
40X JAPAN
“โคมไฟถนน โซล�าเซลล� สเปคญี่ปุ�น ให�แสงสว�างสูงมาก”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : ให�แสงสว�างสูง & อายุใช�งานยาวนาน 5-10 ป�
LED Chip : Nichia LED จากญี่ปุ�น ให�แสงสว�างสูงมาก
Power : 40W ( +/-15% )
Lumen : 4,800 ลูเมน ( +/-15% )
Color : แสงสีขาว Daylight
Intelligent Power Control : ควบคุมการจ�ายไฟอัตโนมัติ ทำให�สว�างเช�า 
Battery : ลิเธียม Gen 3 / LiFePO4 / 3.7V/70Ah ( อายุใช�งาน 5-10 ป� )
แผงโซล�าเซลล� : Poly 5V/60W ( อายุใช�งาน 20-25 ป� )
ระยะเวลาส�องสว�าง : 12 ชม./วัน ให�แสงสว�างยาวนานถึงเช�า
การติดตั้ง : เสาสูง 4-6 ม. / ระยะห�างของเสา 15-20 ม.
วัสดุ : อลูมิเนี่ยมเกรดอ�ตสาหกรรม  แข็งแรง และทนทานมาก
อัตราการกันน้ำ : IP 65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
ขนาดโคมไฟ : กว�าง 21 ซม. x ยาว 65 ซม.
ขนาดแผงโซล�าเซลล� : กว�าง 60.3 ซม. x ยาว 67 ซม.
การรับประกัน : 1 ป� ( Made In Thailand       ) 

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

ญี่ปุ�น

ราคา 11,000 บ.

LED คุณภาพสูง จากญี่ปุ�น
ソーラーパネル

สเปค

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand



ภาพร�ว�วแสง

จากป�ญหา ของโคมไฟถนน โซล�าเซลล� รุ�นธรรมดาท่ัวๆไป ท่ีมีการติดต้ังท่ียุ�งยากมาก ต�องติดต้ัง ท้ังคอนโทรล
ชาร�จเจอร� แผงโซล�าเซลล� แบตเตอร�่ ตู�เก็บแบต และแค�นั้นยังไม�พอ เมื่อติดตั้งเสร็จ ก็ต�องมานั่งเซตอัพระบบ
อ�ปกรณ�อิเล็กโทรนิกซ�ต�างๆ อีก ซึ่งมีความยุ�งยากมากจร�งๆ 

จากป�ญหาข�างต�นนี้  ทำให�ทีมงาน AEC brand  ของเรา ทำการพัฒนา โคมไฟถนน โซล�าเซลล� ให�เป�นระบบ
สำเร็จรูป ที่คุณสามารถติดตั้งง�ายๆได�ด�วยตัวเอง โดยไม�ต�องจ�างช�าง หร�อพ�่งพาคนอื่นๆมาติดตั้งให�ยุ�งยาก
โดยมีว�ธีการใช�งานที่ง�ายแบบสุดๆ!  เพ�ยงแค�คุณเสียบปลั๊กปุ�บ ก็ทำงานเองอัตโนมัติป��บ โดยโคมไฟจะเป�ดไฟ
เองกลางคืน และป�ดไฟเองในตอนกลางวัน อัตโนมัติ ทำให�สะดวกมาก

3 ระบบสำเร็จรูป ติดตั้งง�ายมาก

4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก 40X JAPAN

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท
40X JAPAN  คือ  โคมไฟถนน 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 โคมไฟถนน โซล�าเซลล� รุ�น Hi Performance ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  การให�แสงสว�างสูง  และสว�างต�อเนื่องยาวนานถึงเช�า 40X 
JAPAN รุ�นนี้  คือ  คำตอบสำหรับคุณเลย  ด�วยเทคโนโลยี ชิป LED จาก
ประเทศญ่ีปุน Nichia ชิป ซ่ึงเป�นชิป LED แบรนด�เนมระดับโลก ทำให�โคมไฟ
ถนน โซล�าเซลล�รุ�นนี้ เป�นโคมไฟที่มีประสิทธิภาพ การให�แสงสว�างที่สูงมาก

Nichia LED คือ ชิป LED จากประเทศญี่ปุ�น ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ติดอันดับโลก มีจ�ดเด�นคือ ให�แสงสว�างที่สูงมาก และมีอายุการใช�งาน 
ที่ยาวนาน

1 สเปคญี่ปุ�น คุณภาพสูง   สว�างมาก

2 แบตลิเธียม Gen 3 อายุใช�งาน 5-10 ป�

โคมไฟถนน โซล�าเซลล�  รุ�น 40X JAPAN เป�นโคมไฟถนน ที่ใช�เทคโนโลยี
ของแบตเตอร�่รุ�นใหม�ล�าสุด 2019 ลิเธียม GEN 3  | LifePO4 | ซึ่งมีอายุ
การใช�งานที่ยาวนานกว�า แบตธรรมดาทั่วๆไปถึง 5 เท�า!  โดยมีอายุ
การใช�งาน ที่ยาวนาน 5-10 ป�เลยทีเดียว

ソーラーパネル

ソーラーパネル

LITHIUM GEN 3

5-10 ป� 1-2 ป�

รุ�นทั่วๆไป

ชิป LED คุณภาพสูง
จาก NICHIA ประเทศญี่ปุ�น 

แบตลิเธียม Gen 3
แบตเตอร�่รุ�นใหม�ล�าสุด อายุ
การใช�งาน ยาวนาน 5-10 ป�



ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?
เร��มต�นจากป�ญหาท่ีพบ! คือ โคมไฟถนน โซล�าเซลล� รุ�นท่ีวางขายอยู�ในท�องตลาดส�วนใหญ� ไฟจะสว�างน�อย  
และไม�สว�างยาวนานถึงเช�า อีกทั้งแบตเตอร�่ ก็มักจะเสียง�าย บางครั้งติดตั้งได�ไม�ถึง 1 ป� ไฟก็ดับแล�ว! 

และจากป�ญหานี้เอง ทาง AEC brand ของเรา  จ�งได�ออกแบบและพัฒนา  โคมไฟถนน โซล�าเซลล�  รุ�น 
40X JAPAN ข�้นมา โดยการเลือกใช�เม็ดชิป LED ประสิทธิภาพสูง จากประเทศญี่ปุ�น Nichia ชิป ซึ่งมี
คุณสมบัติการให�แสงสว�างที่สูงมาก ประกอบกับการนำเอา เทคโนโลยีใหม�ล�าสุด ของแบตเตอร�่ ลิเธียม 
Gen 3 / LifePO4  มาใช�ทำให�โคมไฟรุ�นนี้ มีอายุการใช�งาน ที่ยาวนาน 5 - 10 ป� เลยทีเดียว

ソーラーパネル



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


