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ระบบการทํางาน (OPERATING MODES)

ทํางานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์
ควบคุมการทํางานแบบไม่เรียงเฟส (Phase) ได้ตงั ้ แต่ 2—32 เฟสและมากกว่า 12 State
รูปแบบการเดินรถได้ถงึ 32 รูปแบบ พร้อมทัง้ มี Pilot light แสดงเป็ นรูปแยกและเสียง Buzzer
สามารถตัง้ ระบบการทํางานได้จากภายในตูด้ ว้ ยหน้าจอ *กราฟิกสี หรือ*LCD 20x4 หรือ *ภาษาไทย
ระบบทํางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้(Auto Program) ตัง้ ได้สงู สุดถึง 80 โปรแกรมในหนึ่งวันอิสระ
มีระบบสํารองพลังงานถึงสองชัน้ สํารองได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็ น Chip Real Time Clock
แป้นกดควบคุมติดตัง้ ทัง้ ภายในตูแ้ ละแบบ*ไร้สาย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีค่ วบคุมได้เองแม้อยูก่ ลางสีแ่ ยก
มีวงจรสนับเบอร์ ควบคุมและป้องกันภาคเอาต์พตุ และช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอด 20 %
ระบบภาคเอาต์พตุ ออกแบบใหม่ ง่ายมากในการซ่อมบํารุง สามารถซ่อมแซมได้ไม่ถงึ 1 นาที
ระบบป้องกันสัญญาณ EMI AND OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT
ภาคจ่ายไฟให้หวั โคมไฟจราจรในแต่ละเฟสใช้ อุปกรณ์แบบSolid State 2000 W แบบแยกอิสระต่อกัน
ระบบป้องกัน SURGE PROTECTIONและระบบตรวจสอบความผิดพลาดของระบบประมวลผล
MICROPROCESSOR (Watch – Dog) พร้อมทัง้ แสดงข้อผิดพลาดผ่าน Pilot light และ Buzzer
• 100% STABILIZER INPUT POWER
• ตัวตูม้ ใี บรับรองมาตรฐาน ISO และ IP55 และใบรับรองจากโรงงานผูผ้ ลิตตูค้ วบคุมพร้อมมาตรฐานสูงสุด
• สามารถกําหนดเวลาการทํางานในแต่ละเฟส(Phase) ได้ชว่ งเวลา 1 – 1,000 วินาที
• ทํางานสัญญาณไฟเหลืองกะพริบ สัญญาณไฟแดงกะพริบ สัญญาณไฟกะพริบเหลืองทางเอกไฟกะพริบแดงทางโท
สัญญาณไฟแดงทุกแยกสัญญาณไฟ
• ตัง้ จํานวนครัง้ ทีไ่ ฟเขียวกะพริบก่อนเปลีย่ นเป็ นไฟเหลือง (Green Blink) หรือสามารถตัง้ เวลาของเหลืองได้
• ระบบประสานสัมพันธ์แบบไม่ใช้สาย (Cable less Linking) และประสานสัมพันธ์กบั ทางรถไฟ
• *ระบบ Green Conflict และ Trice Short circuit
• *ระบบเก็บข้อมูลลําดับเหตุการณ์การทํางานเพือ่ เรียกดูบน PC และ LCD
• ระบบ *Vehicle actuate (VA) สามารถต่อตัวตรวจวัดได้ทุกแบบ และสามารถทํางานกับโปรแกรมเร่งด่วนได้
• *รองรับระบบ ATC และ UTC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่ วยงานราชการครบถ้วน
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ใหม่ล่าสุด ด้วยการประมวลผล Processor ความเร็ว 33 MHz มีขนาด Memory ถึง 8 MB
ขนาดการแสดงผล 160x160 pixel color display (65,000+ colors) กรณีท่เี ป็ นสี และ 160x160
pixel display (256 gray) กรณีท่เี ป็ นขาวดํา แสดงผลได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมไฟ
Backlight …………...ยากที่ใครจะตามทัน

*สเปคบางอย่างมีเฉพาะในบางรุ่นหรือสามารถเพิ่ มได้กรุณาสอบถามบริ ษทั

คุณสมบ ัติพเิ ศษ (Special Specification)

บริษัท เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด ได้ก่อตัง้ มาเพื่อวิจยั และพัฒนา ผลิตทางด้าน
จราจรอย่างครบวงจร ระบบได้ผา่ นการทดสอบและพัฒนามาอย่างยาวนาน และเป็ นผูน้ ําในสินค้าใน
หลายสายการผลิต เพื่อ ป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ จ ากความผิด พลาดของระบบควบคุ ม การทํ า งานมี
ประสิทธิภาพน่ าเชื่อถือและเทีย่ งตรงทีส่ ุด อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นาเพื่อให้ยดื อายุการซ่อมแซมไปได้อกี
นาน หรือถ้าหากมีการซ่อมบํารุง ก็สามารถทําได้งา่ ย ทําให้ลดค่าใช้จา่ ยลงไปได้อย่างมาก
บริ ษทั เจเนอเรชัน่ ดิ จิตอล เทคโนโลยี จํากัด GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตําบล คลองสาม อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788 Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com

หากท่านมีปัญหาให้ปรึกษาบริ ษทั GENDIT พวกเราสามารถให้คาํ แนะนํา ผลิ ตภัณฑ์ด้านจราจรให้เหมาะสม กับงบประมาณของหน่ วยงานของท่าน
ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

ผลงานระดับนานาชาติ และระดับประเทศ

1. จดอนุสิทธิ บตั ร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรชนิ ดมีเวลารอสัญญาณไฟจราจร ปี พ.ศ. 2544
2. “Graphic Traffic Signal Control” ผลงานเข้ารอบชิ งชนะเลิ ศ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ฯ โดย NECTEC ปี พ.ศ. 2546
3. “เครื่องตรวจจับยานพาหนะฯ” ผลงานรับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี พ.ศ. 2546
4. “ควบคุมระบบจราจร” ผลงานรับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี พ.ศ. 2547
5. “การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนนฯ” วารสารวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548
6. “Embedded adaptive algorithm for multi-lanes-traffic inductive loop detecting system” THE 2005 ECTI INTERNATIONAL CONFERENCE,2005.

บริ ษทั เจเนอเรชัน่ ดิ จิตอล เทคโนโลยี จํากัด GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตําบล คลองสาม อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788 Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com
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ผลิตภัณฑ์ที่รบั ซ่อม เช่น
- ตู้สญ
ั ญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟ เครื่องนับเวลาถอยหลัง
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ***ทุกยี่ห้อ ทุกอาการเสีย ทุกบริษทั เช่น
♦ บริษท
ั จีเนี ยส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จํากัด
♦ บริษท
ั ปริ๊นเซส ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
♦ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การช่าง
♦ บริษท
ั เอเชียแทรฟฟิคเทคโนโลยี่แอนด์เซอร์วิส จํากัด และฯลฯ
ปัญหา

ตู้สญ
ั ญาณไฟจราจรเก่า
เป็ นตูน้ ําเข้าหรือซ่อมยากซึง่ ผูข้ ายเดิม
หมดสัญญารับประกัน
• ผูข
้ ายเดิมทิง้ งาน
• ซือ
้ ตูใ้ หม่ราคา 1xx,xxx บาท
• ตูข
้ องเดิม เสียบ่อย
• สาเหตุของการเกิดอุบต
ั เิ หตุ
ผลิตโดยคนไทย

ก้าวลํ้านําสมัย

คุณภาพเยีย่ ม

แก้ปญ
ั หา

ใช้ต้สู ญ
ั ญาณไฟจราจร ยี่ห้อ GENDIT
• มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
• ประหยัดค่าใช้จา
่ย
กว่าซือ้ ใหม่ทงั ้ หมด
• เปลีย
่ นอุปกรณ์งา่ ย
ภายใน 1 ช.ม.
• ป้องกันการเกิดอุบต
ั เิ หตุ
• ปลอดภัยสําหรับผูใ
้ ช้ถนน
• ผลิตโดยคนไทย ซ่อมบํารุงง่ายมากๆ
• โดยช่างผูช
้ าํ นาญงานมากกว่า 10 ปี

คุณสมบ ัติทว่ ั ไปของ Digital Processor Control
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วิธกี ารควบคุมการทํางานหลอด LED ทางบริษทั ฯ ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์คุณภาพสูงมาตรฐาน ISO 9001 ทํางาน
ในลักษณะ Pulse Forward Current ทําให้มกี ารส่องสว่างสูง และสามารถควบคุมการส่องสว่างในช่วงเวลาต่างๆ ให้
เหมาะสมกับ แสงธรรมชาติไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมทัง้ ยัง เพิ่ม อายุ ก ารใช้ ง านให้ ย าวนานขึ้น กว่ า เดิม และยัง มีร ะบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุ ม การแบบทํา งานแบบพิเ ศษ Safe Eye Technology Control เพื่อ รัก ษาสายตาผู้ข บั ขี่
ยานพาหนะ (เอกสิทธิ ์ของบริษทั ฯ)

อายุการใชง้ านยาวนาน (Long-Term Degradation)
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ด้วยหลอด LED คุณภาพสูงรวมทัง้ ชุดควบคุม Digital Control ทําให้อายุการใช้งานยาวนานเป็ นพิเศษ ความเสือ่ มของอุปกรณ์จงึ น้อยลง การ
บํารุงรักษาจึงไม่จาํ เป็ นซึง่ เมือ่ เทียบกับการทํางานของยีห่ อ้ อื่นๆ ทําให้ประหยัดต้นทุนการดูแลรักษาได้มากกว่าหลายเท่าตัว

ปลอดภ ัย และเทคโนโลยีอ ัจฉริยะ (Safe and Smart Technology)
อัจฉริยะกว่าด้วยการเปลี่ยนไส้โคม LED แทนหลอด Halogen ได้ทนั ทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวโคมใหม่ทงั ้ ชุด เทคนิคที่
ฉลาดกว่าจึงช่วยคุณประหยัด และดูดมี วี สิ ยั ทัศน์
SAFE EYE TECHNOLOGY CONTROL
LONG -TERM DEGRADATION
EXCELLENT EFFICIENCY
SUPER LIGHT
LOW POWER

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่ วยงานราชการครบถ้วน

LED-R

LED-Y

LED-G

LED-RT

LED-GT

LED-RGT

LED-X

BEAM COLOR

Red

Green

Yellow

Red Arrow

Ged Arrow

Two tone

Red Cross

LED TYPE

AllGaP

InGan

AllnGaP

AllnGaP

InGan

AllnGaP/Ingan

AllGaP

LED WAVELENGTHS

630

500

592

630

500

630/500

630

LUMINOUSITY INTENSITY
(mcd)

1,400,000
651,000

1,800,000
651,000

1,400,000
651,000

900,000

1,100,000

1,000,000

900,000

LIFE TIME (hr)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

LED 300 ม.ม.
LED 200 ม.ม.

200-225
93

200-225
93

200-225
93

90-124

90-124

90-124

120

LENS

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

POWER (Max)

12 Watts

12 Watts

12 Watts

7 Watts

7 Watts

7 Watts

8 Watts

INPUT VOLTAGE

12V Or 220V

15V Or 220V

12V Or 220V

12V Or 220V

15V Or 220V

15V Or 220V

12V Or 220V

WORKING TEMPERATURE

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

-10º C to 80º C

HOUSING

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55,65

IP 55,65

IP 55,65

IP 55,65

IP 55,65

IP 55,65

IP 55,65

DIMENSIONS (mm.) 300 ม.ม.
DIMENSIONS (mm.) 200 ม.ม.

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

Technical Data

Body

เครือ่ งควบคุมสัญญาณไฟ
โคมไฟถนน

จราจรแบบโซล่าเซลล์
เครือ่ งประจุไฟโซล่าเซลล์
พร้อมทัง้ ตัง้ เวลาเปิด-ปิด
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ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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โคมไฟกระพริบ

ั
สญญาณเตื
อน

ตุก
๊ ตาคนข้ามถนน

คุณสมบ ัติทว่ ั ไป
1. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึน้
2. สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องทุกวันไม่น้อยกว่า 12 ชัวโมงต่
่
อวัน หรืออากาศปิด ได้สงู สุด 2 วัน
3. ในรุ่นทีใ่ ช้หลอด LED มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมงที
่
ผ่ ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO
9001 เลนส์ผลิตจากโพลีค่ าร์บอเนต (Polycarbonate) ชนิดป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลต (UV) สีขาวใส (Clear)
4. ในรุน่ ทีใ่ ช้หลอด ฮาโลเจน ใช้หลอดคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน
5. สามารถตัง้ เวลาได้ เปิ ด-ปิ ด ได้หลายช่วงเวลาในแต่ละวันโดยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเลือกการใช้งาน เปิด-ปิด ตามแสงได้
7. แบตเตอรีส่ ามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 วันในกรณีทฟ่ี ้ าไม่มแี สงแดด
8. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็ น Poly Crytalline ที่ใช้กบั ดาวเทียม ทนทาน อายุการใช้งาน
ยาวนาน 25 ปี และมาพร้อมกับ Battery ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทําให้เก็บพลังงานได้นานขึน้
แม้ไม่มแี สงแดดหลายวัน
9. มีจอ LCD เพือ่ ใช้ในการตัง้ การทํางาน
10. ออกแบบมาให้สามารถใช้ในทีร่ อ้ นชืน้ ได้เป็ นอย่างดีโดยตูค้ วบคุมส่วนกลางสามารถกันนํ้าได้ และสามารถทํางานได้แม้น้ํา
ท่วมเกินกว่า 1 เมตร(เฉพาะรุน่ )
11. เครือ่ งสามารถทํางานได้เป็ นปกติเมือ่ ฝนตกหนักหรือเกิดฟ้าผ่า
12. เสาโคมไฟถนนสวยงามทนทาน
13. สามารถเลือกโคมไฟทีใ่ ช้ต่อเข้ากับระบบได้หลายแบบตามความต้องการ

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่ วยงานราชการครบถ้วน

คุณสมบ ัติโคมไฟกระพริบชนิด LED แบบ Solar Cell
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1. หลอด LED นําเข้าคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ า่ นการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับความสว่างสูงสุด 9300 mcdต่อหลอด
4. ความยาวคลื่นแสง (Wave Lengths) ทีอ่ ุณหภูม ิ Ta = 25 องศาเซลเซียส ณ กระแสปกติหลอด LED
- สีแดงที่ 630 นาโนเมตรหรือตามสัง่ - สีเหลืองที่ 592 นาโมเมตรหรือตามสัง่
5. เลนส์ผลิตจากโพลีค่ าร์บอเนต (Polycarbonate) ชนิดป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลต (UV) สีขาวใส (Clear) และมาตรฐานระดับ IP 55 และ IP 66(สูงสุด)
6. โคมไฟ (LED Signal Module) สามารถปรับความสว่างอัตโนมัตติ ามช่วงเวลาต่างๆ เพือ่ ให้แสงทีเ่ ข้าตามากทีส่ ดุ ในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
7. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมระบบไฟได้มากยิง่ ขึน้
8. ระบบปรับวิธกี ารกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ เช่น กระพริบซ้อนกัน กระพริบ 1-3 จังหวะต่อเนื่องกระพริบแบบฮาโลเจนเป็ นต้น พร้อมทัง้ ปรับช้า-เร็ว ได้
ตัง้ แต่ 30 ครัง้ ต่อนาทีถงึ 120 ครัง้ ต่อนาทีเพือ่ ให้เหมาะสมทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูง และกระตุน้ ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะ
9. ไฟ LED Signal Module ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์จา่ ยไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอายุการใช้งานหลอดทีค่ วามสว่างคงเดิมและมี Bybass Diode
10. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบและการประจุไฟ ทําให้อายุการใช้แบตเตอรีย่ าวนานเป็ นพิเศษ พร้อมทัง้ ใช้แบตเตอรี่ 6-12 V/7-21 Amp คุณภาพสูง
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็ น Poly Crytalline และได้มาตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พร้อมทัง้ มีสาร EVA
ทําให้ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี และมาพร้อมกับ Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทําให้เก็บพลังงานได้นาน
ขึน้ แม้ไม่มแี สงแดดสูงสุด 3 วัน
12. การจับยึดโคมไฟกระพริบโซล่าเซลกับเสายึดได้โดยไม่ตอ้ งเจาะเสา หรือต้องการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมีเสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 นิ้ว หนา 2-6 มม.

* จํานวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,165, 200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรือสังทํ
่ าตามสเปคที ่
ต้องการ

BEAM COLOR

RED

YELLOW

White

White

White Halogen

Amount of LED
จํานวนหลอด

60,90, 128,130, 150,168,
200, 260, 300, 400

60,90, 128,130, 150,168,
200, 260, 300, 400

200, 260, 300, 400

1

1

Body

TYPE

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED

Florescent

Halogen

Power LED /Lamp

Max 5-20 W

Max 5-20 W

Max 20 W

14-50 W

32-55 W

LIFE TIME (h)/ความสว่าง

100,000 / >2,100,000 mcd

100,000 / >2,100,000 mcd

100,000

8,000

8,000

LENs

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

-

Polycarbonate

POWER (Max) solar cell

5-20 Wattsอายุ >20 ปี

5-20 Wattsอายุ >20 ปี

10-50 Wattsอายุ >20 ปี

40-160 Wattsอายุ >20 ปี

Solar(Vmp)/Battery Voltage

7-18VDC/6-12VDC 7-21
Ahrdeep cycle sealed

7-18VDC/6-12VDC 7-21
Ahrdeep cycle sealed

7-18VDC/6-12 V/40Ah
deep cycle sealed

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep
cycle sealed

WORKING TEMPERATURE

-10° C to 80º C

-10° C to 80º C

-10° C to 74º C

-10° C to 74º C

-10° C to 74º C

HOUSING

Polycarbonate

Polycarbonate

-

-

-

40-160 Wattsอายุ
>20 ปี
7-18VDC/6-12 V/50
-100Ah deep cycle
sealed

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55 และ 65

IP 55 และ 65

IP 55

IP55

IP55

DIAMETER LENs

100-400 mm.

100-400 mm.

-

-

-

DIMENSIONS

Max 500 mm.

Max 500 mm.

Max 5 m.

Max 5 m.

Max 5 m.

คุณสมบ ัติป้ายไฟกระพริบชนิด LED แบบ Solar Cell
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1. หลอด LED นําเข้าคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ า่ นการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับความสว่างสูงสุด 9300 mcdต่อหลอด
4. ความยาวคลื่นแสง (Wave Lengths) ทีอ่ ุณหภูม ิ Ta = 25 องศาเซลเซียส ณ กระแสปกติหลอด LED
- สีแดงที่ 630 นาโนเมตรหรือตามสัง่ - สีเหลืองที่ 592 นาโมเมตรหรือตามสัง่
5. แผ่นป้ายทําจากแผ่นอลูมเิ นียมมีความหนา 1.5-3 มม. พับกันนํ้าตามมาตรฐานระดับ IP 55
6. โคมไฟ (LED Signal Module) สามารถปรับให้ตดิ ได้ตามช่วงกลางคืนได้ เพือ่ ให้แสงทีเ่ ข้าตามากทีส่ ดุ และดับได้เองในช่วงเวลากลางวัน
7. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมระบบไฟได้มากยิง่ ขึน้ กว่าปกติ 3 เท่า
8. ระบบปรับวิธกี ารกระพริบได้มากกว่า 2-10 รูปแบบ เช่น กระพริบซ้อนกัน กระพริบ 1-3 จังหวะต่อเนื่องกระพริบแบบสลับป้ายล่างป้ายบน แบบฮาโลเจนเป็ นต้น
พร้อมทัง้ ปรับช้า-เร็ว ได้ตงั ้ แต่ 30 ครัง้ ต่อนาทีถงึ 120 ครัง้ ต่อนาที เพือ่ ให้เหมาะสมทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูง และกระตุน้ ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะได้ดเี ยีย่ ม
9. ไฟ LED Signal Module ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์จา่ ยไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอายุการใช้งานหลอดทีค่ วามสว่างคงเดิมและมี Bypass Diode
10. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบและการประจุไฟ ทําให้อายุการใช้แบตเตอรีย่ าวนานเป็ นพิเศษ พร้อมทัง้ ใช้แบตเตอรี่ 6-12 V/2.3-12 Amp คุณภาพสูง
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็ น Poly Crytalline และได้มาตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พร้อมทัง้ มีสาร EVA ทําให้
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และมาพร้อมกับ Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทําให้เก็บพลังงานได้นานขึน้ แม้ไม่ม ี
แสงแดดสูงสุด 3 วัน
12. การจับยึดโคมไฟกระพริบโซล่าเซลกับเสายึดได้โดยไม่ตอ้ งเจาะเสา หรือต้องการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมีเสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 นิ้ว หนา 2-6 มม.

* จํานวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,165, 200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรือสังทํ
่ าตามสเปคทีต่ อ้ งการ
ป้ายหัวเกาะ

ป้ายให้เบีย่ งซ้ายหรือขวา

ป้ายลูกศรติดหลังรถ

ป้ายระวังทางโค้ง

ป้ายคนเดินข้ามถนน

Amount of LED
จํานวนหลอด

130, 150,168, 200, 260, 300

130, 150,168, 200, 260, 300

300, 400, 600, 800, 1000

100, 150,168, 200

130, 150,168, 200

BEAM COLOR

Body

TYPE

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

Power LED /Lamp

Max 5-20 W

Max 5-20 W

Max 5-20 W

Max 5-20 W

Max 5-20 W

LIFE TIME (h)/ความสว่าง

100,000 / >2,100,000 mcd

100,000 / >2,100,000 mcd

100,000

8,000

8,000

LENs

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

-

Polycarbonate

POWER (Max) solar cell

5-20 Wattsอายุ >20 ปี

5-20 Wattsอายุ >20 ปี

10-50 Wattsอายุ >20 ปี

40-160 Wattsอายุ >20 ปี

40-160 Wattsอายุ >20 ปี

Solar(Vmp)/Battery Voltage

7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep
cycle sealed

7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep
cycle sealed

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep cycle
sealed

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep
cycle sealed

7-18VDC/6-12 V/50100Ah deep cycle sealed

WORKING TEMPERATURE

-10° C to 80º C

-10° C to 80º C

-10° C to 74º C

-10° C to 74º C

-10° C to 74º C

HOUSING

Polycarbonate

Polycarbonate

-

-

-

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55 และ 65

IP 55 และ 65

IP 55

IP55

IP55

DIAMETER LENs

100-400 mm.

100-400 mm.

-

-

-

DIMENSIONS

Max 500 mm.

Max 500 mm.

Max 5 m.

Max 5 m.

Max 5 m.

บริษัทฯ เป็ น ผู้คิดค้นและพัฒ นามาอย่า งต่อ เนื่ อง ทํา ให้เ ครื่อ งนับ เวลาถอยหลัง ของบริษัทฯ เรามีคุณภาพสูง เหนื อคู่แ ข่ง และยัง
ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็ นแยกเล็กหรือแยกใหญ่ แบบกล่องเหล็กหรืออลูมเิ นียม ระบบปรับความสว่าง
อัตโนมัติทุกช่วงเวลา เพื่อให้ได้ความสว่างสูงสุด ระบบนับเวลาถอยหลังสามารถทํางานได้แม้มกี ารตัง้ เขียวกระพริบ และระบบตัดการทํางาน
สมบูรณ์แบบแม้มกี ารควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ หรือมีการตัง้ กระพริบแดงหรือเหลืองในเวลากลางคืน ซึ่งถ้าเป็ นของบริษทั อื่นๆ จะแสดงอาการ
ทํางานผิดปกติให้เห็น (ทํางานไม่ปกติ) เป็ นต้น
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ั
คุณสมบ ัติเครือ
่ งน ับเวลาถอยหล ังสญญาไฟ
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1. ตัวอักษรสีแดง สีเขียว สีเหลือง ทําจากหลอด LED ทีม่ คี วามส่องสว่างสูงมาก (ULTRA BRIGHT)
2. อายุการใช้งานหลอดไม่น้อยกว่า 100,000 ชั ่วโมง และผ่านตามมาตรฐาน ISO 9001
3. สามารถทํางานได้ตงั ้ แต่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 74 องศา ได้อย่างไม่มปี ญั หาใดๆ ตลอดเวลา
4. ตัวอักษรจํานวน 3 หลัก แบ่งเป็ นหน่วย นาที : วินาที หรือ วินาที อย่างเดียวก็ได้ (ทําได้ตามสัง)่
5. สามารถติดตัง้ ได้กบั ตูค้ วบคุมสัญญาณไฟจราจรทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และไม่มีผลกระทบใดๆ กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ
6. สามารถนับเวลาได้โดยไม่จาํ เป็ นจะต้องยกเลิกการตัง้ กระพริบของเขียวก่อนเปลีย่ นเป็ นเหลือง
7. ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ (แล้วแต่ส ั ่งทํา) ทีม่ คี วามแม่นยําสูง อุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ
8. อุปกรณ์ทุกชิน้ ส่วนไม่มกี ารขูดลบเบอร์ IC
9. ใช้ไฟจากหัวโคมไฟเขียว เหลือง แดง ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินสายจากตูค้ วบคุมและสามารถติดตัง้ ได้กบั ทัง้ เสาตรงและเสาเท้าแขน
10. จอนาฬิกาจะดับลงในกรณีทเ่ี ป็ นจังหวะไฟเหลืองกะพริบหรือแดงกะพริบในเวลากลางคืน
11. เมื่อเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการจราจรเองแทนระบบอัตโนมัติ การปล่อยสัญญาณไฟจราจรสีแดง ขีดตรงกลางของจอนับถอยหลังต้องเป็ นสีแดง
และเมื่อปล่อยสัญญาณไฟจราจรสีเขียว ขีดตรงกลางของจอนับถอยหลังต้องเป็ นสีเขียว เพือ่ ไม่ให้ผขู้ บั ขีย่ านพาหนะสับสน
12. ตัวกล่องทําจากเหล็กหรืออลูมเิ นียมหรือโพลีคาร์บอเนตพ่นอบกันสนิมสีดาํ กันนํ้า IP55
13. ตัวเลขมีขนาดความสูง 3 ขนาด คือ 1 ฟุต 1.5 ฟุต และ 2 ฟุตในกรณีพเิ ศษ
14. มีรปู แบบตัวเลขและการแสดงผลหลายลักษณะและสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงานและแยกทีต่ ดิ ตัง้
15. ซ่อมบํารุงได้งา่ ยจากการเปิดฝาจากด้านหน้าหรือด้านข้าง
16. จอนาฬิกาจะดับลง เมื่อมีการเปลีย่ นการควบคุมเป็ น ระบบ MANUAL
17. สามารถปรับตัง้ ให้เป็นการนับขึน้ ได้ในกรณีควบคุมเป็ นระบบ MANUAL (เป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน)
******มีระบบรับสัญญาณไร้สายในกรณี ที่ต้องการความถูกต้องและประสิ ทธิ ภาพมากที่สดุ ทุกกรณี แม้ควบคุมโดยเจ้าหน้ าที่
******มีวงจรควบคุมระดับความสว่างให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพทัง้ เวลากลางวันและกลางคืน (มีทงั ้ แบบอุณหภูมิและวัดตามแสง)
******เป็ นอุปกรณ์ เพิ่ มเติ ม

รายละเอียดในรุน
่ ยอดนิยม (Specification)
Series

Beam Color

Housing

LED Wavelengths

C12R

RED

อลูมเิ นียม/โพลี

630

750X450X90 mm.

C12RG

RED/GREEN

อลูมเิ นียม/โพลี

630/502

750X450X90 mm.

C12RYG

RED/YELLOW/GREEN

อลูมเิ นียม/โพลี

630/592/502

750X450X90 mm.

C18R

RED

อลูมเิ นียม/โพลี

630

1100x700x90 mm.

C18RG

RED/GREEN

อลูมเิ นียม/โพลี

630/502

1100x700x90 mm.

C18RYG

RED/YELLOW/GREEN

อลูมเิ นียม/โพลี

630/592/502

1100x700x90 mm.

C12R-F

RED

เหล็ก

630

750X450X90 mm.

C12RG-F

RED/GREEN

เหล็ก

630/502

750X450X90 mm.

C12RYG-F

RED/YELLOW/GREEN

เหล็ก

630/592/502

750X450X90 mm.

C18R-F

RED

เหล็ก

630

1100x700x90 mm.

C18RG-F

RED/GREEN

เหล็ก

630/502

1100x700x90 mm.

C18RYG-F

RED/YELLOW/GREEN

เหล็ก

630/592/502

1100x700x90 mm.

♦
♦

Dimensions

คุณภาพสูง สวยงาม มีขนาดและรุ่นให้เลือกมากที่สดุ ในเมืองไทย เพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณของหน่ วยงานของท่าน
เป็ นบริ ษทั เดียวที่เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟ ใช้งานได้กบั ตู้ทกุ รุ่นจริ งๆ

UNSEEN IN THAILAND
ปรับเปลีย่ นรูปแบบสินค้าได้ตามความต้องการ
เพือ่ ให้เหมาะสมกับนโยบายของประเทศไทย
ช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ของจังหวัดนัน้ ๆ

ผูอ
้ อกแบบ
ิ ธิบ ัตร
และจดอนุสท
ผูเ้ ดียวในประเทศ

ปลอดภ ัย และเทคโนโลยีอ ัจฉริยะ
(Safe and Smart Technology)

งานคุณภาพยอดเยี่ยมและเสียยากที่สดุ

เท
่าน
ั ้น

อุปกรณ์ทใ่ี ช้ควบคุมเป็ นอุปกรณ์คุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน บริษทั จึง
กล้ารับประกันเมือ่ สินค้ามีปญั หาในระยะประกันเปลีย่ นตัวใหม่ให้ทนั ที และหลังรับประกันบริษทั ยังรับแก้ไข ซ่อมแซม
ให้ทุกกรณี
AI Processor Control
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ในการควบคุมการทํางานของระบบทัง้ หมดใช้ Processor ในการวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพสูง จากการวิจยั
และพัฒนาของบริษทั มาเป็ นเวลานานจึงช่วยให้ทา่ นสามารถใช้งานได้งา่ ย และยังช่วยแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
ระบบ AI ทีฉ่ ลาดสุด
ต ัวตรวจจ ับยานพาหนะอ ัจฉริยะ (Smart Vehicle Detectors)
ระบบที่วจิ ยั และพัฒนาให้ใช้งาน เหมาะสมทุกกรณี เครื่องจึง
สามารถติดตัง้ ได้กบั ทุกสายลูป ทุกขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ยังปรับตัวให้เหมาะสมได้ตามสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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***ควบคุมไฟถนน 20 กิง่ ขึน้ ไปต่ อ 1 ชุด

ชุดควบคุมไฟกะพริ บ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. ควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2. สามารถ ตัง้ ความถีใ่ นการกะพริบได้ถงึ 9 ระดับ
3. หน่วยความจําถาวรจะจําค่าความถีใ่ นการกะพริบค่า
สุดท้ายและจะกลับมาทํางานทีค่ า่ เดิม เมือ่ ได้รบั
กระแสไฟฟ้าโดยไม่ตอ้ งตัง้ ค่าความถีใ่ หม่
4. ควบคุมการทํางานด้วยวงจร Astable Square
wave สามารถตัง้ ความถีไ่ ด้แบบ Analog
5. จ่ายไฟด้วยโซลิดสเตท ขนาด 12 แอมป์ 220 โวลท์
โดยใช้ ออปโต (OPTO) ของโมโตโรล่า
(MOTOROLA)
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ชุดควบคุมการตัง้ เวลา เพื่อควบคุมไฟถนน
มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. ควบคุมการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง
2. ตัง้ เวลาปิด-เปิดได้ 2 ช่วงเวลา ทํางานอัตโนมัติ เปิ ด-ปิ ด
ตามแสงธรรมชาติ จึงช่วยประหยัดพลังงาน
3. มีชุด LDR ตรวจจับแสงอัตโนมัตเิ พือ่ ทํางานในเวลากลางคืน
อัตโนมัติ
4. มีการคํานวณวงจรสนับเบอร์ใช้ควบคุม ป้องกันชุดควบคุม
สัญญาณไฟกะพริบและยืดอายุหลอดไฟได้อีก 20 %
5. ควบคุมไฟถนนด้วย Magnetic ในรุน่ FT30 และ FT60

โคมไฟถนนแบบ LED มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1.มีจาํ นวนหลอด led ตัง้ แต่ 100-400 หลอด
2.ความสว่างเทียบเท่าหลอดไฟฮาโลเจนถึง 80 W
3.มีรปู แบบโคมให้เลือกได้หลายรูปแบบ
4.อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชม.

ตุก๊ ตาคนเดิ นข้ามถนน มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1.ทําจากหลอด LED คุณภาพสูง
2.มีทงั ้ แบบคนเดินได้และเดินไม่ได้
3.สามารถติดตัง้ จอนับถอยหลังสําหรับทาง
ข้ามเพิม่ ได้ภายหลัง
4.สามารถติดตัง้ ได้ทงั ้ รวมกับสีแ่ ยกหรือเฉพาะ
บริเวณทางข้ามได้
5.ตัวคนวิง่ เดินสวยงามและสามารถเดินเร่งได้

ไฟมุดถนน มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
ไฟมุดถนน พลังงานแสงอาทิตย์เช้าเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์กลางคืน
เปิดกระพริบเองอัตโนมัตเิ ช้าอีกวันรุง่ ขึน้ ก็จะปิ ดเองอัตโนมัติ วันไหนฟ้า
คลึม้ ยังใช้ตดิ ต่อกันได้อกี 3-5 วัน ตัวไฟมุดถนน เป็ นเรซิน่ หล่อทนทาน
แข็งแรงไม่ตอ้ งใช้ต่ออุปกรณ์ใดเพิม่

ไฟแฟรตเตือนรอบตัว LED มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. 12-24VDC. กินกระแสน้อยมาก 50 mA.LED
2. ใช้กระพริบเตือนมองเห็นได้รอบตัว ไม่เหมือนไฟจราจร มองเห็นด้าน
เดียว
3. มีให้เลือกถึง 3 สี ดังนี้ สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง ขนาด 90 x 100 mm.
ไฟฉุกเฉิ นวาบวับ LED มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. เลนส์ทาํ จากโพลีคาร์บอเนต
2. สามารถใช้ไฟฟ้า 12-24 VDC.100mA
3. สามารถต่อใช้งานกับโซล่าเซล
4. อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชม.

เครื่องสแกนตรวจจับวัตถุโลหะ มีคณ
ุ สมบัตงั นี้
1. ใช้ตรวจวัตถุได้ทุกชนิดเหมือนทีใ่ ช้ในสนามบิน
ทุกประเทศ
2. สามารถปรับได้ทงั ้ ระบบเสียงปิ๊ ดๆๆๆ
3. มีสวิทช์เลือก ระบบสัน่
4. เหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัย ตรวจอาวุธ
ตรวจวัตถุระเบิดต่างๆ

ชุดควบคุมการประจุ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. ตัวควบคุมการใช้งานของ พลังแสงอาทิตย์ 150 Watts.
2. สามารถทนกระแสได้ 150 วัตต์
3. ตัวเครือ่ งเป็ นอลูมเิ นียมระบายความร้อนได้ดี
4. ประหยัดคุม้ ค่ากับการใช้งานระยะยาว
5. ขนาด 130 x 160 x 30 mm.
6. มีทงั ้ แบบ 12V. และ 24V.

ผลงานที่ผ่านมา สถานที่ตดิ ตั้งสิ นค้ าของบริษทั ฯ ในจังหวัดต่ างๆ ดังนี้
1. เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405
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2. เทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขที่ 147 ถนน ศรี ณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045246060 โทรสาร 04525523
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3. บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ม. 8 ถ. วิภาวดีรังสิ ต แขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 0-2973-3436-40
โทรสาร 0-2552-8065

4. องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ
38 หมู่ 11 ถนนรอบอ่าง 3144 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 0-3834-1787
5. เทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่ต้ งั 1 ถนนสุ ทธิภิรมย์ ตําบลปากนํ้า อําเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย ์ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 02 - 38910180-9 FAX 02 - 3891011

6. แขวงการทางตรัง สํานักทางหลวงที่ 14 (นครศรี ธรรมราช)
116 หมู่.6 ถนนนเพชรเกษม ตําบลนาตาล่วง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

ผลงานที่ผ่านมา สถานที่ตดิ ตั้งสิ นค้ าของบริษทั ฯ ในจังหวัดต่ างๆ ดังนี้
7. เทศบาลเมืองสุ รินทร์
16 ถนน กรุ งศรี ใน ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117 ต่อ 3
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8. เทศบาลนครระยอง
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121 ถ.ตากสิ นมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสาร 0-3887-0091

9. แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 สํานักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง
ต.สุ เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053)278700
แฟ๊ กซ์ (053)277017.

10. แขวงการทางกําแพงเพชร กรมทางหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร. เบอร์โทรศัพท์ : 0-5584-0747 ต่อ 20
11. อื่นๆ อีกมาก

บริ ษทั เจเนอเรชัน่ ดิ จิตอล เทคโนโลยี จํากัด
GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตําบล คลองสาม อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788
Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com

