
SOLAR PUMP (260X)
“ป��มน้ำ โซล�าเซลล� ใช�หุงข�าวได�”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : ใช�ป��มน้ำตอนกลางวันได� / และใช�หุงข�าวได�
ป��มน้ำ DC 24V 260W : สูบน้ำลึก 6-8 ม. / ส�งสูง 20-30 ม. / ส�งแนวราบ 200 ม. / 2,000 ลิตร ต�อ ชม.
SOLAR BOX : ระบบ Day Power 300-330W ( ใช�ไฟในตอนกลางวัน )
แผง Solar Cell : Poly 300-330W / 24V
พอร�ต : MC4, ปลั๊ก 3 ตา DC ( สำหรับหม�อหุงข�าว )
ประโยชน�ใช�สอย : ใช�เป�ดป��มน้ำ DC 24V ได�
ประโยชน�ใช�สอย : ใช�หุงข�าว ด�วยหม�อหุงข�าว DC24V ได�
ว�ธีใช�งาน : ใช�งานง�ายมาก แค�เสียบปลั๊กปุ�บ ก็ทำงานเองอัตโนมัติป��บ
อ�ปกรณ�ที่ได�รับ : ป��มน้ำ, SOLAR BOX, แผงโซล�าเซลล� และหม�อหุงข�าว
การรับประกัน : 6 เดือน ( D.I.Y. ในประเทศไทย       )
ของแถมฟร�! : หม�อหุงข�าว DC 24V จำนวน 1 ตัว

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

แถมฟร�!

ราคา 19,500 บ.

หม�อหุงข�าว 24V



หม�อหุงข�าว 24V 1 ชุด
 แถมฟร�!



ป��มน้ำ โซล�าเซลล� หอยโข�ง DC 24V ขนาด 260W สูบน้ำลึก 6-8 เมตร ส�งน้ำเก็บแท�งค�ได�สูง 20-30 ม.
ส�งแนวราบไกลประมาณ 200 ม. ปร�มาณน้ำที่สูบได� 2,000 ลิตร/ชม. เหมาะสำหรับใช�งานใน นาข�าว 
ฟาร�มปศุสัตว� สวนทุเร�ยน สวนผลไม� หร�อใช�ทำระบบน้ำหยด ปลูกพ�ชสวนในไร� 

3 ประสิทธิภาพของ ป��มน้ำ โซล�าเซลล�

ป��มน้ำ โซล�าเซลล�
ใช�หุงข�าว และชงกาแฟ ได�

“

”

4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก SOLAR PUMP 260X

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท
SOLAR PUMP 260X คือ ป��มน้ำ โซล�าเซลล� ที่ใช�พลังงาน
จากแสงอาทิตย�  ทำให�ประหยัดไฟ  และไม�ต�องจ�ายค�าไฟ
เลยซักบาท อีกทั้งยังเป�น พลังงานสะอาด ที่ช�วยทำให�โลก
ของเรา น�าอยู�ข�้นอีกด�วย

ถ�าหากคุณกำลังมองหา ป��มน้ำ โซล�าเซลล� ที่เป�นระบบสำเร็จรูป ที่คุณ
สามารถติดต้ังง�ายๆได�ด�วยตัวเอง โดยไม�ต�องจ�างช�าง หร�อพ�ง่พาคนอ่ืน
มาติดตั้งให�แล�วละก�อ SOLAR PUMP 260X รุ�นนี้ คือคำตอบ โดยมี
ว�ธีการใช�งานที่ง�ายสุดๆ เพ�ยงแค�เสียบปลั๊กปุ�บ ก็ทำงานเองอัตโนมัติป��บ

1 ระบบสำเร็จรูป  ใช�งานง�ายมาก

2 ใช�หุงข�าว & ต�มน้ำร�อนชงกาแฟ ได�

ป��มน้ำ โซล�าเซลล� AEC brand มีฟ�เจอร�เด็ด! ที่เป�นได�มากกว�า ป��มน้ำ
ธรรมดาๆทั่วไป เพราะนอกจากจะใช�ป��มน้ำได�แล�ว ยังสามารถนำมา
ใช�หุงข�าว หร�อจะต�มน้ำร�อนชงกาแฟกิน ก็ได�อีก ทำให�ป��มน้ำ โซล�าเซลล� 
รุ�นนี้ คุ�มค�ามาก เข�ากับ“ว�ถีแห�งคนรักโซล�าเซลล�” ได�จร�งๆ



ทำไมรุ�นนี้ ขายดี ?
เร��มต�นจากป�ญหาที่พบ คือ ป��มน้ำโซล�าเซลล�  รุ�นที่วางขายอยู�ในท�องตลาด ส�วนใหญ�จะใช�งาน 
ป��มน้ำได�เพ�ยงอย�างเดียว ทำให�ไม�คุ�มค�า กับเง�นลงทุนที่ซื้อแผงโซล�าเซลล�มา ทาง AEC brand 
จ�งได�เพ��มฟ�เจอร�ใหม�ให�กับป��มน้ำโซล�าเซลล� ทำให�มีประโยชน�มากข�้น สามารถใช�หุงข�าว และ
ใช�ชงกาแฟได�

ใช�ป��มน้ำได� ใชหุงข�าวได� ใช�ชงกาแฟได�
การใช�งาน 1 การใช�งาน 2 การใช�งาน 3



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

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


