
Visualisera ert engagemang 
för solenergi. 

Skapat för energiupptäckt.

                    

Klienter & partners

 ■ IKEA UK

 ■ Volkswagen Group

 ■ Porsche AG

 ■ BOSCH

 ■ TAG Heuer

 ■ Hamburgs hamn

 ■ Visa på hållbarhet i ditt företag och ert  
engagemang för förnybara energikällor

 ■ Visa dina kunder och dina medarbetare att  du  
lever som du lär 

 ■ Bidra med ditt innehåll, som videor, nyheter  
eller marknadsför dina produkter

Företag

 ■ Visa på hållbarhet i din region

 ■ Bidra med nyheter och meddelanden till  
invånare och besökare 

 ■ Kapa kostnader genom energisensibilisering 

Communities & kommuner

 ■ Håll dina studenter uppdaterade kring  
ersättningsplaner, aktiviteter och rum

 ■ Influera deras energikonsumtion genom   
viktiga råd

Skolor & universitet

 ■ Informera dina medlemmar om aktiviteter 

 ■ Sänd ditt individuella innehåll 

 ■ Visa presentationer om projekt och  
investeringar i förnybart 

Samhällen & delägare

 ■ Informera dina kunder och medarbetare  
om din hållbara energigeneration

 ■ Annonsera dina gröna elkostnader  

Energileverantör

Appexempel 
Flexibelt och individuellt

SOLARFOX® ger energivisualiseringar runtom världen.

För mer information, besök www.solar-fox.com

 ■ Kingspan Group

 ■ Saint-Gobain

 ■ Boston Boroughs kommun

 ■ Baths Universitet

 ■ Telford College

 ■ World Economic Forum Davos
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Varför ska energi visualiseras?  

Föregår du med gott exempel och spelar en roll i en föränderlig 

energimarknad?

Producerar du förnybar och ren energi?

Gör du ett viktigt bidrag för att förhindra klimatförändringarna? 
Varför inte presentera ert engagemang för förnybara energikäl-
lor? Solarfox®-skärmar kan du visa realtidsdata på dina energi-
besparingar - visuellt tilltalande i kombination med din individu-

ella information. 

Visa flera system
Solarfox®-skärmar presenterar data från olika solceller och gene-
rationssystem, oberoende av plats. Det är möjligt att lägga samman 
avkastningsdata eller nuvarande individuella uppgifter om varje sys-
tem. 

Innovativa anslagstavlor för digitala notiser  
Systemet lämpar sig för digitala meddelanden. Integrera dina egna 
texter, bilder, Office-filer eller webbplatser. All information kan spelas 
i en slinga. 

Tilltalande webbdesign
Vår onlineplattform erbjuder dig bekväm tillgång till allt innehåll. 
Bara använd en webbläsare som du väljer för att helt enkelt ändra 
eller lägga till innehåll .

Visa olika system 
Förutom att konsolidera avkastningsdata från olika övervaknings-
system och varumärken kan du presentera data för energi , såsom 
vindkraft , biomassa och kraftvärme genom Solarfox®-skärmar. 

Spara energi och öka medvetandet 
Solarfox® ökar medvetandet kring förnybara källor och hjälper dig 
spara energi. Du har alternativet att presentera såväl energikon-
sumtion som lagringssystem. 

Bli en ambassadör för klimatskydd
Visa ditt engagemang för hållbarhets- och klimatskydd. - Visualise-
ra. Optimera. Behåll. 

All du behöver är internetanslutning

Skapat för energiupptäckt.
Visualisera ditt engagemang. Bli en ambassadör.  
Accelerera hållbart beteende.

SOLARFOX® ger energivisualiseringar 

Solarfox visar data från solcellers prestanda på ett unikt och tillta-
lande sätt. Funktion och utdata från ett solenergisystem förklaras 
av Solarfox på ett illustrerat sätt och bli en speciell upplevelse för 
betraktaren.

Kompatibelt med nästan varje system: t.ex. Solar-Log, 
Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, etc. 

Sex övertygande råd

Solceller 
system

Datalogg
övervakningsystem

Internet 
 moln

Solarfox® 
skärmar

Inverterare

HÅLLBARHET 
Tänk före. Ta ansvar.

 

Infobox  
Ställ in vilka systemparametrar 
som ska visas i informationsrutan 

Rubrik och undertext  
Ställ in enskilda rubriker och undertexter 

Individuellt  
färgschema  
Förändring och 
justera färger av 
dina bilder när som 
helst efter behag

Bakgrund  
Ladda upp dina egna bakgrunds-
bilder . Dessa kan till exempel 
vara växtbilder eller bilder i en 
byggnad

Datakälla  
Utöka din uppsättning av 
datakällor för att visualisera 
fler solcellssystem 

Logotyper och motiv 
Positionera dina logotyper 
och motiv som visas på 
varje bild

Individuell innehåll 
Tillägg genom dia-
bilder med enskilda 
meddelanden och 
information


