PLANTA SOLAR - CAMPANARIO

Webdom Labs reúne uma ampla
variedade de produtos e serviços para
oferecer soluções abrangentes de
monitoramento usinas fotovoltaicas.

Monitoramento e controle
Fabricante de produtos de hardware e software
para monitoramento e controle de usinas
fotovoltaicas .

Sensores e estações
meteorológicas
Ampla gama de sensores analógicos e digitais
para múltiplas aplicações.

Segurança CCTV
Especialistas no desenvolvimento de sistemas de
segurança de perímetro em usinas fotovoltaicas.

Redes e comunicações
Equipamentos de comunicação e acessórios
necessários para a rede de sua instalação fotovoltaica.

Instalação e serviços
Serviços de instalação, comissionamento, manutenção e
hospedagem de nossos produtos.

Software SCADA
Software de monitoramento e controle
incluído em toda a nossa gama de produtos.

Escaneie o código QR para baixar
catálogos gerais e de produtos do Webdom
Labs em PDF.
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SSX
Smart String Box
NOVO 2022

Ref. Producto:
SHX000202.X

Transceptor sem fio LoRa opcional e
antena ao ar livre IP67 com cabo
conector SMA de 40 cm.

Opções de
comunicação:

LEITURA DE VALORES COM VISUAL WEBDOM SSX

Monitoramento Eletrônico de condutores que
permitem a medição automática da corrente e da
tensão gerada pelos painéis fotovoltaicos.
O novo sistema baseado no Efeito Hall, é a terceira geração do produto, com o maior
número de insumos (até 32) de forma compacta e eficiente. O Webdom SSXEVO
incorpora, além da interface tradicional Modbus-RTU, um sistema de comunicação
sem fio baseado na nova tecnologia LoRa™ de longo alcance.

WEBDOM QUALITY
VERIFIED PRODUCT
LORA WIRELESS

RS—485

FIBRA ÓPTICA

APLICAÇÃO VISUAL WEBDOM SSX
Aponte a câmera para o Código QR da placa e espere que ela a reconheça. Toque na janela pop-up
que aparecerá para acessar o aplicativo Visual Webdom SSX. Valores de leitura de cada sequência

Os transceptores RFM95W apresentam o modem de
longo alcance LoRaTM que fornece comunicação de
espectro de expansão de longo alcance e alta imunidade à
interferência, minimizando o consumo de rede.

e status operacional do produto.
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