Uygulama örnekleri

Müşteri ve İş Ortakları

Esnek ve bireysel

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Şirketler
■■ Şirketinizin sürdürülebilirliğini ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan bağlılığını sergileyin

■■ Müşterilerinize ve çalışanlarınıza örnek olarak liderlik
ettiğinizi gösterin

■■ Videolar, haberler gibi bireysel içeriklerinizi gönderin

IKEA UK
Volkswagen Group
Porsche AG
BOSCH
TAG Heuer
Hamburg Limanı

■■
■■
■■
■■
■■
■■

ENERJİNİZİ KEŞFEDİN
Kingspan Group
Saint-Gobain
Boston Belediye Meclisi
Bath Üniversitesi
Telford Koleji
Davos Dünya Ekonomik Forumu

SOLARFOX® ekranlar enerjiyi görselleştirir dünya çapında.

veya ürünlerinizin tanıtımını yapın

Topluluklar ve yerel meclisler
■■ Bölgenin sürdürülebilirlik vitrini
■■ Vatandaşlara ve ziyaretçilere bireysel haber
ve mesajlar sağlayın

■■ Enerji duyarlılığı sayesinde masrafları azaltın

Okullar ve üniversiteler
■■ Öğrencilerinizi yedek planları, etkinlikler ve oda
değişiklikleri hakkında güncel tutun

■■ Önemli tavsiyeler
sağlayarak enerji tüketimlerini etkileyin

Dernek ve iştirakler
■■ Üyelerinizi gelecek etkinlikler hakkında bilgilendirin
■■ Bireysel içeriklerinizi aktarın
■■ Devam eden proje sunumlarını
ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sergileyin

Bağlılığınızı sergileyin
güneş enerjisine.

Daha fazla bilgi için lütfen www.solar-fox.com adresini ziyaret edin

solarfox
SOLAR DISPLAY SYSTEMS

SOLARFOX ®
SOLEDOS GmbH
Karl-Groß-Str. 3
D-63584 Gründau
ALMANYA

®

YARATICI FİKİRLER
ALMAN YAPIMI

BEST OF

2016
BEST OF

Tel. +49 6058 - 91 638 - 10
Fax +49 6058 - 91 638 - 29
Email: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

YEREL DISTRIBÜTÖR

Enerji tedarikçileri
■■ Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı sürdürülebilir enerji üretiminiz hakkında bilgilendirin

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

■■ Yeşil enerji oranları üzerine reklam yapın
2016
BEST OF

Enerjinizi keşfetmek için yapıldı.
Bağlılığınızı gösterin. Temsilci olun. Sürdürülebilir davranışı
hızlandırın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İleriyi düşün. Sorumlu ol.

Altı ikna edici sebep

Enerji neden görüntülenmeli
Örnek olarak liderlik ediyor ve enerji piyasasını değiştirmek adına
zaten bir rol oynuyor musunuz?

Yenilenebilir ve temiz enerji üretiyor musunuz?
İklim değişikliğini önlemek için önemli bir destekte bulunuyor
musunuz? Eğer öyleyse, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan
bağlılığınızı neden sunmayasınız? Solarfox® ekranlar kişisel bilgilerinizle beraber görsel olarak çekici bir şekilde enerji tasarrufunuz göstermenizi sağlar.
Bilgi kutusu
Bilgi kutusunda hangi bilgilerin
gösterileceğini belirleyin

Başlık ve alt başlık
Bireysel başlık ve alt başlıklar
belirleyin

Bireysel
içerik
Bireysel
mesajlar ve
bilgiler içeren
ilave slaytlar

Veri kaynağı
Ör. daha fazla PV sistemi görüntülemek için veri kaynaklarınızı
istediğiniz zaman genişletin

Solarfox ekranlar güneş enerjisini
görselleştirir
Solarfox ekranlar, fotovoltaik sistem verilerini eşsiz ve çekici bir
şekilde sunar. Solar güç sistemlerinin fonksiyon ve çıkış verisi Solarfox tarafından görselleştirilmiş biçimde açıklanır ve izleyici için
özel bir tecrübeye dönüşür.
Neredeyse tüm izleme sistemlerine uyumludur: ör. Solar-Log,
Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, vb.

Bireysel renklendirme
şeması İstediğiniz
zaman ve isteğiniz
doğrultusunda
slaytlarınızın rengini
değiştirin ve ayarlayın

Logolar ve motifler
Her iki tarafta gösterilen
kendinize ait logo ve motiflerinizi pozisyonlandırın

Çoklu sistem görüntüleme

Arka plan
Kendi arka plan resimlerinizi yükleyin.
Bunlar ör. bir binanın tesis resim veya
fotoğrafları olabilir

Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısı

Solarfox® ekranlar, konum fark etmeksizin, farklı fotovoltaik ve üretim sistemlerinin verim verisini sunabilir. Veriyi bir araya getirmek
veya her sistemde bireysel olarak sunmak mümkündür.

Dijital bildirimler için yenilikçi duyuru panosu
Sistem dijital bildirimler için uygundur. Basitçe yazınızı, görsellerinizi, ofis dosyalarınızı veya internet sitenizi entegre edin. Tüm bilgi bir
döngü olarak görüntülenebilir.

Çekici online tasarım
Online yönetim platformumuz tüm ekran içeriğine -her zaman- uygun erişimi sunmaktadır. İçeriği değiştirmek veya içerik eklemek için
yalnızca istediğiniz bir internet tarayıcısı kullanın.

Farklı sistemleri görüntüleyin
Farklı izleme sistem ve markalarından verim verisini kosolide etmenin yanı sıra, Solarfox® ekranlar ayrıca rüzgar enerjisi, biyokütle ve
kojenerasyon gibi diğer ener şekillerine ait verileri de sunabilir.

Eneriden tasarruf edin ve farkındalığı arttırın
Solarfox® yenilenebilir enerji farkındalığını arttırır ve enerji tasarrufu
yapmanıza aktif olarak yardım eder. Enerji tüketim ve depolama sistemi verisini sunma seçeneğiniz mevcut.

İklim koruması için temsilci olun
Sürdürülebilirlik ve iklim koruması konusundaki bağlılığınızı
gösterin. - Görselleştirin. Optimize edin. Sürdürün.
Fotovoltaik
sistem

inverter

Veri kaydedici /
izleme sistemi

internet
bulut
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ekran

