
SOLAR ROOFTOP
บ้านใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ 100%

บ้านใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ 100%

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า 
ได้ตลอด 24 ชม.

ศูนย์รวม ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ 
ทั่วประเทศ

ソーラーパネル

SOLAR
ROOFTOP  



 ที่ AEC brand เราคือศูนย์รวม ทีมผู้รับเหมาระบบงานโซล่า
เซลล์ ที่มีคุณภาพ จากทั่วประเทศ

ปัญหาหลักๆ ของการติดตั้ง Solar Rooftop คือความยากในการหา ผู้รับเหมาระบบงานโซล่าเซลล์ 

ที่มีคุณภาพ  แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพราะว่าผู้รับเหมาที่เก่งๆมีน้อย แต่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าผู้รับเหมา 

ระบบงานโซล่าเซลล์ที่เก่งๆ อยู่ที่ไหนต่างหาก? 

และจากปัญหานี้เอง ทีมงาน AEC brand ของเรา จึงได้ทำาการรวบรวมกลุ่มผู้รับเหมาระบบงานโซล่า

เซลล์ ที่เก่งๆ จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกจาก 1. เป็นผู้รับเหมา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยี 

Solar Cell 2. มีทักษะ และมีความชำานาญงาน ในระบบ Solar Cell 3. มีทีมงานและอุปกรณ์การ

ทำางานที่ทันสมัย  4. มีประวัติการรับงานที่ดี ไม่มีเรื่องถูกร้องเรียนจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ไทย คุณภาพสูง
MADE IN THAILAND

“ 

” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdbMY82-RSuKdPVN6AsBTAx_nPNkcSWvR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdbMY82-RSuKdPVN6AsBTAx_nPNkcSWvR


บริการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ระบบงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ

HYBRIDON GRIDOFF GRID

ใช้ไฟได้เฉพาะตอนกลางวัน ใช้ไฟได้ ทั้งตอนกลางวัน & ตอนกลางคืน ใช้ไฟได้ ทั้งตอนกลางวัน & ตอนกลางคืน

บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%



SOLAR HOME

3 kW

เหมาะสำาหรับ การติดตั้งกับบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม สามารถเลือกติดตั้งได้ ทั้งแบบ On grid และแบบ Hybrid ( หมายเหตุ
ราคาที่เสนอ คือราคาแบบ On grid ถ้าต้องการระบบ Hybrid และมีระบบแบตเตอรี่สำารองไฟ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกอย่าง
น้อย 30% ขึ้นไป )

3 kW SOLAR HOME

ค่าติดตั้งระบบ On grid System ราคาประมาณ  200,000 - 250,000 บาท 

40 หลอด 3 เครื่อง  2 เครื่อง 2 เครื่อง

ตัวอย่างการใช้งาน



5 kW SOLAR OFFICE

SOLAR OFFICE

80 หลอด 5 เครื่อง  3 เครื่อง 4 เครื่อง

เหมาะสำาหรับ การติดตั้งกับออฟฟิศ และสำานักงาน สามารถเลือกติดตั้งได้ ทั้งแบบ On grid และแบบ Hybrid ( หมายเหตุ
ราคาที่เสนอ คือราคาแบบ On grid ถ้าต้องการระบบ Hybrid และมีระบบแบตเตอรี่สำารองไฟ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกอย่าง
น้อย 30% ขึ้นไป )

ตัวอย่างการใช้งาน

5 kW

ค่าติดตั้งระบบ On grid System ราคาประมาณ  300,000 - 350,000 บาท 



SOLAR HOTEL

10 kW SOLAR HOTEL

 160 หลอด  6 เครื่อง  6 เครื่อง 6 เครื่อง

เหมาะสำาหรับ การติดตั้งกับโรงแรม และรีสอร์ท สามารถเลือกติดตั้งได้ ทั้งแบบ On grid และแบบ Hybrid ( หมายเหตุราคา
ที่เสนอ คือราคาแบบ On grid ถ้าต้องการระบบ Hybrid และมีระบบแบตเตอรี่สำารองไฟ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 
30% ขึ้นไป )

ตัวอย่างการใช้งาน

ค่าติดตั้งระบบ On grid System ราคาประมาณ  450,000 - 500,000 บาท 

10 kW



ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Ongrid และ Hybrid
รับติดตั้งทั้งระบบใช้ไฟกลางวัน | และใช้ไฟทั้งกลางวันกลางคืน

ศูนย์รวมทีมงานติดตั้ง Solar Rooftop ระดับมืออาชีพ จากทั่วประเทศ
รับติดตั้งทุกสเกล ทั้งบ้าน โรงแรม รีสอร์ท และโรงงานอุตสาหกรรม

Specification
แบรนด์ : AEC brand
ศูนย์รวมทีมงานติดตั้ง : Solar Rooftop จากทั่วประเทศ
แผงโซล่าเซลล์ : Schutten รับประกัน 25 ปี ( แผงโซล่าเซลล์ คุณภาพสูง ของไทย )
Inverter : สามารถเลือกได้
Mounting Solar : Aluminum T6 รับประกัน 10 ปี
อุปกรณ์ไฟฟ้า : สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพสูง

SOLAR ROOFTOP
SOLAR
ROOFTOP  

Our Partner



สนใจผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่
หรือติดต่อแฟรนไชส์์ “AEC SOLAR CELL” ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ソーラーパネル

https://aecbrand.com/contact-us/
https://aecbrand.com/contact-us/

