Przykłady zastosowań

Clients & Partners

Elastyczny i indywiualny

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Firmy
■■ Zaprezentuj zrównoważony rozwój firmy
i zaangażowania w odnawialne źródła energii

■■ Pokaż swoim klientom i pracownikom, że jesteś
wiodącym przykładem

■■ Dodawaj własne treści takie jak filmy, aktualności i promuj

IKEA UK
Volkswagen Group
Porsche AG
BOSCH
TAG Heuer
Port of Hamburg

ODKRYJ SWOJĄ ENERGIĘ
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kingspan Group
Saint-Gobain
Boston Borough Council
University of Bath
Telford College
World Economic Forum Davos

Wyświetlacze SOLARFOX® wizualizują energię na całym świecie.

swoje produkty

Społeczności i władze lokalne
■■ Zaprezentuj zrównoważony rozwoju regionu
■■ Zapewnij indywidualne aktualności i wiadomości
mieszkańcom i odwiedzającym

■■ Zmniejsz koszty poprzez zwrócenie uwagi na zużycie
energii

Szkoły i uniwersytety
■■ Spraw by twoi studenci byli na bieżąco z
planami zastąpień, wydarzeniami i zmianami sal

■■ Wpłyń na ilość zużywanej przez nich energii przez zapewnienie ważnych wskazówek

Organizacje i stowarzyszenia
■■ Poinformuj członków o nadchodzących wydarzeniach
■■ Przekazuj indywidualne treści
■■ Zaprezentuj bieżące projekty
i inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii

Zwizualizuj swoje
zaangażowanie
w energię słoneczną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.solar-fox.com

solarfox
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LOKALNY PRZEDSTAWICIEL

Dostawcy energii
■■ Powiadom swoich klientów i pracowników
o zrównoważonym wytwarzaniu energii

NAJLEPSZE

■■ Reklamuj się po stawkach ekologicznej energii elektrycznej
2016
BEST OF

INNOWACYJNE
POMYSŁY
WYPRODUKOWANO
W NIEMCZECH

Stworzone, aby odkryć twoją
energię.

STABILNOŚĆ
Myśl o przyszłości. Bądź odpowiedzialny.

Wyobraź sobie swoje zaangażowanie. Zostań ambasadorem.

Sześć przekonujących powodów

Dlaczego energia powinna być wizualizowana?
Czy jesteś wiodącym przykładem i masz swoją rolę w zmienianiu
rynku energetycznego?

Wyświetlacz wielosystemowy

Czy produkujesz odnawialną i czystą energię?
Czy istotnie przyczyniasz się do zapobiegania zmianie klimatu? Jeśli tal, to dlaczego by nie zaprezentować swojego
zaangażowania w odnawialne źródła energii? Wyświetlacze Solarfox® umożliwią ci pokazywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących oszczędności energii - wizualnie atrakcyjnych
i połączonych z twoimi własnymi informacjami.
Infobox
Zdecyduj jakie parametry systemu mają być
wyświetlane w okienku informacyjnym

Nagłówek i napisy
Ustaw indywidualne nagłówki i
napisy

Wyświetlacze SOLARFOX® wizualizują
energię słoneczną
Wyświetlacze Solarfox pokazują osiągi systemów fotowoltaicznych
w wyjątkowy i przystępny sposób. Funkcje i dane wyjściowe są
wytłumaczone przez Solarfox w zilustrowany sposób i stanowią
wyjątkowe doświadczenie dla użytkownika.
Kompatybilny z prawie każdym systemem monitorującym: f.i. Solar-Log, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, itp.

Wyświetlacze Solarfox® prezentują dane z różnych fotowoltaicznych i generujących systemów, niezależnie od lokalizacji. Istnieje
możliwość kumulowania osobnych danych w każdym systemie.

Innowacyjna tablica cyfrowych ogłoszeń
System nadaje się do cyfrowych ogłoszeń. Po prostu zintegruj swój
tekst, obraz, pliki Office lub strony internetowe. Wszystkie informacje
mogą być zapętlone.

Przystępny online design
Nasza platforma zarządzania online daje wygodny dostęp do wszystkich wyświetlanych treści w każdej chwili. Po prosty skorzystaj z
wybranej przeglądarki, aby zmienić lub dodać treść.

Indywidualne
treści
Uzupełnij slajdy
indywidualnymi
wiadomościami i
informacjami

Indywidualny
schemat kolorystyczny
Dowolnie zmieniaj i dopasuj
kolory slajdów w
każdej chwili

Loga i motywy
Wstaw swoje własne
loga i motywy, które będą
wyświetlane na każdym
slajdzie

Źródło danych
Rozszerz zestaw źródeł
danych w każdej chwili, aby
móc wizualizować więcej
systemów PV

Tło
Dodaj swoje własne obrazy tła.
Mogą to być zdjęcia roślin lub
budynku

Jedyne czego potrzebujesz to połączenie z Internetem

Wyświetlaj różne systemy
Poza konsolidacją danych z różnych systemów monitorujących i
marek, wyświetlacze Solarfox® prezentują także dane dotyczące innych źródeł energii, jak wiatrowa, z biomasy czy CHP.

Oszczędzaj energię i podnoś poziom świadomości
Solarfox® zwiększa poziom świadomości dotyczący odnawialnych źródeł energii i aktywnie pomaga oszczędzać energię. Masz
możliwość pokazać dane dotyczące zużycia energii, także systemów
przechowujących.

Zostań ambasadorem ochrony klimatu
Fotowoltaiczny
system

Przetwornik

Rejestrator danych /
Chmura
system monitorujący Internetowa

Wyświetlacz
Solarfox ®

Pokaż swoje zaangażowanie w trwałość i ochronę klimatu.
- Wizualizuj. Optymalizuj. Równoważ.

