
شاھد واعرض استخدامك
المسمتداھة  للطاقة 

اكتشف طاقتك

                    

العمالء والشركاء

ایكیا■  المتحدة  المملكة 
فولكس واجن■  مجموعة 
بورش■ 
بوش■ 
تاغ ھویر■ 
ھامبورغ■  میناء 

الخاصة بك والتزامكم ■  تسلیط الضوء على استدامة الشركة 
المتجددة الطاقة  لمصادر 

أظھر لعمالئك وموظفیك أنك مثال یقتدى بھ ■ 

الترویجیة ■  الفیدیو  الخاصة. مثل اشرطة  وفر معلوماتك 
لمنتجاتك واالخبار 

شركات

المنطقة■  تسلیط الضوء على االستدامة في 
المواطنین ■  إلى  الفردیة والرسائل  تقدیم األخبار 

والزوار 
التكالیف من خالل توعیة الطاقة ■  خفض 

المجتمعات والمجالس المحلیة

ابقي طالبك على اطالع باخر المستجدات بخصوص ■ 
والتغییراث االستبدال واالحدات  خطط 

تقدیم ■  للطاقة في  أثر على استھالكھم 
الھامة النصائح 

المدارس والجامعات

أبلغ أعضائك عن األحداث القادمة ■ 
الفردیة ■  محتویاتك  انقل 
سلط الضوء على عروض المشاریع الجاریة ■ 

المتجددة الطاقة  في  واالستثمارات 

المجتمعات والمؤسسات

المستدامة■  تولید طاقتك  أعلم عمالئك وموظفیك عن 

الكھرباء الخضراء■  اعلن عن اسعاز 

موردي الطاقة

امثلة التطبیق 
مرن وفردي 

العالم  عبر  الطاقة  تصور  تعرض   SOLARFOX سوالرفوكس 

www.solar-fox.com زیارة  یرجى  االمعلومات  من  ولمزید 

كنج سبان■  مجموعة 
سان جوبان■ 
مجلس بورو بوسطن■ 
باث■  جامعة 
تلفورد■  كلیة 
العالمي ■  االقتصاد  منتدى 
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عرض أنظمة متعددة
انظمة عرش SOLARFOX تقدم بیانات  نتائج النظم الكھربائیة الضوئیة 

ونظم التولید المختلفة، بغض النظر عن الموقع. ومن الممكن أن یجمع بین 
بیانات النتائج أو عرض البیانات الفردیة على كل نظام. 

لوحة اعالنات مبتكرة لإلشعارات الرقمیة  
ھذا النظام مناسب لإلشعارات الرقمیة. ببساطة یقوم بدمج نصوصك 

وصورك وملفات مكتبك أو المواقع. جمیع المعلومات یمكن أن تعرض في 
حلقة. 

تصمیم جذاب على االنترنت
لدینا منصة إدارة اإلنترنت تتیح لك الوصول بسھولة إلى كل من محتوى 
العرض - في أي وقت. فقط استخدام متصفح ویب من اختیارك لتغییر أو 

إضافة محتوى.

عرض األنظمة المختلفة 
باإلضافة إلى تعزیز نتائج البیانات من أنظمة الرصد المختلفة والعالمات 

التجاریة، ویمكن أیضا لسوالفوكس تقدیم بیانات عن أشكال أخرى من 
 .CHP الطاقة، مثل طاقة الریاح والكتلة الحیویة و

توفیر الطاقة وزیادة الوعي 
سوالرفوكس تثیر الوعي في الطاقات المتجددة و تساعدك على توفیر الطاقة. 

لدیك خیار تقدیم بیانات استھالك الطاقة وأنظمة التخزین كذلك. 

أصبح سفیرا لحمایة المناخ
شاھد واعرض  التزامك لالستدامة وحمایة المناخ .

- تصور. یمكنك التحسین. واصل المحافظة. 

صنعت الكتشاف طاقتك.
شاھد واعرض التزامك.اسبح سفیرا.سازع لممارسات الطاقة المستدامة.

Solarfox تصور الطاقة الشمسیة  عروض 

انظمة عرض SOLARFOX تظھر أداء بیانات النظم الكھربائیة الضوئیة بطریقة 
فریدة وجذابة. الوظیفة والبیانات المخرجة من نظام الطاقة الشمسیة تم تفصیلھا 

وشرحھا بواسطة SOLARFOX بطریقة مصورة وأصبحت تجربة خاصة للمشاھد.

 ,Solar-Log متوافق مع كل نظام مراقبة تقریبا فمثال 
SMA، فرونیوس، كاكو، كوستال، سوالر ایدج، الخ. میتیكونترول، 

 

ستة أسباب مقنعة

االستدامة        
فكر للمستقبل . كن مسؤوال.

لماذا یجب أن تصور الطاقة؟ 
ھل أنت مثاال یحتذى بھ وتلعب بالفعل دوراً في سوق الطاقة المتغیرة؟

ھل تنتج طاقة متجددة ونظیفة؟
لماذا  كذلك،  األمر  كان  إذا  المناخ؟  تغیر  لمنع  ھامة  مساھمة  تقدیم  یمكنك 
  Solarfox المتجددة؟نظم عرض  الطاقة  الى مصادر  التزامك  تقدم  ال 
جذابة بصریا،  انھا   - للطاقة  توفیرك  من  بیانات حیة  باظھار  لك  یسمح 

الفردیھ    - معلوماتك  إلى  مدمجة 

كل ما تحتاجھ ھو توصیل باإلنترنت

الضوئیة 
نظام

مسجل البیانات /
نظام مراقبة

اإلنترنت 
 كالود

نظم عرض / 
 سوالرفوكس

 DC یار محول ت
AC الى

 

صندوق البیانات
 قم بتحدید أي متغیرات نظام لكي یتم عرضھا

في صندوق البیانات

العنوان والعنوان الفرعي
قم بتحدید عناوین وعناوین فرعیة مفردة

 مخطط التلوین
الفردي

 قم بتغیر وتعدیل لون
 الشرائح الخاصة بك في

أي وقت تریده

الخلفیة
 قم برفع صور الخلفیة الخاصة بك. ھذه
 الصور قد تكون صور نباتات أو مباني

بصیغة  فمثال

مصدر البیانات
 قم بتوسیع مصادر بیاناتك التي وضعتھا في

 أي وقت لتجعل صیغة  فمثال مرئیة لمزید من
   األنظمة الكھروضوئیة

الشعارات والمواضیع
 قم بوضع مواضیعك وشعاراتك الخاصة بك

والتي سیتم عرضھا على كل شریحة

المحتوى الفردي

 الشرائح الملحقة
 مع الرسائل الفردیة

والبیانات

Solarfox تصور الطاقة الشمسیة  عروض 


