Exemplos de aplicações

Clientes & Parceiros

Flexível e individual

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Empresas
■■ Mostre a sustentabilidade da sua empresa
e seu comprometimento com fontes de
energia renováveis

■■ Mostre aos seus clientes e empregados que
você está liderando por exemplo

IKEA UK
Volkswagen Group
Porsche AG
BOSCH
TAG Heuer
Porto de Hamburg

DESCUBRA SUA ENERGIA

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kingspan Group
Saint-Gobain
Boston Borough Council
University of Bath
Telford College
Fórum Econônico Mundial Davos

SOLARFOX® displays visualiza a energia solar ao redor do mundo.

■■ Forneça seus conteúdos individuais, tais como
vídeos, notícias ou promova seus produtos

Comunidades & conselhos locais
■■ Mostre a sustentabilidade na sua região
■■ Forneça notícias individuais e mensagens para
cidadãos e visitantes

■■ Corte custos através da sensibilização da
energia

Escolas & Universidades
■■ Mantenha seus alunos atualizados lendo
planos de substituição, eventos e alterações
de salas

■■ Influencie seus consumos de energia ao
proporcionar conselhos importantes

Sociedades & Associados
■■ Informe seus membros sobre os próximos
eventos

■■ Transmita seus conteúdos individuais
■■ Mostre apresentações de projetos em

Visualize o seu
comprometimento
com a energia solar.

Para mais informações, por favor, visite www.solar-fox.com

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

DISTRIBUIDOR LOCAL

andamento e investimentos renováveis

Fornecedores de Energia
■■ Informe seus clientes e empregados

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

sobre a geração de energia sustentável

■■ Anuncie em taxas de eletricidade verde

2016
BEST OF

Criado para Descobrir sua energia.
Visualize seu comprometimento. Torne-se um embaixador.
Acelere o comportamento sustentável.

Seis razões convincentes.

Por que a energia deveria ser
visualizada?

Sistema de display múltiplo

Você está liderando por exemplo e já desempenha um papel no
mercado de alteração de energia?

Você produz energia limpa e renovável?

SOLARFOX® displays visualiza a energia solar

Você contribiu para prevenir as alterações climáticas? Se sim, por que não apresentar a sua comunidade às fontes de energia renováveis? Solarfox® displays permite que você mostre dados ao vivo sobre suas
economias energéticas - visual atraente, combinado com suas

Solarfox displays apresenta os dados de desempenho dos sistemas
fotovoltáticos de um jeito único e atraente. Função e dados de saída
do sistema de energia solar são explicados pela Solarfox de um
jeito ilustrativo e torna uma experiencia especial para quem vê.

informações individuais.
Caixa de Informação
Defina quais parâmetros do sistema que
serão exibidos na caixa de informações

SUSTENTABILIDADE
Pense adiante. Seja responsável.

Título e subtítulo
Defina títulos individuais e subtítulos

Compatível com quase todos os sistemas de monitoramento:
Solar-Log, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge,
etc.

Solarfox® displays pode apresentar dados de rendimento de diferentes sistemas fotovoltáicos e de geração. É possível acumular dados
de rendimento ou dados apresentados individuais em cada sistema.

Quadro de avisos inovador para avisos digitais
O sistema é sustentável para avisos digitais. Integração simples aos
seus próprios textos, imagens, arquivos Office ou sites. Todas as informações podem ser conduzidas em um loop.

Design online atraente
Nossa plataforma de gestão online oferece a você acesso conveniente a todos os conteúdos exibidos - a qualquer momento. Basta
usar o navegador web da sua escolha para simplesmente mudar ou
adicionar conteúdo.

Exibe diferentes sistemas
Conteúdo
individual
Complete seus
slides com mensagens e
informações
individuais

Esquema de cores
individuais
mude e ajuste as
cores dos slides a
qualquer momento
à vontade

Logos e temas
Posicione seus próprios
logotipos e temas, que são
exibidos em cada slide

Fonte de dados
Expanda o seu conjunto de
fontes de dados a qualquer
momento para visualizar
p. ex. mais sistemas
fotovoltaicos

Fundo
Carregue suas próprias imagens
de fundo. Elas podem ser p.ex.
imagens de plantas ou fotos de
um edifício

Tudo o que você precisa é uma conexão à internet

Além de consolidar dados de rendimento de diferentes sistemas de
monitoramento e marcars, Solarfox® displays podem também apresentar dados sobre outras formas de energia, tais como heólica,
biomassa e CHP.

Economize energia e aumente a consciência
Solarfox® aumenta a consciência de energias renováveis e ajuda
ativamente você a economizar energia. Você tem a opção de apresentar os dados de consumo de energia e armazenar os sistemas
também.

Torne-se um embaixador da proteção climática.
Mostre seu comprometimento com a sustentabilidade e proteção
climática. Visualize. Otimize. Sustente.
Fotovoltáico
sistema

Inversor

Registrador de dados
sistema de
monitoramento

Internet
nuvem

Solarfox®
display

