
ปกติ 499 บ. 

ราคา 299 บ.

SOLAR WALL
“มีเซ็นเซอร�จับการเคลื่อนไหว กันขโมยได�”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : มีโหมดจับการเคลื่อนไหว ครบทั้ง 3 โหมด
LED Chip : SMD รุ�นซุปเปอร�ไฮลูเมน
Power : 4W ( +/- 15% ) สว�างเทียบเท�ากับ 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 สว�างต�อเนื่อง
ระยะเวลาส�องสว�าง : 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

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

ซื้อ 1
แถม 1

เฉลี่ยเหลือตัวละ 249 บ.

ระบบเซ็นเซอร�
จับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

“

”



4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก SOLAR WALL

พกพาง�าย
ติดตัวไปได�ทุกที่

ถ�าหากคุณกำลังมองหา โคมไฟติดผนัง โซล�าเซลล� สักรุ�นหน่ึง ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ�วน ทำได�หลายสิ�ง ไม�ว�าจะเป�น ระบบสมาร�ทโฮม 
เป�ดไฟเองกลางคืน - ป�ดไฟเองกลางวัน  หร�อ ระบบเซ็นเซอร�
จับการเคล่ือนไหว ซ่ึงโคมไฟ SOLAR WALL 2019 รุ�นใหม�น้ี  มีโหมด
การใช�งานให�เลือกใช�มากถึง 3 โหมด ดังต�อไปนี้คือ

1. โหมดกันขโมย    ปกติไฟจะดับ เมื่อมีคนเดินผ�าน โคมไฟจะสว�าง
ข�น้มาเองอัตโนมัติ เสมือนกับว�า มีคนในบ�าน ต่ืนข�น้มาเป�ดไฟไล�ขโมย! 
( โหมดนี้ใช�งานได�ประมาณ 12 ชม./คืน )

2. โหมดหร�่แสง   ปกติไฟจะหร�แ่สงเม่ือมีคนเดินผ�าน โคมไฟจะสว�างจ�า
ข�้นมาเอง เหมาะกับใช�ใน ที่จอดรถ และติดตั้งบร�เวณร�มรั้วหน�าบ�าน 
( โหมดนี้ใช�งานได�ประมาณ 4-6 ชม./คืน )

3. โหมดไฟสว�างตลอดเวลา    ไฟจะสว�างต�อเนื่องตลอดเวลา 
เหมาะกับใช�เวลาที่บ�าน มีงานปาร�ตี้ หร�อมีเพ�่อนๆ มาเที่ยวบ�าน
( โหมดนี้ใช�ได�ประมาณ 2-4 ชม./คืน )

มีระบบจับการเคลื่อนไหว ที่ทันสมัย1

มาเร� �มต�น ว�ธีติดตั้ง SOLAR WALL แบบง�ายๆ ไปด�วยกัน 
เมื่อแกะกล�อง SOLAR WALL ออกมา จะพบว�าที่ด�านหลังของตัว 
SOLAR WALL จะมีกาว 2 หน�า แบบ Outdoor ( แถมมาให�ฟร� ) 
เราก็แค�ทำความสะอาด พ�น้ผิวกำแพงบ�าน หร�อ เสาบ�าน แล�วก็นำ 
SOLAR WALL แปะลงไปได�เลย เพ�ยงแค�นี้ ก็เสร็จเร�ยบร�อยแล�ว 
ง�ายมากจร�งๆ

2 ติดตั้งง�ายมาก ด�วยกาว 2 หน�า

ในการเข�าป�า หร�อท�องเที่ยวแบบแคมป�ป��ง ต�องอย�าลืมพก SOLAR WALL 
ติดตัวไปด�วยทุกครั้ง เพราะ SOLAR WALL สามารถให�แสงสว�างใน
ตอนกลางคืนได� โดยที่ไม�จำเป�นต�องใช�ถ�าน หร�อชาร�จไฟเลย  เพ�ยงแค�
โดนแสงแดดในระหว�างวันเท�านั้น โคมไฟ SOLAR WALL ก็จะกลับมา
มีพลังงานเต็มเหมือนเดิมนั่นเอง มันเจ�งมาก

3 สามารถพกพาติดตัว ไปแคมป�ป��งได�

Solar Wall

Solar Wall

SOLAR WALL  คือโคมไฟติดผนัง โซล�าเซลล�  ที่ใช�พลังงานจาก
แสงอาทิตย� ทำให�ประหยัดไฟ และไม�ต�องจ�ายค�าไฟเลยซักบาท อีกท้ัง
ยังเป�นพลังงานสะอาด ที่ช�วยทำให�โลกของเราน�าอยู�ข�้นอีกด�วย

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท

“

”



โคมไฟติดผนัง โซล�าเซลล�

รุ�นธรรมดาทั่วไป
โคมไฟติดผนัง โซล�าเซลล�

SOLAR WALL

WIN

WIN

WIN

WIN

จ�ดแตกต�างที่สำคัญ! 

1. Mode กันขโมย 
( ใช�งานได� 12 ชม./วัน )

2. Mode หร�่แสง 30%
( ใช�งานได� 4 ชม./วัน )

3. Mode สว�างต�อเนื่อง
( ใช�งานได� 2 ชม./วัน )

เน�นราคาถูก ใช� PIR คุณภาพต่ำ ทำให�
ระบบไม�เสถียร เสียและพังง�าย!

ใช� PIR คุณภาพสูง ทำให�ระบบมีความ
เสถียร และมีอายุการใช�งาน ที่ยาวนาน

ไม�มี มี - ปกติไฟดับ เวลามีคนเดินผ�าน ไฟจะสว�างจ�า
เองอัตโนมัติ เหมือนมีคนต่ืนมาเป�ดไฟไล�ขโมย

มี มี - ปกติไฟจะหร�่แสง 30% เวลามีคน
เดินผ�าน ไฟจะสว�างจ�าเอง 20-25 ว�นาที

ไม�มี มี - ปกติไฟจะสว�างต�อเนื่อง ตลอดเวลา 
โหมดน้ี จะใช�ไฟ ได�ประมาณ 2-4 ชม./วัน 

จ�ดที่แตกต�าง จากท�องตลาด



เร��มต�นจากป�ญหาที่พบ คือ โคมไฟติดผนัง โซล�าเซลล�  รุ�นที่วางขาย อยู�ในท�องตลาด ส�วนใหญ�จะมี 
คุณภาพต่ำ  และมีโหมดการใช�งานน�อยเกินไป  ทำให�ไม�สามารถตอบโจทย�ความต�องของลูกค�าได�  
ทาง  AEC brand  จ�งได�เพ��ม  ฟ�เจอร�ใหม�ให�กับ  SOLAR WALL  โดยมี  โหมดการใช�งานให�เลือกใช� 
มากถึง 3 โหมด  1. โหมดกันขโมย  2. โหมดหร�่แสง และ 3. โหมดไฟสว�างต�อเนื่อง

ทำไมรุ�นนี้ ขายดี ?

กันขโมย
Mode 1

หร�่แสง
Mode 2

30%

ไฟสว�างต�อเนื่อง
Mode 3

100%



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


