
Unit pemantauan
jarak jauh untuk
lampu jalan tenaga
surya
RMU

Philips Solar Remote Monitoring Units (RMU) merupakan solusi terobosan untuk

lampu jalan tenaga surya Off- Grid. Unit ini mencatat data operasi sistem, yang

dapat digunakan untuk pelaporan energi, laporan lingkungan dan keberlangsungan,

status kondisi sistem; RMU memungkinkan kontrol jarak jauh secara real-time,

memperbarui profil peredupan, pemrograman dan peningkatan jarak jauh.

Antarmuka perangkat lunak yang mudah digunakan memudahkan Anda untuk

mengelola lampu tenaga surya dari jarak jauh.

Benefits
• Memonitor kondisi komponen penting sistem lampu Tenaga Surya

• Mengontrol lampu jalan tenaga surya dari jarak jauh, baik secara individual

maupun berkelompok

• Mencatat data energi untuk analisis kinerja sistem

• Mengoptimalkan profil peredupan lampu jalan dari jarak jauh sesuai dengan

pengisian daya pancaran tenaga surya di berbagai musim

• Menyiapkan sistem lampu jalan tenaga surya Smart city dengan akses data

melalui API

• Peringatan real-time untuk meminimalkan pemadaman

• Pemasangan yang mudah melalui koneksi satu kabel plug and play
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Features
• Komunikasi terenkripsi 128 bit AES

• Konstruksi yang kokoh, tahan di segala cuaca

• Antarmuka Pengguna berbasis web, kompatibel dengan semua penjelajah web

utama

• Beberapa opsi untuk menyimpan profil Peredupan di dalam LCU atau CCU

• Mendukung kontrol individual maupun kelompok

• Pilihan konektivitas back-haul berbasis 2G/3G/4G atau Ethernet

• Mekanisme kontrol akses berbasis peran

• Interval pembacaan data yang dapat dikonfigurasi

Application
• Lampu Jalan Tenaga Surya

Versions

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien -10 hingga +65 °C

 
Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu

dan air

IP65

 
Pengoperasian dan Kelistrikan

Kit koneksi kabel Tidak termasuk

Mekanis dan Housing

Order Code

Full Product

Name

Tinggi

keseluruhan

Panjang

keseluruhan

Lebar

keseluruhan

911401892601 Solar RM LCU

A128

25 mm 65 mm 85 mm

Order Code

Full Product

Name

Tinggi

keseluruhan

Panjang

keseluruhan

Lebar

keseluruhan

911401892701 Solar RM CCU

A128

80 mm 170 mm 100 mm

RMU
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