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ร ับซอ
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ุ ของเมืองไทย

ผลิตภัณฑ์ทร่ี บั ซ่อม เช่น
ตูส้ ญ
ั ญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟ เครื่องนับเวลาถอยหลัง โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
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ปัญหา

แก้ปญ
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ตูส้ ญ
ั ญาณไฟจราจรเก่า
เป็ นตูน้ าเข้าหรือซ่อมยากซึง่ ผูข้ ายเดิม
หมดสัญญารับประกัน
ผูข้ ายเดิมทิง้ งาน
ซือ้ ตูใ้ หม่ราคา 1xx,xxx บาท
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สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ผลิตโดยคนไทย

ก้าวล้านาสมัย

คุณภาพเยีย่ ม

ใช้ตสู้ ญ
ั ญาณไฟจราจร ยีห่ อ้ GENDIT
มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย
กว่าซือ้ ใหม่ทงั ้ หมด
เปลีย่ นอุปกรณ์งา่ ย
ภายใน 1 ช.ม.
ป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุ
ปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนน
ผลิตโดยคนไทย ซ่อมบารุงง่ายมากๆ

คุณสมบ ัติทว่ ั ไปของ Digital Processor Control
วิธกี ารควบคุมการทางานหลอด LED ทางบริษทั ฯ ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์คุณภาพสูงมาตรฐาน ISO 9001 ทางาน
ในลักษณะ Pulse Forward Current ทาให้มกี ารส่องสว่างสูง มากกว่ามาตรฐาน ITE ถึง 2 เท่า และสามารถควบคุมการ
ส่องสว่างในช่วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมกับแสงธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ ยังเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
กว่าเดิม และยังมีระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า และสัญญาณรบกวน รวมทัง้ ควบคุมการแบบทางาน
แบบพิเศษ Safe Eye Technology Control เพื่อรักษาสายตาผูข้ บั ขีย่ านพาหนะ (เอกสิทธิของบริ
ษทั ฯ)
์

อายุการใชง้ านยาวนาน (Long-Term Degradation)
ด้วยหลอด LED คุณภาพสูงรวมทัง้ ชุดควบคุม Digital Control ทาให้อายุการใช้งานยาวนานเป็ นพิเศษ ความเสื่อมของอุปกรณ์จงึ น้อยลง การ
บารุงรักษาจึงไม่จาเป็ นซึง่ เมื่อเทียบกับการทางานของยีห่ อ้ อื่นๆ ทาให้ประหยัดต้นทุนการดูแลรักษาได้มากกว่าหลายเท่าตัว

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

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน

ระบบไฟมาตรฐาน คือ

Technical Data

LED-MAN

LED-R

LED-Y

LED-G

LED-RT

LED-GT

LED-RGT

LED-X

BEAM COLOR

RED/GREEN

Red

Green

Yellow

Red Arrow

Ged Arrow

Two tone

Red Cross And
Green Arrow

LED TYPE

AllGap/InGan

AllnGaP

InGan

AllnGaP

AllnGaP

InGan

AllnGaP/Ingan

AllnGaP/Ingan

LED WAVELENGTHS

630/500

615-635

495-510

585-595

615-635

495-510

630/502

630/502

LUMINOUSITY INTENSITY
(mcd)

830,000 - 1,400,000

864,900 - 4,826,700

864,900 - 4,826,700

864,900 - 4,826,700

595,000 - 2,315,000

595,000 - 2,315,000

1,100,000 x 2

595,000 - 892,000

LIFE TIME (hr)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

LED

90-160

200-519
93

200-519
93

200-519
93

90-249
64

90-249
64

124,125

76/96
64/66

LENS

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

POWER (Max)

7-12 Watts

10-25 Watts

10-25 Watts

10-25 Watts

7-15 Watts

7-15 Watts

9 x 2 Watts

7 -10 Watts

INPUT VOLTAGE

12-220V

110-260V

110-260V

110-260V

110-260V

110-260V

110-260V

110-260V

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

-10º C to 80º C

HOUSING

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

IP 55,66

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

360x360x250
280x280x160

DIMENSIONS (mm.)

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ
โคมไฟถนน

จราจรแบบโซล่าเซลล์
เครื่องประจุไฟโซล่าเซลล์
พร้อมทัง้ ตัง้ เวลาเปิด-ปิ ด
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โคมไฟกระพริบ

ั
สญญาณเตื
อน

ตุก
๊ ตาคนข้ามถนน

คุณสมบ ัติทว่ ั ไป
1. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึน้
2. สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องทุกวันไม่น้อยกว่า 12 ชัวโมงต่
่
อวัน หรืออากาศปิด ได้สงู สุด 2 วัน
3. ในรุ่นที่ใช้หลอด 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 เปิด-ปิด ได้หลายช่วงเวลาในแต่ละวันโดยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเลือกการใช้งาน เปิด-ปิด ตามแสงได้
7. แบตเตอรีส่ ามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 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 ระสิทธิภาพสูงทาให้เก็บพลังงานได้นานขึน้
แม้ไม่มแี สงแดดหลายวัน
9. มีจอ LCD เพื่อใช้ในการตัง้ การทางาน
10. ออกแบบมาให้สามารถใช้ในทีร่ อ้ นชืน้ ได้เป็ นอย่างดีโดยตู้ควบคุมส่วนกลางสามารถกันน้ าได้ และสามารถทางานได้แม้น้ า
ท่วมเกินกว่า 1 เมตร(เฉพาะรุน่ )
11. เครือ่ งสามารถทางานได้เป็ นปกติเมือ่ ฝนตกหนักหรือเกิดฟ้าผ่า
12. เสาโคมไฟถนนสวยงามทนทาน
13. สามารถเลือกโคมไฟทีใ่ ช้ต่อเข้ากับระบบได้หลายแบบตามความต้องการ

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน

คุณสมบ ัติโคมไฟกระพริบชนิด LED แบบ Solar Cell
1. หลอด LED นาเข้าคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับความสว่างสูงสุด 9300 mcdต่อหลอด
4. ความยาวคลืน่ แสง (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 ุด 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 ลคทรอนิกส์จ่ายไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอายุการใช้งานหลอดทีค่ วามสว่างคงเดิมและมี Bybass Diode
10. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบและการประจุไฟ ทาให้อายุการใช้แบตเตอรีย่ าวนานเป็นพิเศษ พร้อมทัง้ ใช้แบตเตอรี่ 6-12 V/7-21 Amp คุณภาพสูง
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็น Poly Crytalline และได้มาตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พร้อมทัง้ มีสาร EVA
ทาให้ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี และมาพร้อมกับ Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทาให้เก็บพลังงานได้นาน
ขึน้ แม้ไม่มแี สงแดดสูงสุด 3 วัน
12. การจับยึดโคมไฟกระพริบโซล่าเซลกับเสายึดได้โดยไม่ตอ้ งเจาะเสา หรือต้องการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมีเสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 นิ้ว หนา 2-6 มม.

* จานวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,161,165,200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรือสังท
่ าตามสเปค
ทีต่ อ้ งการ

BEAM COLOR

RED

YELLOW

White

White

White Halogen

Amount of LED
จำนวนหลอด

60,90, 128,130, 150,161,168,
200, 260, 300, 400

60,90, 128,130, 150,161,168,
200, 260, 300, 400

200, 260, 300, 400

1

1

Body

TYPE

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED

Florescent

Halogen

Power LED /Lamp
LIFE TIME (h)/ควำมสว่ำง

Max 5-20 W
100,000 / >2,100,000 mcd

Max 5-20 W
100,000 / >2,100,000 mcd

Max 20 W
100,000

14-50 W
8,000

32-55 W
8,000

LENs

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

-

POWER (Max) solar cell

5-20 Wattsอำยุ >20 ปี

5-20 Wattsอำยุ >20 ปี

10-50 Wattsอำยุ >20 ปี

40-160 Wattsอำยุ >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

Polycarbonate
40-160 Wattsอำยุ
>20 ปี
7-18VDC/6-12
V/50-100Ah 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.

คุณสมบ ัติป้ายไฟกระพริบชนิด LED แบบ Solar Cell
1. หลอด LED นาเข้าคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับความสว่างสูงสุด 9,300 mcd ต่อหลอด
4. ความยาวคลืน่ แสง (Wave Lengths) ทีอ่ ุณหภูม ิ Ta = 25 องศาเซลเซียส ณ กระแสปกติหลอด LED
- สีแดงที่ 630 นาโนเมตรหรือตามสัง่ - สีเหลืองที่ 592 นาโมเมตรหรือตามสัง่
5. แผ่นป้ายทาจากแผ่นอลูมเิ นียมมีความหนา 1.5-3 มม. พับกันน้าตามมาตรฐานระดับ IP 65
6. โคมไฟ (LED Signal Module) สามารถปรับให้ตดิ ได้ตามช่วงกลางคืนได้ เพือ่ ให้แสงทีเ่ ข้าตามากทีส่ ุด และดับได้เองในช่วงเวลากลางวัน
7. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมระบบไฟได้มากยิง่ ขึน้ กว่าปกติ 3 เท่า
8. ระบบปรับวิธกี ารกระพริบได้มากกว่า 2-10 รูปแบบ เช่น กระพริบซ้อนกัน กระพริบ 1-3 จังหวะต่ อเนื่องกระพริบแบบสลับป้ายล่างป้ายบน แบบฮาโลเจนเป็ นต้น
พร้อมทัง้ ปรับช้า-เร็ว ได้ตงั ้ แต่ 30 ครัง้ ต่อนาทีถงึ 120 ครัง้ ต่อนาที เพือ่ ให้เหมาะสมทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูง และกระตุน้ ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะได้ดเี ยีย่ ม
9. ไฟ LED Signal Module ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์จ่ายไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอายุการใช้งานหลอดทีค่ วามสว่างคงเดิมและมี Bypass Diode
10. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบและการประจุไฟ ทาให้อายุการใช้แบตเตอรีย่ าวนานเป็นพิเศษ พร้อมทัง้ ใช้แบตเตอรี่ 6-12 V/2.3-12 Amp คุณภาพสูง
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็น Poly Crytalline และได้มาตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พร้อมทัง้ มีสาร EVA ทาให้
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และมาพร้อมกับ Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทาให้เก็บพลังงานได้นานขึน้ แม้ไม่ม ี
แสงแดดสูงสุด 3 วัน
12. การจับยึดโคมไฟกระพริบโซล่าเซลกับเสายึดได้โดยไม่ตอ้ งเจาะเสา หรือต้องการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมีเสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 นิ้ว หนา 2-6 มม.

* จานวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,165, 200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรือสังท
่ าตามสเปคที่
ป้ายหัวเกาะ

ป้ายให้เบี่ยงซ้ายหรือขวา

ป้ายลูกศรติดหลังรถ

ป้ายระวังทางโค้ง

ป้ายคนเดินข้ามถนน

Amount of LED
จานวนหลอด

100, 150,168, 200

130, 150,168, 200, 260, 300

300, 400, 600, 800, 1,000

100, 150,168, 200

130, 150,168, 200

TYPE

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

LED AllnGaP

Power LED /Lamp

220 v. or solar Max 5-20 W

220 v. or solar Max 5-20 W

220 v. or solar Max 5-20 W

220 v. or solar Max 5-20 W

220 v. or solar Max 5-20 W

LIFE TIME (h)/ความสว่าง

100,000 ช.ม. / >900,000 mcd

100,000 ช.ม. / >900,000 mcd

100,000 ช.ม. / > 2,100,000 mcd

100,000 ช.ม. / >700,000 mcd

100,000 ช.ม. / >900,000 mcd

Sticker Type

สะท้อนแสง 3 M หรือ Diamond Grade

สะท้อนแสง 3 M หรือ Diamond Grade

สะท้อนแสง 3 M หรือ Diamond Grade

สะท้อนแสง 3 M หรือ Diamond Grade

สะท้อนแสง 3 M หรือ Diamond Grade

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/50-100Ah 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

BEAM COLOR

Body

HOUSING

อลูมเิ นียมหนา 2 ม.ม.

อลูมเิ นียมหนา 2 ม.ม.

อลูมเิ นียมหนา 2 ม.ม.

อลูมเิ นียมหนา 2 ม.ม.

อลูมเิ นียมหนา 2 ม.ม.

PROTECTIVE SYSTEM

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

Flash Format

ปรับรูปแบบการกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบการกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบการกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบการกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบการกระพริบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ิ
คุณสมบ ัตินาฬกาจ
ับเวลางานรถแข่ง งานวิง่ หรืออืน
่ ๆ
1. หลอด LED นาเข้าคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชัวโมง
่ พร้อมทัง้ ป้องกันแสง UV
2. เป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและออกแบบโดยผูผ้ ลิตทีผ่ ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
3. หลอด LED ทีใ่ ห้แสงผลิตจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium Phosphidee ) ระดับความสว่างสูงสุด 9,300 mcd ต่อหลอด
4. ความยาวคลืน่ แสง (Wave Lengths) ทีอ่ ุณหภูม ิ Ta = 25 องศาเซลเซียส ณ กระแสปกติหลอด LED
- สีแดงที่ 630 นาโนเมตรหรือตามสัง่ - สีเหลืองที่ 592 นาโนเมตร -สีเขียวที่ 500 นาโนเมตหรือตามสัง่
5. แผ่นป้ายทาจากแผ่นสแตนเลสสวยงามและติดฟิมล์เพิม่ เติมได้ เพือ่ สีสนั ต่างๆ สามารถแกะออกได้เมือ่ ต้องการ น้ าตามมาตรฐานระดับ IP 55
6. นาฬิกาจับเวลาสามารถปรับให้ตดิ สว่างน้อยลงช่วงกลางคืนได้เพือ่ ให้แสงเหมาะสมมากทีส่ ุดและถ่ายรูปสวยและช่วงเวลากลางวันก็สว่างมากขึน้ ได้มากๆ เช่นกัน
7. ชุดควบคุมระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU คุณภาพสูง เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมระบบไฟได้มากยิง่ ขึน้ กว่าปกติ 3 เท่า
8. ตั้งเวลานับขึ้น เป็ นนาฬิกา แสดงอุณหภูมิได้ เห็นชัดเจนมากจากระยะไกล ควบคุมทุกอย่างจาก รี โมท ระยะไกล 50-100 เมตร และรี โมทจะใช้เฉพาะจอของใครของมันเท่านั้นไม่กวนกันเมื่อมีหลายจอ
9. ไฟ LED Signal Module ใช้อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์จ่ายไฟแบบ Pulse Forward Current ยืดอายุการใช้งานหลอดทีค่ วามสว่างคงเดิม
10. วัสดุทากระจกทาจาก โพลีคาร์บอเนต แท้ๆ หนา 2 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงมาก ตีไม่แตก ไม่ตดิ ไฟ ไม่ซดี จาง รวมทัง้ กัน UV ให้กบั หลอดได้ดอี กี ด้วย
11. ระบบไฟ สามารถใช้งานได้ทาแบบ ไฟ 220 โวลท์ ทัวไป
่ หรือ ต้องการเอาไว้บนรถยนต์กส็ ามารถใช้ไฟ 12 โวลท์ ได้ทนั ที
12. จานวนแถว LED มีทงั ้ แบบ 2 แถว และ 3 แถว โดยการเรียงหลอดเป็นแบบขนานกัน ป้องกันหลอดดับได้ดี รวมทัง้ ทัง้ สองแบบสามารถมองเห็นได้ชดั เจนมากใน
ระยะไกล สูแ้ ดดได้เป็นอย่างดี เพราะหลอด LED ทามาเฉพาะกับงาน Traffic อยู่แล้ว

BEAM COLOR

ตัวเลข 8 นิ้ว 1 ด้าน

ตัวเลข 8 นิ้ว 2 ด้าน

ตัวเลข 10 นิ้ว 1 ด้าน

ตัวเลข 10 นิ้ว 2 ด้าน

Countdown On TV

Amount of LED
จานวนหลอด

420 หลอด

840 หลอด

630 หลอด

1260 หลอด

ใช้ต่อเข้ากับ TV ทุกชนิด

TYPE

LED ปรับความสว่าง Auto

LED ปรับความสว่าง Auto

LED ปรับความสว่าง Auto

LED ปรับความสว่าง 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)/ความสว่าง

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 ามาใช้

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

วัสดุทากล่อง(HOUSING)

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

สแตนเลสปลอดสนิม

พลาสติกกันน้า

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

Body

กระจกหน้าหน้าจอ

โพลีคาร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคาร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคาร์บอเนต 2 ม.ม.

โพลีคาร์บอเนต 2 ม.ม.

ไม่ม ี

PROTECTIVE SYSTEM

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

Mode

ปรับรูปแบบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

ปรับรูปแบบได้มากกว่า 5 รูปแบบ

บริษทั ฯ เป็ นผู้นาคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ป้ายแบ่งช่องทางกากบาทลูกศรของบริษัทฯ เรามีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่ง
และยังตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็ นแยกเล็กหรือแยกใหญ่ แบบกล่องเหล็กหรืออลูมเิ นียม ระบบปรับความสว่าง
อัตโนมัตทิ ุกช่วงเวลา เพื่อให้ได้ความสว่างสูงสุด

12 - 24 vac or Vdc

แรงดันไฟ

อุปกรณ์ส่องสว่าง
ของหลอด LEDs

กล่อง(Body)

สี (Color)

แดงหรือเขียว

ขนาด (Size)

หลอด LED 5 mm 30 องศา

จานวนหลอด ต่อป้าย

124 สีเขียว 124 สีแดง

ความเข้มของการส่องสว่าง

มากกว่า 2,000,000 mcd

อายุการใช้งาน

มากกว่า 100,000 ช.ม.

รูปแบบการติด

สีพร้อมกันหรือติดสีใดสีหนึ่ง

ระยะเวลา

เปิดตลอด 24 ชัวโมง
่

ระยะมองเห็น

ประมาณ 1,500 เมตร

ขนาด ป้าย

75 x 75 x 30 cm

สี

ดา

ลักษณะด้านหน้า

โพลีคาร์บอเนต 100 %

เลือกรูปแบบการติด

ทางานร่วมกับตู้ ทีจ่ ่ายไฟ 12-220 โวทล์ได้
และเพิม่ เติมระบบ Rs-485 ได้

มีไฟแสดงสถานะทีป่ ้ าย

ได้

การทางาน

บริษัทฯ เป็ นผู้นาคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เครื่องนับเวลาถอยหลังของบริษัทฯ เรามีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่ง และยัง
ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็ นแยกเล็กหรือแยกใหญ่ แบบกล่องเหล็กหรืออลูมเิ นียม ระบบปรับความสว่างอัตโนมัติ
ทุกช่วงเวลา เพื่อให้ได้ความสว่างสูงสุด ระบบนับเวลาถอยหลังสามารถทางานได้แม้มกี ารตัง้ เขียวกระพริบ และระบบตัดการทางานสมบูรณ์
แบบแม้มกี ารควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ หรือมีการตัง้ กระพริบแดงหรือเหลืองในเวลากลางคืน ซึ่งถ้าเป็ นของบริษัทอื่นๆ จะแสดงอาการทางาน
ผิดปกติให้เห็น (ทางานไม่ปกติ) เป็ นต้น

ั
คุณสมบ ัติเครือ
่ งน ับเวลาถอยหล ังสญญาไฟ
1. ตัวอักษรสีแดง สีเขียว สีเหลือง ทาจากหลอด LED ทีม่ คี วามส่องสว่างสูงมาก (ULTRA BRIGHT)
2. อายุการใช้งานหลอดไม่น้อยกว่า 100,000 ชัวโมง
่ และผ่านตามมาตรฐาน ISO 9001
3. สามารถทางานได้ตงั ้ แต่อุณหภูม ิ -10 องศา ถึง 74 องศา ได้อย่างไม่มปี ญั หาใดๆ ตลอดเวลาไฟมาตราฐาน 110-260 Vac 20 W
4. ตัวอักษรจานวน 3 หลัก แบ่งเป็ นหน่วย นาที : วินาที หรือ วินาที อย่างเดียวก็ได้ (ทาได้ตามสัง)่
5. สามารถติดตัง้ ได้กบั ตูค้ วบคุมสัญญาณไฟจราจรทุกรุ่น ทุกยีห่ อ้ และไม่มผี ลกระทบใดๆ กับตูค้ วบคุมสัญญาณไฟ
6. สามารถนับเวลาได้โดยไม่จาเป็ นจะต้องยกเลิกการตัง้ กระพริบของเขียวก่อนเปลีย่ นเป็ นเหลือง
7. ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ (แล้วแต่สงท
ั ่ า) ทีม่ คี วามแม่นยาสูง อุปกรณ์นาเข้าจากต่างประเทศ
8. อุปกรณ์ทุกชิน้ ส่วนไม่มกี ารขูดลบเบอร์ IC
9. ใช้ไฟจากหัวโคมไฟเขียว เหลือง แดง ได้โดยไม่จาเป็ นต้องเดินสายจากตูค้ วบคุมและสามารถติดตัง้ ได้กบั ทัง้ เสาตรงและเสาเท้าแขน
10. จอนาฬิกาจะดับลงในกรณีทเี่ ป็ นจังหวะไฟเหลืองกะพริบหรือแดงกะพริบในเวลากลางคืน
11. เมือ่ เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการจราจรเองแทนระบบอัตโนมัติ การปล่อยสัญญาณไฟจราจรสีแดง ขีดตรงกลางของจอนับถอยหลังต้องเป็ นสีแดง
และเมือ่ ปล่อยสัญญาณไฟจราจรสีเขียว ขีดตรงกลางของจอนับถอยหลังต้องเป็ นสีเขียว เพือ่ ไม่ให้ผขู้ บั ขีย่ านพาหนะสับสน
12. ตัวกล่องทาจากเหล็กหรืออลูมเิ นียมหรือโพลีคาร์บอเนตพ่นอบกันสนิมสีดา กันน้า IP55
13. ตัวเลขมีขนาดความสูงมากกว่า 4 ขนาด คือ 8 นิ้ว 1 ฟุต 1.5 ฟุต และ 2 ฟุต และผลิตตามสังในกรณี
่
พเิ ศษ
14. มีรปู แบบตัวเลขและการแสดงผลหลายลักษณะและสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงานและแยกทีต่ ดิ ตัง้
15. ซ่อมบารุงได้งา่ ยจากการเปิดฝาจากด้านหน้าหรือด้านข้าง
16. จอนาฬิกาจะดับลง เมือ่ มีการเปลีย่ นการควบคุมเป็ น ระบบ MANUAL
17. สามารถปรับตัง้ ให้เป็ นการนับขึน้ ได้ในกรณีควบคุมเป็ นระบบ MANUAL (เป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน)
******มีระบบรับสัญญาณไร้สายในกรณีทตี่ อ้ งการความถูกต้องและประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ทุกกรณีแม้ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่
******มีวงจรควบคุมระดับความสว่างให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัง้ เวลากลางวันและกลางคืน (มีทงั ้ แบบอุณหภูมแิ ละวัดตามแสง)
******เป็ นอุปกรณ์เพิม่ เติม

รายละเอียดในรุน
่ ยอดนิยม (Specification)
Series

Beam Color

Housing

LED Wavelengths

Dimensions

C12R2,C12RG2,C12RYG2

RED-YELLOW-GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

550X450X80 mm.

C18R2,C18RG2,C18RYG2

RED-YELLOW-GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

800X700X80 mm.

C12R,C12RG,C12RYG

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

800X500X80 mm.

C18Rm,C18RGm,C18RYGm

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

960x570x80 mm.

C18R,C18RG,C18RYG

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

1000x600x80 mm.

C18Rb,C18RGb,C18RYGb

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

1100x700x80 mm.

C18Ra,C18RGa,C18RYGa

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

1400x700x80 mm.

C18R188, C18RG188,
C18RYG188

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

900x700x80 mm.

C18R1, C18RG1, C18RYG1

RED/YELLOW/GREEN

อลูมิเนียม/โพลี

630/592/502

500x700x80 mm.

F18R,F18RG,F18RYG

RED/YELLOW/GREEN

เหล็ก

630/592/502

1000x600x80 mm.

F12R,F12RG,F12RYG

RED/YELLOW/GREEN

เหล็ก

630/592/502

750x450x80 mm.

RED/YELLOW/GREEN

เหล็ก

630/592/502

500x700x80 mm.

F18R1, F18RG1, F18RYG1

คุณภาพสูง สวยงาม มีขนาดและรุ่นให้เลือกมากทีส่ ดุ ในเมืองไทย เพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณของหน่วยงานของท่าน

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)

งานคุณภาพยอดเยีย่ มและเสียยากทีส่ ุด

อุปกรณ์ทใ่ี ช้ควบคุมเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน บริษทั จึง
กล้ารับประกันเมือ่ สินค้ามีปญั หาในระยะประกันเปลีย่ นตัวใหม่ให้ทนั ที และหลังรับประกันบริษทั ยังรับแก้ไข ซ่อมแซม
ให้ทุกกรณี
AI Processor Control
ในการควบคุมการทางานของระบบทัง้ หมดใช้ Processor ในการวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพสูง จากการวิจยั
และพัฒนาของบริษทั มาเป็ นเวลานานจึงช่วยให้ท่านสามารถใช้งานได้งา่ ย และยังช่วยแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
ระบบ AI ทีฉ่ ลาดสุด
ต ัวตรวจจ ับยานพาหนะอ ัจฉริยะ (Smart Vehicle Detectors)
ระบบที่ว ิจยั และพัฒนาให้ใช้งาน เหมาะสมทุกกรณี เครื่องจึง
สามารถติดตัง้ ได้กบั ทุกสายลูป ทุกขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ยังปรับตัวให้เหมาะสมได้ตามสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

ชุดควบคุมการตัง้ เวลา เพือ่ ควบคุมไฟถนน
มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. ควบคุมการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง
2. ตัง้ เวลาปิด-เปิดได้ 2 ช่วงเวลา ทางานอัตโนมัติ เปิด-ปิด
ตามแสงธรรมชาติ จึงช่วยประหยัดพลังงาน
3. มีชุด LDR ตรวจจับแสงอัตโนมัตเิ พือ่ ทางานในเวลากลางคืน
อัตโนมัติ
4. มีการคานวณวงจรสนับเบอร์ใช้ควบคุม ป้องกันชุดควบคุม
สัญญาณไฟกะพริบและยืดอายุหลอดไฟได้อกี 20 %
5. ควบคุมไฟถนนด้วย Magnetic ในรุ่น FT30 และ FT60

***ควบคุมไฟถนน 20 กิ่ง ขึ้นไปต่อ 1 ชุด

โคมไฟถนนแบบ LED มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1.มีจานวนหลอด led ตัง้ แต่ 100-400 หลอด
2.ความสว่างเทียบเท่าหลอดไฟฮาโลเจนถึง 80 W
3.มีรปู แบบโคมให้เลือกได้หลายรูปแบบ
4.อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชม.
ตุ๊กตาคนเดินข้ามถนน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1.ทาจากหลอด LED คุณภาพสูง
2.มีทงั ้ แบบคนเดินได้และเดินไม่ได้
3.สามารถติดตัง้ จอนับถอยหลังสาหรับทาง
ข้ามเพิม่ ได้ภายหลัง
4.สามารถติดตัง้ ได้ทงั ้ รวมกับสีแ่ ยกหรือเฉพาะ
บริเวณทางข้ามได้
5.ตัวคนวิง่ เดินสวยงามและสามารถเดินเร่งได้

ไฟมุดถนน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
ไฟมุดถนน พลังงานแสงอาทิตย์เช้าเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์กลางคืน
เปิดกระพริบเองอัตโนมัตเิ ช้าอีกวันรุ่งขึน้ ก็จะปิดเองอัตโนมัติ วันไหนฟ้า
คลึม้ ยังใช้ตดิ ต่อกันได้อกี 3-5 วัน ตัวไฟมุดถนน เป็นเรซิน่ หล่อทนทาน
แข็งแรงไม่ตอ้ งใช้ต่ออุปกรณ์ใดเพิม่

ชุดควบคุมไฟกะพริบ มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2. สามารถ ตัง้ ความถีใ่ นการกะพริบได้ถงึ 9 ระดับ
3. หน่วยความจาถาวรจะจาค่าความถีใ่ นการกะพริบค่า
สุดท้ายและจะกลับมาทางานทีค่ ่าเดิม เมือ่ ได้รบั
กระแสไฟฟ้าโดยไม่ตอ้ งตัง้ ค่าความถีใ่ หม่
4. ควบคุมการทางานด้วยวงจร Astable Square
wave สามารถตัง้ ความถีไ่ ด้แบบ Analog
5. จ่ายไฟด้วยโซลิดสเตท ขนาด 12 แอมป์ 220 โวลท์
โดยใช้ ออปโต (OPTO) ของโมโตโรล่า
(MOTOROLA)

ไฟแฟรตเตือนรอบตัว LED มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. 12-24VDC. กินกระแสน้อยมาก 50 mA.LED
2. ใช้กระพริบเตือนมองเห็นได้รอบตัว ไม่เหมือนไฟจราจร มองเห็นด้าน
เดียว
3. มีให้เลือกถึง 3 สี ดังนี้ สีแดง สีน้าเงิน สีเหลือง ขนาด 90 x 100 mm.
ไฟฉุกเฉินวาบวับ LED มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เลนส์ทาจากโพลีคาร์บอเนต
2. สามารถใช้ไฟฟ้า 12-24 VDC.100mA
3. สามารถต่อใช้งานกับโซล่าเซล
4. อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชม.

เครือ่ งสแกนตรวจจับวัตถุโลหะ มีคุณสมบัตงั นี้
1. ใช้ตรวจวัตถุได้ทุกชนิดเหมือนทีใ่ ช้ในสนามบิน
ทุกประเทศ
2. สามารถปรับได้ทงั ้ ระบบเสียงปิ๊ดๆๆๆ
3. มีสวิทช์เลือก ระบบสัน่
4. เหมาะสาหรับรักษาความปลอดภัย ตรวจอาวุธ
ตรวจวัตถุระเบิดต่างๆ

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

ผลงานที่ผ่านมา สถานที่ติดตั้งสิ นค้ าของบริษัทฯ ในจังหวัดต่ างๆ
ดังนี้
1. เทศบำลนครนครศรี ธรรมรำช
ถนนรำชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสำร. 0-7534-7405
2. เทศบำลนครอุบลรำชธำนี
เลขที่ 147 ถนน ศรี ณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์ 045246060 โทรสำร 04525523
3. บริ ษทั ทำงยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหำชน)
เลขที่ 40/40 ม. 8 ถ. วิภำวดีรังสิ ต แขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 0-2973-3436-40
โทรสำร 0-2552-8065
4. องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงพระ
38 หมู่ 11 ถนนรอบอ่ำง 3144 ตำบลบำงพระ อำเภอศรี รำชำ
จังหวัดชลบุรี 0-3834-1787
5. เทศบำลนครสมุทรปรำกำร

ที่ต้งั 1 ถนนสุ ทธิภิรมย์ ตำบลปำกน้ ำ อำเภอ เมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัด สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณี ย ์ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 02 - 38910180-9 FAX 02 - 3891011
6. แขวงการทางตรัง สานักทางหลวงที่ 14 (นครศรี ธรรมราช)
116 หมู่.6 ถนนนเพชรเกษม ตาบลนาตาล่วง

7. เทศบำลเมืองสุ รินทร์
16 ถนน กรุ งศรี ใน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117 ต่อ 3
8. เทศบำลนครระยอง
121 ถ.ตำกสิ นมหำรำช ต.ท่ำประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสำร 0-3887-0091
9. แขวงกำรทำงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักทำงหลวงที่ 1 กรมทำงหลวง
ต.สุ เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053)278700
แฟ๊ กซ์ (053)277017.
10. แขวงการทางกาแพงเพชร กรมทางหลวง อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร. เบอร์โทรศัพท์ : 0-5584-0747 ต่อ 20
11. แขวงการทางพิษณุโลก, แขวงการทางภูเก็ต,แขวงการทางเลย,แขวงการ
ทางนครราชศรี มา, แขวงการทางมวกเหล็ก, แขวงการทางอุดรราชธานี
12. และ กรมทางหลวงชนบท บริ ษทั เอกชน และ อื่นๆ

รนุ่ ท
่ไี

คุณสมบ ัติทว่ ั ไปของตูค
้ วบคุมไฟจราจร GENDIT

ดร้ บั

รางว

ลั

ใหม่ล่าสุด ด้วยการประมวลผล Processor ความเร็ว 1.2 GHz มีขนาด Memory ถึง 64 GB
ขนาดการแสดงผล 1080P color display (65,000 + colors) กรณีทเ่ี ป็ นสี และ 720P display (256
gray) กรณี ท่ี เ ป็ น ขาวด า แสดงผลได้ ท ัง้ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษพร้ อ มไฟ Backlight
…………...ยากทีใ่ ครจะตามทัน

พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน
ระบบการทางาน (OPERATING MODES)
ทางานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ 16 bit
ควบคุมการทางานแบบไม่เรียงเฟส (Phase) ได้ตงั ้ แต่ 2—32 เฟสและมากกว่า 64 State
รูปแบบการเดินรถได้ถงึ 32 รูปแบบ พร้อมทัง้ มี Pilot light แสดงเป็นรูปแยกและเสียง Buzzer
สามารถตัง้ ระบบการทางานได้จากภายในตูด้ ว้ ยหน้าจอ *กราฟิกสี หรือ*LCD 20 x 4 หรือ *ภาษาไทย
ระบบทางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้(Auto Program) ตัง้ ได้สงู สุดถึง 80 โปรแกรมในหนึ่งวันอิสระและวันหยุด
มีระบบสารองพลังงานถึงสองชัน้ สารองได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็น Chip Real Time Clock
แป้นกดควบคุมติดตัง้ ทัง้ ภายในตูแ้ ละแบบ*ไร้สาย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีค่ วบคุมได้เองแม้อยู่กลางสีแ่ ยก
มีวงจรสนับเบอร์ ควบคุมและป้องกันภาคเอาต์พุต และช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอด 20 %
ระบบภาคเอาต์พุตออกแบบใหม่ ง่ายมากในการซ่อมบารุง 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
สามารถกาหนดเวลาการทางานในแต่ละเฟส(Phase) ได้ช่วงเวลา 1 – 1,000 วินาที
ทางานสัญ ญาณไฟเหลือ งกะพริบ สัญญาณไฟแดงกะพริบ สัญญาณไฟกะพริบเหลือ งทางเอกไฟกะพริบแดงทางโท
สัญญาณไฟแดงทุกแยกสัญญาณไฟ
ตัง้ จานวนครัง้ ทีไ่ ฟเขียวกะพริบก่อนเปลีย่ นเป็นไฟเหลือง (Green Blink) หรือสามารถตัง้ เวลาของเหลืองได้
ระบบประสานสัมพันธ์แบบไม่ใช้สาย (Cable less Linking) และประสานสัมพันธ์กบั ทางรถไฟ
*ระบบ Green Conflict และ Trice Short circuit
*ระบบเก็บข้อมูลลาดับเหตุการณ์การทางานเพือ่ เรียกดูบน PC และ LCD (Event Log data)
ระบบ *Vehicle actuate (VA) สามารถต่อตัวตรวจวัดได้ทุกแบบ และสามารถทางานกับโปรแกรมเร่งด่วนได้
*รองรับระบบ ATC และ UTC hurry call Mode

*สเปคบางอย่างมีเฉพาะในบางรุ่นหรือสามารถเพิม่ ได้กรุณาสอบถามบริษทั

คุณสมบ ัติพเิ ศษ (Special Specification)
บริษัท เจเนอเรชัน่ ดิจติ อล เทคโนโลยี จากัด ได้ก่อตัง้ มาเพื่อวิจยั และพัฒนา ผลิตทางด้านจราจรอย่างครบ
วงจร ระบบได้ผ่านการทดสอบและพัฒนามาอย่างยาวนาน และเป็ นผู้นาในสินค้าในหลายสายการผลิต เพื่อ
ป้องกันอุบตั เิ หตุจากความผิดพลาดของระบบควบคุม การทางานมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและเทีย่ งตรงทีส่ ุด อีก
ทัง้ ยังได้พฒ
ั นาเพื่อให้ยดื อายุการซ่อมแซมไปได้อกี นาน หรือถ้าหากมีการซ่อมบารุง ก็สามารถทาได้ง่าย ทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายลงไปได้อย่างมาก
บริษทั เจเนอเรชัน่ ดิจติ อล เทคโนโลยี จากัด GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุร-ี วังน้ อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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