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FRONIUS SOLAR.WEB
Het all-in-one internetportaal voor het ontwerpen, bewaken,
analyseren en visualiseren van fotovoltaïsche installaties

EENVOUDIGE REGISTRATIE
OP WWW.SOLARWEB.COM

Met het online portaal Fronius Solar.web kunnen PV-installaties eenvoudig en duidelijk worden bewaakt, geanalyseerd en met elkaar
vergeleken. De actuele systeemgegevens zijn altijd beschikbaar en worden aanschouwelijk weergegeven:
een eenvoudige bediening, gebruiksgemak en uitgebreide analyse-opties zijn inbegrepen. Het Fronius Solar.web bevat ook
talrijke tools en functionaliteiten, zoals de Fronius Solar.configurator voor systeemontwerp, de Fronius Solar.web-apps voor
mobiele bewaking en visualisatie en Fronius Solar.TV voor presentatie in de openbare ruimte.

FRONIUS SOLAR.WEB
/ Overzichtelijke weergave en analyses van actuele waarden
/ Automatische rendementsvergelijking over meerdere inverters
of tijdsperioden heen
/ Vergelijking van PV-installatiegegevens met sensorgegevens
(Vergelijking streefwaarde/werkelijke waarde)
/ Automatische herkenning van defecte modules
/ Automatische berichten en regelmatige rapporten
/ Eenvoudig beheer van meerdere installaties
/ Eenvoudige weergave van het eigen verbruik
/ CSV-export van eigenverbruiksgegevens
/ Update op afstand van inverter
/ Gratis

FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM
/ Duidelijke presentatie en evaluatie van actuele en
archiefgegevens
/ Uitgebreide eigenverbruiksanalyse
/ Permanent overzicht van het stroomverbruik voor kostenbeheer
/ Visualisering en analyse van opslagsystemen
/ Monitoring op MPP-trackerniveau
/ Uitgebreide individuele rapportagemogelijkheden
/ Update op afstand van inverter
/ ... en nog veel meer functies in de toekomst
/ Betaald abonnement

DE TOOLS VAN FRONIUS SOLAR.WEB IN VOGELVLUCHT
/ Online systeemontwerp met de Fronius Solar.configurator. De software biedt
ondersteuning bij het correct inrichten van PV-installaties.
/ Visualisering van gegevens op mobiele apparaten met de Fronius Solar.web
App. Met de mobiele variant van onze online service heeft u de energieopbrengsten van uw PV-installatie altijd bij de hand.
/ Presentatie in openbare ruimte met Fronius Solar.TV. Met de functie Public
Display kunt u diverse waarden (zoals de opbrengsten van de PV-installatie)
op overzichtelijke wijze presenteren.

CONFIGURATIESCHEMA

FRONIUS-INVERTER
MET FUNCTIE DATAMANAGER*

ROUTER

FRONIUS SOLAR.WEB

Communicatiepad
Vermogenspad

* Bij de inverters Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo en Fronius Eco is de Fronius Datamanager standaard geïntegreerd.

Een voorwaarde voor het gebruik van Fronius Solar.web is de Datamanager-functie in de inverter (bij de inverters Fronius Symo,
Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo en Fronius Eco standaard geïntegreerd). Vervolgens kan een Fronius Datamanager
of Fronius Datamanager Box eenvoudig worden geïnstalleerd. Voor het weergeven van het stroomverbruik moet een meter worden
aangesloten.

SYSTEEMVOORWAARDEN:
Recente internetbrowser met ondersteuning voor HTML 5 (bijv. Microsoft Internet Explorer 10, Google Chrome 53, Mozilla Firefox
47 of hoger)
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Drie Business units, ÉÉn PAssie: technologie Die grenzen verlegt.
Wat in 1945 als eenmanszaak begon, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren lastechniek, Fotovoltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 4.760 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook
wel blijkt uit de 1.253 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief koploper zijn wij daar als geen ander toe in staat.
Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

as17 Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.
Ondanks zorgvuldige bewerking geldt alle informatie zonder garantie - aansprakelijkheid uitgesloten. Copyright © 2011 Fronius™. Alle rechten voorbehouden.
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