
S2-WL-ST
لوازمات - Solis ڈیٹا الگنگ سٹک

S2-WL-ST (4 Pin) S2-WL-ST (USB)

انورٹرز کو جوڑنے کے لیے RS485 مواصالتی طریقہ استعمال کریں، بیک وقت 10 انورٹرز کو جوڑا جا سکتا ہے۔ وائر 
لیس وائی فائی نیٹ ورک یا LAN کے ذریعہ مانیٹرنگ نظام کے ساتھ مواصالتی ڈیٹا ہوتا ہے، جسے ریموٹ کنٹرول 

اور مانیٹرنگ سے رئالئز کیا جاسکتا ہے۔ نیٹ ورک وجدانی ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور 
کہیں سے بھی نگرانی کے لیے سہولت پذیر ہے۔

S2-WL-ST - انٹلی جینٹ مانیٹرنگ سالوشن

SolisCloud
پی وی پالنٹ ڈیجیٹل

 مینجمنٹ سسٹم

1 سے 10 کنیکشن
 کو سپورٹ کرتا ہے

S2-WL-ST

پی وی پی ویپی وی

راؤٹر

آر ایس 485 مواصالتی کیبل

کمیونیکیشنانٹرنیٹڈی سی

خصوصیات:
وائی فائی اور ایل اے این مواصالت کو 

سپورٹ کرتا ہے

لگاو اور چالو، فوری تنصیب

فالٹ االرم، بر وقت نگرانی

حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس ظاہر 
کرنے کے لئے آسان

•

•

•

•

ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، 
آسان ڈیبگنگ

 قریبی بلوٹوتھ کنیکشن اور ڈیبگنگ کو 
سپورٹ کرتا ہے

انورٹر ایڈریس کی ایک اہم تفویض، موثر 
اور محنت کی بچت

•

•

•

SolisCloud: انٹلی جینٹ سولر انرجی سسٹم کی نگرانی



S2-WL-ST  ڈیٹا شیٹ
S2-WL-ST (4 Pin) S2-WL-ST (USB) ماڈل

کمیونیکیشن

سولس انورٹر معاون آلہ کی قسم

≤10 منسلک انورٹرز کی تعداد )1(

5 منٹس ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ

LED×3  نشان دہی کرنا

4 Pin USB  مواصالتی انٹرفیس

802.11b/g/n )2.4G—2.483G( وائرلیس مواصالت

APP/WEB ترتیب دینے کا طریقہ

برقی

DC 5 V )+/-5%( آپریٹنگ وولٹیج

≤5 W  آپریٹنگ بجلی کی کھپت

ماحولیات

-30 ~ +65°C آپریٹنگ درجہ حرارت

%5 سے %95، متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں آپریٹنگ نمی

-40 ~ +70°C  ِاضافی درجہ حرارت

> 40%  ِاضافی نمی

≤4000 m آپریٹنگ اونچائی

IP65 تحفظ کی ڈگری

میکانیکی

125*34*49 mm 112*34*49 mm طول و عرض )ایل*ڈبلیو*ایچ(

انسرٹ + سکرو انسرٹ + الک تنصیب کا طریقہ

103 g 89 g وزن

 دیگر چیزیں

CE, FCC توثیق

.Connect the inverters by RS485 cables )1(
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