
Sistema de Monitorização Ginlong

Acessórios
Registrador de dados Solis

Sistema de monitorização inteligente

Internet

Internet

• Instalação rápida e operação fácil, permitindo monitoramento 
local e remoto

• Instalação de aplicativos móveis para Android e IOS
• Conexão Wi-Fi flexível com classificação externa

Registrador de dados-Wi-Fi

Registrador de dados-LAN
• Instalação rápida e operação fácil
• Funcionalidade plug and play
• Conexão LAN estável e confiável 

• Instalação rápida e operação fácil
• Conexão de inversores com a função 'plug and play'
• Fácil visualização de dados e outras informações via dispositivo 

móvel
• Comunicação GPRS permitindo monitoramento móvel a qualquer 

hora e em qualquer lugar 

Registrador de dados-GPRS

Vara de 
registro de dados

Vara de registro de dados
LAN

Vara de registro de dados
GPRS

Vara de registro de dados
Wi-Fi



Folha de Dados 

Modelo DLS-W(Wi-Fi) DLS-L(LAN) DLS-G(GPRS) 

Quantidades máximo de inversores 1

Comunicação com o inversor 4pin

Comunicação de longo alcance Wi-Fi(802.11 b/g/n) Ethemet 10/100Mbps GPRS Class 12

Taxa de comunicação 9600 bps (aanpasbaar:1200-57600 bps)

Frequência 2.412 GHz-2.484 GHz / 850/900/1800/1900 MHz

Distância de comunicação Wi-Fi 100m em área aberta ao ar livre sem obstrução / /

Distância de comunicação LAN / 50m (par trançado blindado CAT-5e) /

Potência de transmissão Wi-Fi 802.11b: +20dBm (Max) 802.11g: +18dBm (Max) 
802.11n: +15dBm (Max) Configurável pelos utilizadores / /

Potência de transmissão Wi-Fi 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 
802.11n: -71dBm / /

Estação móvel GPRS / / ClassC

Compatível com GSM fase 2/2 + / / Class 4 (2 W@850/900MHz)  
Class 1 (1 W@1800/1900MHz)

Antena externa I-PEX antenna / I-PEX antenna

Intervalo de coleta de dados 5 minutos (ajustável: 1-20 minutos)

Interface de dados RS485

Configuração de preferência Servidor de web

Atualizações de firmware Wireless Ethemet Wireless

Acesso aos dados Wi-Fi de Ponto a ponto/Servidor remoto Servidor remoto Servidor remoto

Armazenamento de dados 8MBYTE FLASH 

Electricidade

Tensão de entrada CC 5 V CC 5 V (+/-5%) CC 5 V (+/-5%)

Corrente de trabalho 200~300 mA 110~200 mA 160~500 mA

Consumo estático / / <2 W

Máxima demanda de potência 
instantânea / / <8 W

Condições ambientais

Temperatura operacional -10 ~ +85°C -10 ~ +85°C -10 ~ +85°C

Humidade operacional Umidade relativa de 10%-90%, sem condensação

Temperatura de armazenamento -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C

Humidade de armazenamento <40%

Classe de proteção IP65

Descrição Física 

Dimensões (comprimento x largura 
x altura) 118mm*43mm*43mm 105mm*43mm*43mm 118mm*43mm*43mm

Peso 56 g

Outros 

Certificados FCC, CE


