ว�ถีแหง คนรักโซลาเซลล

“
ระบบเซ็นเซอร

จับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

”

ราคา 299 บ.

ซื้อ 1

แถม1
SOLAR
WALL
“มีเซ็นเซอรจับการเคลื่อนไหว กันขโมยได”
ปกติ 499 บ. เฉลี่ยเหลือตัวละ 249 บ.
Brand : AEC brand
ฟ�เจอรเด็ด! : มีโหมดจับการเคลื่อนไหว ครบทั้ง 3 โหมด
LED Chip : SMD รุนซุปเปอร ไฮลูเมน
Power : 4W ( +/- 15% ) สวางเทียบเทากับ หลอดไส 40W
Lumen : 300-350 ลูเมน ( +/- 15% )
Color : แสงสีขาว Daylight
Battery : ลีเธียม 3.7V / 1.2 Ah / 4.44 WH
แผง Solar Cell : Poly 0.55W / 5.5V
Mode : Mode 1 กันขโมย | Mode 2 หร�่แสง | Mode 3 สวางตอเนื่อง
ระยะเวลาสองสวาง : M1 12 ชม. | M2 4 ชม. | M3 2 ชม.
วัสดุ : ABS เกรดอ�ตสาหกรรม / IP 65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
การรับประกัน : 3 เดือน ( Made In Thailand )

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

4 เหตุผล ที่จะทำใหคุณ
หลงรัก SOLAR WALL
Solar Wall

“
พกพางาย
ติดตัวไปไดทุกที่
”
1 มีระบบจับการเคลื่อนไหว ที่ทันสมัย
ถาหากคุณกำลังมองหา โคมไฟติดผนัง โซลาเซลล สักรุน หนึง่ ทีม่ ี
คุณสมบัติครบถวน ทำไดหลายสิ�ง ไมวาจะเปน ระบบสมารทโฮม
เปดไฟเองกลางคืน - ปดไฟเองกลางวัน หร�อ ระบบเซ็นเซอร
จับการเคลือ่ นไหว ซึง่ โคมไฟ SOLAR WALL 2019 รุน ใหมน้ี มีโหมด
การใชงานใหเลือกใชมากถึง 3 โหมด ดังตอไปนี้คือ
1. โหมดกันขโมย ปกติไฟจะดับ เมื่อมีคนเดินผาน โคมไฟจะสวาง
ข�น้ มาเองอัตโนมัติ เสมือนกับวา มีคนในบาน ตืน่ ข�น้ มาเปดไฟไลขโมย!
( โหมดนี้ใชงานไดประมาณ 12 ชม./คืน )
2. โหมดหร�่แสง ปกติไฟจะหร�แ่ สงเมือ่ มีคนเดินผาน โคมไฟจะสวางจา
ข�้นมาเอง เหมาะกับใชใน ที่จอดรถ และติดตั้งบร�เวณร�มรั้วหนาบาน
( โหมดนี้ใชงานไดประมาณ 4-6 ชม./คืน )
3. โหมดไฟสวางตลอดเวลา ไฟจะสวางตอเนื่องตลอดเวลา
เหมาะกับใชเวลาที่บาน มีงานปารตี้ หร�อมีเพ�่อนๆ มาเที่ยวบาน
( โหมดนี้ใช ไดประมาณ 2-4 ชม./คืน )

2 ติดตั้งงายมาก ดวยกาว 2 หนา
มาเร��มตน ว�ธีติดตั้ง SOLAR WALL แบบงายๆ ไปดวยกัน
เมื่อแกะกลอง SOLAR WALL ออกมา จะพบวาที่ดานหลังของตัว
SOLAR WALL จะมีกาว 2 หนา แบบ Outdoor ( แถมมาใหฟร� )
เราก็แคทำความสะอาด พ�น้ ผิวกำแพงบาน หร�อ เสาบาน แลวก็นำ
SOLAR WALL แปะลงไปไดเลย เพ�ยงแคนี้ ก็เสร็จเร�ยบรอยแลว
งายมากจร�งๆ

3 สามารถพกพาติดตัว ไปแคมปป�งได

Solar Wall

ในการเขาปา หร�อทองเที่ยวแบบแคมปป�ง ตองอยาลืมพก SOLAR WALL
ติดตัวไปดวยทุกครั้ง เพราะ SOLAR WALL สามารถใหแสงสวางใน
ตอนกลางคืนได โดยที่ไมจำเปนตองใชถาน หร�อชารจไฟเลย เพ�ยงแค
โดนแสงแดดในระหวางวันเทานั้น โคมไฟ SOLAR WALL ก็จะกลับมา
มีพลังงานเต็มเหมือนเดิมนั่นเอง มันเจงมาก

4 ใช ไฟฟร�! คาไฟ 0 บาท
SOLAR WALL คือโคมไฟติดผนัง โซลาเซลล ที่ใชพลังงานจาก
แสงอาทิตย ทำใหประหยัดไฟ และไมตอ งจายคาไฟเลยซักบาท อีกทัง้
ยังเปนพลังงานสะอาด ที่ชวยทำใหโลกของเรานาอยูข�้นอีกดวย

จ�ดที่แตกตาง จากทองตลาด
โคมไฟติดผนัง โซลาเซลล

โคมไฟติดผนัง โซลาเซลล

รุนธรรมดาทั่วไป

จ�ดแตกตางที่สำคัญ!

เนนราคาถูก ใช PIR คุณภาพต่ำ ทำให
ระบบไมเสถียร เสียและพังงาย!

SOLAR WALL

WIN

ใช PIR คุณภาพสูง ทำใหระบบมีความ
เสถียร และมีอายุการใชงาน ที่ยาวนาน

1. Mode กันขโมย

ไมมี

WIN

มี - ปกติไฟดับ เวลามีคนเดินผาน ไฟจะสวางจา
เองอัตโนมัติ เหมือนมีคนตืน่ มาเปดไฟไลขโมย

2. Mode หร�่แสง 30%

มี

WIN

มี - ปกติไฟจะหร�่แสง 30% เวลามีคน
เดินผาน ไฟจะสวางจาเอง 20-25 ว�นาที

3. Mode สวางตอเนื่อง

ไมมี

WIN

มี - ปกติไฟจะสวางตอเนื่อง ตลอดเวลา
โหมดนี้ จะใชไฟ ไดประมาณ 2-4 ชม./วัน

( ใชงานได 12 ชม./วัน )

( ใชงานได 4 ชม./วัน )

( ใชงานได 2 ชม./วัน )

ทำไมรุนนี้ ขายดี ?
เร��มตนจากปญหาที่พบ คือ โคมไฟติดผนัง โซลาเซลล รุนที่วางขาย อยูในทองตลาด สวนใหญจะมี
คุณภาพต่ำ และมีโหมดการใชงานนอยเกินไป ทำให ไมสามารถตอบโจทยความตองของลูกคาได
ทาง AEC brand จ�งไดเพ��ม ฟ�เจอรใหมใหกับ SOLAR WALL โดยมี โหมดการใชงานใหเลือกใช
มากถึง 3 โหมด 1. โหมดกันขโมย 2. โหมดหร�่แสง และ 3. โหมดไฟสวางตอเนื่อง
30%

Mode 1
กันขโมย

Mode 2
หร�่แสง

100%

Mode 3

ไฟสวางตอเนื่อง

ลูกคา ที่ ไววางใจเรา
ในปจจ�บัน SOLAR CELL แบรนด AEC BRAND ของเรา ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
จากลูกคากลุมโรงงานอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ และเกษตรกรไทย จากทั่วประเทศ

บร�ษัทขนาดใหญ

ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

สิงห คอรเปอเรชั่น จำกัด

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

กลุมธนาคาร

สยามอ�ตสาหกรรม

ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ

โตชิบา

ช.การชาง จํากัด (มหาชน)

พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

ซูมิโตโม

มูราตะ

โคโย

โรงงานน้ำตาล ทิพย

สยาม ซันโป

หนวยงานราชการ
กรมอ�ทหารเร�อ

บร�ษัทขนาดใหญ

โรงงานน้ำตาล ไทยรุงเร�อง

กลุมโรงงานญี่ปุน

ยูไนเต็ดคอยล เซ็นเตอร

+500
PROJECT
กลุมโรงงานญี่ปุน
มิตซุย

กลุมโรงงานญี่ปุน
ยามาฮัทสึ

กลุมโรงงานญี่ปุน
ไดนา เมททอล

กลุมโรงงานญี่ปุน

มากกวา

สุรพลนิชิเรฟ�ดส

1,000 ร�ว�ว
การันตีจากผูใชจร�ง

และอีกกวา
500 Project

มูลคา

5,000
ดูซ้ำกี่รอบก็ ได
ตลอดชีพ

บ.

เออี ซ ี โซล า เซลล

ฟร�! คลาสเร�ยนออนไลน
D.I.Y. SOLAR CELL 101 เฉพาะลูกคา AEC

คลาสนี้ พ�่หมีโซลาเซลล จะสอนพ�้นฐาน
การนำ เอาเทคโนโลยี SOLAR CELL
ไปประยุกตใช ในการออกแบบ นวัตกรรม
ประหยัดพลังงาน

ตัวอยางหลักสูตร
สอนใช ปมน้ำ SOLAR CELL
สอนใช พัดลม SOLAR CELL
สอนใช ที่ชารจมือถือ SOLAR CELL
อัพเดต เทคโนโลยี SOLAR CELL

สั่งซื้อ คลิกที่นี่

ศูนยสอน D.I.Y. โซลาเซลล

@AECbrand

บจก. AEC EXPORT เลขที่ 37/298
แขวงอนุสาวร�ย เขตบางเขน กรุงเทพ
Tel : o84-444-1494
Fax : o2-197-8684
LINE ไอดี คลิก : @AECbrand
E-mail : admin@aecexport.com

คลิกสั่งซื้อ

