คุณภาพสูงสุดและทนสุด

งานคุณภาพสู งสวยงาม มีขนาดและรุ่ นให้เลือกมากที่สุด
ในเมื อ งไทย เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ งบประมาณและการ
ติดตั้งตามงานต่างๆอย่างแท้จริ ง

ิ
คุณสมบ ัตินาฬกาจ
ับเวลางานรถแข่ง งานวิง่ หรืออืน
่ ๆ
1. หลอด LED นำเข้ำคุณภำพสูง มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ ่ำนกำรรับรองกำรจัดกำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจำกสำร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับควำมสว่ำงสูงสุด 9,300 mcd ต่อหลอด
4. ควำมยำวคลืน่ แสง (Wave Lengths) ทีอ่ ุณหภูม ิ Ta = 25 องศำเซลเซียส ณ กระแสปกติหลอด LED
- สีแดงที่ 630 นำโนเมตรหรือตำมสัง่ - สีเหลืองที่ 592 นำโนเมตร -สีเขียวที่ 500 นำโนเมตหรือตำมสัง่
5. แผ่นป้ำยทำจำกแผ่นสแตนเลสสวยงำมและติดฟิ มล์เพิม่ เติมได้ เพือ่ สีสนั ต่ำงๆ สำมำรถแกะออกได้เมือ่ ต้องกำร น้ ำตำมมำตรฐำนระดับ IP 55
6. นำฬิกำจับเวลำสำมำรถปรับให้ตดิ สว่ำงน้อยลงช่วงกลำงคืนได้เพือ่ ให้แสงเหมำะสมมำกทีส่ ุดและถ่ำยรูปสวยและช่วงเวลำกลำงวันก็สว่ำงมำกขึน้ ได้มำกๆ เช่นกัน
7. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU คุณภำพสูง เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรควบคุมระบบไฟได้มำกยิง่ ขึน้ กว่ำปกติ 3 เท่ำ
8. ตั้งเวลานับขึ้น เป็ นนาฬิกา แสดงอุณหภูมิได้ เห็นชัดเจนมากจากระยะไกล ควบคุมทุกอย่างจาก รี โมท ระยะไกล 50-100 เมตร และรี โมทจะใช้เฉพาะจอของใครของมันเท่านั้นไม่กวนกันเมื่อมีหลายจอ
9. ไฟ LED Signal Module ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์จ่ำยไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอำยุกำรใช้งำนหลอดทีค่ วำมสว่ำงคงเดิม
10. วัสดุทำกระจกทำจำก โพลีคำร์บอเนต แท้ๆ หนำ 2 มิลลิเมตร มีควำมแข็งแรงมำก ตีไม่แตก ไม่ตดิ ไฟ ไม่ซดี จำง รวมทัง้ กัน UV ให้กบั หลอดได้ดอี กี ด้วย
11. ระบบไฟ สำมำรถใช้งำนได้ทำแบบ ไฟ 220 โวลท์ ทัวไป
่ หรือ ต้องกำรเอำไว้บนรถยนต์กส็ ำมำรถใช้ไฟ 12 โวลท์ ได้ทนั ที
12. จำนวนแถว LED มีทงั ้ แบบ 2 แถว และ 3 แถว โดยกำรเรียงหลอดเป็ นแบบขนำนกัน ป้องกันหลอดดับได้ดี รวมทัง้ ทัง้ สองแบบสำมำรถมองเห็นได้ชดั เจนมำกใน
ระยะไกล สูแ้ ดดได้เป็นอย่ำงดี เพรำะหลอด LED ทำมำเฉพำะกับงำน Traffic อยู่แล้ว

BEAM COLOR

ตัวเลข 8 นิ้ว 1 ด้ำน

ตัวเลข 8 นิ้ว 2 ด้ำน

ตัวเลข 10 นิ้ว 1 ด้ำน

ตัวเลข 10 นิ้ว 2 ด้ำน

Countdown On TV

Amount of LED
จำนวนหลอด

420 หลอด

840 หลอด

630 หลอด

1260 หลอด

ใช้ต่อเข้ำกับ TV ทุกชนิด

TYPE

LED ปรับควำมสว่ำง Auto

LED ปรับควำมสว่ำง Auto

LED ปรับควำมสว่ำง Auto

LED ปรับควำมสว่ำง Auto

LED, Plasma, LCD

Power LED /Lamp

220 Vac or 12Vdc Max 10 W

220 Vac or 12Vdc Max 20 W

220 Vac or 12Vdc Max 13 W

220 Vac or 12Vdc Max 26 W

220 Vac or 12Vdc Max 2 W

LIFE TIME (h)/ควำมสว่ำง

100,000 ช.ม. / >3,700,000 mcd

100,000 ช.ม. / >7,500,000 mcd

100,000 ช.ม. / > 5,600,000 mcd

100,000 ช.ม. / >11,000,000 mcd

ขึน้ อยูก่ บั TVทีน่ ำมำใช้

Sticker Type

สะท้อนแสง 3 M หรือ ฟิ มล์ตดิ รถยนต์

สะท้อนแสง 3 M หรือ ฟิ มล์ตดิ รถยนต์

สะท้อนแสง 3 M หรือ ฟิ มล์ตดิ รถยนต์

สะท้อนแสง 3 M หรือ ฟิ มล์ตดิ รถยนต์

สะท้อนแสง 3 M หรือ ฟิ มล์ตดิ รถยนต์

Real Time Clock

>10 ปี

>10 ปี

>10 ปี

>10 ปี

>10 ปี

วัสดุทำกล่อง(HOUSING)

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

พลำสติกกันน้ำ

Body

WORKING TEMPERATURE

-10° C to 80º C

-10° C to 80º C

-10° C to 80º C

-10° C to 80º C

-10° C to 74º C

กระจกหน้ำหน้ำจอ

โพลีคำร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคำร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคำร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคำร์บอเนต 2 ม.ม.

ไม่ม ี

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

Mode

ปรับรูปแบบได้มำกกว่ำ 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มำกกว่ำ 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มำกกว่ำ 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มำกกว่ำ 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มำกกว่ำ 5 รูปแบบ

