
Visualiseer jouw toewijding 
aan zonne-energie 

ONTDEK JOUW ENERGIE

                    

Klanten & Partners

 ■ IKEA UK

 ■ Volkswagen Groep

 ■ Porsche AG

 ■ BOSCH

 ■ TAG Heuer

 ■ Haven van Hamburg

 ■ Toon de duurzaamheid van jouw bedrijf en  
jouw toewijding aan hernieuwbare  
energiebronnen 

 ■ Toon klanten en werknemers dat je het voorbeeld  
geeft 

 ■ Bied je eigen inhoud aan, zoals video‘s en nieuws  
of promoot je producten

Bedrijven

 ■ Toon de duurzaamheid van de regio

 ■ Bied eigen nieuws en berichten aan inwoners  
en bezoekers aan 

 ■ Kosten besparen door energie sensibilisering 

Gemeenten & Gemeenteraden

 ■ Hou je studenten up-to-date als het gaat om  
 vervangingsplannen, evenementen en  
veranderingen van lokalen

 ■ Beïnvloed hun energieverbruik door hen advies  
te geven

Scholen & universiteiten

 ■ Informeer leden over aankomende  
evenementen 

 ■ Verzend je eigen inhoud 

 ■ Toon successen van huidige projecten en  
investeringen in hernieuwbare energie 

Bedrijven & verenigingen

 ■ Informeer klanten en medewerkers over jouw  
hernieuwbare energie

 ■ Maak reclame voor groene elektriciteitsprijzen  

Energieleveranciers

Toepassingsvoorbeelden 
Flexibel en individueel

SOLARFOX® panelen visualiseren energie over de hele wereld. 

Voor meer informatie bezoek www.solar-fox.com

 ■ Kingspan Groep

 ■ Saint-Gobain

 ■ Boston Borough Council

 ■ University of Bath

 ■ Telford College

 ■ World Economic Forum Davos
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Waarom moet energie gevisualiseerd 
worden?  

Geef jij het voorbeeld en speel je een rol in de veranderende ener-

giemarkt?

Produceer jij hernieuwbare en schone energie?
Lever jij een belangrijke bijdrage om klimaatverandering te voor-
komen? Zo ja, waarom toon je dan niet jouw toewijding aan her-
nieuwbare energiebronnen? Solarfox® displays staan je toe om 
live data te tonen van jouw energiebesparingen-visueel aantrek-
kelijk, gecombineerd met individuele informatie.

Toon meerdere systemen
Solarfox® panelen kunnen data over het rendement van verschil-
lende fotovoltaïsche en generatiesystemen tonen, onafhankelijk van 
hun locatie. Het is mogelijk om de rendementsdata op te tellen of 
om indivuele data op elk systeem weer te geven. 

Innovatief mededelingsbord voor digitale mede-
delingen  
Het systeem is bruikbaar voor digitale mededelingen. Integreer je 
eigen tekst, foto‘s, Office documenten of websites. Alle informatie zal 
achter elkaar afgespeeld worden.

Aantrekkelijk online design
Ons online managementplatform biedt handige toegang tot alle in-
houd van de panelen - op elk moment. Gebruik gewoon een web-
browser naar keuze om de inhoud te veranderen of om iets toe te 
voegen.

Toon verschillende systemen 
Bovenop de samengevoegde data van verschillende controlesys-
temen en merken, kunnen Solarfox® panelen ook data van andere 
energievormen, zoals windenergie, biomassa en CHP presenteren. 

Bespaar energie en verhoog bewustwording 
Solarfox® verhoogt de bewustwording van hernieuwbare energie en 
helpt jou actief om energie te besparen. Je hebt de optie om data van 
je energieverbruik en opslagsystemen te tonen. 

Word ambassadeur voor klimaatbescherming
Toon jouw toewijding aan duurzaamheid en klimaat bescherming.  
- Visualiseer. Optimaliseer. Behoud. 

Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding

Gemaakt om jouw energie te  
ontdekken.
Visualiseer jouw engagement. Word een ambassadeur.  
Versnel duurzaam gedrag.

SOLARFOX® panelen visualiseren zonne-energie 

Solarfox displays presenteren de prestatiedata van fotovoltaïsche 
systemen op een unieke en aantrekkelijke manier. Functie en output 
data van een zonnesysteem worden uitgelegd door Solarfox op 
een geïllustreerde manier en worden een speciale ervaring voor 
de kijker.

Compatibel met bijna elk controlesysteem: bv. Solar-Log, 
Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, etc.

Zes overtuigende redenen

Fotovoltaïsch 
systeem

Data logger /
controlesysteem

Internet  
 cloud

Solarfox ®   
 display

Omvormer

DUURZAAMHEID  
Denk vooruit. Wees verantwoordelijk.

 

Infobox  
Laat de systeemparameters zien die 
getoond moeten worden in de informatie 
box

Titel en ondertitel 
Laat de individuele titels en 
ondertitels zien

Individueel 
kleurenschema 
Verander en pas
de kleuren van
je slides op
elk moment aan
zoals jij het wilt

Achtergrond 
Upload je eigen achtergrondafbe-
eldingen. Deze kunnen bv.
fabrieksfoto‘s of foto‘s van een
gebouw zijn

Data bron  
Vul je data bronnen op
elke moment aan om bv.
meer PV systemen te tonen

Logo‘s en motieven  
Plaats je eigen logo‘s en
motieven, die op elke slide
getoond worden

Individuele 
inhoud  
Geef je slides indi-
viduele berichten 
en informatie


