Quick Guide | PL
O niniejszej instrukcji
Niniejszy krótki przewodnik przeznaczony jest dla instalatorów i zawiera informacje dotyczące sposobu rejestracji
na portalu Suntrol, tworzenia i konfiguracji nowej instalacji solarnej oraz przesyłania schematu instalacji do klienta.
Poprzez ciągłe ulepszanie funkcji oraz doświadczeń użytkownika wyświetlenie strony portalu może lekko odbiegać od
kroków opisanych w tym Quick Guide.
Zastosowanie
▪ Bezpłatny portal do monitorowania wydajności energii słonecznej i wielkości produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje
▪ System sygnalizacji błędów chroniący klientów przed dodatkowymi kosztami
▪ Mobilny system monitorowania instalacji z aplikacją mobilną Suntrol, na wszystkie typy smartfonów i tablety PC
▪ Możliwość prezentacji własnej instalacji za pomocą portalu Suntrol i aplikacji mobilnej Suntrol
▪ Bezpłatna reklama dzięki specjalnej stronie na portalu Suntrol przeznaczonej dla instalatora
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INFORMACJE OGÓLNE

router
online-monitoring
inverter

INSTALATOR

WŁAśCICIEL INSTALACJI

1.

Otwórz przeglądarkę
Przejdź na stronę www.suntrol-portal.com

NOWY UŻYTKOWNIK
2.

Zarejestruj się na portalu Suntrol i
wypełnij formularz (strona 3)

3.

Zarejestruj się jako „Instalator“ (strona 4)

NOWY UŻYTKOWNIK
2.

Zarejestruj się na portalu Suntrol i wypełnij
formularz (strona 3)

ISTNIEJĄCY UŻYTKOWNIK
4.

Zainstaluj system PV na stronie klienta i podłącz
falownik do Internetu

5.

Zarejestruj system PV na portalu Suntrol (strona 5)

6.

Po przesłaniu wstępnych danych
skonfiguruj instalację (strona 7)

7.

Prześlij schemat instalacji do klienta (strona 8)

8.

Ustaw otrzymywanie komunikatów pocztą
elektroniczną (strona 8)

solarworld aG
PL +800 55920 450

ISTNIEJĄCY UŻYTKOWNIK

8.

Od tej chwili możesz monitorować i konfigurować
własną instalację, a także wysyłać obrazy i ustawiać
otrzymywanie komunikatów (strona 8)

Customer-Services-PL@solarworld.com
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REJESTRACJA

INSTALATOR

WŁAśCICIEL INSTALACJI

NOWY UŻYTKOWNIK

NOWY UŻYTKOWNIK

Utwórz konto
1.

Kliknij na rejestraCja

2.

Podaj
•

Adres e-mail

•

Imię i nazwisko

•

Adres

•

preferowany język

•

Zdecyduj, które dane powinny być widoczne, a które powinny
pozostać ukryte

3.

Kliknij na wyślij

4.

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami ochrony i korzystania z danych
osobowych

5.

Aby kontynuować zaakceptuj te zasady

data privacy

Uwaga: Proszę dokonać osobistej akceptacji, niemieckie prawo nie zezwala na to, aby instalator działał w imieniu klienta
6.

Kliknij na rejestraCja

7.

Otrzymasz e-mail aktywujący od no-reply@suntrol-portal.com.
Aby aktywować konto musisz kliknąć na przesłany link

8.

Utwórz hasło do swojego konta

ISTNIEJĄCY UŻYTKOWNIK
9.

ISTNIEJĄCY UŻYTKOWNIK

Zaloguj się wpisując swój adres e-mail i hasło
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ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO INSTALATOR

Opisane poniżej instrukcje dotyczą instalatorów, którzy chcą monitorować własną instalację solarną i
oferować usługi swoim klientom.
Korzyści
▪ Bezpłatna reklama dzięki specjalnej stronie na portalu przeznaczonej dla instalatora
▪ System sygnalizacji błędów chroniący klientów przed dodatkowymi kosztami
▪ Możliwość prezentacji własnych instalacji za pomocą portalu Suntrol

INSTALATOR
1.

Zaloguj się na stronie Mój Suntrol i kliknij na Czy jesteś instalatorem?

2.

Wypełnij dane swojej firmy

3.

•

Nazwa firmy

•

Adres

•

Kontakt
Kto jest osobą do kontaktu w Twojej firmie?

•

Telefon

•

Adres e-mail

•

Strona internetowa

•

Strona internetowa Twojej firmy (opcjonalnie)

•

Godziny
Godziny otwarcia Twojej firmy

•

Opis
Podaj krótki opis swojej firmy, profil działalności, doświadczenie i
powód dlaczego klienci powinni się skontaktować właśnie z Twoją
firmą

•

Logo firmy
W tym miejscu możesz wysłać logo swojej firmy. Twoje logo
zostanie wyświetlone na wszystkich instalacjach wykonanych
przez Twoją firmę.

Kliknij na Wyślij prośbę o rejestrację

Firma SolarWorld dokona sprawdzenia danych Twojej firmy. Proces ten może
potrwać nawet kilka dni.
4.

Po złożeniu prośby o rejestrację firmy w systemie, możesz cały czas
przeglądać i aktualizować dane swojej firmy
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INstalator
1.

Zaloguj się wpisując swój adres e-mail i hasło

2.

Ustaw kursor na opcji Mój Suntrol w menu i kliknij na Moje Instalacje

3.

Kliknij na Zarejestruj nową instalację lub Zarejestruj instalację

4.

Kliknij na obrazek rodzaju instalacji, np. falownik Sunplug

Zarejestruj instalację
5.

6.

Wprowadź dane instalacji, którą zamierzasz zarejestrować
•

Nazwa
Podaj nazwę instalacji solarnej wykonanej u klienta

•

Lokalizacja
Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miasto

•

Numer zamówienia (opcjonalnie)
Numer ten pomoże naszym pracownikom zapoznać się ze
szczegółami instalacji w przypadku jej serwisowania

•

Rama i typ montażu

•

Data przekazania do eksploatacji

•

Adres strony internetowej przyszłych instalacji

•

Instalacja widoczna publicznie
W przypadku wyboru tej opcji wszyscy użytkownicy i goście będą
mogli odszukać daną instalację oraz zobaczyć wielkość produkcji
energii elektrycznej wytwarzanej przez tę instalację

•

Rodzaj i liczba modułów fotowoltaicznych

•

Kąt nachylenia i kierunek ustawienia modułów
Jeżeli instalacja korzysta z kilku modułów nachylonych pod różnym
kątem i ustawionych w różnych kierunkach to na tym etapie należy
podać tylko jeden kąt nachylenia i jeden kierunek ustawienia. Po
przesłaniu wstępnych danych instalator będzie mógł w dalszej
kolejności sporządzić szczegółowy schemat modułów przy użyciu
Konfiguratora instalacji (patrz strona 7)

Kliknij na Utwórz, aby kontynuować
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instalator
Zarejestruj falowniki
1.

Wprowadź numer seryjny falownika i kliknij na Zachowaj

2.

Falownik pojawi się w tabeli Zarejestrowane falowniki Sunplug

3.

W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej falowników w jednej instalacji prosimy o dokonywanie rejestracji
falowników w podobny sposób

4.

W przypadku podłączenia falownika do Internetu pierwsze dane powinny pojawić się po około 15 minutach
→, przy czym status transmisji danych widoczny będzie w kolumnie Ostatnia transmisja
Opcja rozszerzenia gwarancji na falowniki Sunplug

5.

Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji na falowniki Sunplug poprzez kliknięcie na Wprowadź kod aktywacyjny

6.

Po dokonaniu aktywacji rozszerzenia gwarancji zaświeci się zielona kontrolka

i Gdzie mogę znaleźć numer seryjny?
Numer seryjny (S/N) falownika może być umieszczony z boku urządzenia. Proszę użyć numeru zapisanego pod
kodem kreskowym.

i Jak uzyskać kod aktywacyjny?
▪ Poradnik do projektowania od firmy SolarWorld: Bezpłatny kod aktywacyjny może znajdować się w dokumentacji
dotyczącej projektowania
▪ Dokumentacja handlowa: Bezpłatny kod aktywacyjny może znajdować się w dokumentacji przesłanej do Ciebie
przez dystrybutora
▪ W przypadku braku ww. dokumentacji (Kit lub Kit easy) instalator może zamówić kod aktywacyjny w Dziale
Obsługi Klienta firmy SolarWorld
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KONFIGURACJA SYSTEMU

INSTALATOR
Wprowadzanie informacji o konfiguracji systemu, w tym połączeniu modułów fotowoltaicznych z falownikami,
kierunkach ustawienia modułów itp.
Konfiguracja modułu fotowoltaicznego
Konfiguracja modułu służy do odwzorowania falownika i modułów na schemacie drzewa
Każdy falownik, w zależności od liczby układów MPP, może kontrolować jeden lub wiele modułów fotowoltaicznych
Po prawej stronie znajduje się lista dostępnych modułów fotowoltaicznych
Wyboru i ustawienia modułów dokonujemy przeciągając wybrany moduł na właściwe miejsce za pomocą
komputerowej myszki

Ustawienia modułu
1.

Kliknij na schemacie drzewa moduł, który chcesz skonfigurować. Na ekranie pojawi się
okno dialogowe, w które można wpisać liczbę modułów, ich rozmieszczenie oraz kąt
nachylenia. Kliknij na zaChowaj, aby zapisać ustawienia.

2.

W celu usunięcia modułu solarnego kliknij w menu opcję usuŃ

Ustawienia falownika
1.

Kliknij na falownik na schemacie drzewa

2.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe. W oknie można podać datę przekazania instalacji
do eksploatacji, koszty usługi, taryfę gwarantowaną itp.

i Drag & Drop
▪ Przesuń kursor myszy na obiekt
▪ Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, aby schwycić obiekt
▪ „Przeciągnij” obiekt w pożądane miejsce przesuwając w to miejsce wskaźnik
▪ Zwolnij przycisk, aby „upuścić” obiekt
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WYSYŁANIE SCHEMATU INSTALACJI DO KLIENTA

INSTALator
i

Właściciel systemu

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych instalatorów
Wypełnij dane swojej firmy

1.

Przejdź do instalacji, której schemat
chcesz wysłać właścicielowi

2.

Ustaw kursor na opcji Ustawienia
i kliknij na Wyślij instalację do
operatora

3.

Wypełnij e-mail operatora

4.

Kliknij na Wyślij

i

1.

Zarejestruj się na portalu Suntrol i
wypełnij f ormularz (strona 3)

Uwaga: Operator otrzyma schemat instalacji pod warunkiem, że został wcześniej
zarejestrowany w systemie (patrz strona 3,4)
5.

Otrzymasz wiadomość e-mail z
linkiem do swojej instalacji na
portalu Suntrol

USTAWIENIA KOMUNIKATÓW WYSYŁANYCH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
instalator
1.

Przejdź do instalacji, w której chcesz ustawić komunikaty

2.

Ustaw kursor na Ustawienia, a następnie kliknij na Komunikaty pocztą elektroniczną

3.

Możesz ustawić komunikaty klikając na opcję
•

Regularne komunikaty o wielkości produkcji energii
Codziennie rano otrzymasz komunikat o wielkości produkcji energii, a
każdego pierwszego dnia nowego miesiąca - raport miesięczny. Komunikat zawiera informacje o wielkości produkcji energii z poprzedniego
dnia lub odpowiednio z całego poprzedniego miesiąca.
Raportowanie poprzedniego dnia odbywa się codziennie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Monitorowanie pracy instalacji
Sytuacje awaryjne: Instalator otrzymuje e-maila z komunikatami o
błędach pracy falownika, które miały miejsce poprzedniego dnia.
Produkcja energii elektrycznej: Funkcja monitorowania umożliwiająca
porównanie wydajność Twojej instalacji z innymi instalacjami zlokalizowanymi w pobliżu.
Połączenia falownika: W przypadku podłączenia falownika do Internetu stan połączenia z siecią będzie również monitorowany po aktywacji
jednej z dwóch funkcji monitorowania. W przypadku braku połączenia
instalacji z siecią internetową przez okres dłuższy niż 24 godziny instalator otrzyma odpowiedni komunikat pocztą elektroniczną.
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