
                    

Visualitzeu el vostre compromís  
amb l'energia solar.

DESCOBRIU LA VOSTRA ENERGIAClients i socis

 ■ IKEA UK

 ■ Grup Volkswagen 

 ■ Porsche AG

 ■ BOSCH

 ■ TAG Heuer

 ■ Port de Hamburg

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

IDEES INNOVADORES
FABRICAT A  
ALEMANYA

®

 ■ Mostreu la sostenibilitat de la vostra empresa i el vostre 
compromís amb les energies renovables.

 ■ Mostreu als vostres clients i als vostres empleats que sou 
tot un exemple a seguir. 

 ■ Proporcioneu continguts personalitzats com ara vídeos, 
notícies o fins i tot la promoció dels vostres productes. 

Companyies 

 ■ Poseu de relleu la sostenibilitat de la regió

 ■ Proporcioneu notícies i missatges personalitzats a  
ciutadans i visitants

 ■ Reduïu costos a través de la sensibilització

Comunitats i consells locals

 ■ Mantingueu els vostres estudiants informats respecte a les 
substitucions, esdeveniments i canvis d'aula.

 ■ Influïu sobre el seu consum d'energia donant consells 
rellevants. 

Escoles i universitats

 ■ Informeu els vostres membres sobre esdeveniments 
propers

 ■ Transmeteu els vostres continguts personalitzats

 ■ Mostreu presentacions de projectes en curs i inversions en 
les energies renovables

Societats i associats

 ■ Informeu els vostres clients i empleats sobre la vostra 
generació d'energies renovables

 ■ Anuncieu les tarifes d'electricitat verda

Proveïdors d'energia

Exemples d'aplicació
Flexible i individual

SOLARFOX® mostra la visualització de l'energia arreu del món.

Per a més informació, si us plau, visiteu www.solar-fox.com 

 ■ Grup Kingspan

 ■ Saint-Gobain

 ■ El Consell de Boston Borough

 ■ Universitat de Bath

 ■ Telford College

 ■ Fòrum Econòmic Mundial de Davos

SOLAR DISPLAY SYSTEMS
solarfox ®
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Per què hauria de visualitzar-se l‘energia?

Sou un exemple a seguir i ja esteu jugant un paper important al 

mercat del canvi d'energia?

Produïu energies netes i renovables?

Contribuïu de forma considerable per evitar el canvi climàtic? Si 
la resposta és sí, per què no presenteu el vostre compromís a les 
fonts d'energies renovables? El panell de Solarfox® us permet 

mostrar dades en temps real sobre el vostre estalvi d'energia.

Mostra sistemes múltiples
Els visualitzadors Solarfox® presenten les dades de rendiment de 
diferents sistemes fotovoltaics i de generació, independentment de 
la seva ubicació. Es poden acumular les dades de rendiment o pre-
sentar les dades personalitzades a cada sistema.

Tauler d'anuncis innovador per les comunicacions digitals
Aquest sistema és ideal per a les comunicacions digitals. Només 
heu d'integrar el vostre text, imatges, arxius d'Office o pàgines web. 
Tota la informació es pot mostrar en un sol procés. 

Disseny en línia atractiu
La nostra plataforma de gestió en línia ofereix un accés còmode a 
tot el contingut del visualitzador en qualsevol moment. Només heu 
d'utilitzar el navegador web que vulgueu per canviar o afegir con-
tingut.

Mostra sistemes diferents
A més a més de consolidar les dades de rendiment de diferents sis-
temes de monitoratge i marques, els visualitzadors Solarfox® tam-
bé poden presentar dades sobre altres formes d'energia, com ara: 
l'energia eòlica, la biomassa i la cogeneració.

Estalvia energia i incrementa la sensibilització social
Solarfox® crea consciència sobre les energies renovables i us 
ajuda activament a estalviar energia. Teniu l'opció de presen-
tar les dades sobre el consum d'energia i també els sistemes 
d‘emmagatzemament. 

Esdevingueu ambaixadors per protegir el medi ambient
Mostreu el vostre compromís amb la sostenibilitat i la protecció del 
medi ambient. -Visualitzeu. Optimitzeu. Sosteniu.

Només necessiteu connexió a internet

Fabricat per descobrir la vostra energia.
Visualitzeu el vostre compromís. Esdevingueu ambaixadors. 
Accelereu el comportament sostenible.

Els visualitzadors Solarfox mostren 
l'energia solar

Els visualitzadors Solarfox presenten les dades de rendiment dels 
sistemes fotovoltaics d'una manera única i atractiva. Solarfox explica 
les dades de funció i de sortida d'un sistema d'energia solar d'una 
forma il·lustrada cosa que fa que l'espectador tingui una expe-
riència especial. Compatible amb gairebé qualsevol sistema de 
monitoratge, per exemple: Solar-Log, Meteocontrol, SMA, Fronius, 
Kaco, Kostal, SolarEdge, etc.

Sis raons convincents

Sistema 
fotovoltaic

Enregistrador de 
dades / sistema de 

monitoratge

El núvol 
d'internet

Visualitzador ®  
Solarfox 

Inversor

SOSTENIBILITAT
Penseu en el futur. Sigueu responsables.

 

Bústia d'informació
Escolliu els paràmetres del sistema que 
es mostraran a la bústia d'informació

Títol i subtítol 
Escolliu títols i subtítols 
personalitzats

Esquema de colors 
personalitzats
canvieu i modifiqueu
els colors de les 
vostres diapositives
quan vulgueu

Fons de pantalla
Pugeu les vostres pròpies imat-
ges de fons. Com ara: imatges de 
plantes o fotografies d'un edifici 

Font de dades
Expandiu la vostra configura-
ció de fonts de dades a qual-
sevol moment per visualitzar, 
per exemple:
Més sistemes fotovoltaics

Logotips i temes
Col·loqueu els vostres logos 
i temes 
propis, els quals es mostren a 
cada diapositiva

Contingut perso-
nalitzat
diapositives 
addicionals
amb missatges i 
informació perso-
nalitzats




