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FRONIUS SOLAR.SERVICE
/ Ingyenes szoftver az elemzéshez, a beállításokhoz
és a szervizeléshez

LETÖLTÉS
l
INEGYENES s.com/Solar.Service oldalró
a www.fron

iu

/ A Fronius Solar.Service ingyenes szoftvere még egyszerűbbé teszi az inverter karbantartását és a hibaelemzést, és
optimális áttekintést nyújt a fotovoltaikus rendszer állapotáról. Ha hiba lép fel a Fronius elemeknél, akkor az az első
pillantásra látható. A Fronius Solar.Service segítségével beállítások végezhetők az inverteren. Mivel távkarbantartáskor
is rendelkezésre áll az összes jellemző, ezért még kényelmesebbé válik az inverter szervizelése.

ELEMZÉS, BEÁLLÍTÁSOK, SZERVIZ
/ A rendszer állapotának gyors áttekintése
/ Valamennyi Fronius elem fontos adata egy pillantásra megtekinthető
/ Áttekinthető vizualizálás a hibák egyszerű megtalálása céljából
/ A legfontosabb inverter funkciók kényelmes beállítása
/ Mindenféle beállítás, mind a helyszíni szervizelés és karbantartási
munkák elvégzése, mind pedig a távkarbantartás lehetséges
/ A fellépő állapotjelentések áttekinthetően fel vannak sorolva

ELŐNYÖK EGY PILLANTÁSRA
/ Idő- és költségtakarékos. Valamennyi Fronius elem rendszerállapota egy
pillantásra megtekinthető. Mivel számos beállítás és szervizmunka távkarbantartással elvégezhető, így időt és költséget lehet megtakarítani.
/ Kényelmes. Valamennyi rendszeradat nagyon kényelmesen ábrázolható
számítógépen. Egyszerűen és ingyenesen letölthető a www.fronius.com/
Solar.Service weboldalról és máris közvetlenül hozzáfér a Fronius elemekhez.
/ Hatékony. Az elemek hibái gyorsabban felismerhetők és elháríthatók. Ez
rövidebb állásidőket és nagyobb hozamokat eredményez.

KONFIGURÁCIÓS VÁZLAT

FRONIUS GALVO / FRONIUS SYMO
DATAMANAGER FUNKCIÓVAL 1)
Fronius Solar.Service
Fronius Datalogger Web
Fotovoltaikus
generátor

FRONIUS IVERTEREK

FRONIUS DATAMANAGER2)

1. FRONIUS SOLAR.SERVICE KÖZVETLENÜL AZ INVERTER TELEPTÉSI
HELYÉN
/ A Fronius Solar.Service helyi alkalmazásakor a Fronius invertert a Fronius
Datamanager vagy a Fronius Datalogger Web kapcsolja össze a szoftverrel.
Ha a meglévő berendezésekben Fronius Datalogger easy/pro található, a
Fronius Solar.Service azon keresztül is használható. A Fronius Solar Net
hálózatkörben minden inverternek rendelkeznie kell Fronius Com Card
funkcióval (integrálva vagy Fronius Com Card segítségével).

2. FRONIUS SOLAR.SERVICE TÁVKARBANTARTÁSSAL
/ Ha a fotovoltaikus rendszer össze van kapcsolva az Internettel,
távkarbantartásra van lehetőség. Ebben az esetben a Fronius Solar.Service
a Fronius Datamanager-en vagy Datalogger Web-en keresztül
rendszeradatokat tud továbbítani, és lehetővé teszi a decentralizált elemzést,
a beállításokat és a szervizelést. A Fronius Datamanager vagy Fronius
Datalogger Web bármikor utólag beszerelhető. Előfeltétel a Com Card
funkció (integrálva vagy Fronius Com Card segítségével).

RENDSZERFELTÉTELEK:
A Fronius Solar.Service minden Windows operációs rendszerű számítógépre ingyenesen letölthető a www.fronius.com/Solar.Service weboldalról.
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HÁROM ÜZLETÁGUNK ÉS EGY SZENVEDÉLYÜNK VAN: BŐVÍTENI A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG HATÁRAIT.
/ Legyen szó hegesztéstechnikáról, fotovoltaikus berendezésekről vagy akkumulátortöltő rendszerekről − a célunk egyértelmű: vezetőnek lenni az
innováció területén. Majdnem 3000 alkalmazottal tevékenykedünk világszerte, és jelenleg több mint 1000 bejegyzett szabadalommal büszkélkedhetünk.
Ahol mások lépésenként haladnak, ott mi ugrásokkal fejlődünk, mint mindig. Vállalati tevékenységünk alapját a források maximális és felelősségteljes
kihasználása képezi.
Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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A szöveg és a képek a nyomtatás idején rendelkezésre álló technológiai állapotot tükrözik. A változtatás jogát fenntartjuk.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Copyright © 2011 Fronius™. Minden jog fenntartva.

Kommunikációs útvonal
Teljesítmény útvonal
1)
A Fronius Galvo és a Fronius Symo esetében a Fronius Datamanager alapkivitelben integrálva van az inverterbe.
2)
A Fronius Datamanager az összes inverterrel (a Fronius IG TL és a Fronius Agilo kivételével)
kompatibilis.

