
  
Pantalles de gran format Solarfox® 
per a visualitzar l‘energia solar

DESCUBRE TU ENERGIÁ

Catàleg de productes

INNOVATIVE IDEAS 
MADE IN GERMANY

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

GREEN IT

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2013

GREEN IT ���� ����

Expliqui la seva història sostenible!
Mostri les característiques i tecnologies d‘energia verda dels seus edificis.



Visualització de l‘energia
Electricitat solar. Consum propi. Autarquia energètica.

Les dades energètiques poden ser 

molt poderoses, és a dir, si vostè pot 

entendre el que li estan dient. 

Solarfox® visualitza el flux d‘energia 

dins d‘un edifici amb un toc atractiu 

per al públic. D‘aquesta manera, es 

pot fer un seguiment en qualsevol 

moment en què l‘edifici generi més 

energia de la que necessita, quan es 

carreguen les bateries o quan s‘utilitza 

la xarxa elèctrica. Una animació mos-

tra la direcció del flux de corrent i at-

reu l‘atenció dels observadors.

Com mostrar les dades d‘una manera convincent i fàcil d‘entendre?

L‘atractiva visualització del flux d‘energia permet una fàcil comprensió.
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Solarfox® mostra dades energètiques actuals de fonts 

d‘energia renovables i sistemes d‘energia solar d‘una 

manera innovadora. Les visualitzacions presenten valors 

clau amb contingut variable en un cicle infinit. L‘usuari pot 

configurar individualment com es presenta la informació a la 

pantalla, ja sigui en seqüència, escales de temps o imatges. 

Tot el contingut pot ser adaptat per satisfer les necessitats 

dels usuaris individuals. El contingut i els informes, així com 

les imatges i els vídeos també es poden complementar. A 

més, pot seleccionar entre un gran nombre de plantilles. Les 

pantalles són fàcils d‘utilitzar i es poden gestionar en línia a 

través d‘un navegador web.

Pantalla solar 
i tauler d‘anuncis innovador

Sis raons convincents!

Visualització de diversos sistemes

Les pantalles Solarfox® poden presentar dades de producció 

solar de diferents sistemes fotovoltaics i de generació, inde-

pendentment de la seva ubicació. És possible acumular les 

dades de sortida solar o presentar dades individuals en cada 

sistema.

Visualització de diferents sistemes

Tauler d‘anuncis innovador
Estalviï energia i augmenti la 
conscienciació 

Atractiu disseny en línia Ambaixador per a la protecció 
del clima

A més de consolidar les dades de rendiment de diferents sis-

temes de monitorització i marques, les pantalles Solarfox® 

també poden presentar dades sobre altres formes d‘energia, 

com l‘energia eòlica, la biomassa i CCE.

El sistema és adequat per a la integració amb avisos digitals. 

Simplement integri el seu propi text, imatges, arxius d‘Office 

o llocs web. Tota la informació es pot reproduir en un bucle.

Solarfox® crea consciència sobre les energies renova-

bles i l‘ajuda activament a estalviar energia. També té 

l‘opció de presentar dades de consum d‘energia i sistemes 

d‘emmagatzematge.

La plataforma de gestió en línia ofereix un accés còmode a 

tots els continguts mostrats en tot moment. Pot utilitzar un 

navegador web de la seva elecció per simplement canviar o 

afegir contingut. Tot el que es necessita és tenir una connexió 

a Internet.

Està donant un bon exemple? Solarfox li permet visualitzar 

la seva contribució activa a la sostenibilitat i a la protecció del 

medi ambient. Vostè també podria convertir-se en ambaixa-

dor de la producció d‘energia sostenible.
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Solarfox® Sèrie SF-300
61 cm (24“) a 140 cm (75“)

La sèrie SF-300 ha estat desenvolupada per a ús professi-

onal en interiors. La tecnologia de panell de la pantalla està 

dissenyada per a temps de funcionament llargs i ofereix pre-

sentacions sense reflexió i angles visuals de fins a 178°. Les 

eines també es poden configurar individualment per a cada 

dia mitjançant una funció de temporitzador automatitzada

Solarfox® Sèrie SF-100
61 cm (24“) a 81 cm (32“)

La sèrie SF-100 és adequada per a ús en interiors. Aquesta 

sèrie de models és l‘oferta perfecta per a principiants, als 

quals els agrada la funcionalitat optimitzada en costos. Les 

pantalles poden funcionar fins a 10 hores al dia o encendre‘s 

i apagar-se mitjançant un temporitzador. Aquí trobarà infor-

mació detallada sobre la gamma de funcions: www.solar-

fox.com

INTERIOR INTERIOR – PROFESSIONAL

Pantalles solars de grans dimensions 
per a ús en interiors

Mida 24“ 32“ 24“ 32“ 43“ 49“ 55“ 65“ 75“
Diagonal de pantalla: 61 cm 81 cm 61 cm 81 cm 107 cm 124 cm 140 cm 165 cm 191 cm

Dim. (ALxAMxPR) en cm: 55 x 33 x 5.9 73 x 43 x 5.6 55 x 33 x 5.9 73 x 43 x 5.6 97 x 56.4 x 3.9 110 x 63.6 x 3.9 124 x 71.5 x 3.9 146 x 84 x 4 168 x 96 x 6

Dim. (ALxAMxPR) incl. WM 
en cm:

55 x 33 x 7.9 73 x 43 x 10.5 55 x 33 x 7.9 73 x 43 x 10.4 97 x 56.4 x 9.2 110 x 63.6 x 8.9 124 x 71.5 x 9.7 146 x 84 x 9 168 x 96 x 12

Pes de la pantalla: 3.5 kg 7.2 kg 3.6 kg 6.8 kg 12.4 kg 17.3 kg 19.2 kg 31 kg 46 kg

Color de la carcassa: Negre Platejat Negre Negre Negre Negre Negre Negre Negre

Consum d‘energia 
(en espera):

8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W

Consum d‘energia (operació): < 29 W < 45 W < 34 W < 60 W < 70 W < 75 W < 80 W < 105 W < 250 W

La informació tècnica detallada està disponible a: www.solar-fox.com. El pes i el consum d‘energia poden variar segons el model.

Solarfox SF-100 per a ús en interiors Solarfox SF-300 per a ús en interiors
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Solarfox ® Sèrie SF-600 
46“ (117 cm) i 55“ (140 cm)

La nova sèrie SF-600 està equipada amb una robusta carcassa 

impermeable IP56. Un vidre antireflectant d‘alta qualitat amb 

protecció antivandàlica, així com una lluentor molt alta per al 

seu ús en condicions de llum brillant, fan de la nova sèrie Solar-

fox per a exteriors un element d‘atracció per a les mirades. La 

pantalla disposa d‘un modern sistema de refrigeració amb in-

tercanviador de calor sense filtre. La fabricació plana de només 

8,5 cm permet un muntatge atractiu a la paret.

EXTERIOR – PROFESSIONAL

Pantalles solars grans
per a ús en exteriors

NOVA SÈRIE DE MODELS

Mida 46“ 55“

Diagonal de pantalla: 117 cm 139 cm

Dimensions (AnxAlxPr) en cm: 107 x 62.4 x 8.5 126 x 73.1 x 8.5

Dim. (ALxAMxPR) incl. WM 
en cm:

Veure fitxa tècnica

Pes de la pantalla: 40.5 kg * 53 kg *

Color de la carcassa: Negre Negre

Consum d‘energia 
(En espera):

8 watts 8 watts

Consum d‘energia (operació): Veure fitxa tècnica

Les dades tècniques en detall es poden trobar a: www.solar-fox.com. Totes les dades sense garantia. * El pes i el consum d‘energia poden variar segons el model.

Solarfox SF-600 per a ús en exteriors
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Funcionament fiable en gairebé 
qualsevol entorn exterior

Aspectes destacats: 

 5 Certificació IP56

 5 Resistent a temperatures de -30°C a +50°C

 5 Alta lluminositat: 2.500 cd/m²

 5 Contrast: 5000:1

 5 Tecnologia SAMSUNG d’alta qualitat

 5 Sensor automàtic de lluminositat

 5 Temps de funcionament 24/7 o funció de 

temporitzador

 5 Carcassa robusta i protecció contra vandalisme

 5 Vidre antireflectant

 5 Sistema de refrigeració sense filtre i de baix 

manteniment

 5 Baixa profunditat de la carcassa de només 8,5 cm

Protecció segura de totes les connexions

MODEL HIGH BRIGHT 
Alta lluminositat - ideal per a ús en exteriors



* El hardware de les sèries SF-300 i SF-600 és tècnicament capaç de reproduir arxius de vídeo o animacions. Si vol mostrar vídeos com a part d‘una presentació de diapositives 

amb una pantalla Solarfox, pot ampliar la gestió en línia amb un mòdul de vídeo addicional. Trobarà més informació a la nostra llista de preus.

** El preu de compra de cada pantalla Solarfox inclou una font de dades i una presentació de diapositives. Si cal, es poden reservar fonts de dades addicionals d‘acord amb la 

nostra llista de preus.

Resum funcional de la sèrie de models Solarfox

Les sèries de models Solarfox® estan equipades amb diferents funcions.
El següent taulell mostra les diferències entre les sèries de models.

INTERIOR

Sèrie SF-300
20 plantilles de diapositives

Màxim de 70 diapositives

Guardi les presentacions de diapositives 
(còpia de seguretat)

Mostri el logotip individual

Llum Foxdesigner 

Animacions gràfiques / vídeos *

Zoom a l‘animació de fons

Camp d‘informació amb paràmetres 
importants

LAN / Wi-Fi

Fonts de dades il·limitades **

Temps màx. de servei: 18h/7

PR
OFE

SSIONAL
EXTERIOR

Sèrie SF-600
20 plantilles de diapositives

Màxim de 70 diapositives

Guardi les presentacions de diapositives 
(còpia de seguretat)

Mostri el logotip individual

Llum Foxdesigner

Animacions gràfiques / vídeos *

Zoom a l‘animació de fons

Camp d‘informació amb paràmetres 
importants

LAN / Wi-Fi

Fonts de dades il·limitades **

Temps màx. de servei: 24h/7

PR
OFE

SSIONAL
INTERIOR

Sèrie SF-100
5 plantilles de diapositives

Màxim de 10 diapositives

-

Mostri el logotip individual

Llum Foxdesigner

-

-

-

LAN / opcional Wi-Fi

Màxim de 3 fonts de dades **

Temps màx. de servei: 10h/7
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Opcions de pantalla

Mòduls estàndard d‘una pantalla Solarfox

Mòduls addicionals disponibles

Els elements de pantalla estàndard de Solarfox subministrats inclouen tots els següents mòduls de diapositives.

Els següents mòduls de diapositives poden ser afegits (també més tard) mitjançant el pagament d‘una petita quota d‘activació.

No. Mòdul de diapositives Descripció SF-100 SF-300 SF-600

20 Video Les seqüències de vídeo es poden reproduir i integrar a la presentació de diapositives.   

21 Youtube Mostra seqüències de vídeo de Youtube. (streaming)   

22 Panorama de 360° Mostra seqüències de vídeo de Youtube. (streaming)   

23 Foxdesigner PRO Addició de textos i imatges individuals - gamma completa de funcions de Foxdesigner ()  

24 Variables Visualitzi dades individuals i dinàmiques (p. ex., rendiments) en els seus propis textos   

25 Tira de notícies Tira de notícies per RSS o missatges de text individuals   

26 Twitter Mostra els últims tuits d’un compte de Twitter   

27 Visor de documents Mostri arxius PDF, Word i Excel (inclosos FTP i Google-Drive-Sync)   

28 Benvinguda als visitants Mostri una salutació al client amb el seu nom, logotip, nombre d‘habitació i hora.   

29 Lloc web extern Mostri llocs i continguts web externs   

30 Compte enrere Compte enrere amb data seleccionable lliurement (p. ex. vacances / festiu / obertures)   

31 Calendari / agenda Mostri automàticament els arxius del calendari de ICAL o els arxius del calendari de Google.   

32 Pla substitut Visualització del pla de substitució del professor (per exemple, interfície amb UNTIS)   

33 Balanç energètic Visualització del balanç energètic   

34 Balanç energètic Visualització del pressupost energètic i l‘autarquia   

35 Comparació de sistemes Visualització de diferents sistemes fotovoltaics / comparació de rendiment   

36 Resum dels 3 dies Mostra el rendiment energètic o el consum d‘energia dels darrers 3 dies   

37 Previsió de producció Mostra el rendiment esperat en els següents 3 dies com a pronòstic   

38 La trajectòria del sol Mostra la posició actual del sol en un mapa mundial   

Llegenda:      inclòs de sèrie         Opcionalment disponible a la botiga web (shop.solar-fox.de)           No disponible per al model       

No. Mòdul de diapositives Descripció SF-100 SF-300 SF-600

1 Rendiment total de potència Electricitat solar produïda fins ara (mesurador animat)  

2 Rendiment elèctric Rendiment actual, rendiment diari, rendiment mensual, anual i total   

3 Consum elèctric Consum de corrent actual; consum diari, mensual, anual i total    

4 Evitació de C02 1 Comparació de la quantitat de C0
2
 amb petroli, gas i carbó   

5 Evitació de C02 2 Comparació de la quantitat de CO
2
 amb la distància recorreguda en cotxe  

6 Evitació de C02 3 Comparació de la quantitat de CO
2
 amb un viatge al voltant del món en cotxe  

7 Evitació de C02 4 Comparació de la quantitat de C0
2
 amb la reforestació necessària d‘arbres   

8 Llum Foxdesigner Addició de textos i imatges individuals   

10 Previsió meteorològica Dades meteorològiques actuals i pronòstic de 3 dies   

10 Logotip Opcionalment es pot inserir un logotip en totes les diapositives   

11 Imatge Addició d‘imatges i subtítols individuals   

12 Energia ecològica 1 Nombre de llars de 3 persones a les que s‘ha subministrat energia ecològica   

13 Energia ecològica 2 Nombre d‘equips elèctrics que poden funcionar amb energia ecològica  

14 Energia solar Energia solar total produïda en una regió específica (p. ex., Alemanya)  

15 Posició del sol Visualització de la sortida i posta del sol  

16 Feed RSS Visualització automàtica de notícies a través de canal RSS  

17 Panell de control Tota la informació i les dades de rendiment d‘un cop d‘ull (disseny de rajola)  

18 Infobox Cada pantalla conté un infoxbox individual amb dades importants  

19 Rellotge Visualització de l‘hora actual com cronògraf o rellotge digital  
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Vostè decideix el contingut
una combinació perfecta en disseny i funcionalitat

Cada pantalla Solarfox® inclou de sèrie un nombre específic 

de plantilles i gràfics predefinits. Els usuaris poden adoptar-

los sense cap canvi o adaptar-los a les seves pròpies 

necessitats. Solarfox® desenvolupa contínuament les 

plantilles i presentacions. D‘aquesta manera, pot ampliar la 

seva presentació de diapositives de Solarfox® en qualsevol 

moment i fer-la més atractiva amb nous continguts. A 

continuació pot trobar alguns exemples de disseny.
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Infobox
Indiqui els paràmetres del sistema 
que han de visualitzar-se en el quadre 
d‘informació.

Capçalera i subtítol
Posi titulars i subtítols individuals.

Esquema de coloració 
individual
Canviï i ajusti els colors 
de les seves diapositives 
quan vulgui.

Fons
Pugi les seves pròpies imatges de fons. Per 
exemple: imatges de plantes o fotos d‘un edifici.

Font de dades
Ampliï el seu conjunt de fonts 
de dades en qualsevol moment 
per visualitzar, per exemple, més 
sistemes fotovoltaics.

Logotips i motius
Coloque sus propios logotipos y 
motivos, que se muestran en cada 
diapositiva.

Text individual
Complementi 
les diapositives 
amb missatges 
i informació 
individuals.

El disseny es pot ajustar amb pocs clics.

Esquema de disseny corporatiu individual 
adaptable a totes les exigències

Les pantalles Solarfox® són les eines de comunicació i soste-

nibilitat perfectes per al punt de venda. Els continguts es poden 

ajustar d‘acord a les directrius de Disseny Corporatiu. D‘aquesta 

manera es poden especificar el logotip, els colors, les fonts i els 

gràfics. El sistema Solarfox® pot satisfer gairebé totes les de-

mandes i està disponible en els idiomes més importants.
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Àrees d‘aplicació
increïblement versàtil

Flexible i individual

A més de l‘energia solar i altres energies renovables, les 

pantalles Solarfox® també poden utilitzar-se per mostrar 

informació específica. L‘usuari o l‘operador de pantalla pot 

decidir quin text, imatges i vídeos addicionals es mostraran. 

És possible canviar el contingut des de qualsevol lloc amb 

només uns pocs clics del ratolí. Això fa que les pantalles 

Solarfox® siguin molt més que simples pantalles solars 

convencionals. Les funcions automatitzades i l ‘àmplia 

gamma d‘aplicacions garanteixen un alt grau d‘atenció.

Per exemple: Missatge de benvinguda 

de l‘alcalde, resum d‘esdeveniments, 

calendari d‘esdeveniments, calendari 

de reunions, ocupació de sales, activi-

tats de protecció del clima, etc.

Per exemple: Visualització de plans 

de substitució i canvis de sala, notes 

sobre esdeveniments, menú del men-

jador, publicació d‘avisos importants, 

avisos, etc.

Per exemple: Missatge de benvinguda 

als visitants, presentació de la cartera 

de productes, pel·lícula promocional, 

resum de referències, compromís de 

sostenibilitat, ofertes actuals, etc.

Per exemple: Anuncis d‘esdeveni-

ments, calendari d‘esdeveniments, 

adquisició de socis i patrocinadors, 

sol·licituds de donacions, presentació 

de projectes i inversions en curs, etc.

Per exemple: Avisos d‘esdeveniments, 

calendari d‘esdeveniments, notícies de 

la comunitat de l‘església, crides per a 

donacions, imatges d‘esdeveniments, 

etc.

Per exemple: Missatge de ben-

vinguda als visitants, calendari 

d‘esdeveniments, ocupació de les sa-

les, presentació de les inversions en 

generació d‘energia sostenible, avisos 

sobre tarifes d‘electricitat verda, etc.

Les pantalles Solarfox® es poden utilitzar en diferents àrees 

d‘aplicació. Tot el contingut pot ser adaptat per satisfer les ne-

cessitats de l‘operador amb només uns pocs clics del ratolí. 

L‘operador pot llavors decidir quin contingut s‘ha d‘incloure a la 

pantalla. Com a resultat, la pantalla no només presenta dades 

d‘energia, sinó que també funciona com un innovador tauler 

d‘anuncis. Això augmenta l‘interès entre els espectadors. Els 

següents exemples d‘aplicació mostren com pot complemen-

tar la informació sobre el rendiment energètic.

Escoles i universitats EmpresesComunitats i consells locals

Esglésies i organitzacions 
benèfiques

Proveïdors 
d‘energia

Societats 
i associacions

10



Una solució perfecta de CSR
Individual. Flexible. Atractiva.
Deixis inspirar pels següents exemples de visualització de dades que comuniquen informació interessant tant amb estil com amb subs-

tància. Solarfox® tradueix les avorrides dades a formats visuals impressionants, adaptats a les seves especificacions de disseny individuals. 

(Les plantilles estan disponibles en tots els idiomes comuns).
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Photovoltaic 
system

Inverters Data logger/
monitoring system

DSL router  
(LAN/Wi-Fi)

Internet  
cloud

Solarfox display

Les pantalles Solarfox® poden connectar-se a gairebé qualsevol 

sistema fotovoltaic. La transmissió de dades es realitza a través 

d‘Internet, el que garanteix un alt grau d‘independència de la ubi-

cació. L‘avantatge és que no hi ha necessitat de cablejat directe 

entre el sistema fotovoltaic i la pantalla. D‘aquesta manera, pot 

seleccionar de forma flexible un emplaçament per a la pantalla 

Solarfox®. El sistema Solarfox® és compatible amb pràcticament 

tots els registradors de dades i sistemes de monitorització.

COMUNICACIÓ FLEXIBLE
Intercanvi de dades seguint el principi del núvol

* Optional

 5 LAN

 5 WIFI*

 5 3G / 4G
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 5 ABB

 5 Advanced Energy

 5 AS Solar 

 5 Autarco

 5 Benning

 5 be4energy

 5 Danfoss

 5 E3DC

 5 Ecodata / PowerDog

 5 Enphase

 5 Enerserve

 5 Ferroamp

 5 Fronius

 5 Ginlong / Solis

 5 GoodWe

 5 Green Power Monitor

 5 Growatt

 5 Huawei

 5 IBC Solar

 5 Inaccess

 5 Ingeteam

 5 Kaco New Energy

 5 Kostal

 5 Mage Securetec

 5 Meier-NT

 5 Meteocontrol

 5 PV Output

 5 QOS Energy

 5 REFUsol / REFUlog

 5 Relatio

 5 SAJ

 5 Schüco Sunalyzer

 5 Skytron 

Sistemes de monitorització FV

 5 E3/DC

 5 SONNEN 

 5 SMA Sunny Island

Emmagatzematge 
d‘Energia

 5 SMA 

 5 Smartblue

 5 Smart-me

 5 Smart1

 5 SolarEdge

 5 Solar-Log

 5 SolarMax

 5 Solarworld

 5 SONNEN

 5 Sunways

 5 SynaptiQ / 3E

 5 Tigo

 5 Victron Energy

 5 Wattwatchers

 5 Zeversolar

 5 Windenergie-Online

 5 Greenbyte Breeze

Energia eòlica

Interfície individual
Si voleu connectar un sistema 
que no es troba en llista, con-
tacteu amb Solarfox:
support@solar-fox.com

Bomba de calor / CHP

 5 S0 Impuls / Solar-Log

Podeu trobar informació detallada sobre els planificadors i els gestors 
informàtics aquí: 
https://www.solar-fox.com/en/tenders-and-planning.html



Local networkLocal network

Pla de vinculació per a una pantalla de Solarfox® (exemple)

Solarfox display

(Ethernet)

RJ45

Data logger or
inverter/ monitoring

Additional photovoltaic system

Router

Router

INTERNET

Op
tio

na
l a

dd
in

g 
of

 o
th

er
PV

-s
ys

te
m

s

RJ45 or WI-FI

(Ethernet)

230V bus bar
(on site)

Router & firewall

Network switch

Additional photovoltaic system

Data logger or
monitoring-system

Data logger or
monitoring-system

Local network

COMUNICACIÓ DE DADES

Les pantalles Solarfox® poden mostrar les 

dades obtingudes de diferents sistemes 

fotovoltaics o d‘energies renovables. Les 

dades obtingudes poden ser acumulades 

o visualitzades per separat per a cada sis-

tema, independentment del fabricant. 

Un cas típic d‘ús és la visualització de di-

versos sistemes fotovoltaics acumulats en 

una ubicació principal d‘una empresa i la 

visualització de sistemes individuals en les 

seves respectives ubicacions.

Visualització opcional 
de diversos sistemes

Comunicació de dades entre el sistema fotovoltaic i
Pantalla Solarfox®

1. El sistema fotovoltaic produeix corrent continu.

2. L‘inversor el converteix en CA i envia les dades de producció a un registrador 
de dades. (p. ex. Solar-Log o Meteocontrol Weblog) o directament a un portal 
de monitorització (p. ex. SMA Sunnyportal o Fronius).

3. El registrador de dades o l‘inversor envia dades a Internet (per exemple, a 
través de la connexió al router).

4. El servidor web Solarfox® accedeix a les dades i genera una presentació de 
diapositives, que es pot configurar a través d‘un navegador web.

5. La pantalla Solarfox® obté aquestes dades d‘Internet i posteriormentmostra 
les dades visualment atractives en una presentació de diapositives.
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Innovador tauler d‘anuncis

Les pantalles Solarfox® disposen d‘un 

controlador d‘ordinador integrat i estan 

dissenyades per a un funcionament a 

llarg termini. Tots els components de 

programari s‘instal·len i configuren en 

el moment del lliurament. La pantalla 

Solarfox® es pot muntar fàcilment a 

la paret o al sostre. L‘únic que ha de 

fer és connectar la pantalla a Internet 

(LAN/Wi-Fi). Això li permet editar 

còmodament tot el contingut en línia. Tot 

el que necessita és un navegador web.

Còmoda gestió en línia a través d‘un navegador web

Tot el contingut de la pantalla es presenta 

consecutivament en un bucle o presentació 

de diapositives. Pot canviar i ajustar l‘ordre 

del text i les imatges, així com la durada 

de la visualització en qualsevol moment. 

També pot pujar les seves pròpies imatges. 

Totes les imatges es retallen automàtica-

ment per ajustar-se al format de sortida 

de la pantalla. Una funció de vista prèvia 

li mostra el resultat. És possible integrar 

les notificacions digitals en moments es-

pecífics. Per a això, simplement introdueixi 

l‘hora desitjada a la plataforma de gestió en 

línia. També és possible mostrar informa-

ció important en una tira de notícies. 

Pot adaptar la forma en què es presenta 

el contingut a la pantalla perquè compleixi 

amb les seves especificacions de disseny. 

Es proporciona una gamma de plantilles 

de disseny diferents. 

Pot registrar-se per una demostració gra-

tuïta a la nostra pàgina web: 

www.solar-fox.com/demoaccount

Flexible i adaptable en tot moment
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Solarfox® ha ampliat progressivament l‘abast funcional dels 

seus sistemes en els últims anys. Com a resultat, s‘han tingut 

en compte moltes peticions i necessitats dels clients durant el 

desenvolupament. La innovadora funció de tauler d‘anuncis és 

cada vegada més important. En moltes aplicacions, la pantalla 

actua com un mitjà de comunicació per a notificacions digitals 

de tot tipus, ja sigui una oficina de ciutadans en una autoritat 

municipal, l‘àrea d‘entrada d‘una escola o al vestíbul d‘una 

empresa. La pantalla Solarfox® és una plataforma ideal per a 

avisos digitals i informació important per a visitants i convidats.

Innovador tauler d‘anuncis
Proporcioni informació de forma ràpida i senzilla

Resum de les funcions clau

Operació senzilla i intuïtiva

S‘ha tingut cura per assegurar que tots els components del pro-

gramari siguin fàcils d‘utilitzar. D‘aquesta manera, és possible 

utilitzar el programari Solarfox sense necessitat d‘una formació 

exhaustiva. Les funcions són autoexplicatives i intuïtives.

Notificacions digitals (PDFs etc.)

El sistema és especialment adequat per a les notificacions 

digitals. Simplement integri el seu propi text, imatges, PDF, 

arxius d‘Office o llocs web. Tota la informació es pot reproduir 

en un bucle.

Visualització controlada per temps

Si vol veure informació específica a una hora determinada 

o si la informació només ha de ser visible durant un temps 

limitat, pot especificar les opcions necessàries a la platafor-

ma de gestió online.

Afegeixi el seu propi text i imatges

Només ha de pujar el seu propi text i imatges. Pot determi-

nar com es representen, la seva posició i quan es mostra la 

informació.

Sincronització d‘arxius 

còmoda i automàtica a través de 

Google Drive

Aprofitant l‘opció de connectar-se al sistema en el nú-

vol de Google Drive, pot actualitzar automàticament les 

dades i el contingut de la pantalla. D‘aquesta manera, pot 

editar documents de Word i Excel i emmagatzemar-los 

en la unitat de Google. La pantalla de Solarfox accepta els 

canvis automàticament i mostra la versió més actualitz-

ada a la pantalla.

 � Gestió d‘usuaris amb sistema de drets i rols

 � Accés a través d’un navegador web independentment de 

l’ubicació de l’usuari

 � Dissenys individuals i adaptació al seu disseny corporatiu

 � Plantilles per a diferents grups d‘usuaris

 � Encriptació SSL de totes les dades

 � Funció de tira de notícies a la part inferior de la pantalla 

(opcional)

 � Recuperació de dades via FTP, HTTP o Google Drive (opcional)

 � Sincronització automàtica a través de Google Drive (opcional)

 � Visualització d‘arxius de Google Calendar i Outlook/ical 

(opcional)

Altres funcions i característiques:

El sistema Solarfox® s‘amplia i desenvolupa contínuament. 

A continuació li presentem una selecció de les funcions que 

s‘ofereixen:
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El nou Foxdesigner revela una varietat de funcions i ofereix una 

àmplia gamma de dissenys individuals. Amb uns pocs clics pot 

afegir els seus propis textos i imatges a la pantalla de Solarfox®. 

També es poden configurar fàcilment animacions i contingut 

dinàmic. Es pot afegir contingut com imatges i textos a la pan-

talla amb només uns pocs clics. L‘ús és senzill i les funcions es 

poden utilitzar de forma intuïtiva, un navegador web és suficient.

Foxdesigner PRO
dissenyi el seu propi contingut

Mostri els seus propis textos, imatges, 

arxius PDF, així com arxius d‘oficina o 

llocs web.

Totes les funcions són autoexpli-

catives i ofereixen possibilitats de 

creativitat

El disseny i el contingut del missat-

ge es poden canviar en qualsevol 

moment.

Fàcil d‘operar Contingut individualFuncions versàtils

descobreixi les seves opcions:
 � Insereixi textos, imatges i logotips propis

 � Ajust de la imatge de fons

 � Incorporació de llocs web externs o pàgines HTML

 � Incorporació de fonts RSS

 � Posicionament automàtic dels elements

 � Addició de diferents icones i formes (Clip-Arts)

 � Tira de notícies per mostrar notícies actuals

 � Afegeixi un rellotge analògic o digital

 � Agrupació d‘elements i objectes

 � Visualització de variables de dades / dades de rendiment
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Pot dissenyar tot el contingut de la pantalla segons les seves 

necessitats individuals i especificar un període de visualització 

adequat. D‘aquesta manera, pot especificar un rang de punts 

destacats a la pantalla. La pantalla canvia automàticament en 

el moment desitjat. Això li permet adaptar tota la seqüència 

a les seves activitats diàries. També pot especificar les hores 

d’activació i desactivació d‘aquesta manera. Com a resultat, 

vostè estalvia en costos d‘energia quan l‘edifici està tancat.

Simplement canviï el contingut i integri‘l en un moment específic

Independentment de si es tracta 
d‘un missatge de benvinguda, un 
menú o un pla de substitució, vostè 
decideix quan apareix el contingut 
a la pantalla.

Pot apagar l‘aparell a la nit 
amb un temporitzador per 
estalviar energia.

Depenent de l‘aplicació, és pos-
sible integrar informació diferent 
en moments específics.

Exemple 1: tauler d‘anuncis innovador en una biblioteca Exemple 2: tauler d’anuncis innovador a l’ajuntament

Exemple 4: innovador tauler d‘anuncis en una cafeteriaExemple 3: innovador tauler d‘anuncis en una escola

Foxdesigner converteix 

totes les pantalles So-

larfox® en un „tauler 

d‘anuncis innovador“. 

Les imatges són exem-

ples de l’extensa àrea 

d’aplicació de les pantal-

les i dels diversos àmbits. 

L’usuari pot decidir quin 

contingut i en quina for-

ma vol que el contingut 

es mostri a la pantalla en 

qualsevol moment.
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Presentació de diapositives estàndard 
(Vista amb temporització desactivada)

Circuit nocturn

Al matí (per exemple, 8:00 - 9:00)

a l'hora de dinar 
(per exemple, 
a les 13 hores)

Tarda (per exemple, 17:00 hores)

Temps Producció d'energia

Horari
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Solarfox® SF-300 
Tàctil

Solarfox® també ofereix una versió tàctil per al SF-300. 

D‘aquesta manera, és possible operar una pantalla en mode 

de presentació o demanar selectivament determinats con-

tinguts mitjançant la funció tàctil. El peu de pàgina de la pan-

talla mostra o oculta diverses icones que es poden utilitzar 

per a la navegació.

Presentació apropiada 
per a l‘edat

Solarfox® ofereix una presentació adaptada a l‘edat dels in-

fants i joves. Es pot utilitzar en escoles o guarderies. El con-

tingut no només mostra als joves com funcionen les ener-

gies renovables, sinó també com poden estalviar energia i 

contribuir a la protecció del clima.

Amb la introducció de la nova sèrie SF-300, vostè té la pos-

sibilitat de mostrar vídeos de fons i animacions. En el fons, 

per exemple, es mostra una fotografia aèria i les dades es 

mostren simultàniament en una part de la imatge.

Videos i Animacions
un gran cinema per a la seva 

instal·lació FV

Vista panoràmica de 360°
Grandiós

Amb una càmera 3D d‘alta resolució de Panomax, ara tam-

bé pot integrar espectaculars animacions de 360° en la seva 

presentació de diapositives Solarfox®. El sistema de càmera 

actualitza la imatge de 360° cada 15 minuts i Solarfox® la 

insereix en la seva presentació de diapositives solars.

www.solar-fox.com/video www.solar-fox.com/panorama

Solar output (TODAY):

77,12 kWh

CO2 avoidance:

1.224 kg

TOUCH



Paquets

Oferim paquets addicionals complets per a grups d‘usuaris seleccionats

Paquet comunitari Solarfox®

Al aprofitar el paquet comunitari, la pantalla pot utilitzar-se com un sistema d‘informació central per al 

ciutadà. Quan s‘utilitza en agències o autoritats, la pantalla també actua com un punt d‘informació central 

i ajuda als ciutadans a orientar-se ràpidament. La direcció també pot utilitzar la pantalla per a anuncis i 

avisos digitals. El paquet conté tres mòduls addicionals clau: visor de documents, tira de notícies i lloc web 

extern (per integrar contingut individual).

Paquet escolar Solarfox® i paquet escolar plus

El paquet escolar permet explicar als alumnes el canvi climàtic i les energies renovables d‘una manera fàcil 

d‘entendre. Alhora, la pantalla actua com un innovador tauler d‘anuncis que mostra informació actualitzada 

de l‘escola o el pla de substitució del mestre. Hi ha una connexió automàtica amb programes informàtics 

escolars ben coneguts, com l‘UNTIS. El paquet conté els següents mòduls addicionals: pla de substitució, 

lloc web extern i tira de notícies. El paquet escolar plus inclou el mòdul de visualització de documents. El 

paquet escolar plus és generalment adequat per a escoles de secundària.

Paquet Solarfox® Premium 

El paquet premium està dirigit a una àmplia gamma d‘usuaris i ofereix una combinació de diferents mòduls 

addicionals a un preu reduït. Conté els següents mòduls: visor de documents, missatge de benvinguda als 

visitants i lloc web extern. Si vostè creu que les funcions de l‘innovador tauler d‘anuncis són importants, 

llavors aquest paquet és imprescindible. És particularment adequat per a empreses, hotels, instal·lacions 

turístiques, cooperatives d‘energia ciutadana, serveis públics, bancs, esglésies, societats i molts altres 

grups d‘usuaris.

Solarfox® ofereix paquets addicionals opcionals per a totes les seves pantalles. Això inclou funcions de software que poden activar-se i 

habilitar-se en qualsevol moment. Els paquets contenen informació addicional, mòduls i funcions fins a cert punt. Ofereixen un clar valor 

afegit als grups d‘usuaris corresponents. Per a més informació, visiti www.solar-fox.com.

Paquet Solarfox® Webpublic

Amb el paquet Solarfox® Webpublic és possible integrar la seva presentació de diapositives en el lloc web 

d‘una empresa. Això fa possible que tot el contingut de la presentació de diapositives de la pantalla sigui 

accessible a través d‘Internet. Pot especificar i adaptar individualment la mida desitjada de la pantalla. En 

accedir a la pàgina web, la presentació de diapositives comença en la seqüència desitjada. És senzill integrar 

la presentació de diapositives Webpublic en qualsevol lloc web existent. Això no requereix cap coneixement 

especial de programació.
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Solarfox® ofereix un disseny atractiu i contemporani que es 

pot adaptar a les seves necessitats individuals en qualsevol 

moment. Les pantalles es poden instal·lar de forma flexible a la 

paret o al sostre o mitjançant un suport. El marc exterior estret 

i els materials atractius ofereixen un acabat d‘alta qualitat. Les 

pantalles Solarfox® es poden instal·lar en uns pocs passos 

senzills. El lloc d‘instal·lació requereix una font d‘alimentació i 

una connexió a Internet. La comunicació de dades es realitza 

a través d‘Ethernet (LAN/Wi-Fi) o connexió mòbil (UMTS/3G).

El seu missatge
en el centre d‘atenció
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Moltes empreses i comunitats de renom confien en les soluci-

ons Solarfox®. A la següent llista trobarà una petita selecció de 

les nostres referències als països de parla alemanya.

Amb molt de gust es proporcionarà una llista de referències més 

completa o regional, si ho sol·licita.

Referències
el centre d‘atenció

 � Volkswagen AG
 � Porsche AG
 � Daimler AG
 � Audi AG
 � BMW AG
 � John Deere
 � Honda Germany 

 � Renault
 � IKEA
 � MediaMarkt
 � Möbel Höffner
 � EDEKA
 � REWE
 � Aldi Süd

 � Hofer KG
 � Penny, Billa, Merkur
 � RWE AG
 � E.ON SE 
 � RheinEnergie AG
 � EWE Energie AG
 � BOSCH Thermotechnik AG

 � Hamburger Hafen 
 � Weleda AG
 � BayWA r.e. 
 � Goldbeck
 � Appenzeller
 � BKB Basler Kantonalbank
 � etc.

Empreses

 � City of Hamburg
 � City of Frankfurt
 � City of Karlsruhe
 � City of Aschaffenburg

 � City of Wolfsburg
 � City of Oldenburg
 � City of Stuttgart
 � City of Landshut

 � City of Dietikon
 � City of Pforzheim
 � District of Lauenburg
 � District of Simmern

 � District of Harburg
 � Municipality of Davos 
 � And many other cities,  

districts and communities

Comunitats

 � Office of the Federal Chancellor (Angela Merkel)
 � World Economic Forum Davos
 � Southern African-German Chamber of Commerce and Industry
 � German Embassy Kiev
 � VfB Stuttgart, FC Basel

 � Fußball-Verband Mittelrhein e.V.
 � Bürgerenergie RheinMain eG
 � Mittelhessische Energiegenossenschaft eG
 � Ökumenische Energiegenossenschaft Horb eG
 � Heidelberger Energiegenossenschaft eG

Altres
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Creï ara un compte de prova gratuïta de Solarfox® i comprovi la funci-
onalitat del nostre software sense compromís. En el compte de prova, 
totes les funcions i mòduls addicionals estan disponibles.
 
www.solar-fox.com/trialaccount

COMPTE DE PROVA DE SOLARFOX®
PROVI 

ABANS DE 

COMPRAR

Solarfox® ofereix informació addicional als planificadors elèctrics 

i a les oficines d‘enginyeria. Els documents són adequats com a 

models per a textos de licitacions i estan disponibles com a docu-

ments de Word. Al mateix temps, els comerciants especialitzats 

poden utilitzar les plantilles de text com a textos d‘oferta. En la 

nostra àrea de servei trobarà informació detallada sobre la pla-

nificació i la instal·lació de pantalles Solarfox®. Els documents 

contenen informació sobre els requisits tècnics, les instruccions 

d‘instal·lació i les dimensions exactes de tots els models.

Si us plau visiti www.solar-fox.com/en/tenders-and-planning.html

Licitacions i planificació
informació per a planificadors elèctrics i oficines 
d’enginyeria
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Fàcil instal·lació
passos senzills per a la posada en marxa

Fàcil instal·lació

Instal·lació Plug & Play: Tots els acces-
soris, com ara suports de paret i cables, 
estan inclosos en el lliurament estàndard. 
Només es necessiten les clavilles i els 
cargols adequats.

Ús independent de la ubicació

Només necessita una connexió a Internet 
a través de LAN (Ethernet) o WI-Fi. Alter-
nativament, també és possible una con-
nexió a un router sense fil (3G / 4G).

Assistent de configuració fàcil

La configuració inicial de la pantalla es re-
alitza a través d‘un teclat USB estàndard 
en menys de 5 minuts. Un assistent de 
configuració l‘ajudarà en tot moment.

CONFIGURACIÓ DE PANTALLA

En rebre el seu paquet de pantalla, pot registrar el dispositiu al nostre lloc web. Rebrà 
automàticament la informació de connexió per correu electrònic. 

En el següent pas s‘accedeix al còmode 
assistent de configuració del dispositiu 
Solarfox®. Se li guiarà pas a pas a través de la 
configuració del dispositiu. Només ha d‘introduir 
la configuració de la xarxa local i el codi de 
visualització i la contrasenya. 

Després de desconnectar el teclat USB, s‘inicia 
automàticament la presentació de diapositives 
de Solarfox®. 

Amb la nostra còmoda gestió en línia, només necessita un navegador web per configurar 
i adaptar el seu contingut.



Un dels aspectes més importants de qualsevol producte és la usabilitat. A Solarfox®, ens centrem en els components bàsics de la usabilitat, és 

a dir, la capacitat d‘aprenentatge, l‘eficiència, la memorabilitat, la prevenció d‘errors i l‘augment del nivell de satisfacció de qualsevol producte.

Tutorials i suport en línia

Fàcil instal·lació

Li oferim un tutorial pas a pas que el guiarà a 
través de l‘eina de gestió en línia.

Equip de suport

Pot posar-se en contacte amb el nostre equip de suport per telèfon, 
correu electrònic o xat en línia. El nostre equip de suport està a la 
seva disposició de dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores (CET).
https://www.solar-fox.com/support
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Per què? Som sinònim de qualitat. Servei. Innovació.

Com a empresa jove i innovadora, SOLEDOS GmbH confia en l‘experiència, la tecnologia fiable i els serveis professionals. El nostre 

èxit es basa en els productes innovadors i d‘alta qualitat de Solarfox®. Per això optimitzem i desenvolupem contínuament la 

qualitat dels nostres productes Solarfox®. Només fem promeses que podem complir. Per a nosaltres, la transparència, la fiabilitat 

i el suport d‘experts són els pilars d‘una relació reeixida amb el client.

SOLEDOS GmbH
Karl-Groß-Str. 3
D-63584 Gründau - GERMANY

Tel.:  0049 - 60 58 - 91 63 8 - 10 
Fax:         0049          - 60 58 - 91 63 8 - 29

Correu electrònic : info@solar-fox.com
Pàgina web : www.solar-fox.com

Les pantalles Solarfox® s‘utilitzen a tot el món.
Per a més socis de vendes, si us plau 
visiti: www.solar-fox.com

Distribuïdors a Europa:

Solarfox® - United Kingdom
Krannich Solar Ltd. - Unit 49 Suttons Business Park - Suttons Park Avenue Reading RG6 1AZ - U.K. 
Tel. +44 (0) 118 966 8282 Email: uk@solar-fox.com

Solarfox® - France
Sundays Data Systems - 66, rue Jacques Mugnier - F-68200 Mulhouse
Tél. +33 (0) 97 7909708 - Email: france@solar-fox.com

Solarfox® - Italia
PV Energy GmbH srl - Traminerstr. 4a - I-39040 Auer
Tel. +39 (0) 471 631032 - Email: italy@solar-fox.com

Solarfox® - España
Krannich Solar  - Avda. Alquería de Moret, 39, 46210 Picanya (Valencia)  
Tel.  +34 961 594 668  - Email: spain@solar-fox.com

Solarfox® - Portugal 
Krannich Solar - Av. Santiago, 278 4520-470 Rio Meão  
Tel. +351 256 109 139 - Email: portugal@solar-fox.com

Solarfox® - Switzerland
NOVAGRID AG – Klosterstraße 42 – CH-5430 Wettingen
Tel. +41 (0) 56 535 53 46 - Email: switzerland@solar-fox.com

Solarfox® - Benelux  -  Email: benelux@solar-fox.com

BOELIT BVBA -Boelehoef 20 -  3910 Neerpelt  (BE) 
Tel. +32 (0) 497  / 4415 17

KLEVENTA Solar B.V. - Newtonstraat 10 – 7131 Lichtenvoorde (NL)
Tel. +32 (0) 544 372 994 

Mijn Energiefabriek Denemarkenweg 5 -  7772 TD Hardenberg (NL)
Tel. +31 (0) 5 23 - 27 22 78

INNOVATIVE IDEAS 
MADE IN GERMANY

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

GREEN IT

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2013

GREEN IT ���� ����


