รับความนิยมอย�างสูงจากเกษตร 
ในการนำไปใช�ในฟาร�ม และในพ�้นที่ทำการเกษตร



จ�ดแตกต�างที่สำคัญ!

Mode Good Morning
(ให�แสงสว�างถึงเช�า)

แบตเตอร�่ 
(แบตใหญ�เก็บไฟได�มากกว�า)

แผงโซล�าเซลล� 
(แผงใหญ�ผลิตไฟได�มากกว�า)

แผงเล็ก แบตเล็ก สเปคไม�ถึง ทำให�
ต�องใช�ร�โมทหร�่แสง ไฟจ�งดูไม�สว�าง

แผงใหญ� แบตใหญ� สเปคถึง  ไฟจ�งสว�างมาก 
และสว�างต�อเนื่องทั้งคืน จนถึงเช�า

ไม�มี มี - โดยระบบ Good Morning จะช�วยจ�าย
ไฟให�สัมพันธ�กับแสงแดด ทำให�สว�างถึงเช�า

ขนาดเล็ก
เก็บไฟได�น�อย ทำให�ไฟดับเร็ว

Lithium ขนาดใหญ� 11.1V / 13 Ah เก็บไฟได�
มากกว�า ทำให�สว�างยาวนานถึงเช�า

ขนาดเล็ก
ผลิตไฟได�น�อย ทำให�ไฟดับเร็ว

แผงขนาดใหญ� 30W / 18V ผลิตไฟได�
มากกว�า ทำให�สว�างยาวนานถึงเช�า

สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล�

50X ECO50W รุ�นทั่วไป

จ�ดที่แตกต�าง จากท�องตลาด

WIN

WIN

WIN

WIN



ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?
เร� �มต�นจากป�ญหาที่พบ คือ โคมไฟรุ�นที่
วางขายอยู�ในท�องตลาด  ส�วนใหญ�  ไฟจะ
ไม�สว�าง และรุ�นท่ีสว�าง ก็มักมีราคาท่ีสูงมาก! 
โดยมีราคาหลักหม่ืนข�น้ไป! ทาง AEC brand 
จ�งได� พัฒนาออกแบบ โคมไฟโซล�าเซลล� รุ�น 
50X ECO  ข�้นมา  เพ�่อให�มีแสงสว�างมาก 
และมีราคาที่ไม�แพง



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



สอนใช� ป��มน้ำ SOLAR CELL 
สอนใช� พัดลม SOLAR CELL 
สอนใช� ที่ชาร�จมือถือ SOLAR CELL 
อัพเดต เทคโนโลยี SOLAR CELL

ตัวอย�างหลักสูตร

D.I.Y. SOLAR CELL 101
คลาสนี้ พ�่หมีโซล�าเซลล� จะสอนพ�้นฐาน 
การนำ เอาเทคโนโลยี  SOLAR CELL 
ไปประยุกต�ใช� ในการออกแบบ นวัตกรรม 
ประหยัดพลังงาน 

เฉพาะลูกค�า AEC

ฟร�! คลาสเร�ยนออนไลน�

5,000 บ.

มูลค�า

ดูซ้ำกี่รอบก็ได� 
ตลอดชีพ

เออีซ ี  โซล�าเซลล�



ศูนย�สอน D.I.Y. โซล�าเซลล� @AECbrand

คลิกสั่งซื้อ

Tel : o84-444-1494
Fax : o2-197-8684
LINE ไอดี คลิก : @AECbrand
E-mail : admin@aecexport.com

สั่งซื้อ คลิกที่นี่
บจก. AEC EXPORT เลขที่ 37/298 
แขวงอนุสาวร�ย� เขตบางเขน กรุงเทพ


