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valdiklio prijungimo instrukcija 

 

 

1. Paspauskite PROG mygtuką ir palaikykite 3 s. 
 
Prietaisas pereina į programavimo režimą 
 
 
 
3. Paimkite išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar nešiojamą kompiuterį ir atidarykite WiFi ryšio 
langą. Prisijunkite prie “Inion” tinklo. 

Slaptažodis scadacmms 

 

 

  

PROG 
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4. Kai kurie išmanieji telefonai gali paklausti „Stay connected?“ – pasirinkite atsakymą „yes“.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Atidarykite interneto naršyklę ir įveskite “192.168.4.1” 

 

Atsidarys langas su valdiklio nustatymais: 

WiFi SSID – jūsų belaidžio WiFi tinklo pavadinimas; 

Išsirinkite savo 

tinklą iš esančių 

sąraše tinklų.  

 

 

WiFi password – jūsų WiFi tinklo slaptažodis; 

 

Device name – papildomas laukelis, kur galite įvesti norimą valdiklio 

pavadinimą; 

 

Device – identifikacinis jūsų valdiklio numeris. Užsirašykite šį kodą arba pasidarykite ekrano nuotrauką. Šis 

kodas bus reikalingas konfigūruojant jūsų elektrinę programinėje įrangoje. 

 

6. Norėdami išsaugoti pakeitimus paspauskite „Save“ mygtuką. Jeigu parametrai įvesti sėkmingai ir yra ryšys 

atsiras užrašas: 
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Programinės įrangos nustatymas 

1. Prisijunkite prie inviewsun.com svetainės ir susikurkite naują vartotoją. 

 

PASTABA: patikrinkite SPAM el. laiškų dėžutę, nes patvirtinimo laiškas gali būtų nukreiptas į ją. 

 

2. Prisijunkite prie savo paskyros, kurioje dar nebus priskirtos jokios elektrinės. 

 

 

3. Pridėkite naują elektrinę paspausdami  „Pridėti įrenginį“ 
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4. Įrašykite valdiklio identifikacinį numerį, kuri užsirašėte ar pasidarėte ekrano nuotrauką. 

 

 

5. Pasirinkite inverterį ir kitą elektrinės įrangą. 
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Jeigu inverteris prie valdiklio prijungtas per 
Ethernet sąsają, tuomet įveskite inverterio IP 
adresą 

Jeigu inverteris prijungtas per RS-485 sąsają, 
tuomet įveskite jo adresą ir peržiūrėkite RS-485 
komunikacijos nustatymus viršuje. Jie turi sutapti su 
inverteryje įvestais nustatymais. 
 

 
 

 

6. Atnaujinkite savo elektrinės buvimo vietą žemėlapyje, o taip pat įrašykite norimą pavadinimą. 

 

PASTABA: leiskite naršyklei naudoti jūsų lokacijos duomenis, kad atsirastų žemėlapis ekrane. 
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7. Patikrinkite ryšį su inverteriu 

 

 

Kai bus užmezgamas ryšys su valdikliu, užsidegs žemiau parodytas užrašas ir ryšio kokybės simbolis. 

 

Kai valdiklis sėkmingai prisijungs prie inverterio ar kitos įrangos, užsidegs žalias fonas ir bus parašomas 

gautų duomenų laikas ir data. 

 

 

Jeigu visa įranga sėkmingai komunikuoja, užbaikite elektrinės prijungimą paspausdami „Užbaigti“ mygtuką. 
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7. Pradėkite stebėti savo elektrinę! 
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Inverterių nustatymai 

 

Fronius Symo 

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės D- ir D+ gnybtų.  

  

PASTABA: (10) perjungiklis turi būti nustatytas į „Slave“ poziciją. 

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais: 

 

Fronius Solarone 
D+ A/+ 
D- B/- 

 

  

 

Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje. 

Baud rate: 9600 kbps 

Parity: none 

Stop bits: 1 

Data bits: 8 

Inverter number: 1 
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Huawei SUN2000 

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės 485A1 ir 485B1 gnybtų. 

  

 

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais: 

 

Huawei Solarone 
485A1 A/+ 
485B1 B/- 

 

  

Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje. 

Baud rate: 9600 kbps 

Parity: none 

Stop bits: 1 

Data bits: 8 

Inverter number: 1 
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Sungrow SG5 

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės (5) naudojant RJ-45 jungtį. 

Prijunkite 3 ir 6 jungties laidus prie komunikacinio laido. 

  

 

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais: 

 

Sungrow Solarone 
6 A/+ 
3 B/- 

  

 

Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje. 

Baud rate: 9600 kbps 

Parity: none 

Stop bits: 1 

Data bits: 8 

Inverter number: 1  

 


