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Fronius solar.web
/ Το ολοκληρωμένο internet portal για τον σχεδιασμό, την επιτήρηση,
την ανάλυση και την οπτικοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

ΓΡΑΦΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓ
larweb.com
στο www.so

/ Με το internet portal Fronius Solar.web οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να επιτηρηθούν, να αναλυθούν και
να συγκριθούν μεταξύ τους γρήγορα και εύκολα. Όλα τα δεδομένα της εγκατάστασης είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και
εμφανίζονται παραστατικά: το portal παρέχει εξαιρετική φιλικότητα προς τον χρήστη, καθώς και εκτενείς δυνατότητες
ανάλυσης. Το Fronius Solar.web περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος επιπλέον λειτουργιών και εργαλείων, όπως το Fronius
Solar.configurator για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, το Fronius Solar.web App για την επιτήρηση και οπτικοποίηση
μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και το Fronius Solar.TV για την παρουσίαση σε δημόσιο χώρο.
FRONIUS SOLAR.WEB BASIC
/ Ευανάγνωστη παρουσίαση και αξιολόγηση των τρεχόντων
δεδομένων και των δεδομένων αρχείου
/ Αυτόματες συγκρίσεις παραγωγής μεταξύ πολλαπλών 		
μετατροπέων ή χρονικών περιόδων
/ Σύγκριση των δεδομένων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τα
δεδομένα αισθητήρα (σύγκριση ονομαστικών/πραγματικών τιμών)
/ Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων σφάλματος και αναφορών
παραγωγής
/ Εύκολη διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων
/ Οπτικοποίηση της αυτοκατανάλωσης
/ Ετήσια επισκόπηση της ενεργειακής κατανάλωσης για έλεγχο του
κόστους
/ Δωρεάν
FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM

*) Διαθέσιμο το 2015

/ Ανάλυση της αυτοκατανάλωσης
/ Συνολική επισκόπηση της ενεργειακής κατανάλωσης για έλεγχο 		
του κόστους
/ Οπτικοποίηση και ανάλυση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
/ Εξαγωγή αρχείου CSV με δεδομένα αυτοκατανάλωσης*
/ Επιτήρηση σε επίπεδο ξεχωριστού MPP tracker
/ Εξαγωγή εξατομικευμένων αναφορών*
/ ...και πολλά περισσότερα!
/ Με συνδρομή
/ Δωρεάν δοκιμή μέχρι 1η Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ FRONIUS SOLAR.WEB
/ Σχεδιασμός εγκατάστασης μέσω Internet με το Fronius Solar.
configurator. Το λογισμικό παρέχει υποστήριξη κατά την ακριβή διαστασιολόγηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DATAMANAGER*
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FRONIUS SOLAR.WEB

Διαδρομή επικοινωνίας
Διαδρομή ισχύος

* Η κάρτα Datamanager είναι ενσωματωμένη στον βασικό εξοπλισμό των μετατροπέων Fronius Galvo, Fronius Symo και Fronius Symo Hybrid.

/ Προϋπόθεση για τη χρήση του Fronius Solar.web είναι η λειτουργία Datamanager στον μετατροπέα (ενσωματωμένη στον
βασικό εξοπλισμό στους μετατροπείς Fronius Galvo, Fronius Symo και Fronius Symo Hybrid). Η κάρτα Fronius Datamanager
ή το Fronius Datamanager Box μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων στο μέλλον. Η σύνδεση ενός μετρητή ενέργειας
είναι απαραίτητη για την οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Πρόσφατη έκδοση προγράμματος περιήγησης Internet με υποστήριξη HTML 5 (π.χ. Microsoft Internet Explorer 9, Google
Chrome 18 ή Mozilla Firefox 11)
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ΤΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ, ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΑΘΟΣ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΙΚΤΟΥ.
/ Όσον αφορά και τους τρεις κλάδους − τεχνολογία συγκόλλησης, φωτοβολταϊκά ή τεχνολογία φόρτισης συσσωρευτών − παραμένουμε πιστοί στον
προσανατολισμό μας: Να διατηρούμε ηγετική θέση στην καινοτομία. Με περίπου 3.000 εργαζομένους παγκοσμίως μετατοπίζουμε τα όρια του εφικτού
και οι περισσότερες από 1000 κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες που κατέχουμε αποτελούν την ξεκάθαρη απόδειξη. Εκεί που άλλοι προχωρούν με μικρά
βήματα, εμείς κάνουμε άλματα. Όπως πάντα. Η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων μας αποτελεί τη βάση της εταιρικής μας πολιτικής.
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα Fronius και τους συνεργάτες διακίνησης και αντιπροσώπους μας σε παγκόσμιο επίπεδο θα βρείτε στην ιστοσελίδα 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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/ Παρουσίαση σε δημόσιο χώρο με το Fronius Solar.TV. Με τη λειτουργία Public Display είναι δυνατή η ευανάγνωστη παρουσίαση
πλήθους δεδομένων των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. η
παραγωγή της εγκατάστασης.

Το κείμενο και οι εικόνες ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων τροποποιήσεων. Παρά την προσεκτική
επεξεργασία, καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για τα αναφερόμενα στοιχεία. Αποκλείεται η ευθύνη. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2011 Fronius™. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

/ Οπτικοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου με την εφαρμογή
Fronius Solar.web App. Με την εφαρμογή της υπηρεσίας
για κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να ελέγχετε κάθε στιγμή τις ενεργειακές αποδόσεις της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

