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■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

หางหุนสวนจาํกดั ซี เอส เอส โซลูชั่นผูนําเขาผลติภณัฑทางดานพลงังาน ไดเล็งเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นทางดาน

พลังงานในปจจุบันและอนาคตของประเทศไทย บริษัทฯ ไดนําเขาและติดตัง้โคมไฟเหนีย่วนําทีป่ระหยดัพลงังาน

ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมและหนวยงานตางๆ  โคมไฟเหนี่ยวนาํเปนเทคโนโลยกีารสองสวางทีพ่สิจูนแลววามกีาร

ใชงานนานกวา 100 ป เนื่อง จากความกาวหนาทางเทคโนโลยลีาสดุ แสงไฟสามารถสรางโดยการปลอยกาซผาน

สนามแมเหลก็ ที่เกิดจากบัลลาสตอเิล็กทรอนกิสจะสรางความถีส่งูสงไปยังขดลวดทัง้สองขาง 

จะทําใหเกิดสนามแมเหลก็

ไฟฟา ขึ้นรอบๆ  หลอดแกว

เปนแบบ close loop  

กอใหเกิดการเรงความเร็ว

ของอิเลก็ตรอนอสิระไปชน

กับอะตอมปรอททาํใหเกิด

แสงสวาง



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

โคมไฟเหนี่ยวนาํไดเมื่อกลายเปนตัวเลือกในทีท่ํางานสาํหรับตลาดในเชิงพาณิชย โคม ไฟเหนี่ยวนําถกูนาํมาใช

อยางกวางขวางสาํหรับการใชงานไฟสองถนนในเอเชีย ออสเตรเลียและยโุรป แตมีความคดิริเริ่มลาสดุทีจ่ะ

"Go Green", โคมไฟเหนี่ยวนาํเปนเทคโนโลยกีารสองสวางทีเ่กิดขึน้ใหมเปนทางเลือกทีด่ทีี่สดุสาํหรับการให     

แสงสวางทีม่ีประสทิธภิาพและประหยดัพลงังาน

โคมไฟแตละชนดิมีความแตกตางกนัในการเหนีย่วนํา สําหรับโคมไฟเหนี่ยวนาํเปนตัวรับคลืน่แมเหลก็ไฟฟา ใน

การกระตุนการทํางาน

      จากกราฟเปนลกัษณะการทํางานของหลอดชนิดตางๆ  หลอดไฟฟาเหนีย่วนาํมีอายกุารใชงานนานทีส่ดุคอื 

60,000 ถึง 100,000 ชั่วโมง หลอดเมทัล ฮาไรน มีอายุการใชงานนาน 7.500 ถึง 20,000 ชั่วโมง



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

อินดักชั่น แลมป (Induction Lamp) 

จัดเปน ECO Light Technology ที่จะมาทดแทนหลอดไฟฟาแสงสวาง แบบเดิมๆ ที่ใชกันอยูใน

ปจจุบัน โดยเปนหลอดทีม่ีประสทิธภิาพการสองสวางสงู ใชพลังงานต่าํ และมีอายกุารใชงานทีน่านนบั 100,000 

ชั่วโมง

                                                                     ภาพแสดงหลักการทํางานของหลอดอินดักชั่น

สัญญาณ 

ความถี่สูง

จาก Essco

Driver

ขดลวดและ

แกนสราง

สนามแมเห

ล็ก

เหนี่ยวนํา

อะมัลกัม

ตนกําเนิด

อิเล็กตรอ

น

กาซที่บรรจุ

อยูถูก

กระแส

อิเล็กตรอน

กระตุน

พลังงาน

เกิดแสง

อัลตราไว

โอเลต
ฟอสฟอรัส

ที่ฉาบ

ภายใน

เปลี่ยนแสง 

อัลตราไวโอ

เลตใหเปน

แสงขาว

แสงขาวที่

ไดเปลง

ออกจาก

ตัวหลอด



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

ทําไมตอง อินดักชั่น แลมป ?

หลอดอนิดกัชั่น เปนหลอดไฟชนิดความดนัไอต่าํแบบฟลอูอเรสเซนต แตไมมีขั้วสัมผสัทางไฟฟา 

(Electrode less) ภายใน อาศัยการเหนี่ยวนาํสนามแมเหลก็ความถีส่งู กระตุนใหเกิดแสงสวางจงึไมมีการเผาไหม

หรือปฏิกริยารุนแรงใดๆภายในหลอด

สงผลให

1. อายุการใชงานของหลอดนาน 80,000-100,000 ชั่วโมง 

2. แสงที่ไดนิ่งคงที่ ไมกระพริบสั่นไหว ใหคาความถกูตองของส ี(CRI) มากกวา 90%

3. ความรอนทีแ่ผจากตวัหลอดนอย เพราะไมมีขั้วสัมผสัทางไฟฟาและหลอดทาํงานที่ความถีส่งู

4. ประหยัดพลงังาน เพราะหลอดทํางานทีค่วามถีส่งู จึงใหคาประสทิธภิาพการสองสวางสงู 

(lumen/watt)

ผังแสดงการทํางานของวงจรควบคุมหลอดอนิดกัชัน่ (ESSCO Driver)



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

คุณสมบัติของหลอด ESSCO Induction Lamp

1. ประหยัดพลงังานโดยใชพลงังานนอยกวาหลอดไฟแบบ High Intensity Discharge (HID) มากกวา 

70%

2. อายุการใชงานเฉลีย่มากกวา 60,000-100,000 ชั่วโมง

3. การสูญเสียความสวาง (Lumen  Depreciation) นอยกวา 5% ที่ 2,000 ชั่วโมง 

4. ประสิทธิภาพการสองสวาง (Luminous Efficiency) สูงกวา 75% 

5. คาดัชนีความถกูตองของส ี(Color Rendering Index ; CRI) สูงกวา 80%

6. ความรอนทีเ่กิดจากตวัหลอดนอยกวา 80 องศาเซลเซียส

7. มีคาอุณหภูมิส ี(Kelvin) ใหเลือกกวาง 2,100-6,500 K

8. รองรับแรงดันไฟฟาไดกวาง 150-250 Vac. โดยความสวางยงัคงที่

9. วงจรควบคุมทํางานทีค่วามถีส่งู ใชพลังงานนอย ความรอนต่าํ แสงสวางเรียบนิ่งไมกระพริบ แมมอง

จากกลอง

10. เปดหลอดตดิสวางทนัท ีไมมีการกระพริบ



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lamp

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง

 หลอดไฮเพรชเชอรโซเดียม (High Pressure Sodium) กับ หลอดอินดักชั่น (Induction Lamp)

Induction Lamp

• อายุการใชงาน 100,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานต่ํา

• การสูญเสียความสวาง <5% ที่ 2,000 
ชั่วโมง และที่ 30% ที่ 80,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 90-120 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 80-95%

• ความรอนต่ํา < 90 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 2,500-6,500 K

• แรงดันไฟฟา 150-250 Vac. 

• แสงนิ่งเรียบไมมีการกระพริบ ไมบาด
สายตา

• เปดติดสวางทันทีไมกระพริบ

High  Pressure Sodium

• อายุการใชงาน < 30,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานสูง

• การสูญเสียความสวาง >10% ที่ 2,000 
ชั่วโมง และที่ 35% ที่ 20,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 80-140 lm/w.

• คาความถูกตองของสี <80%

• ความรอนสูง > 250 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 1,900/2,100/2,500 K

• แรงดันไฟฟา 210-230 Vac.  เทานั้น

• แสงกระพริบ และ บาดสายตา

• ใชเวลา 5-10 นาทีในการติดสวาง 100%

•



■  ENERGY SAVING LAMP : Induction Lampเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง

 หลอดเมทัล ฮาไลด (Metal Halide) กับ หลอดอินดักชั่น (Induction Lamp)

• Metal Halide

• อายุการใชงาน < 20,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานสูง

• การสูญเสียความสวาง >25% ที่ 2,000 

ชั่วโมง และที่ 50% ที่ 20,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 80-110 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 65-90%

• ความรอนสูง > 300 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 3,000-6,500 K

• แรงดันไฟฟา 210-230 Vac.  เทานั้น

• แสงกระพริบ และ บาดสายตา

• ใชเวลา 5-15 นาทีในการติดสวาง 100%

• Induction Lamp

• อายุการใชงาน 100,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานต่ํา

• การสูญเสียความสวาง <5% ที่ 2,000 ชั่วโมง 

และที่ 30% ที่ 80,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 90-120 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 80-95%

• ความรอนต่ํา < 90 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 2,500-5,000 K

• แรงดันไฟฟา 150-250 Vac. 

• แสงนิ่งเรียบไมมีการกระพริบ ไมบาดสายตา

• เปดติดสวางทันทีไมกระพริบ



■  How efficient or energy saving is it?

• High Pressure Sodium

• อายุการใชงาน < 25,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานสูง

• การสูญเสียความสวาง >20% ที่ 2,000 

ชั่วโมง และที่ 50% ที่ 25,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 30-110 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 20-65%

• ความรอนสูง > 300 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 3,300-6,800 K

• แรงดันไฟฟา 210-230 Vac.  เทานั้น

• แสงกระพริบ และ บาดสายตา

• ใชเวลา 8-15 นาทีในการติดสวาง 100%

• Induction Lamp

• อายุการใชงาน 100,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานต่ํา

• การสูญเสียความสวาง <5% ที่ 2,000 ชั่วโมง และ

ที่ 30% ที่ 80,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 90-120 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 80-95%

• ความรอนต่ํา < 90 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 2,500-5,000 K

• แรงดันไฟฟา 150-250 Vac. 

• แสงนิ่งเรียบไมมีการกระพริบ ไมบาดสายตา

• เปดติดสวางทันทีไมกระพริบ

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง

 หลอดไฮเพรชเชอรเมคิวรี (High Pressure Mercury) กับ หลอดอินดักชั่น (Induction Lamp)



■  Advantages and Highlight of induction lamp

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง

 หลอดไฮพาวเวอร แอล อี ดี (High Power LED.) กับ หลอดอินดักชั่น (Induction Lamp)

• High Power LED Lamp

• อายุการใชงาน < 50,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานต่ํา

• การสูญเสียความสวาง <2% ที่ 2,000 ชั่วโมง และที่ 

50% ที่ 50,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ < 80 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 80-90%

• ความรอนตัวหลอด >150 องศาเซลเซียสตองใชแผน

ระบายความรอนขนาดใหญ

• คาอุณหภูมิสีเปนแบบยานความถี่แคบ

• แรงดันไฟฟา 150-250 Vac. 

• คุณภาพแสงกระพริบขึ้นกับแหลงจายไฟฟาภายใน

โคม และ บาดสายตาและเปนอันตรายตอสายตา

• เปดติดสวางทันทีไมกระพริบ

• Induction Lamp

• อายุการใชงาน 100,000 ชั่วโมง

• ใชพลังงานต่ํา

• การสูญเสียความสวาง <5% ที่ 2,000 

ชั่วโมง และที่ 30% ที่ 80,000 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพ 90-120 lm/w.

• คาความถูกตองของสี 80-95%

• ความรอนต่ํา < 90 องศาเซลเซียส

• คาอุณหภูมิสี 2,500-5,000 K

• แรงดันไฟฟา 150-250 Vac. 

• แสงนิ่งเรียบไมมีการกระพริบ ไมบาด

สายตา

• เปดติดสวางทันทีไมกระพริบ



■  Advantages and Highlight of induction lamp



■  Advantages and Highlight of induction lamp



■  Advantages and Highlight of induction lamp

● Comparison of characteristics for different type



■  Advantages and Highlight of induction lamp

● Example of Color Rendering Index

Improvement of Light Quality
ทํา



● Example of Color Rendering Indexทํา

■  Advantages and Highlight of induction lamp

Area shows 

using of 

150W  

Induction 

Lamp

Area shows 

using of 

250W  

Metal halide 

lamp



Picture shows Effect 

under a 250W High 

Pressure Sodium Lamp

Picture shows Effect 

under a 120W 

Induction Lamp

● Example of Color Rendering Indexทํา

■  Advantages and Highlight of induction lamp



● Performance Chart of Light Decay 
Characteristic
ทํา

■  Advantages and Highlight of induction lamp



● High Bay Luminaries

■  Product range



● High Bay Luminaries

■  Product range



● Street light Luminaries

■  Product range



● Tunnel, Flood and Ceiling lamp

■  Product range



Old : 4 x 150W Metal 

Halide

Height : 6m

Effect : Poor Lighting 

distribution

New: 1 x 200W Induction

Height : 6m

Effect : Even Lighting 

distribution

Comments : Energy Saving

● Changmai Airport Budget Terminal

■  Reference



● Changi Airport check point

■  Reference

Old : 1x 400W Sodium

Height : 12m

Effect : Poor CRI

New: 1 x 250W Induction

Height : 12m

Effect : Better CRI

Comments : Energy Saving



● F&N Food Co.,ltd.

■  Reference

New: 1 x 150W Induction 

recessed Hi-Bay

Height : 5m

Effect : same

Comments : Energy Saving 

60%

Old: 1 x 250W Metal Halide

Height : 5m

Effect : same

Comments : High 

maintenance cost



● SELF FIX DIY Store

■  Reference

New: 1 x 200W Induction 

Height : 6.5m

Effect : Better light distribution

Comments : Energy Saving 



● Challenger

■  Reference

New: 1 x 200W Induction 

Height : 12m

Effect : Better light distribution

Comments : Energy Saving 



● Chong Pang Market

■  Reference

New: 1 x 150W Induction 

Height : 5.5m

Effect : Better light 

distribution

Comments : Cost  Saving 

Old: 1 x 150W 

Metal Halide

Height : 5.5m

Effect : Nil

Comments : High 

maintenance cost



● Bukit Merah Bus interchange station

■  Reference

New: 1 x 150W/200W Induction 

Height : 10m/12m

Effect : Better CRI

Comments : Cost  Saving 

Old: 1 x 250W Sodium lamp

Height : 10/12m

Effect : Poor CRI

Comments : High maintenance cost



● ACS independence school, Sport hall

■  Reference

New: 400W Induction Lamp

Height : 9.0m

Effect : 500lx 

Comments : Maintenance free 

Energy Saving of 

40%





4. ประสิทธิภาพของแสง คาความสวางจะคงที่และจะมีความสวางมากกวา 70% ในการ
ใช 

     งานไปแลว 60,000 ชั่วโมง ซึ่งหลอดเมทัลฮาไลด และหลอดโซเดียมใชงานไป 

10,000 ชั่วโมงแสงสวางจะลดลง 50%
5. มีคาการสองสวางคงที่ แมจะมีไฟตกหรืไฟกระชาก การเปลี่ยนของความสวางนอยกวา 
3% 
     มีคาความตางศักยไฟฟาเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง มากกวา ± 30% (150‐290 
Vac)
6. การจุดติดของหลอดไฟ ESSCO เมื่อเปดจะสวางทันที พรอมใชงาน ซึ่งตางจากหลอด

      เมทัลฮาไลดและหลอดโซเดียม ซึ่งตองรอจุดติดมากกวา 5 นาที ถึงจะสวางพรอมใช
งาน

7. คา Power Factor ของหลอดไฟ ESSCO มากกวา 0.95 ชวยลดการสูญเสีย 

      พลังงานในระบบไฟฟา เปนการชวยอนุรักษพลังงานอีกทางหนึ่ง



              

 หางหุนสวนจาํกัด ซี เอส เอส โซลูชั่นไดเล็งเห็นความสําคัญของการลดพลังงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดนําผลิตภัณฑ ESSCO Induction Lamp เขามา
เสนอใหกับหนวยงานตางๆ เชนหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน 

ลดคาใชจายลง ไมนอยกวา 40%



เงื่อนไขการรับประกันสินคา

 หางหุนสวนจาํกัด ซี เอส เอส โซลูชั่น มีความยินดีในการรับประกันสินคา ดัง
รายละเอียดดังนี้คือ

√ บริษัทฯ รับประกันในชิ้นสวนอุปกรณทั้งหมด ทั้งโคม หลอดไฟ และบัลลาส 
อิเล็คทรอนิกส เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปเต็ม

√ กรณีที่หลอดไฟไมสามารถใชงานใหแสงสวางไดตามปกติ บริษัทฯ จะจัดสง
หลอดไฟหรืออุปกรณใหมไปทดแทนให หลังจากไดรับแจงจากลูกคา

√ บริษัทฯ จะจัดสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟใหกับ
ลูกคา ในกรณีที่หลอดไฟมีปญหา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

√ บริษัทฯ รับประกันสินคาจากการใชงานปกติ ควรศึกษาคูมือการติดตั้งกอน
ใชงาน และติดตั้งพรอมอุปกรณสายดินทุกครั้ง กรณีที่มีการตรวจสอบพบวาการใชงาน
ผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแกไขอุปกรณอิเลคทรอนิกส ภายในตัวสินคา บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะยกเลิกการรับประกันทันที











หางหุนสวนจํากัด ซี เอส เอส โซลูชั่น

127/3  หมู 2

 ตําบลปาสัก  อําเภอเมืองลําพูน

จังหวัดลําพูน 51000 


