Lighting

Fjernovervågningsenh
ed til soldrevet
gadebelysning
RMU
Philips fjernovervågningsenheder (RMU'er) til solbelysning er en banebrydende
løsning til soldrevet gadebelysning uden for belysningsnettet. Enhederne registrerer
data om systemdriften, der kan bruges til energirapportering, miljø- og
bæredygtighedsrapporter, førende systemhelbredsovervågning (RMU'er muliggør
fjernbetjening i realtid), opdatering af dæmpningsprofiler samt fjernprogrammering
og -opgradering. Softwarens lettilgængelige brugergrænseflade gør det nemt for dig
at fjernstyre solbelysningskilder.

Fordele
• Overvåg helbredet for kritiske komponenter i solbelysningssystemet
• Fjernbetjen den soldrevne gadebelysning, enten individuelt eller i grupper
• Registrerer energidata til analyse af systemydelse
• Fjernoptimerer dæmpningsprofilerne for gadebelysningskilder i henhold til de
forskellige årstiders skiftende solbestråling
• Gør den soldrevne gadebelysning klar til den intelligente by med dataadgang
gennem API'er
• Advarsler i realtid for at minimere afbrydelser
• Nem installation med plug-and-play-tilslutning med ét kabel
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Funktioner
• 128-bit AES-krypteret kommunikation
• Vejrbestandig, robust konstruktion
• Webbaseret brugergrænseflade, der er kompatibel med alle større webbrowsere
• Flere indstillinger til at gemme dæmpningsprofil i LCU eller CCU
• Understøtter både lysstyring individuelt og i grupper
• Vælg mellem 2G/3G/4G eller Ethernet-baseret forbindelse
• Kontrolmekanismer til rollebaseret brugeradgang
• Konfigurerbart dataaflæsningsinterval

Anvendelsesområder
• Soldrevet gadebelysning

Versions

Anvendelsesbetingelser
Omgivelsestemperaturområde

-10 til +65 °C

Godkendelse og anvendelsesområde
Kode for indtrængningsbeskyttelse

IP65

Drift og el
Kabeltilslutningssæt

Medfølger ikke

Mekanik og armaturhus
Order Code

Full Product Name

Samlet højde

Samlet længde

Samlet bredde

Order Code

Full Product Name

Samlet højde

Samlet længde

Samlet bredde

01892601

Solar RM LCU A128

25 mm

65 mm

85 mm

01892701

Solar RM CCU A128

80 mm

170 mm

100 mm
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