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FRONIUS SOLAR.TV
/ Serviço online-gratuito para visualização de
dados de instalações FV

/ O serviço online gratuito Fronius Solar.TV permite a transferência de diversos valores de instalações FV para
apresentações e divulgações externas bem elaboradas. Entre eles, informações como a produção da instalação, economias
de CO2 e ganhos através da alimentação pela rede.

/ Monitores convencionais com conexão à Internet, por
meio da integração com a comunicação de dados Fronius,
tornam-se meios importantes para processar os dados de
instalação mais relevantes para os grupos interessados.
Com base em diagramas claros, é fornecido um rápido
panorama sobre a instalação FV.

/ Para a visualização, estão disponíveis diferentes modelos.
É possível inserir imagens da instalação e ajustar a velocidade e o tipo e de animação individualmente. Operação
intuitiva e muito fácil de utilizar.

/ O serviço online pode ser acessado fácil e gratuitamente em https://solartv.solarweb.com

/ Apresentação clara dos valores atuais da instalação com a visualização
ao vivo

/ Resultados, economia ou ganho de CO2: Gráficos de barras fornecem
um panorama imediato

ESQUEMA DE CONFIGURAÇÃO

Fronius Solar Net

FRONIUS DATALOGGER

FRONIUS SOLAR.WEB

FRONIUS SOLAR.TV

Caminho de comunicação
Caminho de potência

/ Como a Fronius Solar.TV acessa os dados da Fronius Solar.web, são necessários para a visualização uma conta na Fronius
Solar.web e um registrador de dados. Fronius recomenda o Fronius Datalogger Web, podendo ser utilizados também o
Fronius Datalogger easy ou pro. É possível instalar o Fronius Datalogger posteriormente a qualquer momento.

PRÉ-REQUISITOS DO SISTEMA:
Navegador web atualizado, por exemplo: Microsoft Internet Explorer 9,
Google Chrome 18 ou Mozilla Firefox 11
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.
/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em
inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais
de 1.000 patentes concedidas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de
nossos recursos é a base do nosso negócio.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com
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Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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