
Steora City smart bench
Jauns Steora City viedais soliņš ir pasaulē jaudīgākais

soliņš, kāds jebkad izveidots. Iebūvēts mākslīgais

intelekts nodrošina precīzu ārējas reklāmas

demonstrēšanu, kas padara soliņu par ideālo risinājumu

publiskām vietām. Jaunās pilsētas modelis nodrošina arī

adaptīvu ātru ierīču uzlādi un sniedz informāciju par sola

apkārtējo vidi - tas viss ir iepakots pašpietiekamā un

videi draudzīgā izstrādājumā ar atjaunošanas iespēju.

Gaisa kvalitātes sensoru 

opcija ar reāllaika 

brīdinājumiem

Uzlabota AI kamera, kas 

apkopo informāciju par 

garāmgājējiem

Iespēja izmantot reklāmas 

displeju ar programmatūru 

ārējas vizuālās reklāmas 

demonstrēšanai vairākos 

ekrānos

Pašpietiekama un videi 

draudzīga

ar atjaunošanas iespēju

Pilnībā modulāra konstrukcija

(opcijas un jauninājumi)

Sola un tās apkārtnes 

monitorings ar viediem 

sekošanas sensoriem (bez 

GDPR)

Adaptīva, ātra USB uzlāde 

viedtālruņiem, kamerām, 

bezpilota lidaparātiem un 

pārnēsājamiem skaļruņiem



Bāzes funkcijas

• Saules panelis
• IK08 (EN 62262) vandāldrošības klase
• 99 W jauda

• Li-ion akumulatoru komplekts
• izturība pret zemu temperatūru
• Advance BMS

• 2 x Qi bezvadu uzlāde
• Atbalsts visiem Qi tālruņiem, pulksteņiem un austiņiem
• Viedā enerģijas taupīšanas gaidīšanas sistēma

• LED apkārtējā gaisma
• Automātiska ieslēgšanas / izslēgšanas sistēma
• Laiks ir regulējams atkarībā no sezonas

• Sēdekļa virsmas dzesēšanas sistēma
• Gaisa dzesēšanas tehnoloģija
• Automātiska temperatūras iedarbināšana

• Sensori
• Vides sensors - spiediens, temperatūra, mitrums
• Enerģijas sensori
• Lietotāju skaitītājs (vietu skaits)

• Reālā laika GPS atrašanās vieta
• Tiešsaistes trauksme, ja stenda atrašanās vieta mainās
• Atrašanās vieta redzama virs Solos Smart City platformas

• Programmnodrošinājums
• 5 gadu abonements platformai Solos Smart City
• Tiešsaistes produktu uzturēšana un atjaunināšana

• Akumulatora statusa indikators
• integrēts sola korpusā
• statuss 25%, 50%, 75% un 100%

Mehāniskie piederumi
• Dažādas krāsas izvēle
• Atzveltne

• Ar polikarbonāta saules paneļiem
• 66 W jauda

• Atzveltne un roku balsts
• Puķu pods

• Augsnes mitruma sensors

Papildaprīkojums
• 4 x USB ātrās uzlādes ierīces

• Ātra Apple uzlāde
• Qualcomm ātra uzlāde
• Samsung adaptīva ātra uzlāde

• Gaisa kvalitātes sensori
• PM2,5, PM10
• NO sensors
• Ozona sensors

• Trokšņa sensors
• Wi-Fi piekļuves punkts

• Rediģējama mājas lapa un Wi-Fi nosaukums
• Atbalsta SIM vai Ethernet savienojumu
• SIM karte nav iekļauta

• Sēdekļu virsmas apsildes sistēma
• strādā ziemas dienās
• Automātiska temperatūras iedarbināšana
• Nepieciešams hibrīda modulis

• Hibrīda modulis
• tīkla jaudas izmantošana 0/24 darbībai
• Paredzēts garām ziemām bez saules gaismas

• LCD displejs
• 19 ”ārējais LCD displejs
• tīkla jaudas izmantošana 0/24 darbībai

• AI / ML LCD displejs
• 19 ”āra LCD displejs
• AI kamera ar gājēja informāciju


