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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010035 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT 
(ULTRABRIGHT : LED Street Light) 

หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท คมม์พัชร จ ากัด ร่วมวิจัยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยได้รับการสนับสนุน และที่ปรึกษา จากโปรแกรมสนับสนุน

ก า รพัฒนา เทค โน โลยี และนวั ตก รร ม  ( Innovation and 

Technology Assistance Program : ITAP) ร่วมกับ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  

ผู้จ าหน่าย :  บริษัท คมม์พัชร จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ภัญค์ญพัชร จ ากัด 
2. บริษัท ธามะ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท คมม์พัชร จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2565  -  มกราคม 2573 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม :   
โคมไฟถนนแอลอีดี ที่ติดตั ง แอลอีดี ชิป 5050/6 โวลต์ (V) มีค่า luminous efficacy ที่กระแสไฟฟ้า  

640 มิลลิแอมแปร์  (mA)  มากกว่า 170 ลู เมน/วัตต์  ( lm/W)  มี เทอร์ โมพลาสติกเลนส์ (Thermoplastic lens)  
ชนิดโพลีคาร์บอเนตที่มีการบรรจุคอลอยด์ มีประสิทธิภาพการส่งผ่านล าแสงมากกว่า 98 % และมีความถูกต้องของสี 
มากกว่า 70 มีค่าอุณหภูมิของสีในช่วงกว้างตั งแต่ 2,200 ถึง 6,500 เคลวิน ติดตั งตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) ที่รองรับ 
การเขียนชุดค าสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าขาออกหรือความสว่างของหลอดไฟได้และมีระบบบันทึกการท างานได้เสมือน

มีระบบกล่องด า ท าให้สามารถระบุความเสียหายได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน ตัวโคมไฟ  
ได้รับการออกแบบให้เป็นแบบแยกส่วนที่สามารถซ่อมบ ารุงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (Toolless design) มีความทนทาน  
ทั งต่อฝุ่นและน  าในระดับ IP66 และทนต่อกรดเกลือ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในภูมิประเทศใกล้ชายทะเล 

คุณลักษณะเฉพาะ  

1. โคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบด้วย ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี ที่ตัวแอลอีดีชิป เป็นแบบ 5050/6 โวลต์ (V) 

และ ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver)  
2. โคมไฟถนนแอลอีดี เป็นแบบแยกชิ นส่วนถอดประกอบได้ (Modular Design) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 

(Tool less) 

3. โคมไฟถนนแอลอีดี มีขนาด มิติ และน  าหนัก โดยประมาณ ดังนี  

3.1  รุ่น TL-L26-60W มีชุดแอลอีดีโมดูล (LED MODULE) TL-26 จ านวน 2 ชุด มีขนาดประมาณ 

710 x 340 x 235 มิลลิเมตร มีน  าหนักรวมประมาณ 5.8 กิโลกรัม 

3.2  รุ่น TL-L26-90W มีชุดแอลอีดีโมดูล (LED MODULE) TL-26 จ านวน 2 ชุด มีขนาดประมาณ 

710 x 340 x 235 มิลลิเมตร มีน  าหนักรวมประมาณ 6.4 กิโลกรัม 

3.3  รุ่น TL-L26-120W มีชุดแอลอีดีโมดูล (LED MODULE) TL-26 จ านวน 3 ชุด มีขนาดประมาณ 

850 x 350 x 235 มิลลิเมตร มีน  าหนักรวมประมาณ 8.0 กิโลกรัม 
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3.4  รุ่น TL-L26-150W มีชุดแอลอีดีโมดูล (LED MODULE) TL-26 จ านวน 3 ชุด มีขนาดประมาณ 

850 x 350 x 235 มิลลิเมตร มีน  าหนักรวมประมาณ 8.7 กิโลกรัม 

4. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ 

Active Cooling ใด ๆ 
5. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน  า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีการทดสอบมาตรฐาน IEC60529  

6. มีระดับการรองรับแรงกระแทก ระดับ IK10 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC62262 

7. แอลอีดีชิป ได้รับการวิเคราะห์ทดสอบด้านความปลอดภัยทางแสง (Blue Light Hazard) อ้างอิงวิธีทดสอบ

มาตรฐาน IEC 62471 จากผู้ผลิตแอลอีดีชิป 

8. แอลอีดีชิป ได้รับการวัดคาดการณ์การส่องสว่าง โดยประมาณการณ์ (TM-21 Projection) มากกว่า 

50,000 ช่ัวโมง อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IES LM-80 จากผู้ผลิตแอลอีดีชิป 

9. วัสดุของเลนส์ แอลอีดีชิป มีการทดสอบความสามารถในการติดไฟและลามไฟของพลาสติก อ้างอิง  
วิธีทดสอบมาตรฐาน UL94 เป็นประเภท UL94 V-2 

10. การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ 
ที่เช่ือถือได้ เมื่อใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (V) (AC) จากไฟประธาน ดังนี  

10.1 รุ่น TL-L26-60W 
10.1.1 ใช้ก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 60 วัตต์ (Watt) 

10.1.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 10,500 ลูเมน (lumen) ± 10% 
10.1.3 มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างโดยประมาณ [175.00] ลูเมน/วตัต์ (lumen/Watt) ± 10% 

10.1.4 มีค่าตัวประกอบก าลังเริ่มต้น (Power Factor) ประมาณ 0.95 
10.2 รุ่น TL-L26-90W 

10.2.1 ใช้ก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 90 วัตต์ (Watt) 

10.2.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 15,750 ลูเมน (lumen) ± 10% 
10.2.3 มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างโดยประมาณ [174.00] ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ± 10% 

10.2.4 มีค่าตัวประกอบก าลังเริ่มต้น (Power Factor) ประมาณ 0.95 
10.3 รุ่น TL-L26-120W 

10.3.1 ใช้ก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 120 วัตต์ (Watt) 

10.3.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 21,500 ลูเมน (lumen) ± 10% 
10.3.3 มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างโดยประมาณ [180.00] ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ± 10% 

10.3.4 มีค่าตัวประกอบก าลังเริ่มต้น (Power Factor) ประมาณ 0.95 

10.4 รุ่น TL-L26-150W 
10.4.1 ใช้ก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 150 วัตต์ (Watt) 

10.4.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 25,000 ลูเมน (lumen) ± 10% 
10.4.3 มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างโดยประมาณ [175.00] ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ± 10% 

10.4.4 มีค่าตัวประกอบก าลังเริ่มต้น (Power Factor) ประมาณ 0.9 
11. การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ 

ที่เช่ือถือได้  
11.1 รุ่น TL-L26-60W 

11.1.1 มีค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้อง

ของสี) ≤ 70 
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11.1.2 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ [5,000 เคลวิน (K) 

± 300 เคลวิน (K)] 

11.2 รุ่น TL-L26-90W 
11.2.1 มีค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้อง

ของสี) ≤ 70 
11.2.2 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ [6,000 เคลวิน (K) 

± 300 เคลวิน (K)] 
11.3 รุ่น TL-L26-120W 

11.3.1 มีค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้อง

ของสี) ≤ 70 
11.3.2 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ [5,000 เคลวิน (K) 

± 300 เคลวิน (K)] 
11.4 รุ่น TL-L26-150W 

11.4.1 มีค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้อง

ของสี) ≤ 70 
11.4.2 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ [6,000 เคลวิน (K) 

± 300 เคลวิน (K)] 
12. โคมไฟถนน ได้รับใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไป 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955 - 2551 
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  บริษัท คมม์พัชร จ ากัด      0 2028 8556 


