
บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

เปนชุดสาธิตการทํางานเชิงกลดวยพลังงานความรอนจากเคร่ืองยนตสเตอรลิงค

เคลื่อนไหวดวยอากาศรอน ภายใน 1 ชุด มี 5 แบบ ใหเลือกศึกษาและสะสม

SE-03

SE-02

 SE-01

SE-04

ST-01

มีการทํางานระหวางมอเตอรและลอชวยแรง เพื่อผลิตไฟ LED

มีการทํางานดวยใชความรอนจากแสงอาทิตย หรือความรอนจากน้ํา

โดยละเหยกลายเปนไอ มาขับเคลื่อนใหลอชวยแรงหมุน

มีการทํางานขับเคล่ือนดวยลอชวยแรง 2 ตัว

มีการทํางานโดยใชความรอนแลวทําใหลอชวยแรงเคลื่อนไหว

มีการทํางานระหวางเจนเนอรเรเตอรและลอชวยแรง เพื่อผลิตไฟ LED

ดวนสินคามี
จํานวนจํากัด

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม



บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

การประยุกตใช

เหมาะกับการใชเปนส่ือการสอนดานพลังงานท้ังในระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หรือสถาบันการอบรมใหความรู

ดานพลังงาน ฯลฯ

ถูกออกแบบใหมองเห็นแตละองคประกอบช้ินงานอยางชัดเจน

เพ่ือสรางความดึงดูด เขาใจในหลักการทํางาน

และการเคลื่อนไหวของอุปกรณแตละชิ้นสวนไดเปนอยางดี

วัสดุทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง เปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา

เคร่ืองยนตสเตอรลิงคเคลื่อนไหวดวยอากาศรอน

(Star Power Stirling Engine Toys)

รายละเอียด

รุน SP-02

ชนิดเชื้อเพลิง : แอลกอฮอล

ขนาด : 180*90*85mm.

น้ําหนัก : 405g

วัสดุ : กระบอกสูบ : อลูมิเนียม, แทนวาง : ไม, วัสดุอื่น ๆ : 

สแตนเลส

คุณสมบัติ

มีฐานท่ีแข็งแรง ทนทาน

ทํางานแบบไรเสียง ดวยความเร็วสูง

มีลอชวยแรงเพิ่มความเสถียรภาพในการทํางาน

ใชเวลาในการทํางานท่ีรวดเร็ว

ขอดี

มีฐานที่ทําดวยไม เปนมันเงา ประณีต และสวยงาม

ตะเกียงแอลกอฮอล มีความโปรงใส สามารถดูปริมาณของแอลกอฮอลที่เหลือได

กานสูบ ทํามาจากสแตนเลส

ลอชวยแรง ทํามาจากอลูเนียม ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

มีลอชวยแรง 2 ตัว เพิ่มกําลังในการขับเคลื่อน

Model : SE-01

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม



บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

การประยุกตใช

เหมาะกับการใชเปนส่ือการสอนดานพลังงานท้ังในระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หรือสถาบันการอบรมใหความรู

ดานพลังงาน ฯลฯ

ถูกออกแบบใหมองเห็นแตละองคประกอบช้ินงานอยางชัดเจน

เพ่ือสรางความดึงดูด เขาใจในหลักการทํางาน

และการเคลื่อนไหวของอุปกรณแตละชิ้นสวนไดเปนอยางดี

วัสดุทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง เปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา

เคร่ืองยนตสเตอรลิงคเคลื่อนไหวดวยอากาศรอน

(Star Power Stirling Engine)

รายละเอียด

รุน SE-02

ชนิดเชื้อเพลิง : แอลกอฮอล

ขนาด : 180*90*95mm.

น้ําหนัก : 290g

วัสดุ : กระบอกสูบ : แกว, แทนวาง : ไม, วัสดุอื่น ๆ : อลูมิเนียม

คุณสมบัติ

ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

มีฐานที่แข็งแรง ทนทาน

ทํางานแบบไรเสียง ดวยความเร็วสูง

มีลอชวยแรงเพิ่มความเสถียรภาพในการทํางาน

ใชเวลาในการทํางานท่ีรวดเร็ว

ขอดี

มีฐานที่ทําดวยไม เปนมันเงา ประณีต และสวยงาม

ตะเกียงแอลกอฮอล มีความโปรงใส สามารถดูปริมาณของแอลกอฮอลที่เหลือได

กานสูบ ทํามาจากสแตนเลส

ลอชวยแรง ทํามาจากอลูเนียม ที่มีคุณภาพสูงข้ึน

ลูกสูบกําลัง, ลูกสูบกาซ. ลอชวยแรง ทํามาจากอลูมิเนียม

กระบอกสูบกําลังและกระบอกสูบกาซ ทํามาจากแกว โปรงใส และใชงานงาย

Model : SE-02

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม



บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

การประยุกตใช

เหมาะกับการใชเปนส่ือการสอนดานพลังงานทั้งในระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หรือสถาบันการอบรมใหความรู

ดานพลังงาน ฯลฯ

ถูกออกแบบใหมองเห็นแตละองคประกอบชิ้นงานอยางชัดเจน

เพ่ือสรางความดึงดูด เขาใจในหลักการทํางาน

และการเคล่ือนไหวของอุปกรณแตละช้ินสวนไดเปนอยางดี

วัสดุทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง เปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา

เคร่ืองยนตสเตอรลิงคเคล่ือนไหวดวยอากาศรอน

(Stirling Engine)

รายละเอียด

รุน SE-03

ชนิดเช้ือเพลิง : แอลกอฮอล

ขนาด : 180*90*85mm.

นํ้าหนัก : 305g

วัสดุ : กระบอกสูบ : แกว, แทนวาง : ไม, วัสดุอื่น ๆ : อลูมิเนียม

คุณสมบัติ

มีฐานที่แข็งแรง ทนทาน

ทํางานแบบไรเสียง ดวยความเร็วสูง

มีลอชวยแรง เพ่ิมความเสถียรภาพในการทํางาน

ใชเวลาในการทํางานที่รวดเร็ว

ขอดี

มีฐานที่ทําดวยไม เปนมันเงา ประณีต และสวยงาม

ตะเกียงแอลกอฮอล มีความโปรงใส สามารถดูปริมาณของแอลกอฮอลที่เหลือได

กานสูบ ทํามาจากสแตนเลส

ลอชวยแรง ทํามาจากอลูเนียม ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ลูกสูบกําลัง, ลูกสูบกาซ. ลอชวยแรงเพิ่ม ทํามาจากอลูมิเนียม

กระบอกสูบกําลังและกระบอกสูบกาซ ทํามาจากแกว โปรงใส และใชงานงาย

มีเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชกับ LED

Model : SE-03

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม



บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

การประยุกตใช

เหมาะกับการใชเปนส่ือการสอนดานพลังงานทั้งในระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หรือสถาบันการอบรมใหความรู

ดานพลังงาน ฯลฯ

ถูกออกแบบใหมองเห็นแตละองคประกอบชิ้นงานอยางชัดเจน

เพื่อสรางความดึงดูด เขาใจในหลักการทํางาน

และการเคล่ือนไหวของอุปกรณแตละช้ินสวนไดเปนอยางดี

วัสดุทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง เปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา

อุณหภูมิเคล่ือนไหวดวยความรอน

(Low Temperature Differential Stirling Engine)

รายละเอียด

รุน ST-01

ขนาด : 90*90*135mm.

นํ้าหนัก : 168g

วัสดุ : สแตนเลส, อลูมิเนียม, เครื่องแกว

Model : SE-04

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม

คุณสมบัติ

มีความแข็งแรง ทนทาน

มีความเสถียรภาพในการทํางาน

ใชเวลาในการทํางานที่รวดเร็ว

ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008



บริษัท เอ็นจินีโอ จํากัด

โชวรูม 80  (ตรงขามธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูชางเผือก)  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร : 053 – 222760  , 053 – 210945 - 6 แฟกซ 053 – 222570

www.engineo.co.th 

www.engineo.co.th 

การประยุกตใช

เหมาะกับการใชเปนส่ือการสอนดานพลังงานทั้งในระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หรือสถาบันการอบรมใหความรู

ดานพลังงาน ฯลฯ

ถูกออกแบบใหมองเห็นแตละองคประกอบชิ้นงานอยางชัดเจน

เพ่ือสรางความดึงดูด เขาใจในหลักการทํางาน

และการเคล่ือนไหวของอุปกรณแตละช้ินสวนไดเปนอยางดี

วัสดุทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง เปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา

เครื่องยนตสเตอรลิงคไอน้ําเคล่ือนไหวดวยความรอน

(Star Power Steam Engine Model Creative Gift)

รายละเอียด

รุน ST-01

ขนาด : 53*75*120mm.

น้ําหนัก : 230g

วัสดุ : ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม

คุณสมบัติ

ทํางานแบบไรเสียง

มีลอชวยแรงเพิ่มความเสถียรภาพในการทํางาน

ใชเวลาในการทํางานท่ีรวดเร็ว

ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ขอดี

ลอชวยแรงทํามาจากทองเหลือง ดูสวยงาม

ตะเกียงแอลกอฮอล มีความโปรงใส สามารถดูปริมาณของแอลกอฮอลท่ีเหลือได

ใสนํ้าลงไปในขวดเล็กกอนท่ีจะใหความรอน

มีการออกแบบที่ประณีต สวยงาม และงายตอาการใชงาน

Model ST-01

HOT LINE

1. 083-2005072 คุณกมลชนก คํารังษี

2. 084-2221945 คุณทัศนีย กันธิมา

3. 081-9800551 คุณวีรญา นาคพนม
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