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Rozdział I: Środki ostrożności

Rozdział I: Środki ostrożności

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

1.2 Symbole informacyjne

Rejestrator EzLogger Pro produkowany przez firmę Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. (dalej: 
„GoodWe″) został zaprojektowany i przetestowany ściśle z odpowiednimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa. 
Niemniej jednak, tak jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego i elektronicznego, w czasie montażu 
i konserwacji należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa przedstawionych poniżej. Niewłaściwa obsługa 
urządzenia może skutkować obrażeniami ciała u operatora oraz osób trzecich i spowodować straty materialne.
1. Urządzenie EzLogger Pro należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
2. Nie otwierać górnej pokrywy. Dotykanie lub wymiana komponentów przez osoby nieuprawnione może 

prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia EzLogger Pro. W takim wypadku firma GoodWe nie ponosi 
odpowiedzialności za takie obrażenia ani szkody, ani też z tytułu gwarancji jakości.

3. Elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu na skutek obecności ładunków elektrostatycznych, dlatego należy 
podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia ich powstawaniu.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować 
obrażenia ciała.

Specjalne instrukcje dotyczące utylizacji

Tą stroną do góry – opakowanie musi być skierowane strzałką do góry

Materiały przeznaczone do recyklingu

Ostrożnie, delikatny element

Przechowywać w suchym miejscu

Znak CE

Uwaga!

Objaśnienie
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Rozdział II: Informacje ogólne o produkcie

Rozdział II: Informacje ogólne o produkcie

2.1 Informacje ogólne o produkcie

Opis zewnętrzny i działanie urządzenia EzLogger Pro.

Główne funkcje urządzenia EzLogger Pro.

Opis wyglądu, specyfikacji i portów urządzenia EzLogger Pro.

Urządzenie EzLogger Pro przeznaczone jest do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej i zarządzania 

nią, umożliwiając integrację interfejsu, pozyskiwanie danych, przechowywanie danych, scentralizowane 

monitorowanie, scentralizowaną konserwację oraz inne funkcje w odniesieniu do falowników, monitorów 

środowiskowych, licznika watogodzin oraz innych urządzeń wchodzących w zakres instalacji fotowoltaicznej.

2.2 Opis zewnętrzny

 L=190 mm

H=37 mm

W
=

118 m
m

Rys. 2.2-1 Wygląd zewnętrzny urządzenia EzLogger Pro
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2.2 Opis zewnętrzny

Przód obudowy

Widok z boku

Rys. 2.2-2 Przód urządzenia EzLogger Pro

Rys. 2.2-3 Wygląd urządzenia EzLogger Pro z boku

W
=

118 m
m

L=190 mm

Nr Port Opis portu
1 ANT Do podłączenia anteny Wi-Fi lub GPRS

2 Alarm dźwiękowy Otwór brzęczka

3 Micro SD Wejście karty pamięci SD

4 USB Wejście USB

5 Reload Przycisk resetu fabrycznego

Wejście ANT w urządzeniu Ezlogger Pro służy do łączenia z siecią Wi-Fi lub GPRS.
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2.2 Opis zewnętrzny

Widok z tyłu

Widok na obudowę z góry

Rys. 2.2-4 Wygląd urządzenia EzLogger Pro z tyłu

Rys. 2.2-5 Wygląd urządzenia EzLogger Pro z góry

1. Wejście karty pamięci SIM

1. Otwór do montażu ściennego     2. Zatrzaski szyny montażowej     3. Otwory wentylacyjne

Wejście karty pamięci SIM w urządzeniu EzLogger Pro działa tylko z siecią GPRS.

1
2

3

1
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2.3 Opis wskaźników LED

Widok na obudowę z dołu

Wskaźniki LED posiadają następujące znaczenia:

Rys. 2.2-6 Wygląd urządzenia EzLogger Pro z dołu

87654 321

Nr Port Opis portu
1 POWER Wejście z adaptera 12VDC
2 NET Port Ethernet
3 DI Port funkcji DRED lub RCR
4 NC Funkcja rezerwowa
5 COM1 Port komunikacyjny RS485 nr 1 do falownika
6 COM2 Port komunikacyjny RS485 nr 2 do falownika
7 COM3 Port komunikacyjny RS485 nr 3 do falownika

8 COM4 Port komunikacyjny RS485 nr 4 do 
monitora środowiskowego i innych urządzeń

Objaśnienie znaczenia wskaźników LED.

2.3 Opis wskaźników LED

Rys. 2.3-1 Oznaczenia wskaźników LED
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2.3 Opis wskaźników LED

Wskaźniki LED sygnalizują, co następuje:

Port Stan Opis statusu

POWER
Świeci się na niebiesko Zasilanie włączone
Nie świeci się Brak zasilania

RUN

Niebieskie światło 
migające (zapala się i 
gaśnie co sekundę)

EzLogger Pro działa poprawnie

Świeci się stale na 
niebiesko
lub jest wyłączony

EzLogger Pro nie działa poprawnie

SERVER

Świeci się stale na niebiesko Brak właściwego połączenia pomiędzy EzLogger Pro a zewnętrznym 
serwerem sieciowym

Niebieskie światło migające 
(zapala się i gaśnie co sekundę)

EzLogger Pro podłączono poprawnie do routera, ale nie do 
zewnętrznego serwera sieciowego

Nie świeci się Brak połączenia sieciowego EzLogger Pro

PC
Świeci się na niebiesko Urządzenie EzLogger Pro połączono z oprogramowaniem ProMate
Nie świeci się Brak połączenia pomiędzy EzLogger Pro a oprogramowaniem ProMate

COM1

Świeci się na niebiesko Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest taka sama jak w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło migające 
(zapala się i gaśnie co sekundę)

Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest mniejsza niż w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło migające 
(na przemian zapala się na 
1 s i gaśnie na 3 s)

W ustawieniach parametrów nie określono liczby falowników do 
przyporządkowania do urządzenia EzLogger Pro

Nie świeci się Brak danych falownika otrzymanych przez EzLogger Pro

COM2

Świeci się na niebiesko Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest taka sama jak w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło 
migające (zapala się  
i gaśnie co sekundę)

Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest mniejsza niż w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło migające 
(na przemian zapala się na 
1 s i gaśnie na 3 s)

W ustawieniach parametrów nie określono liczby falowników do 
przyporządkowania do urządzenia EzLogger Pro

Nie świeci się Brak danych falownika otrzymanych przez EzLogger Pro

COM3

Świeci się na niebiesko Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest taka sama jak w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło 
migające (zapala się  
i gaśnie co sekundę)

Liczba falowników faktycznie przyporządkowanych do rejestratora 
EzLogger Pro jest mniejsza niż w ustawieniach parametrów

Niebieskie światło migające 
(na przemian zapala się na 
1 s i gaśnie na 3 s)

W ustawieniach parametrów nie określono liczby falowników do 
przyporządkowania do urządzenia EzLogger Pro

Nie świeci się Brak danych falownika otrzymanych przez EzLogger Pro

COM4
Świeci się na niebiesko Komunikacja pomiędzy zewnętrznym monitorem środowiskowym  

i innymi urządzeniami w normie
Nie świeci się Brak zewnętrznego monitora środowiskowego i innych urządzeń
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Rozdział III: Montaż urządzenia

Rozdział III: Montaż urządzenia

3.1 Informacje o zawartości opakowania

Informacje o zawartości opakowania i procedurze montażu urządzenia EzLogger Pro.

Akcesoria do urządzenia EzLogger Pro wchodzące w skład zestawu.

Po otwarciu opakowania z urządzeniem EzLogger Pro proszę sprawdzić, czy wszystkie 
akcesoria są kompletne i czy nie ma widocznych uszkodzeń sprzętu. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub braków proszę skontaktować się ze sprzedawcą.
Zestawienie akcesoriów:

 
..... .. ....

.........
..

.... .

.. ...

EzLogger Pro x1

Śruba rozporowa x2 Instrukcja obsługi x1

Rys. 3.1-1 Zestawienie akcesoriów do urządzenia EzLogger Pro wchodzących w skład zestawu

Łączówka x4

Zasilacz x1 Szyna montażowa x1
Antena × 1

(tylko model Wi-Fi/GPRS)

Konfiguracja Wi-Fi × 1  
(tylko model Wi-Fi)

Modele zasilaczy będą ustalone zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa docelowych krajów eksportu.



08

3.2 Montaż urządzenia

Proces montażu urządzenia EzLogger Pro.

3.2 Montaż urządzenia

3.2.1 Wybór miejsca montażu
Przy wyborze miejsca montażu urządzenia należy rozważyć co następuje:
1. Urządzenie EzLogger Pro charakteryzuje się stopniem ochrony IP20, co oznacza, że nie jest ono 

wodoodporne i nadaje się jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Sposób i miejsce montażu muszą uwzględniać wagę i wielkość urządzenia EzLogger Pro.
3. Miejsce montażu musi być dobrze wentylowane i znajdować się poza zasięgiem bezpośredniego 

działania światła słonecznego, w zakresie temperaturowym -20°C – 60°C.

3.2.2 Montaż urządzenia EzLogger Pro
Zamontować antenę na urządzeniu EzLogger Pro (tylko model Wi-Fi/GPRS).

Urządzenie EzLogger Pro można zamontować na trzy sposoby: na blacie, na ścianie przy pomocy 
kołków lub na szynie montażowej.
Sposób montażu nr 1: Montaż na blacie

Sposób montażu nr 2: Montaż ścienny
Sposób postępowania:
1. W ścianie wywiercić dwa otwory. Odległość pomiędzy otworami musi wynosić 70 mm, średnica 

otworu 8 mm, a kołek musi wystawać na 4 mm.
2.  Otwory montażowe znajdujące się na tylnej stronie urządzenia EzLogger Pro wpasować  

w wystające ze ściany kołki.

Proszę wybrać taki sposób montażu urządzenia EzLogger Pro na blacie, aby uniknąć jego 
uszkodzenia w wyniku upadku. Nie umieszczać urządzenia EzLogger Pro w miejscu, gdzie 
może ono wejść w kontakt z przewodami, co mogłoby prowadzić do zakłóceń sygnału.
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3.2 Montaż urządzenia

Sposób montażu nr 3: Na szynie montażowej
Sposób postępowania:
1.  Wywiercić w ścianie dwa otwory. Odległość pomiędzy otworami musi wynosić 100 mm, średnica 

otworu 8 mm, a głębokość otworu musi mieć 40 mm.

Rys. 3.2.2-1 Sposób montażu ściennego urządzenia EzLogger Pro

Rys. 3.2.2-2 Sposób mocowania szyny montażowej

Rys. 3.2.2-3 Sposób mocowania urządzenia Ezlogger Pro na szynie montażowej

2. Zamontować szynę montażową na ścianie.
3. Zamontować urządzenie EzLogger Pro na szynie montażowej.

70 mm

100 mm

 =8 mm
D=40 mm
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Rozdział IV: Połączenia elektryczne

Rozdział IV: Połączenia elektryczne

4.1 Opis portu

Opis połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniem EzLogger Pro, falownikiem, 
komputerem, monitorem środowiskowym, licznikiem i innymi urządzeniami.

Porty urządzenia EzLogger Pro służące do połączenia z falownikiem oraz ich 
funkcje.

Schemat rozmieszczenia portów znajdujących się na dolnej stronie urządzenia EzLogger Pro:

Porty znajdujące się na dolnej stronie urządzenia EzLogger Pro:

Rys. 4.1-1 Schemat rozmieszczenia portów na dolnej stronie urządzenia Ezlogger Pro

87654 321        

Nr Port Opis portu
1 POWER Wejście z adaptera 12VDC
2 NET Port Ethernet
3 DI Port funkcji DRED lub RCR
4 NC Funkcja rezerwowa
5 COM1 Port komunikacyjny RS485 nr 1 do falownika
6 COM2 Port komunikacyjny RS485 nr 2 do falownika
7 COM3 Port komunikacyjny RS485 nr 3 do falownika

8 COM4 Port komunikacyjny RS485 nr 4 do 
monitora środowiskowego i innych urządzeń
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4.2 Połączenie z falownikiem

1.   Poniżej przedstawiono schemat rozmieszczenia portów wejść cyfrowych urządzenia  
EzLogger Pro, gdzie REF1 i REF2 zajmują po dwa porty.

Porty wejść cyfrowych urządzenia EzLogger Pro są kompatybilne z funkcjami RCR i 
DRED, a porty przeznaczone do innych funkcji przedstawiono poniżej:

2. Wejścia COM1, COM2 i COM3 służą jedynie do celów komunikacji z falownikami, natomiast 
wejście COM4 współpracuje tylko z monitorem środowiskowym i innymi urządzeniami, dlatego 
należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie.

3. Zaciski A portów COM1, COM2, COM3 i COM4 odpowiadają sygnałowi różnicującemu +,  
a zaciski B – sygnałowi różnicującemu -.

Rys. 4.1-2 Schemat portów wejść cyfrowych w urządzeniu Ezlogger Pro

1 2 3 4

DI

REF1 REF2

REF1 1 2 3 4 REF2

RCR +5 V D_IN1 D_IN2 D_IN3 D_IN4 +5 V

DRED RefGen DRM1/5 DRM2/6 DRM3/7 DRM4/8 Com/DRM0

4.2 Połączenie z falownikiem

Przesył danych w standardzie RS485 pomiędzy urządzeniem EzLogger Pro  
a falownikiem.

Sposób podłączenia urządzenia EzLogger Pro do falownika.

4.2.1 Połączenie z pojedynczym falownikiem

Rys. 4.2.1-1 Schemat rozmieszczenia portów COM1, COM2 i COM3 na urządzeniu EzLogger Pro

Przesył danych pomiędzy urządzeniem EzLogger Pro a falownikiem odbywa się w oparciu o standard RS485. 
EzLogger Pro jest wyposażony w 3 porty RS485, a mianowicie COM1, COM2 i COM 3.
Poniżej przedstawiono schemat rozmieszczenia portów COM1, COM2 i COM3 na urządzeniu EzLogger Pro:

COM1

A B A B A B

COM2 COM3
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4.2 Połączenie z falownikiem

 
Rys. 4.2.1-2 Schemat połączeń portów COM w urządzeniu Ezlogger Pro

Zestawienie portów COM:

Port Symbol Opis

COM1
A RS485A, RS485 sygnał różnicujący +
B RS485B, RS485 sygnał różnicujący -

COM2
A RS485A, RS485 sygnał różnicujący +
B RS485B, RS485 sygnał różnicujący -

COM3
A RS485A, RS485 sygnał różnicujący +
B RS485B, RS485 sygnał różnicujący -

Sposób postępowania:
1. Wybrać przewód komunikacyjny RS485 odpowiedniej długości (≤ 1000 m).
2. Zdjąć warstwę izolacyjną na obydwu końcach przewodu komunikacyjnego.
3. Następnie jedną żyłę przewodu komunikacyjnego połączyć z zaciskiem A, a drugą żyłę z zaciskiem B portu COM w 

urządzeniu EzLogger Pro.
4. Drugą stronę kabla podłączyć do portu RS485 falownika.

Należy pamiętać, aby zacisk „A″ portu COM w urządzeniu Ezlogger Pro połączyć z zaciskiem „A″ portu RS485 
falownika, a zacisk „B″ portu COM na urządzeniu Ezlogger Pro – z zaciskiem „B″ portu RS485 falownika.

1. Przewód komunikacyjny RS485 oznacza skrętkę ekranowaną przeznaczoną do 
komunikacji w standardzie przesyłu danych RS485.

2. Przewód do komunikacji z falownikiem można podłączyć tylko do portów COM1, COM2 i 
COM3 urządzenia EzLogger Pro.

3. Pojedynczy port COM urządzenia EzLogger Pro może obsługiwać maksymalnie  
20 falowników, a 3 porty COM – maksymalnie 60 falowników.

Opis połączenia przewodu komunikacyjnego za pomocą łączówki:
1. Najpierw nacisnąć i przytrzymać odpowiednią białą płytkę stykową łączówki,  

aż odskoczy elastyczna blaszka łączówki.
2. Do złącza wprowadzić odizolowane części żył przewodów.
3. Przywrócić białą płytkę stykową, aby przytwierdzić żyły przewodów.
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4.2.2 Połączenie z wieloma falownikami

4.2.2 Połączenie z wieloma falownikami

W przypadku podłączania urządzenia EzLogger Pro do wielu falowników można zastosować łączenie 
szeregowe; każdy falownik posiada dwa zwielokrotnione porty komunikacyjne RS485, a jeden port RS485 
falownika połączony jest z jednym portem RS485 kolejnego falownika. Proszę zwrócić uwagę, że port A 
odpowiada portowi A, z kolei portowi B odpowiada port B, a liczba falowników podłączonych do jednego 
portu COM nie może przekroczyć 20.

Do podłączenia urządzenia EzLogger Pro do monitora środowiskowego, licznika i innych urządzeń 
wykorzystuje się port COM4.
Schemat portu COM4 przedstawia się następująco:

Rys. 4.2.2-1 Schemat połączeń z urządzeniem EzLogger Pro

Rys. 4.3-1 Schemat portu COM4 na urządzeniu Ezlogger Pro

Sposób podłączenia urządzenia EzLogger Pro z wieloma falownikami.

Falownik

EzLogger Pro

Falownik Falownik Falownik

Falownik Falownik Falownik Falownik

Falownik Falownik Falownik Falownik

COM4

A B

4.3 Połączenie z monitorem środowiskowym i licznikiem

Sposób podłączenia urządzenia EzLogger Pro do monitora środowiskowego  
i licznika.
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4.4 Połączenie z komputerem

Opis portu COM4:

Sposób postępowania:

1. Połączyć jeden koniec przewodu komunikacyjnego z portem RS485 monitora środowiskowego  
i licznika.

2. Połączyć drugi koniec przewodu komunikacyjnego z portem COM4 urządzenia Ezlogger Pro

Sposób postępowania:
1. Jeden koniec przewodu sieciowego umieścić w porcie urządzenia EzLogger Pro oznaczonym „NET″.
2. Drugi koniec przewodu umieścić w porcie Ethernet komputera.

W Niemczech oraz w innych częściach Europy operatorzy sieci elektroenergetycznych korzystają z urządzeń 
RCR w celu przetwarzania sygnałów szeregujących [ang. scheduling signals] sieci elektroenergetycznej 
na transmisję przez styki beznapięciowe. Zakłady energetyczne muszą stosować komunikację przez styki 
beznapięciowe, by otrzymywać sygnały szeregujące z sieci elektroenergetycznej.
Interfejs wejścia cyfrowego urządzenia EzLogger Pro przedstawia się następująco:

Rys. 4.5-1 Schemat portu wejścia cyfrowego urządzenia EzLogger Pro

Proszę upewnić się, że wejście RS485 + monitora środowiskowego i licznika zostało podłączone do wejścia 
„A″ portu COM4 na urządzeniu EzLogger Pro, wejście RS485 - monitora środowiskowego  
i licznika – do wejścia „B″ portu COM4 na urządzeniu EzLogger Pro. Monitor środowiskowy, licznik i inne 
urządzenia można podłączyć tylko poprzez port COM4.

Port Symbol Opis

COM4
A RS485A, RS485 sygnał różnicujący +

B RS485B, RS485 sygnał różnicujący -

4.4 Połączenie z komputerem

4.5 Połączenie z urządzeniem RCR

Sposób podłączenia urządzenia EzLogger Pro do komputera.

Funkcje urządzenia RCR [Ripple Control Receiver].

Do celów połączenia z komputerem konieczne jest zastosowanie oprogramowania ProMate. 
Informacje dotyczące ustawień programu ProMate zawarto w punkcie 5.1.

DI

REF1 1 2 3 4 REF2
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4.5 Połączenie z urządzeniem RCR

Opis portu wejścia cyfrowego:

Urządzenie EzLogger Pro podłącza się do urządzenia RCR w następujący sposób:

Rys. 4.5-2 Schemat połączenia portu wejścia cyfrowego urządzenia Ezlogger Pro z urządzeniem RCR

Sposób postępowania:

1.  Wybrać przewód odpowiedniej długości, i jeden z jego końców połączyć z urządzeniem RCR.

2.  Drugi koniec przewodu połączyć z odpowiednim portem wejścia cyfrowego urządzenia EzLogger Pro. 

Szczegółowy opis sposobu połączenia opisano w p. 4.2.1 – sposób połączenia falownika z portem 

komunikacyjnym RS485.

Port wejścia cyfrowego Opis
REF1 Obniżenie mocy czynnej

1 D_IN1

2 D_IN2

3 D_IN3

4 D_IN4

REF2 Kompensacja mocy biernej

REF1 REF2D I _ 1 D I _ 2 D I _ 3 D I _ 4
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4.6 Połączenie z urządzeniem DRED

4.6 Połączenie z urządzeniem DRED

Funkcja urządzenia DRED.

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Australii, operatorzy sieci elektroenergetycznych 
korzystają z urządzeń DRED w celu przetworzenia sygnałów szeregujących [ang. scheduling signals] sieci 
elektroenergetycznej na transmisję przez styki beznapięciowe, a zakłady energetyczne muszą stosować 
komunikację przez styki beznapięciowe, by otrzymywać sygnały szeregujące z sieci elektroenergetycznej.
Rejestrator danych EzLogger Pro łączy się z urządzeniem DRED albo RCR przez ten sam port.  
W przypadku korzystania z funkcji DRED, port wykorzystywany jest w następujący sposób:

Rejestrator EzLogger Pro podłącza się do urządzenia DRED w następujący sposób:

Sposób postępowania:

1.  Wybrać przewód odpowiedniej długości i jeden z jego końców połączyć z urządzeniem DRED.

2.  Drugi koniec przewodu połączyć z portem wejścia cyfrowego urządzenia EzLogger Pro, zwracając 

uwagę na oznaczenie portu. Szczegółowy opis sposobu połączenia opisano w p. 4.2.1 – sposób 

połączenia falownika z portem komunikacyjnym RS485.

Port wejścia cyfrowego Opis
REF1 RefGen

1 DRM1/5

2 DRM2/6

3 DRM3/7

4 DRM4/8

REF2 Com/DRM0
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Rozdział V: Konfiguracja działania i przesyłu danych z urządzenia EzLogger Pro

Główny serwer internetowy

Internet

Dostępny dla
iOS/Android

Internet

Internet

Ethernet

ProMate

EzLogger Pro

RS 485

Router

Internet

Internet Explorer
EzViewer

5.1 Jak korzystać z urządzenia EzLogger Pro w sieci LAN

Przesył danych monitoringowych z urządzenia EzLogger Pro w sieci LAN.

Rozdział V: Konfiguracja działania i przesyłu danych z urządzenia 
EzLogger Pro w sieci LAN

Sposób konfiguracji przesyłu danych monitoringowych z urządzenia EzLogger Pro 
w sieci LAN.

Po pozyskaniu danych przez rejestrator EzLogger Pro należy dokonać jego połączenia z internetem w celu 
umożliwienia mu przesyłu zgromadzonych danych na serwer. Funkcją domyślną dla urządzenia EzLogger 
Pro jest zmienne IP (DHCP, protokół dynamicznego konfigurowania hostów).
Jeśli wyposażenie sieciowe użytkownika (takie jak router) posiada zmienne IP (DHCP), urządzenie EzLogger 
Pro można podłączyć do internetu w trybie plug-and-play, dokonując bezpośredniego połączenia pomiędzy 
portem NET urządzenia EzLogger Pro a portem LAN routera, i uaktywniając funkcję zmiennego IP (DHCP) na 
routerze. Zebrane dane zostaną automatycznie przesłane.
W przypadku, gdy wyposażenie sieciowe posada stałe IP, urządzenie EzLogger Pro należy przełączyć  
w tryb stałego IP, następnie przy pomocy oprogramowania ProMate zmienić adres IP rejestratora 
EzLogger Pro na wybrany przez użytkownika adres ze stałym IP, a następnie dokonać podłączenia do 
internetu, jako pokazano na rysunku poniżej. Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć  
w opisie sposobu konfiguracji podłączenia stałego adresu IP w oprogramowaniu ProMate.

Rys. 5.1-1  Schemat systemu monitorowania EzLogger Pro w sieci LAN
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5.2 Konfiguracja rejestratora EzLogger Pro

5.2 Konfiguracja rejestratora EzLogger Pro

Wykorzystanie oprogramowania ProMate do konfigurowania urządzenia EzLogger Pro.

5.2.1 Podłączenie programu ProMate do urządzenia EzLogger Pro
Firma GoodWe wprowadziła oprogramowanie ProMate dla celów konfigurowania działania urządzenia 
EzLogger Pro, które umożliwia modyfikację adresu IP urządzenia EzLogger Pro, ustawianie liczby 
podłączonych falowników przypadających na port, ustawianie czasu, funkcję alarmu dźwiękowego  
i świetlnego, konfigurację aktywującą funkcje RCR i DRED, usuwanie błędów z pól, itd.
W pierwszej kolejności użytkownik musi pobrać oprogramowanie ProMate z internetu  
(http://www.goodwe-power.com/files/ProMate. rar), a następnie zainstalować je w swoim komputerze. 
Proszę wejść na stronę celem pobrania programu, i dokonać jego instalacji.
Aby połączyć się z urządzeniem EzLogger Pro za pomocą programu ProMate, w zależności od konfiguracji 
internetu, użytkownik musi wybrać albo zmienne IP (DHCP) albo stałe IP.
1. Sposób przypisania zmiennego adresu IP do urządzenia EzLogger Pro:
Jeśli użytkownik posiada zmienne IP, urządzenie EzLogger Pro można podłączyć do internetu w trybie plug-
and-play, dokonując połączenia pomiędzy portem NET urządzenia EzLogger Pro a portem LAN routera 
przy pomocy przewodu internetowego. W razie potrzeby konfiguracji urządzenia EzLogger Pro, komputer 
należy podłączyć do routera za pomocą przewodu sieciowego. Otworzyć program ProMate i kliknąć „Scan″ 
na stronie programu ProMate, aby ustanowić połączenie z internetem. Następnie wyciągnąć przewody z 
komputera i podłączyć je do portu LAN routera, jak pokazano na Rys. 5.2-1.

Rys. 5.2-1 Podłączenie programu ProMate do urządzenia EzLogger Pro w drodze skanowania
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5.2 Konfiguracja rejestratora EzLogger Pro

2. Sposób konfiguracji urządzenia EzLogger Pro przy stałym adresie IP:
Jeśli użytkownik posiada stały adres IP, konieczne jest przełączenie urządzenia EzLogger Pro w tryb stałego adresu IP. W tym 
celu należy przycisnąć przycisk Reload na ok. 10 sekund, co pozwoli na zresetowanie i ponowne uruchomienie urządzenia 
EzLogger Pro. Diody LED na urządzeniu będą po kolei migać, od prawej do lewej strony. Po ponownym uruchomieniu 
urządzenie EzLogger Pro zostanie przełączone w tryb stałego adresu IP (domyślne IP: 192.168.1.200), następnie należy 
zmienić adres IP komputera, na przykładzie systemu WIN7. Sposób postępowania wyszczególniono poniżej. W przypadku 
innych systemów operacyjnych użytkownik może skorzystać z internetu, aby znaleźć sposoby modyfikacji adresów IP.
(1) Przełączyć urządzenie EzLogger Pro na stały adres IP, następnie za pomocą przewodów połączyć port „NET″ urządzenia 
EzLogger Pro z portem Ethernet komputera.
(2) Włączyć komputer, prawym przyciskiem kliknąć „Network″ na pulpicie, wybrać „Properties″.

(3) Kliknąć „Change adapter settings″.

Rys. 5.2-2 Otwarcie okna połączeń sieciowych

Rys. 5.2-3 Modyfikacja konfiguracji karty sieciowej
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5.2 Konfiguracja rejestratora EzLogger Pro

Wywołać okno dialogowe jak niżej:

(4)  Wywołać okno dialogowe połączeń lokalnych, prawym przyciskiem kliknąć „Local Connection″,  
a następnie „Properties″.

Rys. 5.2-4 Zmiana właściwości połączeń lokalnych

Rys. 5.2-5 Zmiana protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4)
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5.2 Konfiguracja rejestratora EzLogger Pro

(5) Dwa razy kliknąć „Internet Protocol 4 (TCP/IPv4)″ i wywołać jego okno dialogowe „Properties″, następnie 
wpisać ustawienia w oknie dialogowym zgodnie z poniższymi wymogami.

Domyślny adres IP dla urządzenia EzLogger Pro to 192.168.1.200. Aby urządzenie EzLogger Pro oraz 
komputer znalazły się w tym samym segmencie sieciowym, należy ustawić adres IP oraz domyślną bramkę 
w segmencie sieciowym 192.168.1. XXX (1 ≤ XXX ≤ 250 i XXX ≠200).
Przykładowo:

Użytkownik może ustawić adres IP jako 192.168.1.100 oraz główną bramkę jako 192.168.1.254.

Kliknąć przycisk „Connect″ w programie ProMate, aby dokonać połączenia pomiędzy tym programem  
a urządzeniem EzLogger Pro, system wyświetli komunikat „The connection is successful″ potwierdzający 
połączenie, zob. rys. 5.2-7.

Rys. 5.2-6 Zmiana adresu IP

Rys. 5.2-7 Połączenie pomiędzy programem ProMate a urządzeniem EzLogger Pro pod stałym 
adresem IP
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5.2.1 Podłączenie programu ProMate do urządzenia EzLogger Pro

Rys. 5.2-8 Zmiana konfiguracji sieci LAN

(6) Zmiana adresu IP urządzenia EzLogger Pro.
Po połączeniu urządzenia EzLogger Pro z programem ProMate użytkownik może przyjąć wymaganą 
konfigurację.
W trybie stałego adresu IP, użytkownik może dokonać konfiguracji adresu IP, maski podsieci, bramki  
i DNS, do których można uzyskać dostęp, jak pokazano na rys. 5.2-8.
Przykładowo:
Adres IP użytkownika                  192.168.50.23       Bramka użytkownika     192.168.50.25
Maska podsieci użytkownika     255.255.255.0       DNS użytkownika            208.67.222.222

Powyższe dane należy wprowadzić do konfiguracji sieci LAN, a następnie kliknąć przycisk „Set″, aby 
zakończyć konfigurację. Po dokonaniu zmiany adresu IP urządzenia EzLogger Pro i zakończeniu 
konfiguracji zgodnie z wymogami użytkownika można usunąć fizyczne połączenie pomiędzy 
urządzeniem EzLogger Pro a programem ProMate. Od tej pory w celu uzyskania połączenia  
z internetem wystarczy podłączyć przewód Ethernet do urządzenia EzLogger Pro.

(7) Po zakończeniu konfiguracji użytkownik może usunąć przewód z portu Ethernet komputera i podłączyć 
go do routera. Jednocześnie użytkownik może przywrócić adres IP oraz inne parametry komputera 
do ustawień domyślnych. Aby przestawić urządzenie EzLogger Pro z powrotem na zmienny adres IP, 
wystarczy wcisnąć przycisk RELOAD i przytrzymać go przez ok. 4 sekundy. Diody sygnalizacyjne LED 
migające of lewej do prawej strony wskazują, że urządzenie EzLogger Pro jest w trakcie resetowania,  
a po jego zakończeniu ustawiony zostanie zmienny adres IP.
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5.2.2 Ustawianie ilości falowników podłączonych do portu komunikacyjnego

5.2.2 Ustawianie ilości falowników podłączonych do portu komunikacyjnego

Konfiguracja złącza ma na celu ustawienie ilości falowników podłączonych do portów komunikacyjnych 

COM1, COM2, COM3 na urządzeniu EzLogger Pro. Zakładając, że do portu nr 1 (odpowiadającemu portowi 

komunikacyjnemu COM1) ma być podłączonych 7 falowników, należy zaznaczyć port 1, wprowadzić przy nim 

wartość 7, po czym kliknąć przycisk „Set″, aby zakończyć konfigurację. (zob. Rys. 5.2-9).

Przy każdym z portów należy wpisać liczbę odpowiadającą faktycznej ilości podłączonych falowników.  
Po zakończeniu konfigurowania użytkownik może sprawdzić faktyczny status komunikacyjny falownika  
w oparciu o wskaźniki LED urządzenia EzLogger Pro (zob. p. 2.3 Opis wskaźników LED).

Rys. 5.2-9 Konfiguracja parametrów
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5.2.3 Ustawianie czasu

5.2.3 Ustawianie czasu

Ustawienie czasu ma na celu zsynchronizowanie czasu urządzenia EzLogger Pro oraz falownika oraz czasu 

serwera synchronizującego. Kliknąć przycisk „Set Time″, aby wywołać okno dialogowe przedstawione na 

poniższej ilustracji. Następnie ustawić czas i kliknąć „OK″, jak pokazano na rys. 5.2–10 i rys. 5.2-11.

Rys. 5.2.-10 Ustawianie czasu

Rys. 5.2.-11 Okno dialogowe ustawiania czasu
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5.2.4 Usuwanie błędów z pól

Rys. 5.2-12 Uzyskiwanie statusów falowników

5.2.4 Usuwanie błędów z pól

Oprogramowanie ProMate można także wykorzystać do instalacji pól i usuwania z nich błędów. Po zakończeniu 

instalacji należy kliknąć „Refresh″, aby przekonać się, czy falownik jest w trybie online. Jeśli system wskazuje 

stan „offline″, należy sprawdzić przewód połączeniowy i po kolei rozwiązywać problemy aż do chwili, kiedy 

system pokaże, że wszystkie falowniki są w trybie „online″. Należy przy tym pamiętać, że w razie problemów  

z prędkością komunikacji wyświetlenie statusu falownika może zająć trochę czasu. Zob. rys. 5.2-12.

5.2.5 Ustawianie urządzenia DRED
Funkcja DRED służy do kontrolowania mocy generowanej przez falownik, za pomocą sygnału kontrolnego 

wysyłanego przez sieć elektroenergetyczną. Funkcja ta ma zastosowanie jedynie w Australii i Nowej Zelandii. 

Przed uruchomieniem funkcji DRED należy najpierw podłączyć licznik energii elektrycznej  

i ustawić kraj użytkowania falownika, następnie ustawić moc instalacji i bieżący współczynnik przekładnika 

prądowego itp. parametry. Sposób obliczania mocy instalacji oraz bieżącego współczynnika przekładnika 

prądowego:

1. Moc instalacji: suma znamionowej mocy generowanej przez falownik. Jeśli np. obiekt wyposażony jest w 2 

falowniki o mocy 10 kW każdy, to moc instalacji ustawia się na 20 kW (2 × 10 kW).

2. Współczynnik przekładnika prądowego: współczynnik prądu znamionowego na wejściu i wyjściu 

przekładnika. Jeśli np. współczynnik znamionowy wynosił 200/5, to wartość współczynnika przekładnika 

prądowego należy ustawić na 40. Po wprowadzeniu ustawień kliknąć przycisk „Start Using DRED″ w celu 

aktywowania funkcji (zob. rys. 5.2-13).
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5.2.5 Ustawianie urządzenia DRED

Rys. 5.2.-13 Aktywuj funkcję DRED

Rys. 5.2.-14 Dane w czasie rzeczywistym

Co pokazuje licznik energii elektrycznej: Licznik energii elektrycznej mierzy moc sieciową. Jeśli wyświetla 

wartość dodatnią, oznacza ona ilość energii elektrycznej sprzedawanej przez użytkownika, jeśli wartość 

ujemną – ilość energii elektrycznej kupowanej przez użytkownika.

Co oznacza moc falowników: łączna ilość energii elektrycznej wygenerowanej przez falowniki.

Co oznacza moc obciążenia: moc zużywana przez odbiorniki.

Przy uruchomieniu funkcji DRED, jeśli urządzenie EzLogger Pro wykryje zwarcie doziemne w falowniku, 

uruchomi ono alarm ziemnozwarciowy: na 1 minutę uruchomi się brzęczyk oraz dioda ledowa RUN. Po 

upływie 1 minuty alarm ucichnie, a urządzenie będzie kontynuować sygnalizowanie zwarcia co 30 minut aż 

do zniknięcia problemu.

Po skutecznym uruchomieniu pojawi się kolumna „Refresh″.
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5.2.6 Ustawianie urządzenia RCR

5.2.6 Ustawianie urządzenia RCR
Funkcja RCR ma zastosowanie jedynie do Niemiec. Przed uruchomieniem funkcji RCR należy najpierw ustawić kraj 

użytkowania falownika, następnie zaznaczyć opcję „Enable″ w celu aktywowania funkcji RCR (zob. rys. 5.2-15).

5.3.1 Aktualizacja urządzenia EzLogger Pro

(1) Aktualizacja na miejscu: Pliki BIN wymagane dla celów aktualizacji należy zapisać w katalogu głównym 

na dysku U (proszę skorzystać z dysku U z portem 2.0, format FAT32), wsunąć pendrive’a do portu USB 

urządzenia EzLogger Pro, odłączyć urządzenie EzLogger Pro od zasilania, po czym ponownie załączyć 

zasilanie celem aktywowania automatycznej aktualizacji programu.

Rys. 5.2.-15 Ustawianie funkcji RCR

5.3 Aktualizacja oprogramowania

Sposób dokonania aktualizacji urządzenia EzLogger Pro, na miejscu i zdalnie.

Pliki BIN potrzebne do aktualizacji programu noszą nazwę „EzLoggerPro_new.bin″. 
Pliki BIN zostaną przesłane do klienta e-mailem. Klient zapisuje otrzymane pliki BIN  
w katalogu głównym na dysku U i sprawdza, czy nazwa pliku brzmi „EzLoggerPro_new.
bin″. Jeśli nie, należy dokonać zmiany nazwy pliku na powyższą, w przeciwnym razie 
niespójne nazwy plików spowodują niepowodzenie aktualizacji programu. Jeśli w trakcie 
świecą się wszystkie spośród ośmiu wskaźników LED na urządzeniu EzLogger Pro, 
oznacza to aktualizację programu w toku. Wskaźniki LED wracają do normalnego stanu 
po zakończeniu aktualizacji programu. W trakcie trwania procesu aktualizacji programu 
nie wolno odcinać zasilania.
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Rozdział VI: Konfiguracja przesyłu danych i działania przez sieć Wi-Fi urządzenia EzLogger Pro

Główny serwer internetowy

Internet

Dostępny dla
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EzLogger Pro
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Internet
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(2) Aktualizacja zdalna: Program aktualizacyjny przesyłany jest w tle na serwer przez firmę GoodWe, co 

umożliwia automatyczne sprawdzanie i aktualizowanie urządzenia EzLogger Pro.

6.1 Jak korzystać z urządzenia EzLogger Pro w sieci Wi-Fi

Monitorowanie przesyłu danych przez urządzenie EzLogger Pro w sieci Wi-Fi

Monitorowanie przesyłu danych i konfigurowanie urządzenia EzLogger Pro w sieci Wi-Fi

Rozdział VI: Konfiguracja przesyłu danych i działania przez sieć Wi-Fi 
urządzenia EzLogger Pro

Przed zapoznaniem się z instrukcją dotyczącą działania urządzenia EzLogger Pro w sieci Wi-Fi najpierw 
należy zainstalować antenę w gnieździe antenowym oznaczonym ANT z lewej strony urządzenia 
EzLogger Pro. Lokalizację wejścia antenowego przedstawiono w punkcie 2.2.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że urządzenie EzLogger Pro jest połączone z siecią, następnie 
podłączyć je do sprzętu. Wówczas rejestrator EzLogger Pro prześle zebrane dane na serwer. Połączenie 
urządzenia EzLogger Pro z siecią odbywa się poprzez konfigurację modułu Wi-Fi do połączenia  
z routerem. Konfiguracji można dokonać na dwa sposoby: przez stronę internetową i przez aplikację. 
Szczegóły przedstawiono w instrukcji „Konfiguracja połączenia Wi-Fi″ wchodzącej w skład pakietu 
akcesoriów.

Rys. 6.1-1 Schemat systemu monitorowania EzLogger Pro w sieci Wi-Fi
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6.2 Jak korzystać z programu ProMate w celu skonfigurowania urządzenia EzLogger Pro w sieci Wi-Fi

Po skutecznym skonfigurowaniu sieci Wi-Fi i połączeniu urządzenia EzLogger Pro z routerem, wskaźnik 
LED oznaczony jako „SERVER″ na urządzeniu EzLogger Pro będzie migać. Po skutecznym nawiązaniu 
komunikacji pomiędzy urządzeniem EzLogger Pro a serwerem, wskaźnik „SERVER″ będzie świecić w sposób 
ciągły. Po skutecznym połączeniu Wi-Fi, moduł Wi-Fi znajdzie się w trybie STA, co oznacza, że urządzenie 
EzLogger Pro nie jest w stanie znaleźć hotspotu Wi-Fi. W razie konieczności przekonfigurowania modułu 
Wi-Fi łączącego się z routerem należy wcisnąć i przytrzymać przycisk „RELOAD″ przez ok. 5 sekund, aby 
moduł Wi-Fi przeszedł w tryb AP. Wówczas można dokonać jego ponownego podłączenia do „Solar-Wi-Fi″  
i przekonfigurowania.

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, w sieci Wi-Fi urządzenie EzLogger Pro posiada stały adres IP (domyślne 
IP: 192.168.1.200).
Przy podłączaniu programu ProMate do urządzenia EzLogger Pro należy skorzystać z połączenia poprzez 
stały adres IP. Proces konfiguracji jest podobny jak w przypadku działania urządzenia EzLogger Pro w sieci 
LAN, zob. opis w punkcie 5.2.1: Podłączenie programu ProMate do urządzenia EzLogger Pro.

6.2 Korzystanie z programu ProMate w celu skonfigu-
rowania urządzenia EzLogger Pro w sieci Wi-Fi
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Rozdział VII: Monitorowanie przez stronę internetową

Rys. 7.1-1 Strona rejestracji w systemie inteligentnego zarządzania energią

Rozdział VII: Monitorowanie przez stronę internetową
Sposoby rejestracji, ustawień i monitorowania w przypadku monitorowania przez 
stronę internetową.

Terminal pobierania danych przetwarza dane przez interfejs RS485 falownika. Dane przesyłane są na serwer 

poprzez Ethernet, GPRS, Wi-Fi, etc., a użytkownik może zalogować się na platformę monitoringową, aby 

przeglądać dane oraz informacje na temat stanu operacyjnego. Platforma monitoringowa dostępna jest na 

stronie http://www.goodwe-power.com/. Poniżej opisano, w jaki sposób dokonywać rejestracji  

i dodawania informacji o elektrowniach po pierwszym zalogowaniu się przez użytkownika.

Krok 1: Otworzyć przeglądarkę, następnie wejść na stronę http: //www.goodwe-power.com, po czym wejść 

na stronę startową platformy monitorowania GoodWe. Wprowadzić odpowiednie dane rejestracyjne 

i kliknąć „Register″ w celu zarejestrowania nowego użytkownika.

W niniejszym przykładzie posłużyliśmy się kategorią „Gościa″.

7.1 Rejestracja nowego użytkownika i dodawanie nowej elektrowni

Podczas rejestrowania nowego użytkownika dostępne są trzy kategorie, odpowiednio: 

“Użytkownik terminala″ „Dealer/Instalator″ oraz „Gość″. Przy rejestracji użytkownik wybiera 

odpowiednią kategorię w zależności od sytuacji.



31

7.1 Rejestracja nowego użytkownika i dodawanie nowej elektrowni

Rys. 7.1-2 Utwórz i edytuj elektrownie

Rys. 7.1-3 Utwórz i edytuj elektrownie

Krok 2: Po zakończeniu procesu rejestracji należy zalogować się i wejść na interfejs „Create/
Edit Station″ [Utwórz/ edytuj elektrownie]. Wpisać wszystkie wymagane informacje 
dotyczące elektrowni w polu „Station Information″, zob. rys. 7.1-2.

Krok 3:    Wypełnić kolumnę „Maintain EzLogger Pro″. 
Najpierw wpisać numer seryjny (S/N) urządzenia EzLogger Pro oraz kod kontrolny, po czym kliknąć 
przycisk „Add″ [Dodaj].
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7.1 Rejestracja nowego użytkownika i dodawanie nowej elektrowni

Następnie pod odpowiednim urządzeniem EzLogger Pro należy dodać podłączony falownik, wpisać jego 
numer seryjny (S/N) oraz kod kontrolny, po czym kliknąć przycisk „Add″ [Dodaj]. Użytkownik wpisuje typ oraz 
opis falownika zgodny z rzeczywistością.

Pola „Power station contact″ [Osoba kontaktowa z elektrowni] oraz „Power station visitor″ [Gość elektrowni] 
wypełnia użytkownik zgodnie z aktualną sytuacją. Po wpisaniu danych należy kliknąć „Save″ w celu 
zakończenia procesu przypisywania do urządzenia EzLogger Pro. Jeśli dana elektrownia posiada więcej niż 
jedno urządzenie EzLogger Pro, można kontynuować i dodać kolejne urządzenie EzLogger Pro, a następnie 
przypisać mu kolejne urządzenia, a na koniec kliknąć „Save″, aby zakończyć proces rejestracji.

Numery seryjne oraz kody kontrolne urządzenia EzLogger Pro oraz falownika znajdują się 
na ich tabliczkach znamionowych – zob. rys. 7.1-5:

Rys. 7.1-4 Utwórz i edytuj elektrownie

Rys. 7.1-5 Tabliczka znamionowa urządzenia EzLogger Pro
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7.2 Wyświetlanie informacji o elektrowni

Po skutecznym zarejestrowaniu użytkownika i utworzeniu elektrowni w systemie, teraz można się zalogować na 
platformie monitoringowej GoodWe i przeglądać informacje dotyczące elektrowni przy pomocy komputera (Opcja 
I) albo urządzeń mobilnych takich jak iPhone, iPad lub urządzenie z systemem Android (Opcja II).
Opcja I: Zalogować się na stronie monitoringu, aby wyświetlić informacje na komputerze.
Krok 1: Korzystając z komputera, wejść na stronę http://www.goodwe-power.com/, a następnie na stronę 

startową platformy monitorowania GoodWe. Wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło, kliknąć 
„Login″ i wejść do systemu – zob. rys. 7.2-1:

Krok 2: Po wejściu na platformę monitoringową należy odszukać utworzoną wcześniej elektrownię  
i wyświetlić szczegółowe dane dotyczące tej elektrowni fotowoltaicznej, jak pokazano na rys. 7.2-2:

Obszar oznaczony literą A stanowi pasek nawigacji, z kolei obszar B to obszar wyświetlania. Użytkownik 
może uzyskać informacje w zależności od aktualnych potrzeb, a odpowiednie informacje będą się pojawiać 
w obszarze wyświetlania po kliknięciu odpowiedniej pozycji w pasku nawigacji.

Rys. 7.2-1 Strona logowania do systemu inteligentnego zarządzania energią

Rys. 7.2-2 Informacje monitoringowe z systemu inteligentnego zarządzania energią

7.2 Wyświetlanie informacji o elektrowni
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6.2 Wyświetlanie informacji o elektrowni

Więcej informacji na temat sposobu działania systemu monitoringowego można znaleźć 
w instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie http://www.goodwe-power.com/ –  
w tym celu należy kliknąć link „User Manual″.

Opcja II: W celu uzyskania informacji użytkownik może zalogować się przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne.
Krok 1:  Zalogować się na platformie monitoringowej za pomocą urządzenia mobilnego typu iPhone, iPad lub Android. 

Użytkownik może pobrać i zainstalować aplikację „EzViewer″ z oficjalnej strony internetowej, aktualnie podstrona 
umożliwiająca pobranie to: http://www.goodwe-power.com/User/AppDownload.

Rys. 7.2-3 Pobieranie instrukcji obsługi systemu inteligentnego zarządzania energią

Rys. 7.2-4 Pobieranie aplikacji do obsługi systemu inteligentnego zarządzania energią
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7.2 Wyświetlanie informacji o elektrowni

Na przykładzie iPhone4s, rys. 7.2-5 przedstawia odpowiednią stronę po zalogowaniu:

Krok 2: Otworzyć zainstalowaną aplikację EzViewer, wejść na stronę logowania, wprowadzić nazwę 
użytkownika i hasło, następnie kliknąć „Login″ ; po zalogowaniu strona wyświetla informacje 
dotyczące elektrowni. Wybrać elektrownię i kliknąć w nią, aby wejść w jej interfejs, gdzie można 
znaleźć potrzebne informacje, jak pokazano na rys. 7.2-6:

Rys. 7.2-5 Interfejs do logowania przez telefon komórkowy oraz wykaz elektrowni

Rys. 7.2-6 Informacje o elektrowni
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Rozdział VIII: Specyfikacje techniczne

Rozdział VIII: Specyfikacje techniczne

Parametry techniczne urządzenia EzLogger Pro

Zarządzanie komunikacją

Parametry ogólne

Komunikacja

Komunikacja z falownikami 3 × RS485

Komunikacja z komputerem (PC) 10/100 M Ethernet

Moduł bezprzewodowy (opcja) Wi-Fi, GPRS

Liczba zarządzanych 
urządzeń RS485 60 (liczba urządzeń podłączonych do pojedynczego 

portu RS485 nie może przekroczyć 20)

Zasięg 
komunikacji

RS485 1000 m (przy zastosowaniu skrętki ekranowanej)

Ethernet 100 m

Wi-Fi 15 m (wartość referencyjna)

GPRS Bez ograniczeń

Parametry 
ogólne

Zasilacz Na wejściu: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, na wyjściu: 12 Vdc 1,5 A

Zużycie energii Normalne 3 W, maksymalne 6 W

Pojemność pamięci 16 MB, możliwość rozszerzenia do 8 GB poprzez dodanie karty 
SD

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 190 × 118 × 37 mm

Masa 500 g

Temperatura robocza -20°C – +60°C

Wilgotność względna
(bez kondensacji) 5% – 95%

Stopień ochrony IP20

Sposób montażu Montaż naścienny, montaż na blacie, montaż na szynie 
montażowej

Wyświetlacz 8 wskaźników LED
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Rozdział IX: Certyfikaty i gwarancja

Rozdział IX: Certyfikaty i gwarancja

9.2 Okres gwarancyjny
Jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej, GoodWe na urządzenie EzLogger Pro udziela standardowej, 
dwuletniej gwarancji.

9.3 Karta gwarancyjna
Użytkownicy zobowiązani są zachować kartę gwarancyjną oraz fakturę potwierdzającą zakup, a także 
zapewnić czytelność tabliczki znamionowej przez cały okres obowiązywania gwarancji. W przeciwnym 
razie firma GoodWe ma prawo odmówić uznania prawa do gwarancji z tytułu jakości.

9.4 Warunki gwarancji
Przy założeniu, że produkt był użytkowany zgodnie z Instrukcją obsługi wydaną przez firmę GoodWe,  
w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym usterki wynikającej z problemów jakościowych, firma 
GoodWe może wypełnić zobowiązanie gwarancyjne na trzy sposoby, w zależności od okoliczności:
1. Zwrot produktu do zakładu produkcyjnego celem dokonania naprawy.
2. Naprawa na miejscu.
3. Wymiana produktu (w przypadku produktów już wycofanych z produkcji możliwa jest wymiana na 

produkt o równoważnej wartości).

9.5 Wyłączenie odpowiedzialności
Gwarancja zostaje wyłączona w następujących okolicznościach:
1. Minął już okres gwarancyjny produktu lub jego części (chyba że obydwie Strony podpisały umowę  

o przedłużeniu gwarancji). Usterki lub uszkodzenia spowodowane w wyniku nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi produktu lub odpowiednich wymogów w zakresie jego instalacji i konserwacji, nieodpowiednich 
warunków obsługi, niewłaściwego przechowywania, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem, itd.

2. Uszkodzenia spowodowane niewystarczającą wentylacją. Usterka lub uszkodzenie wynikłe z instalacji, 
naprawy, modyfikacji lub demontażu przez dowolną osobę inną niż firma GoodWe, jej przedstawiciele  
i personel wyznaczony przez GoodWe.

3. Usterka lub uszkodzenie spowodowane w wyniku działania czynników nieprzewidywalnych, z winy 
człowieka, w wyniku działania siły wyższej lub innych podobnych przyczyn, oraz wszelkie inne usterki lub 
uszkodzenia niewynikające z problemów z jakością produktów GoodWe.

9.1 Oznakowanie certyfikacyjne
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GOODWE (Chiny)
189 Kunlunshan Rd, SND,
Suzhou, Chiny
Tel.: 400-998-1212 (serwis posprzedażowy)
sales@goodwe.com.cn
service.chn@goodwe.com.cn

GOODWE (Australia)

sales@goodwe.com.cn
service.au@goodwe.com.cn

GOODWE (Wielka Brytania)

enquiries@goodwe.co.uk
service@goodwe.co.uk

GOODWE (Holandia)

sales@goodwe.com.cn
service.nl@goodwe.com.cn

Uwaga: Dane kontaktowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Dalsze szczegóły można uzyskać na firmowej stronie internetowej www.goodwe.com.

Firmowa strona 
internetowa

Firmowy komunikator 
WeChat


