
GOOD MORNING 10X
“รุ�นสว�างเช�า ราคาประหยัด”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : สว�างยาวนานถึงเช�า พร�อมโหมดใช�งานหน�าฝน
LED Chip : SEOUL สว�างมาก ชิป LED แบรนด�เนมระดับโลก
Power : 10W ( +/-15% ) 
Lumen : 600 - 800 ลูเมน ( +/- 15% )
Color : แสงสีขาว Daylight
Battery : ลีเธียม 3.7V / 4 Ah / 14.8 WH
แผง Solar Cell : Poly 5W / 6V
ร�โมท : โหมด 1 สว�างเช�า | โหมด 2 ฤดูฝน | โหมด 3 ตั้งเวลาป�ด
ระยะเวลาส�องสว�าง : 12 ชม./วัน ( สว�างถึงเช�า )
วัสดุ : อลูมิเน่ียม เกรดอ�ตสาหกรรม / IP65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
การรับประกัน : 1 ป� ( Made In Thailand       ) 

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

สว�างเช�า

ราคา 1,099 บ.

ราคาประหยัด



4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก GOOD MORNING 10X

1

2

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท

โคมไฟโซล�าเซลล� ที่ให�แสงสว�างถึงเช�า

ถ�าหากคุณกำลังมองหา สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� สักรุ�นหนึ่ง ที่สามารถ
ให�แสงสว�างกับคุณได�อย�างยาวนานถึงเช�า หร�อต�องการโคมไฟ โซล�าเซลล� 
ที่สามารถใช�งานได�ดี แม�ในช�วงที่เป�นฤดูฝน หร�อช�วงฤดูหนาว ที่มี
ฝนตกหนัก และหมอกลงจัด จนแทบจะไม�มีแสงแดดส�องลงมาเลย 
10X Good Morning รุ�นนี้ คือคำตอบ สำหรับคุณ   

1. โหมด Good Morning   กดที่ปุ�ม “Auto สว�างเช�า” โหมดนี้จะเป�น
การส่ังการให� เซอร�กิตอัจฉร�ยะ ทำหน�าท่ีควบคุมการทำงานของโคมไฟ 
เพ�่อให�สามารถให�แสงสว�างได�จนถึงเช�า

2. โหมดใช�งานฤดูฝน & ฤดูหนาว   กดที่ปุ�ม “ฤดูฝน” โดยโหมดนี้ 
จะมีปุ�มประหยัดพลังงาน ให�เราเลือกกดใช� ตามสภาพภูมิอากาศ เช�น 
ฝนตกหนัก ฝนตกปานกลาง หร�อเป�นช�วงที่หมอกลงจัด

3. โหมดตั้งเวลาป�ดไฟเองอัตโนมัติ   กดที่ปุ�ม “ตั้งเวลา” โดยโหมดนี้ 
จะมีปุ�มตั้งเวลาป�ดไฟเองอัตโนมัติ โห�เราเลือกกดเช�น 3 ชม.ป�ด , 
5 ชม.ป�ด , 8 ชม.ป�ด 

ติดตั้งง�ายมาก ด�วยตัวเอง 

มาเร��มต�น ว�ธีติดต้ัง สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� แบบง�ายๆ ไปด�วยกัน เม่ือแกะ
กล�อง 10X Good Morning ออกมา จะพบว�า มีแผงโซล�าเซลล� และสายไฟ
ที่แถมมาให�ยาวถึง 5 เมตร  ให�เรานำปลั๊กของสายไฟบนแผงโซล�าเซลล� 
ไปเสียบเข�ากับปล๊ักของโคมไฟสปอร�ตไลท� เพ�ยงแค�น้ีระบบก็จะทำงานเอง
อัตโนมัติ  โดยรุ�นนี้  จะมีร�โมทแถมมาให�ด�วย  เราสามารถกดเลือกโหมด
การใช�งาน ได�ตามความต�องการของเราเองได�เลย สะดวกมาก 

10X Good Morning คือ โคมไฟสปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� ที่ใช�
พลังงานจากแสงอาทิตย� ทำให�ประหยัดไฟ และไม�ต�องจ�ายค�าไฟ
เลยซักบาท  อีกทั้งยังเป�น  พลังงานสะอาด  ที่ช�วยทำให�โลก
ของเราน�าอยู�ข�้นอีกด�วย

โคมไฟสปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� Good Morning 10X รุ�นสว�างเช�า ราคาประหยัด มีขนาดกะทัดรัด
จ�งเหมาะกับการพกพา นำไปใช�เป�นไฟบร�เวณรั้วบ�าน ไฟส�องศาลพระภูมิ ใช�ในสวน หร�อใช�ใน
การทำการเกษตรได�

3 เหมาะกับใช�ในบ�าน ในไร� ในนา และในภาคการเกษตร

ร�ว�วแสง

ราคาประหยัด
เกษตรกรชอบใช�ที่สุด



เร��มต�นจากป�ญหาท่ีพบ คือ โคมไฟรุ�นท่ีวางขายอยู�ในท�องตลาด ส�วนใหญ� ไฟจะดับก�อนเช�า ประมาณ 
ตี 2 ถึง ตี 3 และไฟจะยิ�งดับเร็วข�้นไปอีกในช�วงฤดูฝน ทาง AEC brand  จ�งได�ออกแบบโคมไฟ  รุ�น 
Good Morning ข�้นมา  เพ�่อให�มีแสงสว�างยาวนานจนถึงเช�า และมี Mode การใช�งานพ�เศษในช�วง 
ฤดูฝนอีกด�วย

ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?

ราคาประหยัด
เกษตรกรชอบใช�ที่สุด



จ�ดที่แตกต�าง จากท�องตลาด
สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล�

สว�างถึงเช�าไม�สว�างเช�า

GOOD MORNING 10X10W รุ�นทั่วไป

จ�ดแตกต�างที่สำคัญ!

1. Mode Good Morning
( ให�แสงสว�างถึงเช�า )

2. Mode ใช�งานหน�าฝน
( กรณีมีแสงแดดน�อย )

3. Mode ต้ังเวลาป�ด
( กรณีใช�ในเถียงนา )

ไม�มี MCU ควบคุมการทำงาน
ทำให�ไฟไม�พอ จ�งไม�สว�างถึงเช�า

มี MCU ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
ทำให�จ�ายไฟได�อย�างเพ�ยงพอ และสว�างถึงเช�า

ไม�มี มี - โดยระบบ Good Morning จะช�วยจ�าย
ไฟให�สัมพันธ�กับแสงแดด ทำให�สว�างถึงเช�า

ไม�มี มี - มาพร�อมกับร�โมทอัจฉร�ยะ สามารถกดใช�
โหมดประหยัดพลังงานได� ในกรณีท่ีฝนตกหนัก

ไม�มี มี - สะดวกมาก สามารถกดร�โมทเพ�อ่ต้ังเวลา
ป�ดไฟเองอัตโนมัติได� เหมาะกับใช�ในเถียงนา

WIN

WIN

WIN

WIN



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



เร��มต�นจากป�ญหาท่ีพบ คือ โคมไฟรุ�นท่ีวางขายอยู�ในท�องตลาด ส�วนใหญ� ไฟจะดับก�อนเช�า 
ประมาณ ตี 2 ถึง ตี 3 และไฟจะยิ�งดับเร็วข�้นไปอีกในช�วงฤดูฝน ทาง AEC brand  จ�งได�
ออกแบบโคมไฟ  รุ�น Good Morning ข�้นมา  เพ�่อให�มีแสงสว�างยาวนานจนถึงเช�า และมี 
Mode การใช�งานพ�เศษในช�วง ฤดูฝนอีกด�วย

ทำไมรุ�นนี้ ขายดี ?

Good Morning
Mode 1

ใช�งานหน�าฝน
Mode 2

ตั้งเวลาป�ด
Mode 3

OFF


