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1 SolarPower - p řehled 

1.1 Úvod 
SolarPower je dohledový software pro chytré fotovoltaické měniče určený pro současný dohled na 
více měničů připojených skrze USB nebo sériový port. Program SolarPower pokrývá funkcionalitu 
pořizování datového logu zařízení, statistik výroby energie, logu selhání a varování a umožňuje 
nastavování parametrů připojených měničů.  

1.2 Funkce 
- Automatické vyčítání dat z měničů v reálném čase a zabezpečené ukládání data logů 

- Pohled na data zařízení v grafické podobě umožňující rychlé a snadné získání přehledu o 
stavu zařízení 

- Zasílání varovných zpráv o selhání na mobilní telefon, zprávy na oznamovací liště a na e-mail 

- Snadná diagnostika na základě statistik událostí a výpočet nákladů za ušetřenou energii 

- Podpora online upgrade a ruční upgrade 

2 Instalace a odinstalace programu SolarPower 

2.1 Systémové požadavky 
- Alespoň 512 MB RAM (doporučujeme 1 GB) 

- Alespoň 2 GB volného místa na disku 
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- Administrátorská práva uživatele 

- Doporučená barevná hloubka alespoň 32 bitů a rozlišení 1280 x 800 a výše 

- Je zapotřebí volný komunikační port 

- Program běží na následujících operačních systémech: 

o Windows 2003 / XP / Vista /2008 (32 i 64 bit) 

o Windows 7 / 8 (32 i 64 bit) 

o RedHat Linux 8, 9 

o Linux RedHat Enterprise AS3, AS5m AS6 (32 i 64 bit) 

o Linux SUSE 10 (32 i 64 bit) 

o Linux Cent OS 5.4 (32 i 64 bit) 

o Ubuntu 8.x, 9.x, 10.x (32 i 64 bit) 

o Linux Fedora 5 

o Linux OpenSUSE 11.2 (32 i 64 bit) 

o Linux Debian 5.x, 6.x (32 i 64 bit) 

o Mac OS 10.6 (64 bit) 

o Mac OS 10.7 (64 bit) 

o Mac OS 10.8 (64 bit) 

o Mac OS 10.9 (64 bit) 

o Mac OS 10.10 (64 bit) 

2.2 Instalace programu 
Krok 1: Po spuštění instalátoru se zobrazí informace o postupu instalace. Viz. obrázek 2-1. 

 

Obrázek 2-1 

Krok 2: Vyberte jazykovou verzi a klikněte na OK, jako na obrázku 2-2. 
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Obrázek 2-2 

Krok 3: Klikněte na tlačítko Next. Zobrazí se obrazovka jako na obrázku 2-3: 

 

Obrázek 2-3 

Krok 4: Klikněte na tlačítko „Choose“ (Zvolit) pro výběr instalačního adresáře. Po zvolení instančního 
formuláře klikněte na tlačítko Next. Viz. obrázek 2-4: 
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Obrázek 2-4 

Krok 5: Vyberte shortcut folder (umístění zástupce) a klikněte na tlačítko Next. Viz. obrázek 2-5: 

 

Obrázek 2-5 
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Krok 6: Zobrazí se souhrnné informace o nastavení instalace. Klikněte na tlačítko Install pro zahájení 
instalace. Viz. obrázek 2-6. 

 

Obrázek 2-6 

Krok 7: Spustí se instalace, jako na obrázku níže: 

 

Obrázek 2-7 

Krok 8: Klikněte na tlačítko Done (Hotovo) pro potvrzení konce instalace. Viz. obrázek 2-8. 
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Obrázek 2-8 

Poznámka: Před instalací nové verze programu prosím odinstalujte případnou starou verzi. 

2.3 Odinstalace programu 
Vyberte prosím Start >> All Programs >> SolarPower >> Uninstall. Poté se řiďte pokyny de-
instalátoru.  

Poznámka: k odinstalování programu musíte být přihlášen jako administrátor, jinak nebude možné 
odinstalaci provést kompletně. 

3 Aplika ční služba b ěžící na pozadí 

3.1 Spušt ění 
Instalátor vytvoří na ploše ikonu zástupce nazvanou „SolarPower“. Viz. obrázek 3-1. Spusťte program 
poklepáním na tuto ikonu. Program se spustí a zobrazí se ikona služby v oznamovací liště. Kliknete-li 
na ikonu služby pravým tlačítkem myši, zobrazí se nabídka funkcí. Viz. obrázek 3-2. 

 

Diagram 3-1 
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Obrázek 3-2 

3.2 Konfigurace 

3.2.1 Nastavení 
Pro online upgrade postupujte podle obrázku 3-3: 

- Uveďte adresu URL pro update souborů: jedná se o adresu pro online update programu. 
Neměňte ji, pokud prodejce software neuvede jinak. 

- Save files to: složka ve Vašem počítači, kam se uloží aktualizační soubory. 

- Online auto-update: Je-li volba vybrána, bude program automaticky každou hodinu zjišťovat, 
zda je k dispozici nová verze programu. 

- Budete-li používat online upgrade, postupujte podle následujících kroků: 

1. Vyberte „Apply the proxy configuration“ (Použít nastavení proxy). 

2. Vložte IP adresu a port serveru. 

3. Vyžaduje-li server ověření, klikněte „Enable authentication“ a vložte uživatelské jméno 
a heslo. 

- Connection test: ověřte správnost nastavení použitím tohoto tlačítka. 
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Obrázek 3-3 

3.2.2 Uložení nastavení 
Klikněte na tlačítko „Apply“ pro uložení všech provedených změn na formuláři Nastavení. Nebo 
klikněte na tlačítko „Cancel“ pro zrušení změn.  

3.3 Upgrade programu 
Upgrade programu je možné provádět online nebo ručně. 

- Ruční upgrade: 

Klikněte na „Online Upgrade“ pro vyhledání nejnovější verze programu. Je-li k dispozici novější 
verze, automaticky se stáhne a provede se upgrade. Viz. obrázek 3-4. 

 

Obrázek 3-4 

- Ruční upgrade: 

Upgrade můžete provést i ručně. Postupujte podle následujících kroků: 

1. klikněte na volbu „Manually Upgrade“ z nabídky funkcí. Víz. Obrázek 3-5: 
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Obrázek 3-5 

2. Klikněte na volbu „Browse“ pro výběr složky souborů. Potom klikněte na „Upgrade“ 
pro spuštění aktualizace. Viz. obrázek 3-6. 

 

Obrázek 3-6 

3.4 Ikona a stav služby 
- Navazuje-li se komunikace s měniči, probíhá animace ikon  a . 

- Po přijetí varování z připojeného měniče se ikona  rozbliká. 

- Ikona  začne blikat při přijetí varování bez připojeného měniče. 

Poznámka: Prohlédněte si obrázek 3-7 se zobrazeným oknem se zprávami o varováních. Uživatel 
může kontrolovat zprávy v tomto okně. 

 

Obrázek 3-7 
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3.5 Otevření hlavní obrazovky programu 
Klikněte na volbu „Open Monitor“ pro otevření hlavní obrazovky programu. 

3.6 Ukončení 
Klikněte na volbu „Exit“ pro ukončení služby běžící na pozadí. 

4 Grafické uživatelské rozhraní SolarPower 
Hlavní okno programu SolarPower má pět sekcí, vyznačených na obrázku níže: 

 

Obrázek 4-1 

A. Nabídka funkcí  nabízí kompletní soubor nástrojů pro navigaci a nastavení uživatelského 
rozhraní. 

B. Zástupci  poskytují rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím. 

C. Navigace po za řízeních zobrazuje všechny připojené měniče. 

D. Aktuální dohledové informace obsahují uživatelské jméno, ID dohlíženého měniče, čas a 
teplotu. 

E. Hlavní klientská sekce  slouží k zobrazení výkonových toků, základních informací a informací 
o výrobě energie aktuálně dohlíženého měniče. Viz. obrázek 4-2. 
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Obrázek 4-2 

1. Výkonový tok: 

Zobrazuje v reálném čase výkonový tok pomocí posunujícího se barevného sloupcového grafu. Tento 
graf nabízí ikony fotovoltaických panelů, fotovoltaického měniče, ikonu baterie, zátěže a ikonu sítě. 
Ikona fotovoltaického panelu reprezentuje počet MPP sledovačů definovaných fotovoltaickým 
měničem. 

Poznámka: Ikony baterie a zátěže se nezobrazí v případě, běží-li měnič v režimu grid-tie.  

 

Pomocí software mohou být nastaveny tři provozní režimy. Následuje popis provozních výkonových 
toků pro tyto režimy. Nastavení provozního režimu je možné nastavit v nastavení MyPower. Viz. 
kapitola 4-2-1. 

- Režim Grid-tie 

Po úspěšném připojení měniče k síti se rozběhne animace výkonového toku z ikony 
fotovoltaického panelů do ikony sítě. Animace a report dat poběží během normálního provozu. 
Nastane-li selhání nebo jiná abnormalita, animace výkonového toku se zastaví a ikona začne 
blikat. 

- Režim Grid-tie se zálohou 

V režimu on-grid existují tři zdroje energie: fotovoltaická energie, energie z baterií a energie ze 
sítě. 

Režim nabíjení: Baterie je nabíjena pouze z PV. Zobrazí se animace výkonového toku 
z fotovoltaických panelů do baterie. 

Režim sít ě (Line mode):  V tomto režimu je k dispozici energie z veřejné sítě. Všechny možné 
výkonové toky jsou popsány níže. 

1. Není-li dostupná energie z panelů a z baterie, je sítě spotřebičům dodávána přímo ze sítě. 
Zobrazí se animace výkonového toku z ikony fotovoltaických panelů do ikony zátěže. 

2. Je-li dostupná energie pouze ze sítě, použije se pro nabíjení baterie a pro spotřebiče. 
Zobrazí se animace výkonového toku z ikony sítě do ikony baterie a do ikony zátěže. 
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3. Je-li dostupná pouze energie z fotovoltaických panelů bez připojené baterie, použije se tato 
energie pro zátěž. Zbývající energie bude přetékat do sítě. Zobrazí se výkonový tok z ikony 
fotovoltaických panelů do ikony zátěže a sítě.  

4. Je-li dostatek energie z panelů ale baterie potřebuje dobít, použije se PV energie pro 
nabíjení baterie, pokrytí spotřeby a pro přetoky do sítě. Zobrazí se animace výkonového 
toku z ikony fotovoltaických panelů do ikony baterie, zátěže a sítě.  

5. Je-li energie z fotovoltaických panelů málo, současně je dostupná energie ze sítě a baterie 
je vybitá, použije se pro její nabíjení současně jak PV energie, tak síť. Kromě toho energie 
ze sítě pokryje aktuální spotřebu. Zobrazí se animace výkonového toku z ikony 
fotovoltaických panelů a z ikony sítě do ikony do baterie a druhý výkonový tok z ikony sítě 
do ikony zátěže. 

Režim m ěniče: V tomto režimu není k energie z veřejné sítě dostupná nebo je síť nepřipojena. 
Všechny možné výkonové toky jsou popsány níže. 

1. Není-li dostupná energie z panelů, pokryje se spotřeba z baterie. Zobrazí se animace 
výkonového toku z ikony baterie do ikony zátěže. 

2. Je-li dostatek fotovoltaické energie, PV se použije pro nabíjení baterie i pokrytí spotřeby. 
Zobrazí se animace výkonového toku z ikony panelů do ikony baterie a do ikony zátěže. 

3. Je-li energie z fotovoltaických panelů málo, použije se pro pokrytí spotřeby jak energie 
z panelů tak energie z baterie. Zobrazí se animace výkonového toku z ikony fotovoltaických 
panelů a z ikony baterie do ikony zátěže. 

Režim p ři selhání:  Vyskytne-li se při provozu fotovoltaického měniče chyba, rozbliká se ikona 
měniče až do doby jejího vyřešení. 

- Režim Off-grid: 

V tomto režimu nejsou přetoky do sítě. Síť (nebo generátor) se stane pouze zdrojem energie.  

Režim Bypass s PV nabíjením: Je-li fotovoltaické energie dostatek, použije se pro nabíjení 
baterie a AC energie pro pokrytí spotřeby. Zobrazí se animace výkonové toku z ikony 
fotovoltaického panelů do ikony baterie a druhý tok z ikony sítě do ikony zátěže.  

Režim Bypass s AC nabíjením:  Při nedostatku fotovoltaické energie se pro nabíjení baterie 
použije AC energie a pro pokrytí spotřeby. Zobrazí se animace výkonového toku z ikony sítě do 
baterie a zátěže. 

Režim m ěniče: Není připojena síť nebo není energie ze sítě k dispozici. Všechny možné 
výkonové toky jsou popsány níže: 

1. Není-li dostupná energie z panelů, pokryje se spotřeba z baterie. Zobrazí se animace 
výkonového toku z ikony baterie do ikony zátěže. 

2. Je-li dostatek fotovoltaické energie, PV se použije pro nabíjení baterie i pokrytí spotřeby. 
Zobrazí se animace výkonového toku z ikony panelů do ikony baterie a do ikony zátěže. 

3. Je-li energie z fotovoltaických panelů málo, použije se pro pokrytí spotřeby jak energie 
z panelů tak energie z baterie. Zobrazí se animace výkonového toku z ikony fotovoltaických 
panelů a z ikony baterie do ikony zátěže. 

Režim Standby:  Je dostupná pouze fotovoltaická energie. V tomto režimu není připojena zátěž, a 
není dostupná energie ze sítě ani energie z baterie.  

Režim Standby s PV nabíjením: Baterie bude nabíjena fotovoltaickou energií. Zobrazí se 
animace výkonové toku z ikony fotovoltaického panelů do ikony baterie. 

Režim Standby s AC nabíjením: Baterie bude nabíjena energií z AC. Zobrazí se animace 
výkonové toku z ikony sítě do ikony baterie. 

Režim p ři selhání:  Vyskytne-li se při provozu fotovoltaického měniče chyba, rozbliká se ikona 
měniče až do doby vyřešení chyby. 



 
PRODEJ & SERVIS            SolarPower 

 uživatelská příručka 

 

U panelárny 10, 772 00 Olomouc 
+420 585 312 659 
info@gbc-montaze.cz 14 

2. Základní informace: 

Tato stránka slouží pro zobrazení aktuálních pracovních dat dohlíženého měniče, jako napětí a 
frekvence sítě, napětí na PV vstupu, výstupní proud atd.  

3. Informace o výkonu: 

Volba Power information zobrazí výkon na PV vstupu v reálném čase a data o výrobě energie 
k aktuálnímu dni, měsíci a roku.  

Sloupcový graf statistiky výroby energie: 

- zobrazí výrobu energie po hodinách v aktuálním dnu vyberete-li „per hour“. 

- zobrazí výrobu energie po dnech k aktuálnímu měsíci, vyberete-li „mounthly“. 

- zobrazí výrobu energie po měsících k aktuálnímu roku, vyberete-li „annual“. 

Poznámka: tato obrazovka se může lišit pro různé typy fotovoltaických měničů. 

4.1 Nastavení SolarPower 

4.1.1 Základní nastavení 
Tento formulář slouží k nastavení základních parametrů zobrazení. Vyberte volbu SolarPower 
Configuration >> Basic, viz. obrázek 4-3. 

 

Obrázek 4-3 

1. Page refresh interval (interval obnovení stránky): tento interval určuje dobu, za kterou 
jsou obnovena data webové stránky. Nastavte hodnotu 5 až 600 vteřin. Výchozí 
nastavení je 5 vteřin. 

2. Output information update interval (interval obnovení výstupu): tento interval určuje 
dobu, za kterou jsou obnovena data o výrobě energie. Nastavte hodnotu 10 až 600 
vteřin. Výchozí nastavení je 20 vteřin. 

3. Device scan interval (interval zjišťování zařízení): tento interval určuje dobu, za kterou 
je spouštěno zjišťování zařízení. Nastavte hodnotu 5 až 600 vteřin. Výchozí nastavení 
je 5 vteřin. 

4. Record interval (interval záznamu dat): tento interval určuje dobu, za kterou jsou data 
dohlíženého měniče nahrávána do databáze. Nastavte hodnotu 30 až 600 vteřin 
v krocích 30-ti vteřin Výchozí nastavení je 60 vteřin. 
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5. Max. allowable time difference (max. přípustný časový rozdíl): je-li rozdíl v nastavení 
času měniče a počítače větší než nastavený rozdíl, pošle se varování. Rozsah pro 
nastavení je 1 – 60 minut, výchozí rozdíl je 5 minut. 

6. Auto time calibration (automatická synchronizace času): pokud vybráno, provede se 
automaticky nastavení systémového času. 

7. Date format (formát datumu): program poskytuje 4 různé formáty: RRRR-MM-DD, 
RRRR/MM/DD, MM-DD-RRRR a MM/DD/RRRR. Výchozí nastavení je RRRR-MM-
DD. 

8. Temperature format (formát teploty): program podporuje zobrazování teplot ve 
stupních Celsia nebo Fahrenheita. Výchozí nastavení je °C. 

Po provedení změn klikněte na tlačítko Apply za každým parametrem. Nastavení se uloží. 

4.1.2 Heslo 
Nastavit heslo je možné pouze pro administrátora. Před zprovozněním a nastavením programu se 
prosím nejdříve přihlašte a změňte heslo. Výchozí heslo pro první přihlášení je „administrator“. 
Uživatelé v roli hosta mohou pouze prohlížet stavy měničů a nemají možnost měnit jakékoliv 
nastavení.  

Krok 1: Zvolte SolarPower Configuration >> Password. Viz. obrázek 4-4. 

 

Obrázek 4-4 

Krok 2: Napište staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo pro administrátora. Heslo by mělo 
obsahovat alespoň 6 znaků. Potom klikněte na tlačítko Apply pro změnu hesla administrátora. 

Poznámka 1: Přihlašte se do programu jednoduše kliknutím na tlačítko Login v pravém horním rohu 
okna. 

Poznámka 2: Pokud heslo zapomenete, je nutné program reinstalovat. 

4.1.3 Nastavení SMS 
Slouží pro nastavení seznamu SMS příjemců. Při varování bude na mobilní telefon příjemců zaslána 
SMS zpráva o stavu fotovoltaického měniče. Pro nastavení zasílaných událostí nastavte prosím 
sloupeček „Event action“ (viz. kapitola 4.1.5). 

Krok 1: Zvolte SolarPower Configuration >> SMS Setting. Viz. obrázek 4-5. 
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Obrázek 4-5 

Krok 2: Vyberte komunikační port a přenosovou rychlost. 

Krok 3: Napište mobilní telefonní číslo do políčka Phone no. a klikněte na tlačítko Add pro přidání 
čísla do seznamu příjemců. Chcete-li číslo smazat, označte jednoduše příslušné číslo v seznamu 
příjemců a klikněte na tlačítko Delete. 

Krok 4: Klikněte na tlačítko Apply pro uložení všech změn. Tlačítko Test můžete použít pro zaslání 
testovacích SMS pro ověření správnosti nastavení. Jsou-li všechny parametry správně nastaveny, 
program pošle testovací zprávu na všechny příjemce a zobrazí se hláška o úspěchu. V opačném 
případě se zobrazí dialog oznamující chybu. Viz. obrázek 4-7. 

 

Obrázek 4-6 
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Obrázek 4-7 

Poznámka: zasílání SMS zpráv na mobilní telefony vyžaduje připojení GSM modemu.  

4.1.4 E-mail 
Program umožňuje poslat e-mail s alarmem pomocí SMTP serveru. Pro nastavení zasílaných událostí 
nastavte prosím sloupeček „Event action“ (viz. kapitola 4.1.5). 

Pro využití této funkcionality musí být e-mailová služba správně nastavena. Všechny parametry této 
funkce jsou ve výchozím nastavení prázdné. Funkcionalita nemůže být využita bez nastavení SMPT 
serveru a e-mailového účtu. Účet uživatele musí povolovat SMTP/POP3 forwarding.  

Krok 1: Zvolte SolarPower Configuration >> E/mail. Viz. obrázek 4-8. 
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Obrázek 4.8 

Krok 2: Vyplňte adresu a port SMTP serveru, e-mail odesilatele, uživatelské jméno a heslo. Zatrhněte 
volbu Password Authentication needed v případě, že server vyžaduje ověření. 

Poznámka: Používáte-li Exchange Server jako poštovní server, je nutné nastavit doménové jméno 
Exchange Serveru v adrese SMTP serveru a zaškrtnutí volby Exchange server. Nastavení uložte 
kliknutím na tlačítko Apply.  

Krok 3:  Vložte správné údaje o e-mailovém účtu do políčka E-mail. Pak klikněte na tlačítko Add pro 
přidání e-mailové adresy do seznamu příjemců. Pro smazání e-mailového účtu jednoduše označte 
adresu v seznamu příjemců a klikněte na tlačítko Delete. 

Krok 4: Použijte tlačítko Apply pro uložení všech změn. Tlačítko Test můžete použít pro zaslání 
testovacích e-mailů pro ověření správnosti nastavení. Jsou-li všechny parametry správně nastaveny, 
program pošle testovací zprávu na všechny příjemce a zobrazí se hláška o úspěchu. V opačném 
případě se zobrazí dialog oznamující chybu.  

4.1.5 Akce a události 
Je potřeba nastavit akce, které mají následovat při události vyvolané fotovoltaickým měničem. Je 
možné nastavit čtyři akce: 

1. Event record: událost se zapíše do logu programu. Tato akce je použita ve výchozím 
nastavení. 

2. Warning message(s):  vyvolá se varovná hláška v oznamovací liště. 

3. SMS: informace o události se přepošlou na uvedená mobilní telefonní čísla. 

4. E-mail: informace o události se přepošlou na uvedené e-mailové adresy. 

Krok 1: Zvolte SolarPower Configuration >> Event actions. Viz. obrázek 4-9. 

Krok 2: Vyberte požadované akce zaškrtnutím příslušné volby.  

Krok 3: Klikněte na tlačítko Apply pro uložení všech změn. 
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Obrázek 4-9 

Poznámka 1: pokud provedete nějaké změny v seznamech příjemců SMS nebo e-mailů, je nutné 
provést obnovení stránky Event action pro aktualizaci seznamů příjemců. 

Poznámka 2: Seznam událostí se může pro různé typy měničů lišit. 

  

4.1.6 Nastavení plug&play komunika čního portu 
Program neustále detekuje připojování fotovoltaických měničů ke komunikačním portům, čímž 
všechny porty obsazuje. V této kapitole popsaná funkce uvolní některé komunikační porty, které 
nejsou připojeny k měničům. Pro zamezení nesprávného nastavení jsou pak uvolněné porty 
znepřístupněny (jsou vyšedlé). Uživatel může podle svých požadavků nastavit každému 
komunikačnímu portu Allow scanned (povolit zjišťování) pro re-scan, nebo No scanning (nezjišťovat) 
pro uvolnění komunikačního portu. 

Krok 1: Vyberte SolarPower Configuration >> Com. Port plug and play setting. Viz. obrázek 4-10. 
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Obrázek 4-10 

Krok 2: Klikněte na tlačítko Refresh pro obnovení stavů všech komunikačních portů. 

Krok 3: Nastavte No scanning pro zastavení zjišťování měniče, nebo nastavte Allow scanned pro 
zahájení zjišťování měniče na tomto komunikačním portu. 

4.2 Ovládání m ěniče 

4.2.1 Nastavení MyPower 
Toto nastavení slouží pro volbu provozního režimu měniče a pro přizpůsobení uživatelského rozhraní. 
Vyberte Device Control >> MyPower Management. Viz. obrázek níže: 
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4.2.1.1 Nastavení parametrů 

K dispozici jsou tři provozní režimy: Grid-tie se zálohou, Grid-tie a Off-Grid. 

• Grid-tie se zálohou: energie z PV pole může přetékat zpět do veřejné sítě, napájet spotřebiče a 
nabíjet baterie. Pro tento režim jsou dostupné čtyři volby: Grid-tie se zálohou I, II, III, IV. V tomto 
režimu může uživatel nastavit prioritu PV, prioritu nabíjecích zdrojů a prioritu zdroje pro napájení 
spotřebičů. Je-li zvolena volba Grid-tie IV se zálohou s prioritou PV energie, řídí se měnič podle 
dvou pracovních logik založených na definovaném čase energetické špičky a čase mimo špičku. 
Pouze v čase energetické špičky a v čase mimo špičku je možné dosáhnout optimalizované 
spotřeby energie.  

• Grid-tie: energie z PV panelů je směrována pouze do veřejné sítě. 

• Off-grid: PV energie je použita pouze pro napájení spotřebičů a pro nabíjení baterie.  
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Standard: Zobrazí seznam lokálních síťových standardů. Ke změně tohoto nastavení je zapotřebí 
heslo z výroby. Potřebujete-li změnit nastavení standardu, spojte se prosím s Vaším dodavatelem. 

Pozor : Nesprávné nastavení standardu způsobí poškození zařízení nebo jeho nefunkčnost. 

Jmenovité výstupní napětí: K dispozici je pět voleb pro systémy s vysokým napětím 240V, 230V, 
220V, 208V a 202V.  

Jmenovitá výstupní frekvence: Můžete nastavit 50Hz nebo 60Hz. 

4.2.1.2 Nastavení 

Grid-tie se zálohou 

• Grid-tie se zálohou (I): 

 

PV energy supply priority setting (priorita PV energie): 1. baterie, 2. spotřebiče a 3. síť. 

PV energií se nejdříve nabijí baterie, potom pro spotřebiče. Přebytečná energie se přepustí do veřejné 
sítě. 

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV a síť (výchozí nastavení) 

Baterie se nabije prioritně z PV. Při nedostatku PV energie se dobije ze sítě. 

2. jen PV 

K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic 

Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie: 1. PV, 2. síť, 3. baterie 

Není-li baterie plně nabitá, dobije se prioritně z PV. Přebytečná PV energie se použije pro spotřebiče. 
Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje ze sítě. Je-li síť nedostupná, použije se energie 
z baterie jako záloha. 
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Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie (výchozí nastavení) 

Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se energie z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť 

Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při vybití baterie.  

Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie.  

 

• Grid-tie se zálohou (II): 

 

PV energy supply priority setting (priorita PV energie): 1. spotřebiče, 2. baterie a 3. síť. 

PV energií se prioritně pokryje spotřeba, teprve potom se použije pro nabití baterie. Přebytečná 
energie se přepustí do veřejné sítě. 

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV a síť (výchozí nastavení) 

Baterie se nabije prioritně z PV. Při nedostatku PV energie se dobije ze sítě. 

2. jen PV 

K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic 

Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

 

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie:  

1. 1. PV, 2. baterie, 3. síť 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje z baterie. Je-li 
baterie vybitá, použije se pro pokrytí spotřeby síť jako záloha. 
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2. 1. PV, 2. síť, 3. baterie 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje ze sítě. Je-li síť 
nedostupná, použije se pro pokrytí spotřeby baterie.  

 

Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie: Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se 
energie z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť: Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při vybití 
baterie.  

Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie.  

 

• Grid-tie se zálohou (III): 

 

PV energy supply priority setting (priorita PV energie): 1. spotřebiče, 2. síť a 3. baterie. 

PV energií se prioritně pokryje spotřeba. Přebytečná energie se přepustí do veřejné sítě. Přesáhne-li 
přetokový výkon nastavenou hodnotu, použije se zbytek energie pro nabíjení.  

Poznámka: Parametr pro maximální přetokový výkon do sítě je dostupný v sekci „Parameter 
settings“. Viz. kapitola 4-2-2. 

 

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV a síť (výchozí nastavení): Baterie se nabije prioritně z PV. Při nedostatku PV energie se 
dobije ze sítě. 

2. PV pouze: K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic: Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie:  
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1. 1. PV, 2. baterie, 3. síť 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje z baterie. Je-li 
baterie vybitá, použije se pro pokrytí spotřeby síť jako záloha. 

2. 1. PV, 2. síť, 3. baterie 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje ze sítě. Není-li síť 
k dispozici, použije se energie z baterie jako záloha.  

 

Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie: Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se 
energie z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť: Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při 
vybití baterie.  

Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie.  

 

• Grid-tie se zálohou (IV): Je možné nastavit pouze čas energetické špičky a čas mimo špičku. 

 

Pracovní logika b ěhem energetické špi čky: 

PV energy supply priority (priorita PV energie): 1. spotřebiče, 2. baterie a 3. síť. 

PV energií se prioritně pokryje spotřeba, potom se použije pro nabití baterie. Přebytečná energie se 
přepustí do veřejné sítě. Přetok do sítě není ve výchozím nastavení povolen.  

Battery charging source (zdroj pro nabíjení baterie): jenom PV 

Pouze v případě, že PV energie dostačuje pro pokrytí veškeré spotřeby, se přebytečná PV energie 
v čase energetické špičky použije pro nabíjení baterie.  

Load supply source (zdroj pro zátěž): 1. PV, 2. baterie, 3. síť. 
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Pro pokrytí spotřeby se použije prioritně PV. Pokud je PV energie nedostatek, použije se pro pokrytí 
spotřeby energie z baterií. Je-li baterie vybitá, spotřebu vykryje síť. Není-li k dispozici PV energie, 
pokryje se spotřeba z baterie. Po vybití baterie se použije síť jako záloha. 

Pracovní logika v čase mimo energetickou špi čku: 

PV energy supply priority (priorita PV): 1. baterie, 2. spotřebiče, 3. síť. 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje z baterie. Je-li 
baterie vybitá, použije se pro pokrytí spotřeby síť jako záloha. 

Poznámka : Parametr pro maximální přetokový výkon do sítě je dostupný v sekci „Parameter settings“. 
Viz. kapitola 4-2-2. 

Battery charging source (zdroj pro nabíjení baterie): baterie se nabíjí z PV a sítě 

Baterie se budou v čase mimo energetickou špičku prioritně nabíjet z PV. Je-li PV energie nedostatek, 
použije se pro nabíjení síť. 

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 1. PV, 2. síť, 3. baterie 

Je-li baterie plně nabitá, použije se přebytečná PV energie pro pokrytí spotřeby. Je-li PV energie 
nedostatek, použije se pro spotřebu síť jako záloha. Není-li k dispozici síť, pokryje se spotřeba 
z baterie. 

Grid-tie  

V tomto režimu je PV energie směrována pouze do veřejné sítě. Nastavení priorit není k dispozici. 

 

Off-grid 

• Off-grid (I): 
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PV energy supply priority setting (priorita PV energie): 1. spotřebiče, 2. baterie 

PV energií se prioritně pokryje spotřeba, následně se použije pro nabíjení baterie. Přetok do sítě je 
v tomto režimu zakázán. Současně je v režimu měniče sepnuté relé sítě, takže, že čas přepnutí sítí 
z režimu měniče do režimu baterie bude kratší než 15ms. Kromě toho se v tomto režimu zamezí 
přetížení, protože síť může pokrýt spotřebu je-li spotřeba vyšší než 10KW. 

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV nebo síť: je-li i po pokrytí spotřeby přebytek PV energie, prioritně se nabije baterie. Jen 
v případě, že PV energie není k dispozici se baterie nabijí ze sítě.  

2. jen PV: K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic: Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

 

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie:  

1. 1. PV, 2. baterie, 3. síť (výchozí) 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje z baterie. Je-li 
baterie vybitá, použije se pro pokrytí spotřeby síť jako záloha. 

2. 1. PV, 2. síť, 3. baterie 

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje ze sítě. Není-li síť 
k dispozici, použije se energie z baterie jako záloha.  

 

Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie 

Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se energie z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť (výchozí nastavení) 

Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při vybití baterie.  
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Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie.  

 

• Off-grid (II) 

 

PV energy supply priority setting (priorita PV): 1. baterie, 2. spotřebiče 

PV energie se použije prioritně pro nabití baterií. Po nabití baterie je zbývající PV energie použita pro 
pokrytí spotřeby. Přetok do sítě je v tomto režimu zakázán. Současně je v režimu měniče sepnuté relé 
sítě, takže čas přepnutí sítí z režimu měniče do režimu baterie bude kratší než 15ms. Kromě toho se 
v tomto režimu zamezí přetížení, protože síť může pokrýt spotřebu je-li spotřeba vyšší než 10KW. 

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV nebo síť: je-li i po pokrytí spotřeby přebytek PV energie, prioritně se nabije baterie. Jen 
v případě, že PV energie není k dispozici se baterie nabijí ze sítě.  

2. jen PV: K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic: Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

Poznámka : v tomto režimu není povoleno nastavit délku AC nabíjení. 

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie: 1. PV, 2. síť, 3. baterie:  

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje ze sítě. Není-li síť 
k dispozici, použije se energie z baterie jako záloha.  

 

Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie: Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se energie 
z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť: Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při vybití 
baterie.  

Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie. 
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• Off-Grid (III) 

 

PV energy supply priority setting (priorita PV): 1. baterie, 2. spotřebiče 

PV energie se použije prioritně pro nabití baterií. Po nabití baterie je zbývající PV energie použita pro 
pokrytí spotřeby. Přetok do sítě je v tomto režimu zakázán. V režimu měniče není  sepnuté relé sítě, 
takže čas přepnutí sítí z režimu měniče do režimu baterie bude dlouhý přibližně 15ms. Je-li okamžitá 
spotřeba vyšší vyšší než 10KW a je dostupná energie ze sítě, měnič pokryje spotřebu ze sítě a PV 
energii použije k nabíjení baterií. Jinak vyhlásí měnič chybu přetížení.  

Battery charging source (nabíjecí zdroj): 

1. PV nebo síť: je-li i po pokrytí spotřeby přebytek PV energie, prioritně se nabije baterie. Jen 
v případě, že PV energie není k dispozici se baterie nabijí ze sítě.  

2. jen PV: K nabíjení baterie se použije jen PV.  

3. Nic: Nabíjení baterie je zakázáno jak z PV tak ze sítě.  

Poznámka : v tomto režimu není povoleno nastavit délku AC nabíjení. 

 

Load supply source (zdroj pro spotřebiče): 

Je-li k dispozici PV energie: PV, 2. baterie, 3. síť  

Spotřeba se prioritně pokryje z PV. Není-li PV energie dostatek, spotřeba se pokryje z baterie. Na síť 
se spotřebiče přepnou při vybití baterie.  

Není-li k dispozici PV energie:  

1. 1. síť, 2. baterie: Spotřeba je prioritně pokryta ze sítě. Není-li síť k dispozici, použije se energie 
z baterie jako záloha.  

2. 1. baterie, 2. síť: Spotřebiče jsou napájeny z baterie. Na síť se spotřebiče přepnou při vybití 
baterie.  

Poznámka: Toto nastavení nebude účinné během nabíjení baterie z AC, kdy se priorita automaticky 
nastaví na 1. síť, 2. baterie, aby nedošlo k poškození baterie. 
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Nastavení nabíjení z AC 

Pokud vybráno, zahájí se nabíjení baterie z AC poté, co napětí baterie klesne pod toto nastavení (xx.x 
V). Je-li tato podmínka aktivována, je možné nastavit hraniční napětí, jinak je volba napětí 
znepřístupněna.  

Allow AC charging duration (čas AC nabíjení): čas nabíjení baterie ze sítě. Je-li čas nastaven na 0:00-
00:00, nebude nabíjení baterie ze sítě omezeno. 

AC output ON/Off Timer (čas AC výstupu): čas zapnutí a vypnutí AC výstupu měniče. Je-li nastaveno 
00:00/00:00, je tato funkce zakázána. 

Allow to charge battery (povolit nabíjení baterie): Tato volba je ovlivněna volbou nabíjecího zdroje 
(charging source). Není možné zde provádět změny. Je-li je nastaveno „NONE“ v nastavení 
nabíjecího zdroje, je tato volba neaktivní – volba není zaškrtnutá a je vyšedlá.  

Allow AC to charge battery (povolit nabíjení z AC): Tato volba je ovlivněna nastavením nabíjecího 
zdroje (charging source). Není možné zde provádět změny. Je-li nabíjecí zdroj nastaven na „Grid a 
PV“ nebo „Grid nebo PV“, je tato volba aktivní. V režimu Grid-tie je tato volba neplatná. 

Allow to feed-in to the Grid (povolit přetoky do sítě): Tato volba je platná pouze pro režimy Grid-tie a 
Grid-tie se zálohou. Uživatel může rozhodnout, může-li měnič přepouštět energii do sítě. 

Allow battery to discharge when PV is available (povolit vybíjení baterie je-li PV energie dostupná): 
tato volba je ovlivněna nastavením „Zdroj pro zátěž (PV energie dostupná)“. Má-li baterie vyšší prioritu 
než síť v nastavení zdroje pro zátěž při dostupnosti PV dostupná, je tato volba aktivní. V režimu Grid-
tie je tato volba neplatná.  

Allow battery to discharge when PV is unavailable (povolit vybíjení baterie je-li nedostupná PV 
energie): tato volba je ovlivněna nastavením „Zdroj pro zátěž (PV nedostupná)“. Má-li baterie vyšší 
prioritu než síť v nastavení zdroje pro zátěž při nedostupnosti PV, je tato volba ve výchozím stavu 
aktivní. V režimu Grid-tie je tato volba neplatná.  

Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available (povolit přetoky do sítě z baterie je-li dostupná 
PV energie): tato volba je platná pouze pro režimy Grid-tie se zálohou II nebo Grid-tie ze zálohou III.  

Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable (povolit přetoky do sítě z baterie je-li 
nedostupná PV energie): tato volba je platná pouze ve všech režimech Grid-tie se zálohou. 

4.2.2 Nastavení parametr ů   

Zvolte Device Control >> Parameter Setting nebo klikněte na ikonu zástupce . Zobrazí se 
dostupné parametry pro nastavení provozního režimu. 

Poznámka: Tato obrazovka se může lišit pro různé režimy fotovoltaických měničů. 

Nastavujete-li parametry v provozním režimu Grid-tie se zálohou nebo v režimu Grid-tie, jsou některé 
parametry vztaženy k místním síťovým standardům a nemohou být měněny bez továrního hesla. 
Podívejte se na parametry vyznačené červenými rámci na obrázcích 4-11A a 4-11B. Nesprávné 
nastavení může způsobit poškození měniče nebo jeho selhání. Pro podrobnosti k tomuto nastavení 
kontaktujte prosím Vašeho dodavatele. Nahlédněte na obrázek 4-11C pro nastavení v režimu off-grid.  

Krok 1: Zvolte funkce kliknutím na tlačítko Enable nebo Disable (Povolit nebo Zakázat). Případně 
změňte hodnoty parametrů kliknutím na šipku nahoru nebo dolů, nebo změňte hodnotu přímo 
v políčku.  

Krok 2: Klikněte na tlačítko Apply pro uložení parametrů. Každý parametr má svoje vlastní tlačítko 
Apply.  
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Obrázek 4-11A (Grid-Tie se zálohou) 

 

 Obrázek 4-11B (režim Grid-Tie) 
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Obrázek 4-11C (režim Off-Grid) 

- Min. grid-connected voltage (min. síťové napětí): nejnižší akceptovatelné napětí sítě pro 
fotovoltaický měnič připojený k síti. 

- Max. grid-connected voltage (max. síťové napětí): nejvyšší akceptovatelné napětí sítě pro 
fotovoltaický měnič připojený k síti. 

- Min. grid-connected frequency (min. síťová frekvence): nejnižší akceptovatelná síťová 
frekvence sítě pro fotovoltaický měnič připojený k síti. 

- Max. grid-connected frequency (max. síťová frekvence): nejvyšší akceptovatelná síťová 
frekvence sítě pro fotovoltaický měnič připojený k síti. 

- The waiting time before grid-connection (zpoždění před připojením k síti) 

- Max. grid-connected average voltage (max. průměrné síťové napětí): je-li průměrné napětí 
vyšší než uvedené napětí, bude vyhlášena chyba sítě. 

- Max. feed-in grid power: maximální přetokový výkon do sítě. 

- Feed-in power factor (výkonový faktor přetoku do sítě): nastavení je v rozsahu -0,99 až -0,90 
a 0,90 až 1,00. 

- Min. PV input voltage (min. napětí na PV vstupu): minimální akceptovatelné svorkové napětí 
PV vstupu, je-li měnič připojen k síti. 

- Max. PV input voltage (max. napětí na PV vstupu): maximální akceptovatelné svorkové napětí 
PV vstupu, je-li měnič připojen k síti. 

- Min. MPP voltage (min. napětí MPP): nejnižší akceptovatelné napětí fotovoltaických panelů. 

- Max. MPP voltage (max. napětí MPP): nejvyšší akceptovatelné napětí fotovoltaických panelů. 

- Max. charging current (max. nabíjecí proud): nejvyšší akceptovatelný nabíjecí proud. 
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- Max. AC charging current (max. nabíjecí proud při nabíjení z AC): maximální akceptovatelný 
nabíjecí proud při nabíjení z AC. Je-li tento AC nabíjecí proud vyšší než max. nabíjecí proud, 
použije se max. nabíjecí proud. 

- Bulk charging voltage / C.V. voltage (absorpční napětí / konstantní napětí): prosím použijte 
hodnotu uvedenou ve specifikaci baterií. 

- Floating charging voltage (udržovací napětí): prosím použijte hodnotu uvedenou ve specifikaci 
baterií. 

Křivka nabíjecího absorpčního (konstantního) a udržovacího napětí je znázorněna níže: 

 

- Start LCD screen-saver after: max. čas, po kterém bude vypnuto podsvětlení LCD. 

- Battery cut-off discharging voltage when Grid is available: nastavení odpojovacího napětí 
baterie je-li dostupná síť. 

- Battery re-discharging voltage when Grid is available: nastavení napětí baterie, při kterém se 
zahájí její nabíjení, je-li dostupná síť. 

- Battery cut-off discharging voltage when Grid is unavailable: nastavení odpojovacího napětí 
baterie není-li síť dostupná. 

- Battery re-discharging voltage when Grid is unavailable: nastavení napětí baterie, při kterém 
se zahájí její nabíjení, není-li síť dostupná. 

- Battery temperature compensation (teplotní kompenzace baterie): slouží k nastavení 
nabíjecího napětí odvozeného od 2V/článek, mění-li se teplota baterie v rozsahu 0-50°C. 
Všechna nastavení nabíjecích napětí jsou vztažena k 25°C. Je-li teplotní kompenzace baterie 
nastavena na 5mV, nabíjecí napětí bude sníženo podle následujícího vzorce: 

(T-25) x (napětí baterie v sérii / 2) x 5mV 

Příklad: třífázový měnič s 48VDC s teplotou okolí 30°C: 

(30 - 25) x (48VDC / 2V / článek) x 5mV = 600mV. Je-li teplota baterie vyšší o 5°C, nabíjecí 
napětí bude sníženo o 600mV.  

- Feeding grid power calibration (výkonová kalibrace přetokového výkonu): toto nastavení 
dovoluje přizpůsobit výkon měniče požadavkům zátěže a nedovolit přetoky do sítě.  
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- Max. battery discharge current in hybrid mode (max. bateriový vybíjecí proud v hybridním 
režimu): dovolí nastavit maximální bateriový vybíjecí proud v provozních režimech grid-tie a 
grid-tie se zálohou. 

- Mute Buzzer alarm (vypnout bzučák): je-li aktivováno, při varování a selhání nezazní zvukový 
signál. A naopak. 

- Mute the buzzer in the Standby mode: je-li aktivováno, v úsporném režimu přístroje nebude 
použit bzučák. A naopak. 

- Mute the buzzer in the battery mode: je-li aktivováno, v bateriovém režimu přístroje nebude 
použit bzučák. A naopak. 

- Generator as AC source: pokud aktivováno, měnič bude akceptovat centrálu jako AC zdroj. 
Je-li tato funkce povolena, doporučujeme aktivovat volbu Wide AC input voltage range (široký 
rozsah vstupního AC napětí). 

- Activate Li-Fe battery while commissioning: je-li vybráno ano, Li-Fe baterie bude aktivována 
při uvedení do provozu.  

- Wide AC input voltage range (široký rozsah vstupního AC napětí): je-li neaktivní, bude 
akceptovatelný rozsah vstupního AC napětí určen nastavením nejnižšího a nejvyššího AC 
napětí sítě a frekvenční rozsah bude určen nastavením nejnižší a nejvyšší frekvence sítě. Je-li 
toto nastavení aktivní, uplatní se síťový rozsah 170 až 280V a akceptovatelná síťová 
frekvence bude 40Hz až 55Hz pro 50Hz síť a 55Hz až 65Hz pro 60Hz síť. Nachází-li se napětí 
sítě nebo síťová frekvence mimo nastavený akceptovatelný rozsah pro měniče připojené 
k síti, nebudou povoleny síťové přetoky. V tomto případě je síť použita pouze pro pokrytí 
spotřeby zátěže nebo pro nabíjení baterie. 

- When float charging current is less than X (A) and lasts T (Min), then charger is off. Je-li 
nabíjecí proud v udržovací fázi nižší než X (A) po dobu T (min), nabíjení se vypne. Klesne-li 
napětí pod Y (V), nabíjení se opět zapne.  

- System time (systémový čas): reprezentuje časovou zónu zařízení. Změna tohoto nastavení 
může ovlivnit statistiky výroby energie. Měňte toto nastavení opatrně.  

Poznámka: nastavení parametrů by mělo probíhat v režimu měniče standby.  

4.2.3 Obnovení továrního nastavení 
Tato funkce obnoví všechny parametry do továrního nastavení a vymaže data z databáze. Proto 
používejte tuto funkci opatrně. 

Vyberte Device control >> Restore to the defaults. Viz. obrázek 4.12A pro měniče v režimu Grid-tie a 
v Grid-tie se zálohou, a obrázek 4-12B pro měniče v režimu Off-grid. 
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Obrázek 4-12A (Grid-tie se zálohou) 

 

Obrázek 4-12B (Off-Grid) 

Poznámka: obrazovka se může lišit pro různé režimy fotovoltaických měničů. 

4.2.4 Datová synchronizace 
Tato funkce stáhne data uložená ve vybraném fotovoltaickém měniči a uloží je do databáze. Data 
mohou být uložena jak automaticky, tak ručně.  
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Zvolte Device control >> Output synchronization data. Viz. obrázek 4-13. 

 

Obrázek 4-13 

Automatická datová synchronizace 

- Zvolte zařízení. 

- Nastavte interval datové synchronizace (denně, týdenně, měsíčně, a čas). 

- Přidejte úlohu do kalendáře kliknutím na tlačítko Add. Pro každý měnič se použije jedna 
naplánovaná úloha. 

- Odstraňte úlohu vybráním úlohy v seznamu a kliknutím na tlačítko Delete.  

Ruční datová synchronizace: 

- Zvolte zařízení. 

- K dispozici jsou dva synchronizační modely: 

Synchronize all data (synchronizovat všechna data): uloží do databáze všechna data vybraného 
zařízení. 

Synchronize data for selected date (synchronizovat data ke zvolenému dni): uloží do databáze data 
vybraného zařízení vztažená k zadanému období. 

Poznámka: bez ohledu na to, zda synchronizace proběhne ručně nebo automaticky, je tato akce 
použitelná pouze na data, která ještě nejsou v databázi. Chcete-li aktualizovat již uložená data za 
nějaké období, vymažte prosím nejdříve datové záznamy tohoto období z logu výroby energie.  

4.2.5 Řízení v reálném čase 
Slouží pro řízení AC výstupu v reálném čase a pro aktivaci Li-Fe baterie. 

Vyberte Device control >> Real-time control. Viz. obrázek 4-14. 
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Obrázek 4-14 

- AC output control (řízení AC výstupu): zapne nebo vypne AC výstup okamžitě po kliknutí na 
tlačítko Apply. 

- Activate Li-Fe Battery now (spustit formátování Li-Fe baterie): spusťte formátování Li-Fe 
baterie kliknutím na tlačítko Yes. Vezměte na vědomí, že během této funkce bude vypnut AC 
výstup, je-li funkce spuštěna s aktivovanou volbou „Activate Li-Fe battery while 
commissioning“ (aktivovat Li-Fe baterie během uvedení do provozu). AC výstup se znovu 
zapne poté, co akce doběhne.  

4.3  Logy 

4.3.1 Log výroby energie 
Tato funkcionalita umožňuje prohlížení, výpočty nebo vymazávání logu výroby elektrické energie 
v tabulkách nebo grafech.  

- Tabulky  

Zvolte View >> Power generation log data >> Datasheets nebo klikněte na ikonu zástupce . 
Viz. obrázek 4-15. 

Vyberte zařízení, jehož data chcete prohlížet, a zadejte období. Potom klikněte na tlačítko „Browse“ 
pro prohlížení dat. 

- Export Excel: tato funkce Vám umožní exportovat prohlížená data do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .xls. 

- Delete: označte datový záznam a klikněte na tlačítko Delete pro vymazání záznamu. 

- Export:  klikněte na tlačítko Export pro uložení prohlížených dat do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .PDF. 
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Obrázek 4.15 

- Grafy 

Vyberte View >> Power generation log data >> Charts. Viz. obrázek 4-16. Vyberte zařízení, jehož data 
chcete prohlížet, a zadejte období. Potom klikněte na tlačítko „Browse“ pro prohlížení dat. 

 

Obrázek 4-16 

4.3.2 Datový log 
Tato funkcionalita umožňuje prohlížení provozních dat fotovoltaických měničů v tabulkách nebo 
grafech.  
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- Tabulky  

Zvolte View >> Data >> Datasheets nebo klikněte na ikonu zástupce . Viz. obrázek 4-17. 

Vyberte zařízení, jehož data chcete prohlížet, a zadejte období. Potom klikněte na tlačítko „Browse“ 
pro prohlížení dat. 

- Export Excel: tato funkce Vám umožní exportovat prohlížená data do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .xls. 

- Export:  klikněte na tlačítko Export pro uložení prohlížených dat do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .PDF. 

- Delete: označte datový záznam a klikněte na tlačítko Delete pro vymazání záznamu. 

- Delete all: klikněte na tlačítko Delete all pro vymazání všech záznamů v zobrazené tabulce. 

 

Obrázek 4-17 

- Grafy 

Vyberte View >> Data >> Charts. Viz. obrázek 4-18. Vyberte zařízení, jehož data chcete prohlížet, a 
zadejte období. Potom klikněte na tlačítko „Browse“ pro prohlížení dat. 
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Obrázek 4-18 

4.3.3 Log selhání 
Log selhání slouží pro nahrávání posledních dat před tím, než se ve fotovoltaickém měniči nastane 
nějaká porucha. 

Zvolte View >> Fault data log nebo klikněte na ikonu zástupce . Viz. obrázek 4-19. 

- Export Excel: tato funkce Vám umožní exportovat prohlížená data do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .xls. 

- Export:  klikněte na tlačítko Export pro uložení prohlížených dat do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .PDF. 

- Delete: označte datový záznam a klikněte na tlačítko Delete pro vymazání záznamu. 

- Delete all: klikněte na tlačítko Delete all pro vymazání všech záznamů v zobrazené tabulce. 

 

Obrázek 4-19 
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4.3.4 Log událostí 
Log selhání slouží pro logování historických událostí. Je možné prohlížet seznam událostí podle dnů. 
Zobrazují se podrobné informace a statistiky pro zaznamenané událsoti. Viz. obrázek 4-20. 

Zvolte View >> Event log nebo klikněte na ikonu zástupce .  

- Export Excel: tato funkce Vám umožní exportovat prohlížená data do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .xls. 

- Export:  klikněte na tlačítko Export pro uložení prohlížených dat do lokálního souboru 
v počítači ve formátu .PDF. 

- Delete: označte datový záznam a klikněte na tlačítko Delete pro vymazání záznamu. 

- Delete all: klikněte na tlačítko Delete all pro vymazání všech záznamů v zobrazené tabulce. 

 

Obrázek 4-20 

4.3.5 Informace o dohlížených za řízeních 
Na této obrazovce můžete prohlížet základní informace o dohlížených zařízeních, včetně informací o 
modelu produktu, nominálních hodnot a obchodních informací. 

Vyberte View >> Monitored Device Information nebo klikněte na ikonu zástupce . Viz. 
obrázek 4-21. 

- Informace o produktu: zobrazí model, topologii, verzi hlavního procesoru, verzi sekundárního 
procesoru, výstupní fázi, jmenovité vstupní napětí, jmenovité výstupní napětí atd. 

- Nominální hodnoty: zobrazí jmenovitý výstupní výkon, min. AC vstupní napětí, max. AC 
vstupní napětí, min. AC vstupní frekvenci, max. AC vstupní frekvenci, max. PV vstupní proud, 
jmenovité napětí baterie, jmenovité napětí sítě, jmenovitou frekvenci sítě, jmenovitý proud 
sítě, max. vstupní proud pro každý PV vstup a počet MPP sledovačů. Struktura informací 
může být různá pro různé modely měničů. 

- Obchodní informace: zobrazí datum prodeje, záruku na zařízení, sériové číslo zařízení atd. 
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Obrázek 4-21 

Poznámka: Tato obrazovka se může lišit pro různé modely fotovoltaických měničů. 

4.4 Přihlášení a odhlášení 

Ikona  slouží pro zobrazení uživatelů, kteří nejsou přihlášení do programu SolarPower. 

Ikona  slouží pro zobrazení uživatelů, kteří jsou přihlášení do SolarPower. 

Klikněte na ikonu  a zadejte heslo pro přihlášení do programu. Výchozí heslo je 
„administrator“. Viz. obrázek 4-22. 
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Obrázek 4-22 

Klikněte na ikonu  pro odhlášení. Viz. obrázek 4-23. 

 

Obrázek 4-23 
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4.5 Nastavení jazyka 
V aktuální verzi nabízí tento program 13 jazykových verzí: 

- Čínština (zjednodušená) 

- Čínština (tradiční) 

- Angličtina  

- Němčina 

- Italština 

- Polština 

- Portugalština 

- Ruština 

- Španělština 

- Ukrajinština 

- Francouzština 

- Turečtina 

- Japonština 

Při prvním přihlášení do programu se zobrazí jazyk odvozený od nastavení operačního systému. 

4.6 Nápověda 
- About: Klikněte na nabídku Help a vyberte položku About (o programu). Zobrazí se informace 

o copyrightu programu. 

- Help:  Klikněte na nabídku Help a vyberte položku Online help (nápověda online). Otevře se 
uživatelský manuál. Před použitím programu si jej prosím pozorně prostudujte. 
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