
 
 

 

Beberapa   Informasi   Tentang   Produk   Sundaya 

 

 

BERIKUT   ADA   BEBERAPA   INFORMASI   TENTANG   PRODUK   SUNDAYA...
 

 

Apa   yang   dijual   oleh   PT   Sundaya? 

Siapa   yang   menggunakan   perangkat   Sundaya? 

Bagaimana   memilih   perangkat   Sundaya   yang   tepat   untuk   projek   saya? 

Siapa   yang   berada   di   balik   PT   Sundaya? 

Apakah   produk   Sundaya   tahan   air? 

Apa   misi   Sundaya? 

Berapa   lama   perangkat   Sundaya   dapat   bertahan? 

Adakah   garansi   untuk   produk   Sundaya? 

Produk   Sundaya   memang   terlihat   bagus   dan   aman,   apakah   mahal? 

Bisakah   saya   mengisi   daya   untuk   semua   alat   dengan   perangkat   Sundaya? 

Bisakah   saya   sendiri   yang   menginstal   Sundaya,   atau   saya   membutuhkan   bantuan   tukang   listrik? 

Bagaimana   produk   Sundaya   jika   dibandingkan   dengan   produk   energi   lainnya? 

Bagaimana   dengan   material   yang   sudah   habis   masa   kegunaannya? 

Apa   itu   listrik   DC   dan   AC,   dan   mengapa   perangkat   Sundaya   hanya   menggunakan   energi   DC? 
 

 

Apa   yang   dijual   oleh   PT   Sundaya? 

PT   Sundaya   merancang   &   memproduksi   sistem   tenaga   surya   yang   inovatif   dan   mandiri.   Perangkat   kami   dirancang 
untuk   memenuhi      kebutuhan   masyarakat   terpencil   –   dimulai   dari   kebutuhan   dasar   untuk   pengisian   daya   lampu   dan 
telepon   seluler   sampai   perangkat   elektronik   yang   lebih   besar,   seperti   kipas   angin,   televisi,   dan   lainnya. 

• Perangkat   energi   bertenaga   surya   dengan   ukuran   kecil,   mudah   dibawa   kemana-mana   :   lihat   pilihan 
• Perangkat   lampu   bertenaga   surya   :   lihat   pilihan 
• Perangkat   energi   matahari   yang   lebih   modern   :   lihat   pilihan 

Siapa   yang   menggunakan   perangkat   Sundaya? 

Perangkat   energi   matahari   serba   guna   Sundaya   ini   dapat   digunakan   oleh   siapa   pun,   dalam   kondisi   apa   pun.   Pada 
awalnya,   perangkat   ini   dirancang   untuk   masyarakat   yang   berada   di   daerah   terpencil,   namun,   mereka   di   bawah   ini 
pun   ternyata   sangat   menyukai   Sundaya   sebagai   kebutuhan   pemasok   energi   berkelanjutan   bagi   alat-alat   mereka: 

• Masyarakat   di   daerah   terpencil   tanpa   akses   ke   jaringan   listrik   standar 
• Masyarakat   yang   tinggal   di   daerah   dengan   suplai   energi   yang   tidak   stabil 
• Fasilitas   dan   posko   paska-bencana 
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• Eco   resorts   dan   eco   communities 
• Boater,   camper   dan   hiker 
• Eco-enthusiasts   dari   segala   tipe! 

Bagaimana   memilih   perangkat   Sundaya   yang   tepat   untuk   projek   saya? 

Kunjungi   halaman   produk   yang   tercatat   di   atas,   untuk   membandingkan   berbagai   pilihan   dan   menentukan   sistem 
terbaik   bagi   kebutuhan   projek   Anda.   Saat   ini   Sundaya   menawarkan   3   kategori   produk: 

• Perangkat   lampu   dan   charger   yang   mudah   dibawa   kemana-mana 
• Sistem   pencahayaan   bertenaga   surya   yang   terintegrasi   utuh   dengan   sistem   plug   &   play  
• Sistem   energi   matahari   modern 

Atau,   jika   Anda   membutuhkan   bantuan   untuk   memilih   salah   satu   sistem,   melakukan   penghitungan   energi,   dan/atau 
merancang   suatu   sistem   yang   berbeda,   silakan   menghubungi   kami   untuk   berdiskusi   dengan   konsultan   Alam   Santi 
melalui   paket   kosultasi   Alam   Santi   sesuai   pilihan   Anda. 

Siapa   yang   berada   di   balik   PT   Sundaya? 

Sundaya   telah   mengembangkan   dan   memproduksi   solusi   energi   yang   diperbaharui   di   Indonesia   sejak   1993.   Saat   ini, 
team   Sundaya   terdiri   dari   sekitar   200   orang,   sebagian   besar   berada   di   pabrik   Sundaya   di   Sentul,   Jawa   Barat, 
dengan   berkolaborasi   bersama   para   profesional,   penggiat   kreatif,   dan   para   insinyur   berdedikasi   di   Swedia, 
Singapore,   dan   China.   Lingkup   pendidikan   dan   marketing   Sundaya   dikelola   oleh   PT   Alam   Santi,   bertempat   di   Bali. 
 
Saat   ini,   produk   Sundaya   didistribusikan   ke   seluruh   dunia,   terutama   di   lokasi-lokasi   dengan   infrastruktur   listrik   yang 
kurang   atau   tidak   stabil.   Untuk   mengetahui   team   kami   dan   mempelajari   tentang   sistem   produksi   kami,   silakan 
menonton   lm   ini   …. 

Apakah   produk   Sundaya   tahan   air? 

Sebagian   besar   produk   tahan   percikan   air,   dan   dapat   digunakan   di   dalam   maupun   di   luar   ruangan.   Produk-produk 
Sundaya   dirancang   agar   kuat   dan   tahan   lama   baik   di   dalam   maupun   luar   ruangan,   dalam   segala   kondisi,   jika   semua 
kabel   dipasang   dengan   aman.   Kecuali   untuk   Baterai   utama   JouleBox   dan   televisi. 

Apa   misi   Sundaya? 

Kami   di   Sundaya   percaya   bahwa   di   dunia   yang   semakin   tergantung   pada   listrik   ini,   kemandirian   energi   dan   melek 
energi   merupakan   landasan   untuk   membangun   dunia   yang   lebih   adil.   Kami   membayangkan   suatu   dunia   dengan 
listrik   bebas   bahan   bakar   fosil,   bersih,   aman,   dapat   diakses   oleh   semua   golongan,   dan   kami   selalu   berusaha   keras 
untuk   membuat   produk-produk   inovatif   yang   akan   membantu   orang   mendapatkan   kemandirian   energi   dan 
meningkatkan   melek   energi. 
 
Sistem   pengukuran   energi   terpadu   Joule   ini   memudahkan   pengguna   untuk   memahami   bagaimana   energi 
dikumpulkan,   disimpan,   dan   digunakan   dalam   berbagai   kondisi.   Berarti,   menggunakan   produk   kami   secara   langsung 
memberikan   pendidikan   mengenai   sifat   alami   energi   listrik. 
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Berapa   lama   perangkat   Sundaya   dapat   bertahan? 
Perangkat   baterai   Sundaya   dapat   bertahan   sampai   10   tahun   (tergantung   penggunaan)   dan   sebagian   besar   produk 
lainnya   dapat   bertahan   sampai   20   tahun. 

Adakah   garansi   untuk   produk   Sundaya? 

Semua   komponen   dalam   perangkat   Sundaya   dipilih   berdasarkan   kualitas   tinggi   dan   tahan   lama.   Semua   produksi 
kami   diawasi   di   pabrik   kami   di   Indonesia   dengan   kontrol   kualitas   yang   sangat   ketat.   Kami   menawarkan   minimal 
garansi   pabrik   6-bulan   penuh   untuk   semua   produk,   dan   12   bulan   untuk   beberapa   komponen. 

Produk   Sundaya   memang   terlihat   bagus   dan   aman,   apakah   mahal? 

Di   Sundaya,   tujuan   kami   adalah   membuat   produk   energi   surya   berkualitas   tinggi   dan   dapat   diakses   oleh   semua 
orang.   Desain   kami   cantik   dan   fungsional,   tetapi   dengan   biaya   yang   sangat   mudah   terjangkau.   Kami   selalu 
memastikan   agar   e siensi   biaya   dan   desain   berkelas   berjalan   beriringan! 

Bisakah   saya   mengisi   daya   untuk   semua   alat   dengan   perangkat   Sundaya? 

Tidak,   tidak   semuanya   …   Sistem   tenaga   surya   untuk   alat   yang   berjalan   pada   AC   power   –   termasuk   kebanyakan 
kulkas,   mesin   cuci,   pendingin   ruangan,   dan   alat   serta   perangkat   lainnya   –   cenderung   membutuhkan   daya   baterai 
yang   lebih   besar   dari   daya   JouleBox,   begitu   juga   inverter,   untuk   dapat   berjalan. 
  
Untuk   membantu   Anda   menentukan   apakahh   kebutuhan   energi   terbarukan   Anda   sesuai   atau   tidak   dengan   produk 
Sundaya   dan   /   atau   solusi   lainnya,   silakan   menghubungi   kami   untuk   berdiskusi   dengan   konsultan   Alam   Santi   melalui 
pilihan   paket   konsultasi   Alam   Santi   sesuai   pilihan   Anda. 
 
Team   engineering   Sundaya   selalu   berada   di   belakang   layar   dalam   pengembangan   produk-produk   baru   yang   inovatif, 
termasuk,   baru-baru   ini,   baterai   berdaya   lebih   besar   dan   produk   baru   DC,   yang   akan   kami   tambahkan   ke   jajaran 
produk   system   plug-and-play   setelah   produk-produk   tersebut   diuji   coba. 

Bisakah   saya   sendiri   yang   menginstal   Sundaya,   atau   saya   membutuhkan   bantuan   tukang 
listrik? 

Ya,   tentu   saja   Anda   bisa!   Tidak   membutuhkan   pengetahuan   listrik   yang   rumit   untuk   menginstal   dan   menikmati 
produk   Sundaya.   Semua   perangkat   Sundaya   dirancang   dengan   sistem   plug-and-play   DC,   mudah   ditukar   antar 
produk,   komponen   yang   ramah-pengguna,   sehingga   mudah   diinstal   oleh   siapapun.   Listrik   sebesar   12-16V   DC   yang 
berjalan   di   semua   produk   Sundaya   aman   bagi   siapapun;   dengan   produk-produk   ini,   tidak   mungkin   lagi   Anda 
tersetrum. 
  
Setiap   perangkat   sudah   dilengkapi   dengan   material   instalasi   yang   dibutuhkan   dan   Anda   tinggal   menggunakannya 
hanya   dalam   hitungan   menit.   Siapapun   (benar-benar   siapapun)   dengan   mudah   dapat   mengistal   dan   langsung 
menikmati   produk-produk   ini. 

 

 
Pertanyaan   yang   sering   diajukan   (FAQ) 

 
www.MySundaya.com       •   3   • 

 

http://www.mysundaya.com/


 
 

 

Beberapa   Informasi   Tentang   Produk   Sundaya 

 

 

Bagaimana   produk   Sundaya   jika   dibandingkan   dengan   produk   energi   lainnya? 

Lampu   LED   kami   beroperasi   dengan   e siensi   25%,   tertinggi   di   dunia,   memaksimalkan   penggunaan   baterai   dan   panel 
Anda.   Untuk   perbandingan   rinci   pada   kapasitas   baterai,   lihat   tabel   berikut   mengenai   bagaimana   produk   Sundaya 
dibandingkan   dengan   baterai   lainnya,   dilengkapi   informasi   mengenai   berapa   kali   Anda   dapat   mengisi   daya   suatu 
alat   dari   berbagai   perangkat   Sundaya. Catatan:   angka   di   bawah   menggambarkan   total   kapasitas   baterai.   Dengan 
semua   power   bank,   termasuk   baterai   Sundaya,   umumnya   70%   kapasitas   baterai   yang   tercatat   tersedia   untuk   alat 
pengisian   daya. 
 
Energy   Unit   Conversion   Chart 
 

    volts 

 

3.7 

 

Item  Joules  kiloJoules  Watt-hours  mAh 

Sundaya   JouleStick30  34,632  35  9.6  2,600 

Sundaya   JouLite  34,632  35  9.6  2,600 

Sundaya   T   Lite  69,264  69  19.2  5,200 

Sundaya   Ulitium  69,264  69  19.2  5,200 

Sundaya   JouleBox   500  692,640  693  192.4  52,000 

Sundaya   JouleBox   1000  1,385,280  1385  384.8  104,000 

Low   feature   phone   -   low  5,328  5  1.5  400 

Low   feature   phone   -   high  11,988  12  3.3  900 

iPhone   5C  20,073  20  5.6  1,507 

Samsung   Galaxy   S6  33,966  34  9.4  2,550 

iPhone   7  38,628  39  10.7  2,900 

Samsung   Tablet   8  55,944  56  15.5  4,200 

iPad   2  92,308  92  25.6  6,930 

10000   mAh   power   bank  133,200  133.2  37.0  10,000 

iPad   4  153,180  153  42.6  11,500 

Macbook   Air   13"   2013  180,000  180  50.0  -- 

Macbook   Pro   15"   2016  273,600  274  76.0  -- 

Macbook   Pro   15"   2015  358,200  358  99.5  -- 

         

 

Bagaimana   dengan   material   yang   sudah   habis   masa   kegunaannya? 

Sundaya   menerima   kembali   material   yang   sudah   melampaui   masa   kegunaannya,   membongkar   kembali, 
memperbaharui,   dan   mendaur   ulang   komponen   dalam   lingkungan   yang   seramah   mungkin.   Anda   tinggal 
mengirimkan   produk   Anda   ke   Sentul   dan   kami   akan   menjelaskan   semua   nilai   daur   ulang   dan   system   pengembalian 
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saat   penyerahan   kuitansi. 

Apa   itu   listrik   DC   dan   AC,   dan   mengapa   perangkat   Sundaya   hanya   menggunakan   energi   DC? 

DC   adalah   Direct   Current,   dan   AC   adalah   listrik   Alternating   Current.   Sebagian   besar   komponen   sistem   energi   tenaga 
surya   –   termasuk   semua   produk   Sundaya   –   hanya   menggunakan   sistem   DC   untuk   keamanan,   aksesibilitas,   dan 
e siensi-biaya.   Baru-baru   ini,   jaringan   listrik   yang   digunakan   sebagian   besar   orang   adalah   220   Volt   Alternating 
Current   (AC),   dan   ini   sangat   berbahaya   untuk   diinstal   dan   dijalankan   tanpa   ada   pengawasan   ahli   listrik.   Listrik 
standar   ini   sangat   berbahaya   dalam   kondisi   basah,   terutama   bagi   anak-anak. 
  
Menariknya,   berbagai   alat   elektronik   yang   kita   gunakan   setiap   hari,   seperti   telepon   dan   komputer,   pada   dasarnya 
berjalan   dengan   listrik   DC.   Sehingga,   untuk   menjalankan   alat   tersebut   dengan   listrik   AC   seperti   yang   kita   lakukan, 
kita   harus   menggunakan   converter   AC   >   DC   (kotak   kecil   yang   biasanya   disatukan   dengan   kabel   listrik   pada   berbagai 
alat).   Konversi   ini   menyebabkan   hilangnya   20%   energy   setiap   kali   Anda   menggunakan   peralatan   listrik   Anda. 
  
Sementara   itu,   kebanyakan   produk   modern,   dan   sistem   listrik   yang   tersambung,   dibuat   untuk   berjalan   pada   sistem 
AC.   Membutuhkan   aliran   listrik   yang   cukup   besar.   Situasi   ini   membuat   semakin   sulit   lagi   (dan   mahal) 
mengintegrasikan   produk-produk   modern   ke   dalam   sistem   energi   DC   yang   terbarukan.   Sebagian   besar   sistem 
energy   surya   berskala   besar   menggunakan   mesin   yang   disebut   inverter,   untuk   mengubah   energi   surya   dari   DC   ke   AC, 
agar   produk   yang   dirancang   untuk   berjalan   pada   suplai   energi   AC   dapat   bekerja   dengan   listrik   yang   dihasilkan   oleh 
energi   surya.   Dan….konversi   ini   juga   menghilangkan   20%   energy   pada   semua   alat.   :(   Lebih   parah   lagi   jika   Anda 
memasang   alat   atau   produk   DC   ke   dalam   sistem   yang   bergerak   dengan   AC,   agar   Anda   dapat   menggunakan   energi 
terbarukan!   Maka,   Anda   harus   kehilangan   40%   +   energi   saat   Anda   bolak-balik   mengubah   listrik. 
 
Inilah   salah   satu   alasan   mengapa   biaya   sistem   energi   surya   untuk   lokasi   yang   terhubung   dengan   AC   pada   akhirnya 
berlipat   ganda   untuk   output   yang   sama,   bagi   sistem   yang   pada   dasarnya   berjalan   pada   DC. 
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