
ขั้นตอนการติดตั้งโซลารูฟท็อป 

สนใจเขารวม กรุณาติดตอ . . .

การดำเนินงานตางๆในการติดตั้งโซลารูฟท็อปกับทาง บริษัท อิเรเดี๊ยน โซลา จำกัด โดย

ลูกคาที่จะไดรับการติดตั้งแผงโซลาจะตองผานตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
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ของบริษัทและของบริษัทและ

การใชพลังงานไฟฟาการใชพลังงานไฟฟา
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ออกแบบระบบออกแบบระบบ
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การติดตั้งการติดตั้ง

STEP 05STEP 05

เขาสำรวจพื้นที่เขาสำรวจพื้นที่

ที่จะใชในการติดตั้งที่จะใชในการติดตั้ง

STEP 02STEP 02

ทำหนังสือสัญญาทำหนังสือสัญญา

STEP 04STEP 04

ลดคาไฟลดคาไฟ

STEP 06STEP 06

แพ็กเกจ Private PPA ของเรา
สามารถเลือกแพ็กเกจใหเหมาะสมกับการใชไฟฟาของคุณ เพื่อประหยัดคาไฟสูงสุด

ตั้งแตวันแรกที่ติดตั้ง 

กำลังการติดตั้ง Solarกำลังการติดตั้ง Solar พื้นที่หลังคาพื้นที่หลังคา ปริมาณการใชไฟปริมาณการใชไฟ

สวนลดคาไฟฟา สวนลดคาไฟฟา 

(รวมตลอดอายุสัญญา)(รวมตลอดอายุสัญญา)

5,000 ตร.ม. 600 - 800 kW 25 ลานบาท

750 kW

500 kW

7,500 ตร.ม. 801 - 1,000 kW 38 ลานบาท

1,000 kW 10,000 ตร.ม. มากกวา 1,000 kW 50 ลานบาท

www.irradiance.co.th
www.facebook.com/irradiance.co.th

PRIVATE

IRRADIANCE SOLARby
PPA

เรา เปนผูลงทุน คุณ เปนผูลงทุน

คาไฟปจจุบัน พื้นที่หลังคา กำลังไฟผลิต

TOTAL

BILL

ตัวอยางการคำนวณระบบขนาด 1 MW
ตารางเปรียบเทียบแตละแพ็กเกจ โดยอางอิงจากระบบโซลารูฟท็อปที่มีขนาดติดตั้ง 1 MW

50 ลาน

0 บาท

บาท

1 ลานบาท/เดือน ประมาณ 10,000 ตร.ม. 1 เมกะวัตต

** คำนวณจากการใชงานระบบตลอดอายุการใชงาน ทั้งนี้ผลการประหยัดขึ้นอยูกับอัตราการใชไฟฟาในอนาคต **

เงินลงทุน

ประหยัดคาไฟ
180 ลาน

30 ลาน บาท

บาท

เงินลงทุน

ประหยัดคาไฟ



อิเรเดี๊ยน โซลา
ประสบการณของเรา

             บริษัท อิเรเดี๊ยน โซลา จำกัด กอตั้งขึ้นในปพ. ศ. 2557 หนึ่งในเครือของ

บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จำกัด ผูผลิตหลอดไฟมายาวนานกวา 44 ป ดำเนินธุรกิจ

ดานพลังงานแสงอาทิตยสำหรับ Solar Farm, Solar Rooftop และ Solar Floating

โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ และทักษะสูง เรามีความมุงมั่นที่จะตอบสนอง

ความตองการดวยที่สุดของคุณภาพสำหรับการบริการเพื่อคุณ

ความสำเร็จของเรา

ทุงสง, นครศรีธรรมราช 3.75

40 MWp

MWp

บริษัท ลี้ไฟเบอรบอรด จำกัด, สมุทรสาคร 1MWp

บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด, สมุทรสาคาร 2 MWp

มากกวา

นาโคก, สมุทรสาคร 10 MWp

SOLAR FARM

SOLAR ROOFTOP

เรา เปนผูลงทุนเรา เปนผูลงทุน คุณ คุณ เปนผูลงทุนเปนผูลงทุน

ขอเสนอจากเรา

จุดเดน
คุณประหยัดคาไฟทุกเดือน

เราลงทุนและดูแลทุกอยาง

จนครบสัญญา

เงินลงทุน

ประหยัดคาใชจาย

กรรมสิทธิ์

การบำรุงรักษา

การรับประกันระบบ

การประกันภัย

ประโยชนที่จะไดรับ

0 บาท

รับสวนลดคาไฟจากโซลา

อิเรเดี๊ยน โซลา

2

3

31
2

1

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางวิศวกรรมและปจจัยอื่นๆ

กรรมสิทธิ์โอนใหแกลูกคา เมื่อครบกำหนดสัญญา โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

รับประกันระบบและอุปกรณหลักตลอดอายุสัญญา

คุณเปนเจาของระบบ

โดยเราดูแลตามสัญญา

30 ลานบาท/MW

ใชไฟฟาฟรีจากโซลา

ลูกคา

ฟรี 2 ปแรก

ตามสัญญา

ตามสัญญา

       คุณสามารถเลือกแพ็กเกจการติดตั้งโซลารูฟท็อปตามความตองการของคุณไมวาจะเปน

“เรา เปนผูลงทุน” โดยคุณไมตองเสียคาใชจายและไดรับสวนลดคาไฟตลอดอายุสัญญา  หรือ

“คุณ เปนผูลงทุน” เพื่อประหยัดคาไฟไดสูงสุดตั้งแตวันแรกที่ติดตั้ง

ไมตองใชเงินลงทุน

รับประกันสวนลดคาไฟตลอด

อายุสัญญา

ฟรีการบำรุงรักษาตลอด

อายุสัญญา

ประหยัดคาไฟตั้งแตวันแรก

ที่ติดตั้ง

ตัวอยางการเปรียบเทียบคาไฟกอน - หลัง
ติดตั้งโซลารูฟท็อป
แผนภาพแสดงแหลงจายไฟฟาและกราฟเปรียบเทียบคาไฟกอน-หลังติดตั้งโซลารูฟท็อป

มิเตอร ไฟฟาของการไฟฟา

มิเตอร ไฟฟาของ SOLAR
Discount 15%

แผนภาพแหลงจายไฟฟา

การเปรียบเทียบคาไฟกอน - หลังติดตั้งโซลารูฟท็อป

PEA / MEA

บาท/หนวย
อัตราคาไฟ
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อัตราคาไฟปกติ

ปที่เริ่มติดตั้ง

อัตราคาไฟหลังติด Solar

** ประมาณการอัตราคาไฟที่มีแนวโนมสูงขึ้นในอนาคต **

จายถูกกวาตลอดอายุการใชงาน
ประหยัดคาไฟตั้งแตวันแรกที่ติดตั้ง

คาไฟคงที่
ตลอดอายุสัญญา

 

สวนลดคาไฟที่จะไดรับ
ตลอดอายุการใชงาน

ประหยัด คาไฟฟาไดคาไฟฟาได

โดยไมตองลงทุน
ประหยัด
โดยไมตองลงทุน

คาไฟฟาไดคาไฟฟาได
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