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1 Přehled 

1.1 Úvod 
Tento SNMP web box poskytuje funkcionalitu webového serveru sloužícího k dohledu a správě off-
grid měničů připojených do sítě LAN a INTERNET. Web box zpracovává stav připojených zařízení, 
jejich provozní data a nastavení.  

Ve spojení se software WatchPower umožňuje web box dohled a vzdálený přístup ke všem 
distribuovaným off-grid měničům skrze SNMP rozhraní. Podrobnosti viz. uživatelská příručka 
k software WatchPower. 

1.2 Funkce 
- Dohled skrze webový prohlížeč. 

- Automatická detekce a datová komunikace prostřednictvím 10/100Mbit ethernetové sítě. 

- Podpora funkce wake-on-Lan. 

- Podpora protokolů jako TCP/IP, UDP, SNMP, SMTP, SNTP, HTTP a pod. 

- Podpora pro logování událostí včetně varování a selhání, export logů. 

- Podpora pro denní report logů událostí a dat. 

- Podpora pro správu paralelně pracujících měničů. 

1.3 Přehled 
 

1. Ethernetový port 

2. RS-232 port 

3. 5VDC vstup 

4. Kontrolka příchozích dat 

5. Kontrolka přenosu 

6. Kontrolka napájení 

 

 

 

 

 

Kontrolky stavu portu LAN: 

100M LED (zelená) 
Bliká Komunikační rychlost 100Mbit / sec 
Nesvítí Karta není připojena k síti 

10M LED (žlutá) 
Bliká Komunikační rychlost 10Mbit / sec 
Nesvítí Karta není připojena k síti 

1.4 Připojení 
Použijte ethernetový kabel pro připojení ethernetového portu (1) k síti LAN. Použijte RJ45 kabel pro 
propojení RS-232 portu (2) web boxu s RS-232 portem měniče. Následně propojte dodaným USB 
kabelem USB port (3) s 5V DC napájecím zdrojem. 
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Obrázek 1-1 

1.5 Konfigurace 
a) Nainstalujte prosím SNMP řídící software na Váš počítač. Instalátor umístí po úspěšné 

instalaci programu na plochu ikonu zástupce.  

 

Obrázek 1-2 

b) Vložte přidělenou IP adresu pro vyhledání všech SNMP zařízení v síti LAN. (SNMP web 
manager převezme ve výchozím nastavení IP adresu automaticky ze serveru DHCP. Výchozí 
IP adresa bez DHCP serveru bude 192.168.102.230, výchozí maska podsítě 255.255.255.0 a 
výchozí brána 0.0.0.0.) 

 

Obrázek 1-3 
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c) Uživatel může na obrazovce SNMP Web manageru měnit nastavení IP, může provést online 
upgrade, měnit nastavení hesel a nastavení statických trap adres. Pro všechny změny je 
potřeba zadat heslo. Výchozí heslo je 12345678.  

Pro podrobnější informace k SNMP web manažeru nahlédněte prosím do uživatelské příručky.  

1.6 Dohled 
Ke spuštění dohledu můžete: 

a) dvojitě kliknout na vybrané zařízení v seznamu zařízení (viz. obrázek 1-5) pro otevření 
webové stránky jako na obrázku 1-4. 

 

Obrázek 1-4 

b) použít program WatchPower. Viz. obrázek 1-5. Pro podrobnější informace nahlédněte do 
příručky k programu WatchPower. 
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Obrázek 1-5 

2 SNMP webové grafické uživatelské rozhraní 
SNMP webové rozhraní zahrnuje nabídku funkcí, sekci pro přihlašování a hlavní obrazovku, viz. 
obrázek 2-1: 

 

Obrázek 2-1 
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A. Verze webového rozhraní 

B. Nabídka funkcí: poskytuje kompletní sadu nástrojů pro navigaci a nastavení GUI. 

C. Hlavní obrazovka: zobrazuje informace a ovládací prvky v závislosti na zvolené 
funkci. 

D. Sekce pro přihlašování: Zobrazuje aktuálně přihlášeného uživatele. Výchozí heslo 
administrátora je „12345678“. 

3 Nabídka funkcí 

3.1 Informace 

3.1.1 Stav 
Vyberte Information >> Status podle obrázku 3-1. Stránka zobrazuje data dohlíženého off-grid měniče 
v reálném čase včetně údajů o jeho provozním stavu. Provozní data zahrnují informace o vstupu, 
výstupu, režimu přístroje a informace o baterii v tabulkovém formátu.  

 

Obrázek 3-1 

3.1.2 Základní informace 
Vyberte Information >> Basic information. Zobrazí se informace o zařízení a jeho jmenovitých 
hodnotách. Viz. obrázek 3-2. 
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Obrázek 3-2 

3.2 Nastavení 

3.2.1 Nastavení parametr ů 
Některé funkce mohou být nastavovány a měněny vzdáleně skrze software. Nastavení parametrů 
zahrnuje nastavení napětí a frekvence, nastavení stavu a obnovení továrního nastavení. Vyberte 
Setting >> Parameters setting. Viz. obrázek 3-3. 

 

Obrázek 3-3 

Poznámka: Různé modely měničů mohou poskytovat přístup k různým parametrům.  

1. Vyberte funkce kliknutím na tlačítko „Enable“ nebo „Disable“ (Povolit nebo Zakázat). Změňte 
hodnotu kliknutím na šipky nahoru nebo dolů nebo změňte hodnotu přímo v políčku. 

2. Klikněte na tlačítko „Apply“ (Použít) pro uložení změn. Každý z parametrů se ukládá kliknutím 
na tlačítko Apply zvlášť.  

3. Klikněte na tlačítko „Restore to the defaults“ (Obnovit výchozí nastavení) pro obnovení 
hodnoty parametru na výchozí hodnotu.  
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4. Pro změnu hodnot parametrů Battery cut-off napětí, Bulk charging napětí a Floating charging 
napětí je potřeba nastavit typ baterie na uživatelský („user“).  

5. Ověřte prosím parametry paralelního provozu pro podrobnější nastavení.  

Poznámka: funkce, které nejsou aktuálním měničem podporovány, budou znepřístupněny. 

- Buzzer alarm: pokud zaškrtnuto, bzučák bude aktivován a naopak. 

- Power saving mode: pokud zaškrtnuto, bude aktivován šetřící režim a naopak. 

- Backlight: pokud zaškrtnuto, bude aktivováno podsvícení displeje a naopak. 

- Overload auto restart: pokud zaškrtnuto, bude měnič při přetížení automaticky restartován a 
naopak. 

- Over temperature auto restart: pokud zaškrtnuto, bude měnič při přehřátí automaticky 
restartován a naopak. 

- Beeps while primary source interrupt: pokud zaškrtnuto, zapípá bzučák alarmu při přerušení 
primárního zdroje a naopak. 

- Overload bypass: pokud zaškrtnuto, bude při přetížení provedeno přemostění AC vstupu a 
naopak. 

- LCD returns to default display after 1 min: pokud zaškrtnuto, navrátí se displej automaticky na 
výchozí stránku po 1 minutě nečinnosti obsluhy a naopak. 

- Solar power balance: pokud zaškrtnuto, bude PV vstupní výkon automaticky přizpůsoben 
připojení zátěži. Pokud nezaškrtnuto, vstupní PV výkon bude určen maximálním nabíjecím 
výkonem baterie nezávisle na připojené zátěži.  

- Output source priority (priorita zdroje pro výstup): k dispozici jsou 3 volby: utility first (první 
síť), solar first (první PV) a SBU. Je-li zaškrtnuto SBU, zátěž bude pokryta nejdříve ze solární 
energie. Není-li PV energie dostatek, dokryje se zátěž z baterie. Po vybití baterie se zátěž 
pokryje ze sítě.  

- AC input range (rozsah AC vstupu): k dispozici jsou dvě volby: spotřebiče a UPS. Vyberte 
prosím vhodné spotřebiče, které chcete připojit k měniči. Ověřte prosím akceptovatelný 
rozsah AC vstupu v parametrech měniče. 

- Output frequency (frekvence výstupu): jmenovitá výstupní frekvence, vyberte 50 nebo 60Hz. 

- Battery re-charge voltage (bateriové napětí pro obnovení nabíjení): pro změnu hodnoty napětí 
klikněte na šipky nahoru nebo dolů. Je-li vybrána volba „SBU“ v prioritě zdroje pro výstup, 
přesměruje měnič výstup na síť, poklesne-li napětí baterie na toto napětí.  

- Battery re-discharge voltage (bateriové napětí pro obnovení vybíjení): je-li napětí baterie vyšší 
než zde nastavené napětí, bude povoleno její vybíjení.  

- Battery type (typ baterie): Vyberte prosím typ baterie ze tří možností: AGM, zaplavená nebo 
uživatelsky definovaná. Je-li vybrán uživatelský typ, můžete nastavit následující napětí: 

o Battery cut-off voltage (odpojovací napětí): nastavitelný rozsah 40,0 – 48,0V. 

o Bulk charging voltage (absorpční napětí): nastavitelný rozsah 48,0 – 58,4V. 

o Floating charging voltage (udržovací napětí): nastavitelný rozsah 48,0 – 58,4V. 

Paralel Setting (nastavení spolupracujících měničů): používáte-li více paralelně pracujících měničů, 
nastavte prosím následující 4 parametry pro každý z nich: výstupní režim, priorita nabíjecího zdroje, 
max. AC nabíjecí proud a max. nabíjecí proud. Viz. obrázek 3-3. Postupujte prosím takto: 

Krok 1: Klikněte na „Paralel -> Machine ID“ (paralelně -> ID stroje) v nabídce funkcí pro přístup 
k nastavení paralelního provozu každého měniče. Viz. obrázek 3-4. 
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Obrázek 3-4 

Zobrazí se podrobné informaci o tomto měniči. Viz. obrázek 3-5. 

 

Obrázek 3-5 

Krok 2: Klikněte znovu na „Parameter Setting“. Ačkoliv tato obrazovka vypadá podobně jako 
obrazovka na obrázku 3-4, jde o nastavení paralelního provozu pro vybraný měnič. Viz. obrázek 3-6. 

Poznámka: Následující nastavení je třeba provést pro všechny měniče. 
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Obrázek 3-6 

- Output Mode (režim výstupu): toto nastavení je dostupné pouze v případě, že měnič je 
vypnutý. Volby mohou být různé pro různé modely měničů.  

o Single: tento měnič je nastaven pro samostatný provoz. 

o Parallel: měnič je nastaven pro paralelní provoz. 

o Phase R of 3 phase output: měnič je nastaven pro napájení fáze R tří-fázového 
výstupu.  

o Phase S of 3 phase output: měnič je nastaven pro napájení fáze S tří-fázového 
výstupu. 

o Phase T of 3 phase output: měnič je nastaven pro napájení fáze T tří-fázového 
výstupu. 

- Charger source priority (priorita nabíjecího zdroje): k dispozici jsou 4 volby: první síť, první PV, 
první PV a síť a jenom PV. Je-li zvoleno první PV, bude jako nabíjecí zdroj první volby použita 
energie z panelů. 

- Max. AC charging current (max. AC nabíjecí proud): pro změnu hodnoty použijte šipky nahoru 
nebo dolů. Pro podrobnosti nahlédněte do příručky měniče. 

- Max. charging current (max. nabíjecí proud): pro změnu hodnoty použijte šipky nahoru nebo 
dolů. Maximální nabíjecí proud může být různý pro různé modely měniče. Pro podrobnosti 
nahlédněte do příručky měniče. 

3.3 Paralelní provoz 

3.3.1 Machine ID (id stroje) 
Pracují-li měniče v paralelním provozu, můžete prohlížet parametry všech měničů v tandemu kliknutím 
na ID pod nabídkou Parallel. Viz. obrázek 3-7: 
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Obrázek 3-7 

3.4 Systémová konfigurace 

3.4.1 Web 
Slouží k nastavení oprávnění přístupu k SNMP webové stránce. Prosím zadejte přístupové jméno a 
heslo v každé kolonce. Ve výchozím nastavení není žádná restrikce přístupu. Viz. obrázek 3-8.  

 

Obrázek 3-8 

3.4.2 E-mail 
Systém umožňuje zasílání e-mailů s alarmy serverem SMTP. Pro využití této funkce je třeba e-
mailovou službu správně nastavit. Všechny hodnoty jsou na této stránce ve výchozím nastavení 
prázdné. Zasílání e-mailů nelze uskutečnit bez zadání SMTP serveru a e-mailového účtu. Účet 
odesilatele musí mít povolen SMTP / POP3 forwarding.  

Vyberte System Configuration -> E-mail, viz. obrázek 3-9: 
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Obrázek 3-9 

1. Zadejte adresu a port SMTP serveru, e-mail odesilatele, uživatelské jméno a heslo. Zaškrtněte 
políčko „Need auth“ vyžaduje-li server ověření. 

2. Klikněte na tlačítko „Apply“ pro uložení změn. Použijte tlačítko „Test“, chcete-li odeslat 
testovací mail na všechny příjemce. Došlo-li k úspěšnému odeslání e-mailu na všechny 
uvedené příjemce, objeví se hláška o úspěchu. V opačném případě se objeví chybový dialog. 

3. Zadejte správnou e-mailovou adresy příjemce, pak klikněte na tlačítko „Apply“ pro jeho přidání 
do seznamu příjemců. Použijte tlačítko „Delete“ pro vymazání e-mailu ze seznamu. 

4. Uvedeným příjemcům bude e-mailem odesílán denní report v zadaný čas. Zadejte prosím 
adresu příjemce a čas odesílání, pak klikněte na tlačítko „Apply“ pro uložení změn. Příjemci 
též obdrží varovný e-mail v případě, že log událostí přesáhne 100 záznamů nebo datový log 
přesáhne 500 záznamů, označíte-li příslušné volby.  

3.4.3 Systémový čas 
Vyberte System Configuration -> System time. Viz. obrázek 3-10: 

 

Obrázek 3-10 
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- Automatic time correction interval (interval automatické synchronizace času): na výběr je 5 
možností: nikdy, 1 hodina, 12 hodin, 1 den a 1 týden. K synchronizaci času bude docházet 
v zadaném intervalu. 

- Time server: zadejte prosím IP adresu SNTP serveru. 

- Time zone (časová zóna): vyberte GMT zónu. 

- Applying daylight saving time (letní čas): zatrhněte ano, pokud chcete automaticky nastavovat 
letní čas. 

- System time (mm/dd/rrrr hh:mm:ss): použijte pro nastavení lokálního času SNMP. Ujistěte se, 
že je tento čas správně nastaven kvůli logu událostí a datovému logu.  

- Auto Restart system for Every (automaticky restart každých) (0: nikdy): XX minut. 

- Manual Restart system after 30 seconds (automaticky restart po 30 vteřinách): kliknete-li na 
tlačítko Apply, SNMP bude za půl minuty restartován. 

3.4.4 SNMP konfigurace 
Slouží pro nastavení základních parametrů SNMP, jako IP adresa, heslo, trap IP adresy, SNMP UDP 
port a pro obnovení továrního nastavení. 

Poznámka: Některé operace způsobí reboot SNMP, jde o normální chování. 

Vyberte System Configuration -> SNMP configuration. Viz. obrázek 3-11: 

 

Obrázek 3-11 

- IP adresa: vyberte ze dvou způsobů přiřazení IP adresy: 

1. Dynamická IP adresa (DHCP, výchozí nastavení). Systém použije automaticky přidělenou 
IP adresu. Není-li v LAN síti žádný DHCP server, použije se výchozí IP 192.168.102.230, 
maska podsítě 255.255.255.0 a brána sítě 0.0.0.0.  

2. Statická IP adresa. Zadejte statickou IP adresu. 

- Heslo: zadejte heslo. Délka hesla je 8-15 čísel. 

- Trap IP adresa: je možné zadat 4 statické trap adresy.  

- SNMP UDP port: použijte, chcete-li změnit SNMP a trap porty. 

- Obnovit tovární nastavení: klikněte na tlačítko Restore.  

Poznámka: ve výchozím nastavení je použita dynamická IP adresa a heslo je 12345678.  
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3.5 Log 

3.5.1 Log událostí 
Na obrazovce logu událostí jsou vypsány všechny historické události. Seznam je možné vyexportovat 
do souboru csv. Log událostí obsahuje varování, selhání a varování EMD.  

Viz. obrázek 3-12. 

Vyberte Log -> Event log. 

 

Obrázek 3-12 

3.5.2 Datový log 
Na obrazovce datového logu jsou vypsány všechny historické záznamy tohoto logu. Seznam je možné 
vyexportovat do souboru csv. Viz. obrázek 3-13. 

Vyberte Log -> Data log. 

 

Obrázek 3-13 
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3.6 Nápověda 

3.6.1 Debug sériového portu 
Jde o užitečný nástroj pro zjištění komunikačních problémů mezi SNMP web boxem a zařízením. 
Uživatel může poslat příkaz a číst odpověď zařízení. Nástroj ocení technicky orientovaná obsluha.  

Vyberte Help -> Serial Port Debug. Viz. obrázek 3-14. 

 

Obrázek 3-14 
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