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FRONIUS SOLAR
CONFIGURATOR 4.0
Narzędzie dostępne on-line umożliwiające optymalny dobór
modułów i falownika w systemie PV
DOSTĘPNA POLSKA WERSJA NA
HTTPS://SOLARCONFIGURATOR.SOLARWEB.COM

Fronius Solar.configurator jest internetową aplikacją do precyzyjnego wymiarowania systemów fotowoltaicznych
z falownikami Fronius. To narzędzie do projektowania jest dostępne on-line, dzięki czemu podczas

konfigurowania
systemu dostępne są zawsze najnowsze dane techniczne modułów fotowoltaicznych i falowników - nie trzeba
przeprowadzać aktualizacji. Wyraźna prezentacja i intuicyjne funkcje powodują, że różne warianty konfiguracji otrzymuje
się łatwo i szybko!

PROJEKT SYSTEMU Z FRONIUS SOLAR.CONFIGURATOR
/ Fronius Solar.configurator pozwala na bardzo szybkie i łatwe
wymiarowanie systemów PV. Wystarczy wprowadzić falownik
i typ modułu, a konfigurator podpowie ilości wymaganych
modułów w łańcuchach i sposób ich połączenia. Gotowe!

DOSTĘPNY
NA FRONIUS
SOLAR.WEB

SAME ZALETY W JEDNYM MIEJSCU
/ Platforma Solar.web zawiera narzędzia do konfigurowania,
monitorowania, analizy i wizualizacji systemów fotowoltaicznych
/ Najnowsze dane dotyczące modułów fotowoltaicznych
i falowników są zawsze dostępne bez konieczności ręcznej
aktualizacji
/ Spójne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach - na laptopie,
tablecie lub smartfonie.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari)
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4550 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy
w posiadaniu 1241 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów
handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl

FIFF

Zapraszamy na:
Forum
Instalatorów
Falowników
Fronius
www.forum-fronius.pl

v09 July 2018 PL
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ul. Gustawa Eiffel‘a 8
44-109 Gliwice, Polska
Tel +48 32 621 07 00
Fax +48 32 621 07 01
pv-sales-poland@fronius.com
www.fronius.pl

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/ Przejrzysty raport
/ Podsumowanie w praktycznym formacie PDF, który można zapisać,
wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną

PRZEJRZYSTE
RAPORTY

M,06,0117,PL v03 Sierpień 2018

ELASTYCZNE
OPCJE
PROJEKTOWANIA

/ Konfiguracja systemów z wieloma trackerami MPP
/ Stopień wykorzystania energii na potrzeby własne uwzględniany
podczas analizy efektywności pod względem kosztów

