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คุณลักษณะผลิตภัณฑ

AI LAMP VOICE REMOTE

โคมไฟอัจฉริยะรีโมทเสียง

- ใหเเสงสวางเพื่อประดับตกแตงในที่พักอาศัย รานอาหาร 

  รานคาหรือโรงเเรมทั่วไป

- ใชติดตั้งเปนไฟเพดานสำหรับใหเเสงสวางทั่วไปสำหรับใชภายใน-

- ควรติดตั้งที่ความสูงไมเกิน 2.7 เมตร

- ควบคุมได 2 ระบบ คือ สวิตซไฟธรรมดา เเละผาน 12 คำสั่งเสียง

- ควรปดสวิตซไฟ หรือ ปดเบรกเกอรทุกครั้งกอนทำการติดตั้งอุปกรณ

- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด กรณีติดตั้งโคมไฟตั้งเเต 2 ชุดขึ้นไปควร

- โปรดศึกษาคูมือการใชงานเเละขั้นตอนการควบคุมไฟอยางละเอียด

 

เเรงดันไฟฟา 220-240 VAC

กำลังไฟฟา 24 W 

ขนาด 390*390*85 mm.
น้ำหนัก 0.60  Kg

ความถี่ 50-60 Hz

อายุการใชงาน 30,000 Hrs.

รุน
AI LAMP VOICE REMOTE  

KELLI REBORN 24W 2100 lm 

ฟลักซสองสวาง 2,100 Lm

อาคารเทานั้น

มีระยะหางระหวางโคมอยางนอย 8 เมตร เพื่อลดเสียงรบกวน

ระหวางโคมไฟ

คำสั่งเสียง

ควบคุมได 2 ระบบ 

- สวัสดีเรเซอร
- เปดไฟ
- ปดไฟ
- เเสงขาว
- เเสงนวล
- เเสงเหลือง
- ชมดาว
- ราตรีสวัสดิ์
- สวางมาก
- หรี่เเสง
- ประหยัดไฟ
- ปดระบบคำสั่งเสียง

สวิตซ เปด-ปด

สวิตซไฟทั่วไป
- เพื่อการสั่งงานดวยเสียงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรติดตั้งโคมไฟ

จำนวน 1 ชุดที่อยูบริเวณเดียวกัน

- หามเจาะยึดแผงไฟหรือแผงวงจรเด็ดขาดเพราะจะทำใหสินคาเสียหาย

ขอกำหนดของผลิตภัณฑ

- ฐานผลิตจากแผนเหล็กรีดเย็น พนสีขาวปองกันสนิม

- ฝาครอบทำจากวัสดุโพลีคารบอเนต



1/2

137 Moo 9 Soi Sornthong, Petchkasem 91 Rd., Suanluang, Kratumban, Samutsakorn 74110 Thailand. Tel.(662) 811-1741 Fax.(662) 420-0293

TIS.1955-2551

CAT no. : RC/LED874

Product feature

AI LAMP VOICE REMOTE

- Cold-rolled steel sheet production base from the white-
coated rust.

- The cover is made from a polycarbonate material.

12 voice commands.

- Control 2 systems, namely ordinary power switch and through 

- Always turn off the power switch or circuit breaker before 

- For maximum efficiency in the case of installing 2 or more 

- Please carefully study the instruction manual and the fire 

 

Input Voltage 220-240 VAC

Power 24 W 

Dimension 390*390*85 mm.
Weight 0.60  Kg

Frequency 50-60 Hz

Lifetime 30,000 Hrs.

MODEL
AI LAMP VOICE REMOTE  

KELLI REBORN 24W 2100 lm 

Luminous Flux 2,100 Lm

lamps, the distance between the lamps should be at least 8 

meters in order to reduce the noise between the lamps.

- For the most effective voice operation, a set of lamps should 
be installed in the same area.

- Absolutely do not pierce the electrical panel or circuit board 

Specification

- ighting for decoration in restaurants, hotels or shelters

- Should be installed at a height of not more than 2.7 meters.

Voice command

control 2 systems

- Sawatdi Racer
- Poet Fai
- Pit Fai
- Seng Khao
- Seng Nuan
- Seng Lueang 
- Chom Dao 
- Ratri Sawat 
- Sawang Mak 
- Hri Seng
- Prayat Fai 
- Pit Rabop Khamsang Siang

Switch on-off

Normal Switch

   Control

General.

as this will damage the product.

installing the equipment.

control procedures.


