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Fronius solar.web
/ Fotovoltaikus berendezések méretezésére, felügyeletére, analízisére és megjelenítésére szolgáló univerzális Internet portál
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/ A Fronius Solar.web online portál segítségével kényelmesen és áttekinthetően felügyelhetők, elemezhetők és
összehasonlíthatók egymással a fotovoltaikus berendezések. A berendezések aktuális adatai bármikor lehívhatók és
szemléletesen ábrázolhatók. A kezelése egyszerű és felhasználóbarát, valamint számos elemzési lehetőség áll
rendelkezésre. A Fronius Solar.web emellett számos eszközt és funkcionalitást tartalmaz. Ilyenek pl. a berendezések
konfigurálására szolgáló Fronius Solar.configurator, a mobil felügyeletre és megjelenítésre használható Fronius Solar.
web alkalmazások és a Fronius Solar.TV nyilvános megjelenítőkön történő prezentációhoz.
FRONIUS SOLAR.WEB
/ Aktuális adatok áttekinthető ábrázolása és kiértékelése
/ Automatikus hozam-összehasonlítások több inverterre, ill.
időközre vonatkozóan
/ PV berendezésadatok összehasonlítása az érzékelők adataival
(előírt/tényleges érték összehasonlítás)
/ Automatikus modulhiba-felismerés
/ Automatikus értesítések, valamint rendszeres jelentések
/ Több berendezés kényelmes kezelése
/ Saját energiafogyasztás egyszerű ábrázolása
/ Saját fogyasztás adatainak CSV-exportja
/ Az inverter távoli frissítése
/ Költségmentes
FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM
/ Aktuális és archív adatok áttekinthető ábrázolása és kiértékelése
/ Az energiafogyasztás átfogó elemzése
/ Az áramfogyasztás folyamatos áttekintése költségellenőrzés
céljából
/ Tárolórendszerek megjelenítése és elemzése
/ Felügyelet MPP-Tracker szinten
/ Kibővített egyéni jelentés
/ Az inverter távoli frissítése
/ ... és később még számos más jellemző!
/ Előfizetéses konstrukció

A FRONIUS SOLAR.WEB ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE
/ Berendezés online konfiurálása a Fronius Solar.configurator segítségével. A szoftver fotovoltaikus berendezések egzakt méretezését támogatja.
/ Mobil megjelenítés a Fronius Solar.web alkalmazással. Az online
szolgátatás mobil változatával a fotovoltaikus berendezés energiahozamai mindig figyelemmel kísérhetők.
/ Prezentáció nyilvános helyen a Fronius Solar.TV segítségével A Public Display funkcióval a fotovoltaikus berendezés számos értéke, pl. a
berendezés hozama áttekinthető módon mutatható be.
Konfigurációs séma

FRONIUS INVERTER
adatkezelő funkcióval*

router

FRONIUS SOLAR.WEB

Kommunikációs útvonal
Teljesítmény útvonal

* A Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo és Fronius Eco invertereknél a Fronius Datamanager alapkivitelben integrálva van.

/ A Fronius Solar.web használatának előfeltétele ennek az adatkezelő funkciónak a megléte az inverterben (Fronius Symo,
Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo és Fronius Eco inverterekbe ez alapkivitelben integrálva van). A Fronius
Datamanager, ill. a. Fronius Datamanager Box probléma nélkül telepíthető utólag is. Az áramfogyasztás megjelenítéséhez
fogyasztásmérő szükséges.
RENDSZERFELTÉTELEK:
Aktuális internetböngésző HTML 5 támogatással (pl. Microsoft Internet Explorer 10, Google Chrome 53 vagy Mozilla
Firefox 47 vagy újabb)
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HÁROM ÜZLETÁGUNK ÉS EGY SZENVEDÉLYÜNK VAN: BŐVÍTENI A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG HATÁRAIT.
/ Legyen szó hegesztéstechnikáról, fotovoltaikus berendezésekről vagy akkumulátortöltő rendszerekről − a célunk egyértelmű: vezetőnek lenni az
innováció területén. Majdnem 3700 alkalmazottal tevékenykedünk világszerte, és jelenleg több mint 800 bejegyzett szabadalommal büszkélkedhetünk.
Ahol mások lépésenként haladnak, ott mi ugrásokkal fejlődünk, mint mindig. Vállalati tevékenységünk alapját a források maximális és felelősségteljes
kihasználása képezi.
Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: 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
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

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

A szöveg és a képek a nyomtatás idején rendelkezésre álló technológiai állapotot tükrözik. A változtatás jogát fenntartjuk.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Copyright © 2011 Fronius™. Minden jog fenntartva.
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