
โคมไฟโรงเร อืนอะลสิ (ลำ�แสงกว�้งและแคบ) ชว่ยเพ ิม่ผลผลติ 
ปรบัปรงุคว�มเป น็อย ูท่ ีด่ สี ำ�หรบัสตัวแ์ละลดตน้ทนุค�่ใชจ้�่ยในก�ร
ดำ�เน นิง�นไดอ้ย�่งถกูตอ้งแมน่ยำ�ในก�รเล ีย้งปศสุตัว์

www.greengage.global

ลงทนุคร ัง้เด ยีวและวางใจได ้
ก�รทดสอบแบบเรง่คว�มเร ว็ไดแ้สดงก�ร
ออกแบบอ�ยกุ�รใชง้�นของโคมไฟโรง
เร อืนอะล สิ (ALIS) เพ ือ่คว�มทนท�นน�น
นบัส บิป ี
โดยไดร้ บัก�รร บัรองผ�่นต�มม�ตรฐ�น
บร กิ�รตรวจสอบคร�่ว ๆ ของ IP66, UL, 
CSA, CE และ CB
ใหก้�รร บัประกนัน�น 3 ป ี (ม ผีลบงัคบัใช ้
ต ั ง้แตว่นัท ีผ่ล ติ)
ไดร้ บัก�รออกแบบส ำ�หร บัใชง้�นในสภ�วะ
แวดลอ้มของก�รเล ีย้งปศสุ ตัว ์ในท ีท่ ีม่ ี
ก�รล�้งดว้ยแรงดนัสงูและฆ�่เช ือ้โรคดว้ย
ส�รเคม เีป น็ประจำ�

อปุกรณอ์ เิลก็ทรอน กิสข์องโคมไฟโรงเร อื
นอะล สิจ งึใหค้ว�มน�่เช ือ่ถ อืสงูดว้ยเวล�
เฉล ีย่ระหว�่งคว�มลม้เหลว (MTBF) ของ
ก�รใชง้�นน�น 100,000 ช ั ว่โมง ซ ึง่ไดร้ บั
ก�รออกแบบม�เพ ือ่ก�รใชง้�นท ีอ่ณุหภ มู ิ
แวดลอ้มสงูสดุถ งึ +40 องศ�เซลเซ ยีส 
(°ซ) หลอดไฟแอลอ ดี ี (LED) ก�รทดสอบ
ย นืย นัค�่คว�มเส ือ่มของระดบัค�่ล เูมน
สอ่งสว�่งม ถี งึ 80% หลงัจ�กก�รใชง้�น
ใหก้�รสง่สว�่งน�น 100,000 ช ั ว่โมง 
(L80B50)โดยใชม้�ตรฐ�นก�รวดัของ L80 
และ TM21

ไฟสอ่งสวา่งส ำาหร บัการ
ปศสุตัว ์ คณุจะรกัเลย
ก�รทดลองท�งว ทิย�ศ�สตร ์โดยอ สิระได ้
แสดงใหเ้ห น็ก�รลดลงของอตัร�ก�รต�ย 
แผลขอ้เท�้และแผน่รองเท�้ในส ตัวส์ ีข่�
ดว้ยก�รปร บัปรงุคณุภ�พในคอกสตัว ์ คว�ม
คลอ่งตวัและก�รจบัเก�ะ

ถ กูพฒัน�ข ึน้เพ ือ่ทศันว สิ ยัในก�รปศสุ ตัว ์
เท�่น ั น้, ไม ่ใชเ่พ ือ่มนษุย ์
หลอดไฟ LED ถ กูเล อืกม�ใชเ้พ ือ่ชว่ยเพ ิม่
ประส ทิธ ภิ�พสงูสดุใหก้บัก�รตอบสนองตอ่
แสงของไกท่ ีเ่ล ีย้งในประเทศ

โคมไฟพลงัเหน ีย่วน ำ�แสงของอะล สิจ งึ
ม คีว�มทนัสมยัดว้ยก�รปร บัใหก้ระแส
คงท ี ่โดยม กี�รส ั น่ไหวแบบโฟโตเ้มตร กิ
ต่ ำ�ถ งึเป น็ศนูยเ์พ ือ่ขจดัผลกระทบจ�ก
คว�มเคร ยีดท ีเ่ก ดิจ�กก�รกระพร บิของ
โคมไฟ

ประหยดัไดเ้ป น็จำานวนมาก
ก�รต ดิต ั ง้โคมไฟอะล สิ (ALIS) 
ส�ม�รถ ทำ�ใหเ้สร จ็ไดภ้�ยในวนัเด ยีว

เม ือ่เปร ยีบเท ยีบกบัระบบไฟสอ่ง
สว�่งแบบด ั ง้เด มิเชน่ CFL และฟล ู
ออเรสเซนตน์ ั น้พบว�่ ALIS ใหก้�ร
ประหยดัพลงัง�นไดร้ะหว�่งอตัร� 
50% ถ งึ 90%

นอกจ�กก�รประหยดัพลงัง�นแลว้, 
ก�รทดลองท�งก�รค�้ด�้นข�้งไดร้ บั
ก�รพ สิจูนแ์ลว้ว�่โคมไฟ อะล สิ ม ี
ผลกระทบในเช งิบวกในหล�ยด�้นเชน่ 
ก�รปร บัปรงุในก�รเจร ญิเต บิโตและ
ก�รลดอตัร�ก�รเปล ีย่นอ�ห�รส ำ�หร บั
ปศสุ ตัว ์ (FCR)

ลองใชเ้คร ือ่งคำ�นวณ ROI ของเร�
ไดท้ ี ่ www.greengage.global 
เพ ือ่คน้พบผลกระทบท ีผ่สมผส�น
ของก�รปร บัปรงุท ีเ่พ ิม่ข ึน้ท ั ง้หมด
ดว้ยก�รใช โ้คมไฟอะล สิ

โคมไฟลำ�แสงกว�้งอะล สิ (ALS0003) 

โคมไฟลำ�แสงมมุแคบอะล สิส ำ�หร บัโรงเร อืน 
(ALS0001) 

พลงัง�นเหน ีย่วนำ�อะล สิท ีไ่ดร้ บัก�รจดส ทิธ บิตัร 

โคมไฟโรงเร อืนอะล ริ ุน่
ท ีม่ ลี ำ�แสงกว�้งและม ี
ลำ�แสงแคบเหม�ะส ำ�หร บั
ช ั น้ว�งไข,่ สอ่งสว�่ง
ส ำ�หร บัพอ่พนัธ ุแ์มพ่นัธ ุ์ใน
ก�รปศสุ ตัว,์ ไกเ่น ือ้ ส ตัว ์
ป กี และสกุร 

ก�รร บัประกนัม ผีลบงัคบัใช ้ไดน้ บัจ�ก
วนัท ีข่องก�รผล ติ
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ขนาดม ติ ทิางกายภาพ

โคมไฟส นี ้ ำาเง นิอะล สิ 
หมายเลขรุน่: ALS0017

โคมไฟส นี ้ ำาเง นิอะล สิจะสรา้งสภาวะของความ
สงบเง ยีบเย อืกเย น็ใหแ้ก่ ภายในโรงเร อืนสตัว ์

ป กี ส ำาหร บัชว่งเวลาของการจบัส ตัวป์ กี
ตวัควบคมุด ที ดี แีบบด จิ ติอล
V1.8 หมายเลขรุน่: ALS0049

ฮบัจดุรวมพลงังานเหน ีย่วน ำาขอ
งอะล สิ (Power Hubs)

ตวัควบคมุด ที ดี ี 
(DTD Controller)

โคมไฟส นี ้ ำาเง นิอะล สิ 
(ALIS Blue Lamp)
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รายละเอ ยีดขอ้มลูเฉพาะของโคมไฟโรงเร อืนรุน่ลำาแสงกวา้งและแคบ
รหสั 

ผล ติภณัฑ์
ผลลพัธ ์ 
คา่ล เูมน

การจดัระดบั 
อายกุารใชง้าน 
ของหลอดไฟ

การเก บ็ร กัษา 
คา่ล เูมน 
L80B50

มมุ 
ลำาแสง

อตัรา 
กำาลงัวตัต ์

ประส ทิธ ภิาพ ความส มัพนัธก์บั 
ส ี 

อณุหภ มู ิ

CRI*

ALS0003 (ลำาแสงกวา้ง) 1100 ล เูมน 100 ช ั ว่โมง 100 ช ั ว่โมง 160 องศา 10 วตัต ์ 110 ล เูมนตอ่วตัต ์ 3100 องศาเคลว นิ 83

ALS0001 (ลำาแสงแคบ) 1000 ล เูมน 100 ช ั ว่โมง 100 ช ั ว่โมง 130 องศา 10 วตัต ์ 100 ล เูมนตอ่วตัต ์ 3100 องศาเคลว นิ 83

ALS0017 (หลอดไฟส นี ้ ำาเง นิ) 150 ล เูมน 100 ช ั ว่โมง 100 ช ั ว่โมง 175 องศา 10 วตัต ์ 15 ล เูมนตอ่วตัต ์ ไมส่ามารถใช ้ได*้* (N/A) ไมส่ามารถใช ้ได*้* (N/A)

*ดชัน กีารแสดงผลส ี (CRI). **ความยาวคล ืน่แสงนอ้ยท ี ่ 455 นาโนเมตร.

ลำาแสงกวา้ง / 
หลอดไฟส นี ้ ำาเง นิ ม ลิล เิมตร น ิ ว้

ความยาว 140 5.4”

ความล กึ 110 4.5”

ความกวา้ง 90 3.5”

ลำาแสงแคบ ม ลิล เิมตร น ิ ว้

ความยาว 140 5.4”

ความล กึ 100 4.0”

ความกวา้ง 90 3.5”
ความยาวและความล กึ ความกวา้ง (เสน้ผา่นศนูยก์ลางของแผน่

ระบายความรอ้น)

รายละเอ ยีดขอ้มลูเฉพาะของโคมไฟโรงเร อื
นอะล สิ (ALIS Barn Lamp)
สามารถปร บัหร ีแ่สงไดเ้ต ม็ท ี ่ (1% ถ งึ 100%) ใช ่

โคมไฟ (MTBF) 100,000 ช ั ว่โมง

วสัดสุ ำาหร บัขอ้ตอ่ โพล โิพรพ ลิ นี (Polypropylene)

วสัดสุ ำาหร บัชดุแผงระบายความรอ้น อะล มู เิน ยีมชบุอโนไดซ ์

วสัดทุ ี ่ใชส้ ำาหร บัเลนส ์ โพล คีารบ์อเนต (Polycarbonate)

ส ำาหร บัการใชง้านเฉพาะกบัอะล สิ ต วัจา่ยไฟ ใช

ความถ ี ่ในการใชง้าน  
(การน ำาเขา้ความตา่งศ กัย ์ไฟฟา้)

 (230V 50Hz AC)

UL (110V 60Hz AC)CE (230V 50Hz AC)
UL (110V 60Hz AC)

ตวัประกอบกำาลงัไฟฟา้ >0.95

น ้ ำาหนกั - A: ลำาแสงกวา้งและหลอดไฟส นี ้ ำาเง นิ
B: ลำาแสงแคบ A: 440 กร มั / B: 430 กร มั

รายละเอ ยีดขอ้มลูเฉพาะดา้นส ิง่แวดลอ้ม
การอนมุตั ิ ไดร้ บัการร บัรองตามมาตรฐาน CE, UL และ CSA

โคมไฟไดผ้า่นการร บัรองครา่ว ๆ ใช ่

การใชง้านรว่มกบัสารเคม ไีด ้ สารทำาความสะอาดทางการเกษตร

ชว่งความช ื น้ส มัพทัธ ์ 0 ถ งึ 95%

การปอ้งกนัส ิง่แปลกปลอมเขา้ มาตรฐาน IP66 สามารถปอ้งกนัฝ ุน่ขนาดเลก็ และ
ปอ้งกนัละอองฝนหร อืหยดน ้ ำาเม ด็ใหญ่ได ้

อณุหภ มู ใินการใชง้าน -20 °ซ ถ งึ 55 °ซ

ประเภทการผล ติ ส ตัวป์ กี

การร บัประกนั มากกวา่ 3 ป ี

ฮ บัจดุรวมพลงังานเหน ีย่วน ำาดว้ย
ไฟฟา้กระแสสลบัเทา่น ั น้

200 วตัต์ 1-ชอ่ง (230 โวลต์) 
หมายเลขรุน่: IPH200230

ฮ บัจดุรวมพลงังานเหน ีย่วน ำา 
500 วตัต์ 1-ชอ่งสญัญาณ (230 โวลต์) 

หมายเลขรุน่: IPH500230
500 วตัต์ 1 ชอ่งสญัญาณตามมาตรฐานย ู

แอล(UL) 
หมายเลขรุน่: IPH500110

ติดต่อกรีนเกจเพื่อการสั่งซื้อระบบอะลิสของคุณ 
โทร: +44 (0)131 650 8851 อีเมล: salesteam@greengage.global


