/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SOLAR.WEB
/ Rozbudowany portal internetowy, służący do planowania,
monitorowania, analizowania i wizualizowania
instalacji fotowoltaicznych.

BEZPŁATNA REJESTRACJA
na stronie http://www.solarweb.com

Bezpłatny portal internetowy Fronius Solar.web umożliwia wygodne i przejrzyste monitorowanie, analizowanie
i porównywanie instalacji fotowoltaicznych.
W każdej chwili można przywołać bieżące dane instalacji, które są prezentowane w przejrzystej formie: w komplecie z łatwą obsługą,
dużą przyjaznością dla użytkownika i rozbudowanymi możliwościami analizy. Fronius Solar.web zawiera ponadto liczne narzędzia
i funkcje, takie jak Fronius Solar.configurator do planowania instalacji, Fronius Solar.web app do mobilnego monitorowania
i wizualizowania oraz Fronius Solar.TV do prowadzenia prezentacji w obiektach publicznych.

FRONIUS SOLAR.WEB – WERSJA PODSTAWOWA
/ Przejrzysta prezentacja oraz analiza danych bieżących
/ Automatyczne porównania wydajności kilku falowników w zadanym
okresie czasu
/ Porównanie danych instalacji fotowoltaicznych z danymi czujników
meteo (porównanie wartości zadanych i rzeczywistych)
/ Automatyczne wykrywanie i powiadamianie o błędach
/ Automatyczne i regularne raporty
/ Łatwe zarządzanie wieloma systemami
/ Przejrzysta prezentacja danych o zużyciu energii na potrzeby własne
/ Eksport w formacie CSV danych nt. zużycia na potrzeby własne
/ Zdalna aktualizacja falowników
/ Bezpłatna

PRZEJRZYSTA PREZENTACJA ORAZ ANALIZA DANYCH
BIEŻĄCYCH I ARCHIWALNYCH FRONIUS SOLAR.WEB
– WERSJA PREMIUM
/ Analiza danych o zużyciu energii na potrzeby własne
/ Stały podgląd zużycia energii na potrzeby kontroli kosztów
/ Wizualizacja i analiza systemów magazynowania energii
/ Monitoring na poziomie pojedynczego wejścia MPP *
/ Zdalna aktualizacja falowników
/ ... i wiele więcej!
/ Opłata abonamentowa
/ Bezpłatny test

FRONIUS SOLAR.WEB W SKRÓCIE
/ Planowanie instalacji online za pomocą Fronius Solar.configurator. Oprogramowanie
zapewnia wsparcie w dokładnym projektowaniu instalacji fotowoltaicznych.
/ Mobilna wizualizacja za pomocą Fronius Solar.web App. Mobilny wariant usługi
on-line pozwala na kontrolowanie uzysków z instalacji fotowoltaicznej
w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.
/ Efektowna prezentacja za pomocą Fronius Solar.TV. Funkcja Public Display
umożliwia przejrzystą prezentację najważniejszych parametrów instalacji
fotowoltaicznej, na przykład wyprodukowanej energii lub osiągniętego zysku.
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* Fronius Datamanager jest zintegrowany w standardzie z falownikami: Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo i Fronius Eco.

Warunkiem korzystania z usługi Fronius Solar.web jest wyposażenie falownika w kartę Datamanager (zintegrowana standardowo w falownikach
Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Eco, Fronius Symo oraz Fronius Symo Hybrid). Możliwa jest bezproblemowa późniejsza instalacja karty
Fronius Datamanager lub wersji Fronius Datamanager Box. W celu prezentacji danych o zużyciu energii konieczne jest podłączenie licznika
energii.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Aktualna przeglądarka internetowa z obsługą kodowania HTML 5 (np. Microsoft Internet Explorer 10, Google Chrome 53 lub Mozilla Firefox 47
lub nowsze).
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4550 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy
w posiadaniu 1241 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów
handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl
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WiFi lub LAN

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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