
ระบบสองสวาง LED สำหรับอุตสาหกรรม

ทางออกของการประหยัดพลังงาน





สารบัญ

หนา 4 หลากหลายเร�องราวของระบบสองสวางสำหรับอุตสาหกรรมจาก PHILIPS

หนา 8 การบริการ ใหคำแนะนำแนวทางการใชหลอดไฟอยางมีประสิทธิผล

หนา 10 พื้นที่ ใชสอยตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม

 หนา 12   คลังสินคา

 หนา 16  พื้นที่การผลิตที่มีความสูงเพดานระหวาง 2.5 ถึง 6 เมตร

 หนา 20 พื้นที่การผลิตที่มีความสูงเพดานระหวาง 6 ถึง 12 เมตร

 หนา 24 หองควบคุมที่ทำงานตลอด 24 ชม. / 7 วัน

 หนา 28 พื้นที่สำนักงาน

 หนา 32 พื้นที่จอดรถ และถนน

หนา 36 ลักษณะโดยทั่วไปของสินคา

ระบบสองสวาง LED 3



แสงไฟไมเพียงแตใหความสวาง และไฟสองทางเทานั้น มันยังมีสวนชวยใหการทำงาน

เปนไปอยางราบรื่น เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเฝาระวังภัย และใหความ

ยืดหยุนในการใชพื้นที่ทำงานไดอยางเหมาะสมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

เวลาที่มีการประกาศปรับราคาพลังงานตางๆสูงขึ้น ระบบสองสวางที่ประหยัดพลังงานนี้

ยังชวยควบคุมคาใชจายดานพลังงานโดยไมลดประสิทธิภาพในการสองสวางลง เพื่อมุง

สูเปาหมายแหงความสำเร็จขององคกร ซึ่งเปนการสื่อถึงความรับผิดชอบตอองคกร

เราเชื่อมั่นกับประสิทธิภาพของชุดสองสวางชุดลาสุดนี้ ที่จะชวยลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ประหยัดคาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการสองสวาง เพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพการผลิต

ชุดไฟสองสวาง LED ของ PHILIPS ลงตัวกับทุกรูปแบบการใชงาน จนคุณสามารถ

ลืมรูปแบบระบบสองสวางแบบเดิมๆ ไปไดเลย 

ผลจากระบบสองสวางกับพนักงาน

และอุตสาหกรรมที่คุณคาดไมถึง
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ใหแสงสวางทำงาน

ไปพรอมกับคุณ

ดวยระบบสองสวางของ Philips เราถูกมุงเนนใน 3 สิ่งที่จำเปน

ตอการดำเนินงาน

• การใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิผลและยกระดับการผลิต

• รวมถึงกระบวนการผลิตที่ตองมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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จากการทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญตางๆ ทำใหเราเขาใจวาแสงสวาง

จะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของผูปฏิบัติงานภายใตแสงสวางนั้น

ดวยหลักการนั้นทำใหเราพัฒนาระบบสองสวางสำหรับพื้นที่ทำงานที่

เหมาะสม ระดับความสวางที่เหมาะสมมองเห็นไดชัดเจน ไมทำใหเกิด

การเมื่อยลาของดวงตา ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสิ่งตางๆไดอยางชัดเจน พวกเขา

ก็จะทำงานไดดีดวา

ในขณะที่ระบบสองสวางทั่วไปเริ่มเสื่อมสภาพใชการไมได แตระบบ

สองสวางของ Philips ยังคงใหความสวางตอเนื่องยาวนาน และให

แสงสวางคงที่ตลอดอายุการใชงาน ไมจำเปนตองหยุดการผลิตเพียง

เพื่อซอมบำรุงระบบสองสวาง ระบบสองสวาง LED จาก Philips

จะชวยใหคุณสามารถยืดระยะเวลาในการซอมบำรุงและสามารถ

วางแผนลวงหนาสำหรับการเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใชงานได

ดวยระบบสองสวางของ Philips ที่ทนทานและสามารถประมาณการ

อายุการใชงานได ไมตองเสี่ยงกับความเสียหายของระบบสองสวาง

ที่จะเกิดขึ้นอยางไมคาดฝน

เริ่มใชระบบสองสวาง LED

จาก Philips จะชวยใหคุณ

สามารถยืดระยะเวลาในการ

ซอมบำรุงและสามารถ

วางแผนลวงหนาสำหรับ

การเปลี่ยนทดแทนตาม

อายุการใชงานได

เริ่มตนใชระบบสองสวาง

ที่สรางบรรยาการการ

ทำงานที่ชัดเจน กระฉับ

กระเฉง และปลอดภัย

ธุรกิจของคุณจะไดประโยชนอะไร

จากการ UPGRADE มาใชหลอดไฟ LED?

1. การประหยัด

 พลังงาน

2. ยกระดับ

 ความปลอดภัย

3.เพิ่มผลผลิต

ณ ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจคอนขางรอนแรง มีความจำเปนตองลดตนทุนการผลิตใหไดมากที่สุด ซึ่งเปน

ตัวชี้วัดใหเห็นถึงผลกำไร ระบบสองสวางจาก Philips เปนทางเลือกที่งายกวาในการลดตนทุนการประกอบการ

การใชระบบสองสวางที่มีประสิทธิภาพสูงจะชวยลดตนทุนการดำเนินการไดสูงสุดถึง 53% เริ่มหันมาใชระบบ

สองสวางจาก Philips เพื่อลดตนทุนในการดำเนินการตั้งแตวันนี้

เริ่มตนใชระบบสองสวางที่ตอบโจทยที่ธุรกิจทานตองการ

เสียแตวันนี้ เริ่มประหยัดคาใชจายเสียแตวันนี้
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 อัพเกรด หลอดไฟ

ประเภทของระบบสองสวาง Philips อัพเกรด โคมไฟ

 ระบบควบคุม

 ตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา

การบริการใหคำแนะนำระบบสองสวาง Philips ออกแบบการวางระบบ

 การสนับสนุนจากภาครัฐ

การสนับสนุนดานการลงทุนจาก Philips รับปรึกษาการบริหารการเงิน

 การวางแผนจัดการโครงการ

การบริการงานโครงการวางระบบสองสวาง

 การติดตั้ง

 การโปรแกรมและรวมเขากับระบบอื่น

 ทดสอบและเริ่มใชงานระบบสองสวาง

 การสนับสนุนทั่วไป

การบริการดูแลและซอมบำรุงระบบสองสวาง

 การบำรุงรักษา

 การคงประสิทธิภาพการสองสวาง

 การขยายระยะเวลาการรับประกัน

จุดเดน          ขอกำหนดโดยพื้นฐาน
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ระบบไฟสองสวาง การบริการ      ระบบไฟที่ปรับปรุงใหม

ดวยสินคาและบริการที่ครบวงจรของเรา

ที่สามารถตอบโจทยความตองการทางธุรกิจ

ของคุณไดเปนอยางดี

การสนับสนุนดานการลงทุน

เราพรอมนำเสนอแผนการลงทุนที่โปรงใส ไรกังวล ดวยโปรแกรมการชำระเงิน

ที่เปนมิตรกับกระแสเงินสดหมุนเวียนของคุณ เพื่อใหคุณสามารถเลือกใช

ระบบสองสวางที่โดดเดน มีประสิทธิภาพสูง แมคุณจะมีงบประมาณที่จำกัด

เราสามารถนำเสนอแผนการชำระเงิน ซึ่งจะครอบคลุมตนทุนโครงการทั้งหมด

โดยกำหนดระยะเวลาการแบงชำระใหสอดคลองกับการคำนวณสวนตางของ

คาพลังงานที่ประหยัดได และลักษณะของกระแสเงินสดหมุนเวียนของคุณ

เพื่อใหคุณมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีตั้งแตวันแรกที่ใช

การบริการงานโครงการ

ทานคงจะไมเคยรวมงานกับผูรับเหมารายใดที่สามารถสรางสรรคระบบสองสวาง

ดั่งงานศิลปะ (state-of-the-art) ใหเปนจริงได การบริการงานโครงการของ

Philips สามารถดำเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปนการติดตั้งการ

ออกแบบใหเขากับสถานที่เพื่อใหไดสภาพแวดลอมการทำงานที่เหมาะสมรวมถึง

การออกแบบโปรแกรมการทำงาน ใหสอดคลองกับการใชงาน ไมวาทานจะใหเรา

จัดการทั้งระบบหรือทำงานรวมกับผูรับเหมาของทานไดอยางไมมีปญหา

การบริการใหคำแนะนำ

เราสามารถแจกแจงขอมูลถึงสถานการณระบบไฟสองสวางที่ใชงานกันอยูซึ่ง

จะโยงไปถึงความเปนไปได และประโยชนที่ไดรับจากการทดแทนดวยระบบ

สองสวางใหม ซี่งจะแสดงใหเห็นถึงการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

การเพิ่มพูนรายไดที่ยั่งยืน การบริการรวมถึงการตรวจสอบการใชพลังงานใน

ระดับความสวางที่แตกตางกันพรอมทั้งออกแบบใหเหมาะสมที่สุด เพื่อให

สอดคลองกับสภาพที่ทำงาน

การบริการดูแลและซอมบำรุง

เราเชื่อมั่นในความโดดเดน ทรงประสิทธิภาพ และอายุการใชงานที่ยาวนานของ

ระบบสองสวางของเรา และการบริการดูแลและซอมบำรุงของเราจะชวยใหคุณ

มั่นใจไดวาประสิทธิภาพของระบบสองสวางนี้จะคงอยูกับคุณตลอดอายุการใชงาน

คุณจะรูสึกอุนใจกับการบริการตางๆของเราที่จะเดินเคียงคูไปกับธุรกิจของคุณ

การบริการของเรา

สนับสนุนอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตน จนบรรลุตามเปาหมาย

เราสามารถใหบริการสนับสนุนทางดานระบบสองสวางเฉพาะดาน และสามารถรวมบริการตางๆ ตามความตองการของโครงการนั้นๆ เพื่อสงมอบการออกแบบ

ที่สมบูรณและการดำเนินการติดตั้งตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งความสำเร็จอยางสมบูรณ ทุกสิ่งที่คุณกำลังมองหาเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบสองสวางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทานสามารถติดตอตัวแทนขายระบบสองสวางจาก Philips พวกเรายินดีใหคำปรึกษาทาน
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อัพเกรดระบบสองสวาง

เพ�อนำไปสูการประหยัดพลังงานเสียแตวันนี้ 

อัพเกรดหลอดไฟ

เปลี่ยนจากการใชหลอดไฟธรรมดา

มาเปนหลอดไฟ LED เทคโนโลยี

ลาสุดจาก PHILIPS

อัพเกรดโคมไฟ

อัพเกรดโคมไฟดวยระบบสองสวาง LED

ดวยเทคโนโลยีลาสุดจาก PHILIPS

ระบบควบคุม

ระบบควมคุมการสองสวาง จะชวย

จัดการการใชพลังงานไดอยางสมดุลย

ลดการสิ้นเปลืองที่ไมจำเปน

กอนการอัพเกรด

ระบบสองสวาง
หลังการอัพเกรด

ระบบสองสวาง

ผลิตภัณฑระบบสองสวาง PHILIPS

จายในสวนที่ประหยัดได – เพ�อกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีกวา

ประหยัดไดตั้งแตวันแรกที่ ใช

ไมตองลงทุนดวยเงินกอน

ลดตนทุนลงไดชัดเจน

โครงสรางพื้นฐานของระบบสองสวางในรูปแบบใหม

ลดการปลอยคารบอนไดมากกวา

คาบำรุงรักษา

คาพลังงานไฟฟา

คาพลังงานไฟฟา

เงินลงทุน
โครงการ

เงินลงทุน
โครงการ

เงินลงทุน
โครงการ

คาบำรุงรักษา

คาพลังงานไฟฟา

คาบำรุงรักษา

คาพลังงานไฟฟา

คาบำรุงรักษา

คาพลังงานไฟฟา

คาบำรุงรักษา

คาพลังงานไฟฟา

คาบำรุงรักษา

เงินที่ประหยัดได เงินที่ประหยัดได เงินที่ประหยัดได

เงินที่ประหยัดได เงินที่ประหยัดได
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ผลิตภัณฑระบบสองสวางสำหรับอุตสาหกรรมของเรา สามารถชวยเพิ่มมูลคาไดในหลากหลายวิธีการผานพื้นที่ทำงานของคุณ ไมวาจะเปนพื้นที่

คลังสินคา พื้นที่สวนผลิต พื้นที่ในอาคาร และพื้นที่นอกอาคาร ในหนาถัดไป คุณจะเห็นถึงการวางระบบสองสวางในพื้นที่ 6 ประเภทของโรงงาน

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑที่นำเสนอตัวอยาง เปนเพียงสวนหนึ่งของผลิตภัณฑหลากหลายรุนที่พรอมจะตอบสนองความตองการของคุณ

ระบบสองสวางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เพ�อทุกพื้นที่กิจการของคุณ

01 คลังสินคา

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

02 พื้นที่การผลิตที่มีความสูงเพดาน

    ระหวาง 2.5 ถึง 6 เมตรเพดาน

    ระหวาง 2.5 ถึง 6 เมตร  

03 พื้นที่การผลิตที่มีความสูงเพดาน

    ระหวาง 6 ถึง 12 เมตร

    ระหวาง2.5 ถึง 6 เมตร
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04 หองควบคุมที่ทำงาน

    ตลอด 24 ชม. / 7 วัน

05 พื้นที่สำนักงาน

06 พื้นที่จอดรถ และถนน
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คลังสินคาโดยทั่วไปมักจะมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นไฟฟา

แสงสวางจึงเปนสวนสำคัญใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

อยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆจะทำในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง ในขณะที่

คุณยังเปดไฟแสงสวางในพี้นที่ที่ไมคอยไดใชงาน คุณสามารถจะลดการ

ใชพลังงานไดอีกไหม?

01: คลังสินคา
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ความคิดเพ�อสิ่งแวดลอม

เราทุกคนตองการมีสวนรวมรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนระบบ

สองสวางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตทวาสภาพแวดลอม

การทำงานในคลังสินคาจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ

คุณจึงตองพิจารณาระบบไฟสองสวางที่ลดการใชพลังงาน

แตยังคงสามารถใหระดับความสวางที่คุณตองการเพื่อการ

มองเห็นที่ชัดเจน

ระบบสองสวางจาก PHILIPS สามารถตอบสนองความตองการ

ของคุณทั้งสองดาน ไมเพียงแตจะสามารถลดคาใชจายของ

พลังงานไฟฟาและคาใชจายในการบำรุงรักษาเทานั้น ระบบยัง

ใหแสงสวางที่มีคุณภาพ ใหสีของวัตถุดูสดใสถูกตอง (Good

Color Rendering) เพื่อใหเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการทำงาน

สรางความประหลาดใจใหกับพนักงานและโลกใบนี้ไดอยางนา

อัศจรรย
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ระบบสองสวางที่ใชในหองเย็นที่เมือง Hastings ในคลังสินคาของ

Heinz Wattie’s เปนโคมไฟหลอดโซเดียม 400 วัตตที่ใชมานานกวา

20 ป ใชพลังงานไฟฟามากและมีคาบำรุงรักษาที่สูง และแสงสวางที่ได

ไฟยังจำกัด เนื่องจากอายุการใชงาน Heinz Wattie’s ตองการระบบ

สองสวางที่มีประสิทธิภาพสูงมาทดแทนของเดิม โคมไฟ GreenPerform

LED Highbays เปนระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคลังสินคานี้

ดวยการใชพลังงานที่นอยกวาและคาดูแลรักษาที่ต่ำกวาเนื่องมาจากอายุ

การใชงานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมงของหลอดไฟแบบ LED และ

หนวยงาน Energy Efficiency and Conservation Authority (EEC)

ใหการรับรอง Heinz Wattie’s สามารถประหยัดคาใชจายและคืนทุนได

ภายในระยะ 4 ป
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“พนักงานของ Heinz Wattie’s มองเห็นความแตกตางของระบบสองสวาง 

จาก Philips ทั้งในดานสีสันและความสวางไดอยางชัดเจน สิ่งนี้ชวยปรับปรุง 

สภาพแวดลอมในการทำงาน ทำใหพนักงานสามารถอานฉลากสินคาของ 

บรรจุภัณฑบน Forklift ไดโดยงายและชัดเจน”
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02. พื้นที่การผลิตที่มีความสูง

เพดานระหวาง 2.5 ถึง 6 เมตร

ในโลกของอุตสาหรรม แสงสวางคือหัวใจของการผลิต ประสิทธิภาพ

ของไฟสองสวางไมเพียงแตจะทำใหพนักงานตื่นตัวและจดจอตองาน

ที่ทำเทานั้น แตยังชวยใหมองเห็นอยางชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงาน เพิ่มผลผลิตลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไดผลผลิตมากขึ้น

เปนประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจน
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ในพื้นที่สายการผลิต การเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นแตยังคงรักษา

ความปลอดภัยในการทำงานถือเปนสิ่งที่สำคัญมากกวาพื้นที่

อื่นๆ อีกทั้งยังมีแรงกดดันในการลดการใชพลังงานไฟฟา

Philips สามารถชวยคุณไดดวยระบบสองสวางที่สามารถ

ตอบโจทยความตองการเหลานี้ไดอยางลงตัว

ไฟสองสวางชวยเพิ่มความปลอดภัยไปพรอมกับคาใชจายที่ลดลง

ปรับปรุงพื้นที่การผลิตของคุณดวยไฟฟาแสงสวางที่ดีขึ้นและลอง

สังเกตุความแตกตางที่เกิดขึ้นกับพนักงานของคุณลองเปลี่ยนมาใช

ระบบสองสวาง LED รุนลาสุด คุณจะพอใจในคาไฟฟาที่ลดลง

ทำใหระบบสองสวางฉลาดขึ้นดวยระบบควบคุมที่สามารถปรับ

เปลี่ยนไดตามกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ ทุกสิ่งเปนไปไดเมื่อใชระบบไฟ

สองสวางรุนลาสุดนี้จาก Philips
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“ถือเปนความลงตัวสำหรับเราที่ ไดรวมงานกับ Philips Lighting

ที่เปนผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑแสงสวางซึ่งตรงกับความตองการ

ของเรา และสามารถนำเสนอระบบสองสวางที่ความหลากหลาย

ใหตอบสนองกับทุกความตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยาง

สมบูรณแบบ”

ไมเพียงตองการระบบสองสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและใหบรรยากาศที่

สะดวกสบายในพื้นสำนักงานและพื้นที่การผลิตเทานั้น แตจะตองสอดคลอง

กับนโยบายดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย (Environmental,

Health and Safety: EHS) เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและมอบพื้นที่

ทำงานที่ปลอดภัยแกพนักงานอีกดวย

ทีมงานจาก Philips Lighting เลือกใชโคมไฟสำหรับหอง Cleanroom

รุน LUXEON® LED ที่ไดรับการปรับแตงพิเศษจำนวนมากกวา 500 โคม

เพื่อใหไดหอง Cleanroom ที่มีประสิทธิภาพในการใชงานไดอยางดีเยี่ยม

ทั้งระดับความสะอาดและปลอดเชื้อไดตามมาตรฐานของหอง Cleanroom

ในขณะที่คาการบำรุงรักษาและคาพลังงานไฟฟาต่ำ
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03. พื้นที่การผลิตที่มีความสูง

เพดานระหวาง 6 ถึง 12 เมตร

ไมวาขนาดหรือสัดสวนพื้นที่สวนการผลิตจะมีขนาดใหญเพียงใดก็ตาม คุณยังสามารถ

ใสหรือเพิ่มความตองการแสงสวางที่สูงได แมจะเปนพื้นที่ที่มีเพดานสูงก็ตาม
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คาบำรุงรักษาที่ต่ำกวา

Philips Green Solution เปนระบบที่ไรกังวล ติดตั้งงาย

อัตราความเสียหายต่ำ และใชสารปรอทต่ำที่สุดในตลาด

อายุการใชงานยาวนานจนลืมเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟใน

พื้นที่สูงไปเลย

ดวยความยืดหยุนในการปรับระดับองศาของลำแสงและระดับ

ความสวาง สามารถที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงาน เพิ่มผลผลิต

อยารีรอที่จะเปลี่ยนมาใชระบบสองสวางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มีประสิทธิภาพสูงและใหชีวิตการทำงานที่ดีกวา
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www.philips.com/industry-lighting

ระบบไฟสองสวางนี้ ตรงความตองการของ ROYAL MAIL มากซึ่งมัน

สามารถปรับระดับความสวางไดมากกวาเดิม ในขณะที่ประหยัดการใช

พลังงานไดมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดการลดคาใชจายไดอีก

การประหยัดพลังงานเปนเงื่อนไขสำคัญ ที่ถูกระบุไวในแผนการวาง

ระบบงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงขอกำหนดของคลังสินคา

ที่ตองใชไฟสองสวางอยางตอเนื่อง แผนงานนั้นๆ จึงตองมีเงื่อนไข

เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย

LED TECHNOLOGY สามารถตอบสนองความตองการในเชิงธุรกิจนี้ได

ในขณะที่ยังคง concept รักษโลกไปดวยในขณะเดียวกัน
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“ดวยเทคโนโลยีหลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูง ไดมอบการประหยัด

พลังงานไฟฟา ลดการกอกาซ CO2 ลดตนทุนการบำรุงรักษา แตยังคง

รักษาคุณภาพของแสงสวางไดดีดังเดิม”
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04. หองควบคุมการทำงาน

ตลอด 24 ชม. / 7 วัน

การที่จะรักษาสภาพแวดลอมของหองควบคุมใหมีประสิทธิผลตลอดเวลานั้น

พนักงานแตละกะจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน หากปราศจาก

แสงธรรมชาติในตอนกลางวันที่ทำใหพนักงานรูสึกกระปรี้กระเปรา ตื่นตัว

และทำงานอยางระวัง พนักงานกะกลางคืนอาจทำงานไดไมเต็มที่ ขาดการใสใจ

และอาจถึงขั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นได Philips Dynamic Lighting จะชวย

สรางบรรยากาศใหมีพลังและความตั้งใจในการทำงานไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม
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เปนระบบที่กาวล้ำไปอีกขั้น ที่จะนำแสงธรรมชาติมาสูพื้นที่

ทำงานของคุณ ระบบสามารถจำลองลักษณะของแสงไฟ

ใหใกลเคียงกับแสงธรรมชาติมากที่สุด ไมวาขณะนั้นจะเปน

เวลาใดก็ตาม อีกทั้งผูใชงานยังสามารถปรับตั้งลักษณะของ

แสงไฟไดเองอีกดวย ผลลัพทที่คุณจะไดรับคือบรรยากาศ

ที่ดูกระฉับกระเฉง ความตั้งใจและมีแรงจูงใจในงานและ

ประสิทธิภาพการทำงานก็จะตามมาไมวาจะเปนเวลาใดๆ

ก็ตาม

รูสึกดีขึ้น งานยอมดีกวา

Dynamic Lighting เปนระบบที่สามารถปรับตั้งไดตามใจ

เพื่อใหไดแสงสวางที่เหมาะกับงานและอารมณความรูสึก

ณ เวลานั้นไดเปนอยางดี สรางรูปแบบที่ใชสำหรับคุณ

เพียงคุณเปลี่ยนมาใช Philips Dynamic Lighting

นอกจากคุณจะไดประโยชนจากการจำลองแสง Daylight

แลวคุณยังไมตองจายคาพลังงานไฟฟาเพิ่มอีกดวย
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Trigion เปนหนึ่งในผูนำทางดานการรักษาความปลอดภัยในประเทศ

เนเธอรแลนด มีศูนยกลางการรักษาความปลอดภัยที่มีการทำงาน

ตลอด 24 ชม. ความตื่นตัวและความรอบคอบถือเปนสิ่งสำคัญมาก

Trigion จึงเลือกติดตั้ง Philips Dynamic Lighting เพื่อใหไดแสงไฟ

แบบแสงธรรมขาติตลอดทั้งวันแบบไรรอยตอ เพื่อใหพนักงานแตละ

กะตื่นตัวและตั้งใจทำงาน
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พื้นที่สำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมักเปนพื้นที่ที่ถูกลืมใสใจเรื่องคุณภาพ

ของแสงสวาง เพื่อที่จะเพิ่มความเอาใจใสและประสิทธิภาพในงานและตองเปน

ระบบสองสวางที่ไมใชพลังงานไฟฟามากและทำลายสิ่งแวดลอมมาก ระบบสองสวาง

เพื่อสิ่งแวดลอมของเราถูกคิดคนขึ้นเพื่อใหคุณรูสึกสะดวกสบาย มีแรงจูงใจ

ในการทำงาน และยังประหยัดพลังงาน ประหยัดคาใชจายไดอีกดวย

05. พื้นที่สำนักงาน
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พื้นที่ทำงานอนุรักษพลังงานที่มอบความรูสึกดีดีแกคุณ

ความรูสึกที่ดีกวา ยอมไดงานที่ดีกวา แสงสวางที่จำลองแสง

ธรรมชาติมีสวนสำคัญสามารถปรับสมดุลยของบรรยากาศให

ผอนคลาย ลดความตึงเครียด สรางแรงจูงใจ และสามารถ

แสดงศักยภาพการทำงานของพนักงานไดดียิ่งขึ้น ดวยระบบ

สองสวางที่สะดวกสบาย สอดคลองกับพฤติกรรมของมนุษย

ก็จะทำใหการทำงานตางๆดูราบรื่นตามไปดวย ดังนั้นการ

สรางสรรคระบบใหตรงกับเงื่อนไขของพื้นที่สำนักงาน จะนำ

สิ่งที่ดีที่สุดกับการทำงานสำหรับทุกคน

การเลือกสรรระบบสองสวางเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงาน

และลดการใชพลังงานไฟฟา ทำไมจะตองไดอยางเสียอยาง

Philips สามารถใหคุณไดทั้งสองอยาง ดวย OccuSwitch

ระบบสองสวางอัจฉริยะจาก Philips ที่คอยตรวจวัดแสงและ

ทำการเปดหรือปดแสงสวางในแตละจุดเพื่อใหไดระดับแสงสวาง

ที่ใกลเคียงแสงธรรมชาติ ดังนั้นจึงยิ่งประหยัดพลังงานไฟฟา

มากกวาเดิม

ระบบสองสวาง LED 29



ระบบสองสวาง LED30

BHP Billiton ตองการระบบสองสวางที่มี technology ล้ำสมัยโดยสามารถ

ทำงานไดโดยที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม BHP Billiton เลือกใชระบบสองสวาง

LED จาก Philips โดยไดริเริ่มใชกับชั้น Trading Floor กอน

ดวยโคมไฟ Philips ที่ถูกติดตั้งใหมมากกวา 400 จุด ใหคุณภาพของ

แสงสวางที่ดีกวาระบบเดิมอยางชัดเจน อีกทั้งยังใชพลังงานไฟฟาต่ำ

กวาเดิมมาก อีกทั้งแสงสวางที่ไดไมกอใหเกิดความรอน ทำใหระบบ

ทำความเย็นไมตองทำงานหนัก จึงทำใหสามารถประหยัดคาพลังงาน

ไฟฟาไดอีกทาง ทำใหคืนทุนจากการประหยัดคาพลังงานไฟฟาได

ในระยะเวลาอันสั้น



“Philips สัญญาวาจะชวยเราบรรลุถึงการสรางสรรคอยางไมหยุดยั้ง”
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พื้นที่จอดรถ และถนน

พื้นที่จอดรถ และพื้นที่กลางแจง เปนพื้นที่ที่ตองใหความรูสึกปลอดภัย

และเชื้อเชิญ แตการที่จะใหความสวางแกพื้นที่นี้ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น

ถือเปนคาใชจายที่สูงและสิ้นเปลืองมาก ระบบสองสวางจาก Philips

จะชวยใหคุณเห็นถึงคาใชจายที่ลดลงอยางชัดเจน และยังรักษา

สิ่งแวดลอมอีกดวย
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ไฟสองทางที่อนุรักษพลังงาน

พื้นที่จอดรถมักจะเปนจุดแรกที่บุคคลภายนอกมองเห็นระบบ

สองสวางที่ดีจะเชื้อเชิญใหอยากเขาไป รูสึกถึงความปลอดภัย

ใหการมองเห็นที่ดีและสวางสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ ดวยหลอดไฟ

แบบ LED ที่ถูกออกแบบใหสามารถควบคุมการกระจายแสงสวาง

ในบริเวณกวาง เรียบเนียน สามารถกวาดสายตามองเห็นได

ในระยะไกล เพื่อชวยนำทางสูประตูทางเขาของคุณไดอยาง

งายดาย ไรแสงแยงตาและแสงจาที่จะรบกวนสายตา

เลือกใชระบบสองสวางประสิทธิภาพสูงจาก Philips สำหรับพื้นที่

กลางแจงนั้นตองใหความสวางในเวลากลางคืน จะทำใหคุณแปลกใจ

กับคาพลังงานไฟฟาที่ต่ำกวาเดิม ดวยระบบควบคุมที่จะลดระดับ

แสงสวางลง ลดคาใชจายคาพลังงานไฟฟาลง ใหคุณประหยัด

ไดมากกวา
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Philips Lumileds Malaysia ตองการเพียงระบบสองสวางประสิทธิภาพสูง

เทานั้น เพื่อความสะดวกสบายในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สวนผลิต และจะตอง

สอดคลองกับนโยบายดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย

(Environmental, Health and Safety: EHS)  ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

และทำใหเกิดความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงานทุกคน

สำหรับพื้นที่จอดรถกลางแจง ไดติดตั้งโคมไฟรุน ClearLine ดวยระดับ

แสงสวางที่ไดตามมาตรฐานของไฟสองถนน ใหความรูสึกปลอดภัย

“ ถือเปนความลงตัวสำหรับเราที่ ไดรวมงานกับ Philips Lighting ที่เปน

 ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑแสงสวาง ซึ่งตรงกับความตองการของเรา

 และสามารถนำเสนอระบบสองสวางที่ความหลากหลาย ใหตอบสนอง

 กับทุกความตองการใหเกิดประโยนชสูงสุดไดอยางสมบูรณแบบ”
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ผลิตภัณฑโดยรวม

PHILIPS มีระบบสองสวางที่ครบที่ความตองการ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและ

ทุกความตองการเกี่ยวกับแสงสวาง

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่

www.philips.com/lighting
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01 คลังสินคา 02 พื้นที่การผลิตเพดานต่ำ

GreenPerform LED Highbay

 • ใหแสงสวางคงที่ตลอดอายุการใชงาน

 • สามารถประหยัดไฟไดถึง 60% เมื่อเทียบกับระบบสองสวางแบบ HID

 • ใหผลตอบแทนในการลงทุนที่นาประทับใจดวยประสิทธิภาพที่

  เหนือกวา

 • ระดับการปองกัน IP65

PIR Highbay HV Sensor

 • ประหยัดพลังงานไดทันที ในพื้นที่เพดานสูง ใหแสงสวางที่ทำให

  บรรยากาศดูมีชีวิตชีวา ทั้งยังประหยัดไฟโดยเฉลี่ยไดถึง 30%

  คืนทุนในระยะเวลาอันสั้น

 • ใชงานงาย สามารถกำหนดการหนวงเวลา ความไวในการตรวจจับ

  และระดับความสวางที่ตองการ

Essential LEDtube 

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น หมดหวงเรื่องคาบำรุงรักษา

 • ทางเลือกที่ดีกวาสำหรับสิ่งแวดลอมไรสารปรอท

Essential LEDtube 

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น หมดหวงเรื่องคาบำรุงรักษา

 • ทางเลือกที่ดีกวาสำหรับสิ่งแวดลอมไรสารปรอท

Master LEDtube

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • หมดหวงเรื่องการบำรุงรักษาดวยอายุการใชงานที่ยาวนานพิเศษ

 • สามารถอัพเกรดมาใชเทคโนโลยีหลอด LED

  ที่ทันสมัย ไดรวดเร็วและงายดาย

GreenPerform LED Batten

 • เปนระบบที่มีประสิทธิภาพการสองสวางสูง

 • ติดตั้งงายสำหรับการใชงานที่หลากหลาย

 • คุณภาพแสงสวางที่ยอดเยี่ยม ใหสีของแสงไฟที่สม่ำเสมอ

 • ใหแสงสวางคงที่ตลอดอายุการใชงาน

Mini 500 LED

 • ประหยัดพลังงาน

 • ประสิทธิภาพการสองสวางที่ยอดเยี่ยม

 • ทนทาน และพรอมใชงานตลอดเวลา

 • ติดตั้งงาย

 • ระดับการปองกัน IP65

SmartBay

 • ใชพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 • สะดวกสบายดวยคาความถูกตองของสีที่ดีเยี่ยม

 • ทนทานและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน

 • สามารถประยุกตใชงานไดในหลายพื้นที่

Master LEDtube

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • หมดหวงเรื่องการบำรุงรักษาดวยอายุการใชงานที่ยาวนานพิเศษ

 • สามารถอัพเกรดมาใชเทคโนโลยีหลอด LED

  ที่ทันสมัย ไดรวดเร็วและงายดาย
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Essential LEDtube 

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น หมดหวงเรื่องคาบำรุงรักษา

 • ทางเลือกที่ดีกวาสำหรับสิ่งแวดลแม ไรสารปรอท

Master LEDtube

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • หมดหวงเรื่องการบำรุงรักษาดวยอายุการใชงาน

  ที่ยาวนานพิเศษ

 • สามารถอัพเกรดมาใชเทคโนโลยีหลอด LED ที่

  ทันสมัยไดรวดเร็วและงายดาย

03  พื้นที่การผลิตแบบเพดานสูง 04  หองควบคุมที่ทำงานตลอด 24 ชม. / 7 วัน

CoreLine

 • สามารถเปลี่ยนทดแทนโคมไฟแบบดั้งเดิม ดวยโคมไฟ

  แบบ LED ไดอยางงายดาย

 • ประหยัดไฟไดมากกวา 40% เมื่อเทียบกับโคมไฟ

  หลอด TL-D

 • ดวยการออกแบบที่กระทัดรัด ตัวโคมหนาเพียง 35 มม.

GreenPerform LED Highbay

 • ใหแสงสวางคงที่ตลอดอายุการใชงาน

 • สามารถประหยัดไฟไดถึง 60% เมื่อเทียบกับระบบสองสวางแบบ HID

 • ใหผลตอบแทนในการลงทุนที่นาประทับใจดวยประสิทธิภาพที่เหนือกวา

 • ระดับการปองกัน IP65

PIR Highbay HV Sensor

 • ประหยัดพลังงานไดทันที ในพื้นที่เพดานสูง แสงสวางจะทำให

  บรรยากาศดูมีชีวิตชีวา ทั้งยังประหยัดไฟโดยเฉลี่ยไดถึง 30% คืนทุน

  ในระยะเวลาอันสั้น

 • ใชงานงาย สามารถกำหนดการหนวงเวลา ความไวในการตรวจจับ

  และระดับความสวางที่ตองการ  

OccuSwitch

 • สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากถึง 30% ระยะเวลา

  คืนทุนสั้น

 • สามารถใชไดกับระบบสองสวางเกือบทุกประเภท

 • ติดตั้งงายและรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยการเชื่อมตอแบบ Wieland (อุปกรณเสริม)

ActiLume 

 • ระบบตรวจจับที่สามารถนำไปใชงานกับระบบไฟสองสวาง ชวยการ

  ประหยัดพลังงานสูงสุด โดยการหรี่แสงสวางลง เมื่อพนักงานออกจาก

  พื้นที่นั้นๆแลว และปดแสงสวางลงเมื่อไมมีพนักงานในพื้นที่นั้นๆ

 • มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถควบคุมคำสั่งแบบกำหนดเองได โดยจะมี

  การเก็บขอมูลเอาไวใหสามารถยอนหลังไปได 3 รูปแบบแสงสวาง

 • ติดตั้งงาย
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Essential LEDtube 

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น หมดหวงเรื่องคาบำรุงรักษา

 • ทางเลือกที่ดีกวาสำหรับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท

Master LEDtube

 • ลดการใชพลังงานไฟฟา 

 • หมดหวงเรื่องการบำรุงรักษาดวยอายุการใชงาน

  ที่ยาวนานพิเศษ

 • สามารถอัพเกรดมาใชเทคโนโลยีหลอด LED ที่

  ทันสมัยไดรวดเร็วและงายดาย

OccuSwitch

 • สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากถึง 30%

  ระยะเวลาคืนทุนสั้น

 • สามารถใชไดกับระบบสองสวางเกือบทุกประเภท

 • ติดตั้งงายและรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยการเชื่อมตอแบบ

  Wieland (อุปกรณเสริม)

ActiLume 

 • ระบบตรวจจับที่สามารถนำไปใชงานกับระบบไฟ

  สองสวาง ชวยการประหยัดพลังงานสูงสุดโดยการหรี่

  แสงสวางลงเมื่อพนักงานออกจากพื้นที่นั้นๆแลว

  และปดแสงสวางลงเมื่อไมมีพนักงานในพื้นที่นั้นๆ

 • มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถควบคุมคำสั่งแบบ

  กำหนดเองได โดยจะมีการเก็บขอมูลเอาไวให

  สามารถยอนหลังไปได 3 รูปแบบแสงสวาง

 • ติดตั้งงาย

ToBeTouched

 • มีความหลากหลายของแสงสีไมมีที่สิ้นสุด เพียง

  ปลายนิ้วสัมผัส

 • ดวยระบบสัมผัสที่นาหลงไหล และการออกแบบ

  ที่ดูเราใจ

 • ผูใชสามารถกำหนดแสงสวางใหเขากับบรรยากาศ

  หรือ ในโอกาสตางๆไดอยางเหมาะสมตามความ

  ตองการ

 • ติดตั้งงาย และสามารถใชงานไดทันที

OccuSwitch

 • สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากถึง 30% ระยะเวลาคืนทุนสั้น

 • สามารถใชไดกับระบบสองสวางเกือบทุกประเภท

 • ติดตั้งงายและรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยการเชื่อมตอแบบ Wieland

  (อุปกรณเสริม)

OCCUS SWITCH

• เปนรุนที่ประหยัดไฟไดมากกวา 30% เปนการคืนทุนที่ดี

• สวนใหญใชงานกับประเภทโคมไฟ

• ติดตั้งงาย รวดเร็วดวยการเชื่อมตอแบบ WIELAND

CitySpirit Street

• ประหยัดพลังงานไดอยางเหลือเชื่อ (ที่ประหยัดไดถึง 80% เมื่อเทียบ

 กับหลอดไฟ HPL) โดยยังคงใหคุณภาพแสงสวางที่ยอดเยี่ยม

• ใหการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ

GreenVision Mini

 • ดวยหลอดไฟแบบ LED ซึ่งใชกำลังวัตตต่ำ ชวยใหทัศนวิสัย

  บนทองถนนชัดเจน และปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ชวยประหยัดไฟไดถึง 30% เมื่อเทียบกับหลอด SON

 • สามารถหรี่ความสวางได (ใชรวมกับอุกปรณเสริม)

GreenVision Xceed

 • รุนประหยัดพลังงานสูงสุด

 • รูปลักษณเรียบงาย และเหมาะกับยุคสมัย

 • ทนทานเปนเยี่ยมดวยอายุการใชงานยาวนานถึง 50,000 ชม.

06  พื้นที่จอดรถ และถนน 05  พื้นที่สำนักงาน

Wall Dimmer

 • มอบความยืดหยุนในการปรับระดับแสงในแตละ

  ชวงเวลา ชวยประหยัดพลังงานอยางเหนือระดับ

 • ติดตั้งรวดเร็ว และใชงานงาย

 • รูปแบบสวยงาม ลักษณะคลาย Dynalite Panel

  ดูกลมกลืนไรรอยตอ

CoreLine

 • สามารถเปลี่ยนทดแทนโคมไฟแบบดั้งเดิม ดวยโคมไฟ

  แบบ LED ไดอยางงายดาย

 • ประหยัดไฟไดมากกวา 40% เมื่อเทียบกับโคม

  ไฟหลอด TL-D

 • ดวยการออกแบบที่กระทัดรัด ตัวโคมหนาเพียง 35 มม.

Mater MR16

 • ประหยัดพลังงานไฟฟา ดวยระดับแสงสวางที่ดีเยี่ยม

  ใหลำแสงที่มีความเขมแสงที่ดีกวา และมีคาใชจายใน

  การบำรุงรักษาต่ำ

 • ติดตั้งงาย ขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถทดแทนหลอด

  Halogen MR16 ไดทันที

ระบบสองสวาง LED 39



9 อต 5558 862 20 .รทโ สปิลิฟคภโิรบูผลูมอขยนูศ
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