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FRONIUS SOLAR.WEB
/ Het all-in-one internetportal voor het ontwerpen, bewaken,
analyseren en visualiseren van fotovoltaïsche installaties

ISTRATIE
GRATIS REG
rweb.com
op www.sola

/ Het gratis online portal Fronius Solar.web stelt u in staat fotovoltaïsche installaties eenvoudig en efficiënt te bewaken en
te analyseren, en met elkaar te vergelijken. De actuele gegevens van de installatie zijn op elk moment direct opvraagbaar
en worden op inzichtelijke wijze weergegeven. Uiteraard profiteert u van eenvoudige bediening, een hoge mate van
gebruiksvriendelijkheid en uitgebreide analysemogelijkheden. Fronius Solar.web biedt u bovendien talrijke handige tools
en functies, waaronder Fronius Solar.configurator (voor het ontwerpen van installaties), de Fronius Solar.web-app (voor
bewaking en visualisering via mobiele apparaten) en Fronius Solar.TV (voor het maken van aantrekkelijke presentaties).
ANALYSE, BEWAKING EN VISUALISERING
/ Overzichtelijke weergave en analyses van actuele waarden en
archiefgegevens
/ Automatische rendementsvergelijking tussen meerdere inverters of
periodes
/ Vergelijking van gegevens uit de fotovoltaïsche installatie met
sensorgegevens (vergelijking feitelijke waarden/streefwaarden)
/ Automatische herkenning van defecte modules
/ Automatische berichten en periodieke rapporten
/ Eenvoudig beheer van meerdere installaties
/ Visualisering van het eigen verbruik via Fronius Smart Meter

DE TOOLS VAN FRONIUS SOLAR.WEB IN VOGELVLUCHT
/ Online installaties ontwerpen met Fronius Solar.configurator.
Deze gespecialiseerde software helpt u bij het bepalen van de optimale
uitvoering van fotovoltaïsche installaties.
/ Visualisering van gegevens op mobiele apparaten met de Fronius
Solar.web-app. Met de mobiele variant van onze online service hebt
u het rendement van uw fotovoltaïsche installatie altijd bij de hand.
/ Verzorgen van aantrekkelijke presentaties met Fronius Solar.TV.
Met de functie Public Display kunt u diverse waarden (zoals het
rendement van de fotovoltaïsche installatie) op overzichtelijke wijze
presenteren.
/ Voor Mac-producten is de Fronius Solar.web Live App beschikbaar.
Hiermee kunnen de installatiegegevens heel eenvoudig overzichtelijk
worden weergegeven.
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/ Voorwaarde voor het gebruik van Fronius Solar.web is de functie Datamanager. Deze is standaard geïntegreerd in de inverters
Fronius Galvo en Fronius Symo, en via een steekkaart beschikbaar bij inverters van overige typen. Als alternatief kan bij inverters zonder vrije steekplaatsen ook een Fronius Datamanager Box worden toegepast. Installatie achteraf van Fronius Datamanager of Fronius Datamanager Box is probleemloos mogelijk.
SYSTEEMVOORWAARDEN:
Recente internetbrowser met ondersteuning voor HTML 5 (bijv. Microsoft Internet Explorer 9, Google Chrome 18 of Mozilla
Firefox 11)
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WIJ HEBBEN DRIE DIVISIES EN ÉÉN PASSIE: DE GRENZEN VAN HET HAALBARE VERSCHUIVEN.
/ Of het nu gaat om de sector Lastechniek, de sector Solarelektronica of de sector Acculaadtechniek, ons doel is volstrekt helder: innovatief koploper
zijn. Met circa 3.000 medewerkers over de hele wereld verschuiven wij de grenzen van het haalbare. Onze meer dan 850 actieve octrooien zijn daarvan
het bewijs. Waar anderen zich stapsgewijs ontwikkelen, maken wij grote sprongen. En dat is altijd zo geweest. Op verantwoorde wijze omgaan met
de beschikbare resources – dat vormt de basis voor ons handelen als onderneming.
Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com
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