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1 Informacje o tym dokumencie 

Okres obowiązywania 

Niniejszy dokument odnosi się do systemów Sunny Portal składających się tylko z inwerterów 

ze zintegrowaną lub zmodernizowaną funkcją SMA Webconnect. 

Grupa docelowa 

Ten dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych. 

Dodatkowe informacje 

Linki do dodatkowych informacji można znaleźć na stronie www.SMA-Solar.com: 

 

Tytuł dokumentu Rodzaj dokumentu  

Współczynnik CO2 — Współczynnik do obliczania 

ilości CO2, którego nie wyemitowano w energetyce 

Informacje techniczne 

Współczynnik wydajności/współczynnik jakości dla 

elektrowni fotowoltaicznych 

Informacje techniczne 

Symbole 

Symbol Wyjaśnienie 

 
Wskazuje zbliżającą się niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 

uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 
Wskazuje zbliżającą się niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 

uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 
Wskazuje zbliżającą się niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 

uniknie, może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń. 

 
Wskazuje zbliżającą się sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może 

doprowadzić do uszkodzeń mienia. 

 

Informacje, które są istotne dla konkretnego tematu lub celu, ale nie są 

istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

 Wskazuje na wymóg spełnienia określonego celu. 

 Pożądany rezultat. 

 Problem, który może wystąpić. 
 

Typografie 

Typografie Użytkowanie Przykład 

Wytłuszczona 

czcionka 

• Wyświetl tekst 

• Elementy na interfejsie 

użytkownika 

• Wartość tę można znaleźć 

w polu Energia.  

http://www.sma-solar.com/
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Typografie Użytkowanie Przykład 

• Zaciski  

• Elementy, które mają być 

wybrane.  

• Elementy, które mają zostać 

wprowadzone. 

• Wybierz opcję Ustawienia  

• Wpisz wartość 10 w to pole  

> • Łączy kilka elementów, które 

mają być wybrane. 

• Wybierz System PV > 

Wykryj. 

Przycisk/Klawisz • Przycisk lub klawisz, który ma 

być wybrany lub naciśnięty. 

• Wybierz Wykrywanie 

startu. 

Nazewnictwo 

Pełne oznaczenie Oznaczenie w niniejszym dokumencie  

System małej turbiny System  

System fotowoltaiczny System  

Funkcja SMA Webconnect  Funkcja Webconnect  

 

Określenie „Mój system Webconnect" jest używane jako określenie zastępcze dla nazwy, 

która została nadana przez użytkownika w systemie Webconnect w witrynie Sunny Portal. 

Skróty 

Skrót  Oznaczenie Wyjaśnienie  

DHCP 

 

Dynamic Host Configuration 

Protocol 

Protokół do zdalnego 

przypisywania konfiguracji IP 

IP Protokół internetowy – 

PIC Kod identyfikacyjny produktu – 

PV Fotowoltaiczny Klucz identyfikacyjny do rejestracji 

w witrynie Sunny Portal 

RID Identyfikator rejestracji Klucz rejestracyjny do rejestracji 

w witrynie Sunny Portal 
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2 Sunny Portal 

2.1 Przeznaczenie 

Sunny Portal to portal internetowy przeznaczony do monitorowania systemów oraz wizualizacji 

i prezentacji danych systemowych.  

W celu skorzystania z witryny Sunny Portal, potrzebny jest produkt SMA, który może 

zarejestrować Twoje dane systemowe i przesłać je do Sunny Portal (patrz rozdział 2.3 

„Wymagania systemowe”, strona 9). W zależności od produktu, który przesyła dane, 

w witrynie Sunny Portal dostępne są różne funkcje. 

2.2 Funkcja SMA Webconnect 

Funkcja SMA Webconnect umożliwia przesyłanie danych pomiędzy witryną Sunny Portal 

i maksymalnie czteroma inwerterami. Przesyłanie danych odbywa się za pośrednictwem rutera 

z dostępem do Internetu. Przy użyciu funkcji Webconnect można zarejestrować cztery inwertery 

we wspólnym portalu Sunny Portal. Jedynie część tych inwerterów może być zaklasyfikowana 

jako typ Sunny Boy Smart Energy. Jeżeli użytkownik ma co najmniej cztery inwertery lub więcej 

niż jeden inwerter typu Sunny Boy Smart Energy, można zarejestrować te inwertery 

w dodatkowych systemach Sunny Portal. 

2.3 Wymagania systemowe 

 Konieczny jest komputer z dostępem do Internetu.  

 Na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka internetowa.  

 Przeglądarka internetowa musi mieć włączony system JavaScript.  

 Wybór odpowiedniej taryfy internetowej dla małych systemów 

Użycie nowej funkcji systemu Webconnect wymaga stałego podłączenia do Internetu. 

W zależności od jakości podłączenia do Internetu, wielkość danych przesyłanych 

z jednego inwertera będzie wynosić 150 MB - 550 MB na miesiąc. Przy użyciu systemu 

przeglądu w witrynie Sunny Portal z wyświetlaniem danych w czasie rzeczywistym, ilość 

przesyłanych danych wynosi 600 kB na godzinę.  

• SMA Solar Technology AG zaleca stosowanie ryczałtowej opłaty za korzystanie 

z Internetu.  

• Ponieważ wymagane jest stałe połączenie z witryną Sunny Portal, należy unikać 

systemów rozliczeń w oparciu o czas połączenia. Może to pociągnąć za sobą 

wysokie koszty.  

Wymagane produkty SMA 

W celu wykorzystania witryny Sunny Portal dla systemów Webconnect potrzebne będą 

inwertery ze zintegrowanym lub dodatkowo dostarczonym interfejsem Speedwire/Webconnect. 

Informacje, czy dany inwerter ma zintegrowany interfejs Speedwire/ Webconnect lub czy 
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można go zmodernizować przy użyciu tego interfejsu są dostępne na stronie odpowiedniego 

inwertera na www.SMA-Solar.com. 

Obsługiwane przeglądarki internetowe 

Lista obsługiwanych przeglądarek internetowych znajduje się w danych technicznych na stronie 

produktów Sunny Portal pod adresem www.sma-america.com/sunny-portal. 

Zalecana rozdzielczość 

• Minimalnie 1 024 x 768 pikseli  

www.sma-america.com/sunny-portal
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3 Jak zacząć 

3.1 Rejestrowanie inwertera w Sunny Portal 

Wymagania: 

 System fotowoltaiczny musi być dopuszczony do użytku.  

 Konieczne jest włączenie protokołu DHCP dla rutera systemu fotowoltaicznego.  

 Ruter systemu fotowoltaicznego musi być podłączony do Internetu.  

 Konieczny jest dostęp do danych PIC i RID wszystkich inwerterów (są one podane 

na etykiecie z typem inwertera lub na naklejce w pobliżu tej etykiety).  

Procedura: 

• Uruchomienie kreatora Asystenta konfiguracji systemu fotowoltaicznego w witrynie 

Sunny Portal.  

• Rejestrowanie nowego użytkownika w witrynie Sunny Portal  

lub  

Logowanie się jako nowy użytkownik w witrynie Sunny Portal  

• Tworzenie systemu Webconnect w portalu SUNNY PORTAL  

Uruchamianie kreatora Asystenta konfiguracji systemu PV w witrynie 

Sunny Portal. 

Funkcja Asystenta konfiguracji systemu PV prowadzi użytkownika krok po kroku poprzez 

rejestrację użytkownika oraz rejestrację Twojego systemu fotowoltaicznego witryny Sunny Portal. 

 

Procedura:  

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com.  

2. Wybierz opcję Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

 Powoduje to otwarcie aplikacji Asystenta konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Dalej.  

 Otwiera się strona Rejestracja użytkownika.  
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Zarejestruj się jako nowy użytkownik w witrynie Sunny Portal  

1. Zaznacz pole wyboru Nie jestem jeszcze zarejestrowany i kliknij opcję Dalej.  

2. Wpisz dane niezbędne do rejestracji.  

3. Wybierz opcję Dalej.  

 W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail zawierający odpowiednie hiperłącze i dane 

potrzebne do dostępu do witryny Sunny Portal.  

✖ Nie otrzymałeś(aś) wiadomości elektronicznej z witryny Sunny Portal?  

Wiadomość elektroniczna mogła zostać przekierowana automatycznie do folderu 

spamu w programie pocztowym.  

• Sprawdź, czy e-mail testowy jest w folderze spamu.  

Mogłeś(aś) podać inny adres poczty elektronicznej.  

• Sprawdź, czy e-mail nie został wysłany na inny adres poczty elektronicznej.  

• Jeżeli adres poczty elektronicznej jest nieznany, ponownie uruchom Asystenta 

konfiguracji systemu fotowoltaicznego i zarejestruj się ponownie jako nowy 

użytkownik.  

4. Hiperłącze w potwierdzającej wiadomości elektronicznej należy kliknąć w ciągu 

24 godzin.  

 Sunny Portal otworzy oddzielne okno i potwierdzi udaną rejestrację.  

• Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybór systemu fotowoltaicznego.  

Logowanie się jako istniejący użytkownik w witrynie Sunny Portal  

Oprócz istniejącego systemu w portalu Sunny Portal zostanie otworzony nowy system 

w witrynie Sunny Portal dla systemu Webconnect użytkownika. Systemy te można wywołać 

za pośrednictwem menu Wybór systemu fotowoltaicznego.  

Wymóg: 

 Możliwe jest to tylko wtedy, jeżeli już jesteś zarejestrowany(a) w witrynie Sunny Portal.  

Procedura: 

1. Wpisz adres poczty elektronicznej w pole Adres poczty elektronicznej 

oraz Hasło.  

2. Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybór systemu fotowoltaicznego.  

Utworzenie systemu Webconnect w witrynie Sunny Portal  

1. Wybierz opcję Utwórz nowy system PV i wpisz nazwę systemu PV 

(np. Mój system Webconnect) w polu Nazwa systemu fotowoltaicznego.  

2. Wpisz hasło systemu dla użytkownika odgrywającego rolę „Instalatora” swojego systemu 

w polu Hasło systemu fotowoltaicznego. Jeżeli nie dokonano zmiany dla 

użytkownika „Instalator", to ustawiane jest domyślne hasło 1111. W takim przypadku, 

musisz przypisać nowe hasło systemowe.  
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3. Wpisz ponownie hasło w pole Powtórz hasło.  

4. Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybierz urządzenia.  

5. Wpisz dane PIC i RID dla inwertera w Twoim systemie w polach oznaczonych 

odpowiednio PIC i RID (dane PIC oraz RID podano na etykiecie z typem inwertera lub 

na naklejce blisko etykiety z podanym typem).  

6. Wybierz opcję Identyfikuj.  

 Kreator konfiguracji systemu fotowoltaicznego tworzy połączenie z inwerterami 

a następnie przyjmuje wprowadzone dane bez wyświetlania komunikatu o błędzie.  

✖ Czy wyświetlany jest komunikat o błędzie?  

• Usuń błąd zgodnie ze wskazówkami w komunikacie o błędzie.  

7. Aby dodać dodatkowe inwertery (maksymalnie trzy), należy wpisać PIC i RID dla 

każdego dodatkowego inwertera i wybrać opcję Identyfikuj. System Webconnect 

może składać się z maksymalnie czterech inwerterów. W calu dodania dalszych 

inwerterów należy utworzyć kolejny system Webconnect po zakończeniu rejestracji.  

8. Wybierz opcję Dalej.  

 Otwiera się strona Właściwości rozszerzonego systemu fotowoltaicznego. 

9. Wprowadź dane systemu.  

10. Wybierz opcję Dalej.  

 Kreator Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego przedstawia zestawienie 

podanych przez Ciebie informacji.  

11. Wybierz opcję Zakończ.  

 Witryna Sunny Portal skonfiguruje Twój system w tym Portalu.  

12. W celu przełączenia się na system Sunny Portal, wybierz opcję Do systemu PV.  

 Następuje otwarcie Twojego systemu Webconnect w portalu Sunny Portal.  

3.2 Logowanie i wylogowanie z witryny Sunny Portal 

Logowanie się do witryny Sunny Portal 

Wymóg: 

 Możliwe jest to tylko wtedy, jeżeli już jesteś zarejestrowany(a) w witrynie Sunny Portal.  

Procedura: 

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com.  

2. W zakładce Login wpisz swój adres poczty elektronicznej w pole E-mail.  

3. W pole Hasło wpisz swoje hasło do witryny Sunny Portal.  

4. Zaznacz pole wyboru SSL, by przesłać zaszyfrowane dane logowania.  

5. Zaznacz pole wyboru Pozostań zalogowany, by można było wchodzić podczas 

następnych odwiedzin w witrynie Sunny Portal bez konieczności podawania danych 
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logowania. Oznacza to, że pozostaniesz zalogowany(a) w witrynie Sunny Portal 

do momentu aktywnego wylogowania się.  

6. Wybierz opcję Zaloguj się.  

Wylogowanie się z witryny Sunny Portal 

Wylogowanie za pośrednictwem interfejsu użytkownika Sunny Portal chroni system przed 

dostępem bez odpowiednich uprawnień. 

Procedura: 

Ustawienie języka  

1. W nagłówku interfejsu użytkownika ustaw mysz na polu .  

 co spowoduje wyświetlenie rozwijanego menu.  

2. Wybierz określony język.  
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4 Interfejs użytkownika 

4.1 Przegląd interfejsu użytkownika 

 

Rysunek 1: Interfejs użytkownika witryny Sunny Portal (przykład) 

 

Pozycja Oznaczenie Wyjaśnienie  

A Nagłówek  Zawiera opcję wyboru języka i umożliwia wylogowanie 

się z portalu  

B Obszar treści  Zawartość wybranej strony 

C Wybór strony 

i menu 

Dostęp do stron i pozycji menu  

Dostępne strony menu „Mój system Webconnect” są 

oznaczone ikoną (patrz rozdział 5.4.2 „Udostępnianie 

stron do oglądania w witrynie Sunny Portal” na str. 31). 
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4.2 Przegląd menu i stron 

Menu wyboru systemu  

Wymóg umożliwiający wyświetlenie menu: 

 Twój adres poczty elektronicznej musi być przypisany do co najmniej dwóch systemów 

w witrynie Sunny Portal.  

W tym menu można dokonać wyboru wymaganego systemu. Nazwa aktualnie wybranego 

systemu jest przyjęta jako nazwa drugiej pozycji menu. Wszystkie inne strony zawsze odnoszą 

się do aktualnie wybranego systemu. 

 

Pozycja  Wyjaśnienie  

Lista systemów 

fotowoltaicznych 

Strona ta zawiera informacje o systemach przypisanych do 

Twojego adresu poczty elektronicznej. Domyślnie, lista systemów 

jest ułożona w kolejności rosnącej, zgodnie z produkcją energii 

określonego systemu. Możesz także ustawiać kolejność listy 

według innych wartości oraz w kolejności zmniejszającej się 

(patrz Rozdział „Ustawienia strony” na str. 29). 

Menu „Mój system Webconnect” 

To menu zawiera wszystkie strony z informacjami, danymi systemowymi i wizualizacjami dla 

Twojego systemu. 

 

Strona Wyjaśnienie 

Lista systemów 

fotowoltaicznych 

Ta strona zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o 

Twoim systemie. Wyświetlany obraz i zakres funkcji strony zależą 

od Twojej roli jako użytkownika (patrz rozdział 10.1, str. 61). 

Informacje dotyczące danych systemowych są podane 

w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

dwołania.. 

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Wyświetlanie rozkładu 

miesięcznego w porównaniu z rocznym obejmujące 

zarówno energię jak i moc, to średni przewidywany wynik 

zostanie również wyświetlony na wykresie w zakładce Rok oraz 

Ogółem (patrz rozdział 7.11, str. 50). 

Profil systemu W witrynie Sunny Portal opracowywany jest profil systemu na 

podstawie informacji, które można wprowadzić na różnych 

stronach witryny Sunny Portal (patrz rozdział4.3.2, str. 21). 

Bilans energii Ta strona jest wyświetlana jeżeli w systemie znajduje się inwerter 

typu Sunny Boy Smart Energy, który jest zarejestrowany w Twoim 

systemie Sunny Portal. Obraz na wyświetlaczu stanowi 
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Strona Wyjaśnienie 

wizualizację w czasie zmian mocy lub energii przepływającej 

pomiędzy Twoim systemem fotowoltaicznym, Twoim mieszkaniem, 

siecią energetyczną i akumulatorem.  

Dalsze informacje dotyczące tej strony podano w rozdziale 4.4. 

Porównanie roczne Ta strona zawiera podsumowanie całości produkcji oraz 

produkcji określonego systemu na miesiąc w ujęciu rocznym.  

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Wyświetlanie rozkładu 

miesięcznego w porównaniu z rocznym obejmujące 

zarówno energię jak i moc, to zostanie także wyświetlona 

przewidywana średnia produkcja) patrz rozdział 7.11, str. 50) 

Monitoring systemu 

fotowoltaicznego 

Na tej stronie dostępne są następujące funkcje monitorujące 

systemu fotowoltaicznego (patrz rozdział 6.4): 

• Monitorowanie łączności: monitorowanie łączności 

pomiędzy witryną Sunny Portal a inwerterami  

• Porównanie inwerterów: monitorowanie systemu poprzez 

porównanie produkcji inwerterów pod warunkiem, 

że w systemie znajdują się co najmniej dwa inwertery 

Jeżeli podczas monitorowania łączności lub przy porównaniu 

inwerterów pojawi się błąd lub ostrzeżenie, na tej stronie zostanie 

wyświetlona ikona  oraz wybór menu znajdujący się obok 

menu Systemu monitoringu fotowoltaicznego. Ikona ta 

będzie wyświetlana do momentu przywrócenia łączności lub 

wyeliminowania błędu porównania inwerterów. 

Rejestr systemu 

fotowoltaicznego 

Strona ta przedstawia komunikaty związane ze statusem systemu, 

np. jego zakłócenia. Liczba po dwukropku wskazuje liczbę 

nieprzeczytanych wiadomości.  

Dalsze informacje dotyczące tej strony podano w rozdziale 6.2. 

Inwerter W zakładce Dzień na tej stronie można wyświetlić wartości mocy 

dla wszystkich inwerterów dla określonych dni.  

W zakładkach Miesiąc, Rok, Łącznie można wyświetlić 

wartości energii dla wszystkich inwerterów.  

Użytkownik może ustawić wyświetlane dane powyżej diagramu:  

• bezwzględne: wyświetlana jest produkcja systemu (kWh)  

• dla danego systemu: wyświetlana jest produkcja 

określonego systemu (kWh/kWp). Dalsze informacje 

dotyczące tej strony podano w rozdziale 5.3. 
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Menu KONFIGURACJA: 

Menu to zawiera strony umożliwiające określenie konfiguracji. Jest ono wyświetlane tylko 

wtedy, gdy użytkownik pełni funkcję Instalatora lub Administratora. 

 

Strona Wyjaśnienie 

Właściwości systemu Użytkownik może na tej stronie użyć różnych zakładek do 

konfiguracji systemu Sunny Portal. 

Prezentacja systemu Na tej stronie znajdują się następujące opcje:  

• Wysyłanie innym osobom łącza do udostępnionych stron 

(patrz rozdział 5.4.2, str. 31).  

• Osadzenie strony Profil systemu fotowoltaicznego 

w innych witrynach.  

Informacje o urządzeniach Strona ta zawiera spis wszystkich urządzeń systemu użytkownika. 

Użytkownik może określić właściwości urządzeń, parametry 

i komunikaty. 

Konfiguracja raportu Użytkownik może skonfigurować system Sunny Portal w taki 

sposób, by przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informacje o zdarzeniach i inne dane, np. dotyczące produkcji 

(patrz Rozdział 6.3, str. 36). 

Zarządzenie 

użytkownikami 

Na tej stronie wyświetlani są wszyscy użytkownicy, którym 

przyznano dostęp do systemu (patrz rozdział 10.2, str. 63). 

Informacje o użytkowniku/wylogowanie 

 

Strona Wyjaśnienie 

Informacje o użytkowniku Wyświetlane są informacje dotyczące użytkownika 

Wylogowanie Opcja ta kończy sesję użytkownika w witrynie Sunny Portal 
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4.3 „Mój system Webconnect” > Strona przeglądu 

systemu fotowoltaicznego] 

4.3.1 Obszar danych systemu fotowoltaicznego 

Informacje Symbol Objaśnienie 

Obecna moc 

 

Wartość ta określa obecną moc. Jeżeli wartość ta 

nie może być aktualnie zaktualizowana wskutek 

tymczasowych problemów z połączeniem 

z systemem fotowoltaicznym, zostanie wyświetlona 

ostatnia znana wartość z odpowiadającym 

znacznikiem czasu.  

Ikona ta pokazuje wielkość aktualnej mocy 

w porównaniu z mocą zainstalowanego systemu 

(moc szczytowa).  

Dostęp do strony Bilans energii można uzyskać 

poprzez użycie łącza Bilans energii. 

Aktualny pobór prądu*  Aktualne zużycie energii przez system 

fotowoltaiczny użytkownika.  

Dostęp do strony Bilans energii można uzyskać 

poprzez użycie łącza Bilans energii.  

Symbol ten wskazuje rodzaj zużywanej energii: 

 

 

Gospodarstwo domowe pobiera prąd z systemu 

fotowoltaicznego i z sieci energetycznej. 

 

 

Gospodarstwo domowe pobiera prąd z systemu 

fotowoltaicznego. 

 

 

Gospodarstwo domowe pobiera prąd z sieci 

energetycznej. 

Aktualny status 

akumulatora* 

 
Przykład: 

• Akumulator jest aktualnie ładowany energią 

z systemu fotowoltaicznego.  

• Liczba słupków wskazuje stopień naładowania  

akumulatora. 

• Określenie w %: stopień naładowania 

akumulatora.  

• Określenie w watach: moc używana do 

naładowania akumulatora.  

Wskazówka: Jeśli przesuniesz wskaźnik myszy na 

symbol akumulatora, to zostanie wyświetlony stan 
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Informacje Symbol Objaśnienie 

naładowana i aktualna pojemność akumulatora 

w porównaniu ze znamionową pojemnością 

akumulatora. Pojemność akumulatora spada wraz 

z upływem czasu. Jest to naturalny proces starzenia. 

 

 

Przykład 

• Akumulator jest obecnie rozładowywany. 

Gospodarstwo domowe pobiera prąd 

z akumulatora.  

• Liczba słupków wskazuje stopień 

naładowania akumulatora.  

• Określenie w %: stopień naładowania 

akumulatora.  

• Określenie w watach: Aktualna moc.  

 

 
Przykład 

• Obecnie akumulator nie jest ładowany ani 

rozładowywany.  

• Liczba słupków wskazuje stopień 

naładowania akumulatora.  

• Określenie w %: stopień naładowania 

akumulatora.  

• Określenie w watach: Ponieważ akumulator 

nie jest ani ładowany ani rozładowywany, 

wartość mocy równa się 0.  

Aktualny status systemu 

fotowoltaicznego  

Ikona wyświetla aktualny status systemu (wyjaśnienia 

są podane w rozdziale 4.3.2). Stronę Rejestr 

systemu fotowoltaicznego wywołujemy przy 

użyciu linku Rejestr systemu 

fotowoltaicznego. 

Energia 

 

Dziś: Wartość podaje ilość wyprodukowanej 

energii przez system fotowoltaiczny w danym dniu.  

Suma: Wartość określa ilość wyprodukowanej 

energii przez system fotowoltaiczny w oparciu o 

łączny odczyt inwerterów. 

Zwrot** 

 

Ikona ta jest wyświetlana tylko wtedy, jeżeli została 

określona taryfa dla energii odprowadzanej do 

sieci (patrz rozdział 7.8).  

Dziś: Wartość określa zwrot obliczony 

względem określonej danej pory aktualnego dnia.  

Suma: Wartość określa zwrot określony dla 

danej pory dnia. 
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Informacje Symbol Objaśnienie 

Wielkość emisji CO2, 

której uniknięto 
 

Dziś: Wartość ta określa ilość CO2, którego 

wytwarzania uniknięto dzięki systemowi 

fotowoltaicznemu do danej godziny 

bieżącego dnia.  

Suma: Wartość ta określa ilość CO2, którego 

wytworzenia uniknięto dzięki systemowi 

fotowoltaicznemu od momentu jego oddania 

do eksploatacji. 

Informacje systemowe 

 

Wartość ta określa zainstalowaną moc systemu 

(moc szczytową) systemu fotowoltaicznego. 

Datą odniesienia jest data oddania instalacji 

fotowoltaicznej do eksploatacji. Stronę Profil 

systemu fotowoltaicznego można aktywować 

przy użyciu linku Profil systemu 

fotowoltaicznego. 

Pogoda 

 

Wyświetlana jest aktualna pogoda dla miejsca 

lokalizacji instalacji fotowoltaicznej. W południe 

można przewinąć ekran do prognozy pogody na 

następny dzień korzystając z łącza Jutro. 

Lokalizacja 

 

Wyświetla lokalizację instalacji fotowoltaicznej na 

fragmencie mapy. Widok szerszego obszaru 

objętego mapą można aktywować za pomocą 

łącza Powiększ mapę. 

 * Wyświetlany tylko jeżeli w instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter typu Sunny Boy Smart Energy. 

 ** Wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadził taryfę gwarantowaną (patrz rozdział 7.8, 

str. 48). Dane te nie nadają się do celów rozliczeniowych. Dane te mogą się różnić przy różnych 

odczytach licznika energii.  

4.3.2 Status systemu w obszarze danych systemu 

fotowoltaicznego 

Tekst poniżej ikony stanowi hiperłącze, które można wykorzystać do uruchamiania Rejestru 

systemu fotowoltaicznego. 

Symbol Tekst znajdujący się 

poniżej ikony 

Wyjaśnienie 

 

Rejestr systemu 

fotowoltaicznego 

Wszystkie istniejące informacje dotyczące 

przyrządów wskazują poprawne działanie. 

Nie można połączyć się 

z urządzeniem N 

Wszystkie istniejące informacje dotyczące urządzeń 

wskazują poprawne działanie, brak jest jednak 

informacji dotyczących wszystkich urządzeń.  



4 Interfejs użytkownika SMA Solar Technology AG 

22 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja użytkownika 

Symbol Tekst znajdujący się 

poniżej ikony 

Wyjaśnienie 

Tekst poniżej ikony pokazuje liczbę urządzeń, 

z którymi nie można się było połączyć. Nie można 

było odczytać statusu tych urządzeń. 

 

Urządzenie(a) N 

z ostrzeżeniami. 

Zostało wyświetlone ostrzeżenie.  

Tekst poniżej ikony pokazuje liczbę urządzeń, 

których dotyczy ostrzeżenie. 

 

Urządzenie N z błędami. Tekst poniżej ikony pokazuje liczbę urządzeń, 

których dotyczy błąd. 

 

Rejestr systemu 

fotowoltaicznego 

Status wszystkich urządzeń jest nieznany.  

Dalsze informacje można uzyskać za 

pośrednictwem łącza Rejestr systemu 

fotowoltaicznego. 

 

Witryna Sunny Portal opracowuje profil w oparciu o informacje wprowadzone przez 

użytkownika na różnych stronach witryny Sunny Portal. Poniższa tabela zawiera potencjalne 

informacje dla profilu systemu. 

 

Informacje Konfiguracja 

Lokalizacja (patrz rozdział 7.2 „Zmiana danych systemu”, str. 43) 

Operator (patrz rozdział 7.6 „Zmiana operatora systemu”, str. 46) 

Oddanie do 

eksploatacji 

(patrz rozdział 7.2 „Zmiana danych systemu”, str. 43) 

Znamionowa moc 

instalacji 

(patrz rozdział 7.4 „Ustawienie znamionowej mocy systemu”, 

str. 44) 

Roczna produkcja (patrz rozdział 7.10 „Automatyczne wyliczenie przewidywanej 

rocznej produkcji”, str. 49) 

Ilość CO2, 

wytworzenia którego 

uniknięto dzięki 

instalacji 

fotowoltaicznej 

(patrz rozdział 7.9 „Wprowadzanie stopnia ograniczenia emisji 

CO2”, str. 48) 

Moduły (patrz rozdział 7.1 „Wprowadzanie właściwości obwodu”, str. 42) 

Azymut  

Kąt wychylenia  

Łączność Niepotrzebna żadna łączność, te informacje są wykrywane 

automatycznie. 
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Informacje Konfiguracja 

Inwerter  

Opis (patrz rozdział 7.5 „Zmiana opisu systemu”, str.45) 

Obraz systemu 

fotowoltaicznego 

(patrz rozdział 7.7 „Zmiana/usuwanie wyglądu systemu”, str. 46) 

4.3.3 Komunikaty dla obszaru danych systemu 

Komunikaty są wyświetlane na stronie Podgląd systemu fotowoltaicznego jeżeli portal 

Sunny Portal nie może odczytać aktualnych danych z urządzeń. W takim przypadku dane 

wyświetlane na stronie Podgląd systemu fotowoltaicznego nie są aktualne. 

Komunikaty z symbolem  są wyświetlane na górze, po prawej stronie powyżej obszaru 

Dane systemu fotowoltaicznego. Liczba w ikonie pokazuje liczbę komunikatów. 

Kolor symbolu wskazuje kategorię komunikatu. 
 

Informacje Konfiguracja 

*

 

czerwony = błąd 

 

żółty = ostrzeżenie 

 

niebieski = informacja 

 * W powyższej tabeli przedstawiono trzy przykładowe symbole z trzema komunikatami. 

Wczytywanie wiadomości 

1. Wybierz symbol . 

 Wyświetlane jest okno z komunikatem oraz możliwe działania zaradcze. 

2. Aby zamknąć okno, wybierz opcję [OK].  

4.4 Bilans energetyczny 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

 W witrynie Sunny Portal musi być podłączone co najmniej jedno urządzenie Sunny Boy 

Smart Energy.  

 Licznik energii SMA musi być podłączony do tego urządzenia.  

Wyświetlanie i ukrywanie danych 

• Użytkownik ma możliwość wyświetlania i ukrywania danych podanych w legendzie 

diagramu. Aby pokazać lub ukryć dane, należy kliknąć odpowiednią wartość.  

• Jeżeli w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi akumulator, możliwe jest wyświetlenie 
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widoku uproszczonego, który nie zawiera danych akumulatora albo widoku 

szczegółowego, z danymi o akumulatorze. W tym celu należy zaznaczyć lub odznaczyć 

pole wyboru Widok szczegółowy.  
 

Skalowanie wartości na diagramie do wartości mocy szczytowej 

• Użyj zakładki Bieżący oraz Dzień, aby skonfigurować skalowanie wartości do mocy 

szczytowej. W tym celu należy przesunąć wskaźnik myszy na ikonę z kołem zębatym 

znajdującą się poniżej diagramu i  wybrać  w rozwijanym menu.  

Strona Bilans energetyczny zawiera następujące zakładki: 
 

Zakładka Temat 

Prąd Dane na diagramie Pobór:  

• Pobór prądu z instalacji fotowoltaicznej przez gospodarstwo 

domowe użytkownika (pobór bezpośredni), pobór prądu z sieci 

energetycznej (energia zakupiona) oraz, w odpowiednich 

przypadkach, akumulator (rozładowanie akumulatora).  

• Energia zakupiona: Energia pobierana aktualnie przez 

gospodarstwo domowe z sieci energetycznej.  

• Zasilanie wewnętrzne Energia pobierana aktualnie przez 

gospodarstwo bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej 

(bezpośredni pobór) oraz z akumulatora (rozładowanie 

akumulatora).  

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobierana 

aktualnie przez gospodarstwo domowe z akumulatora. 

• Bezpośredni pobór* Pobór prądu z instalacji fotowoltaicznej 

przez gospodarstwo domowe (bez korzystania z urządzenia 

tymczasowo magazynującego energię), jakim jest akumulator. 

Prąd Dane na diagramie Wytwarzanie prądu:  

• Prąd zasilania: Energia, która jest w danym momencie 

wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną.  

• Pobór wewnętrzny: Energia pobierana aktualnie przez 

gospodarstwo domowe przez instalację fotowoltaiczną 

(pobór bezpośredni) i energia przechowywana przez instalację 

w akumulatorze (ładowanie akumulatora).  

• Ładowanie akumulatora*: Energia, która jest w danym 

momencie przechowywana w akumulatorze.  

• Energia odprowadzana do sieci: Energia, która jest 

w danym momencie odprowadzana do sieci energetycznej.  

Jeżeli prąd wytworzony przez instalację fotowoltaiczną jest 

większy od potrzeb gospodarstwa domowego w określonym 

czasie, nadmiar energii jest odprowadzany do sieci 

energetycznej. W przypadku instalacji wyposażonych 

w akumulator, najpierw ładowany jest akumulator, 

a nadmiarowa ilość energii jest odprowadzana do sieci 

energetycznej. 
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Zakładka Temat 

Dzień Dane na diagramie Pobór:  

• Dzienny pobór: Energia pobierana przez gospodarstwo 

domowe z instalacji fotowoltaicznej (pobór bezpośredni), sieci 

elektrycznej (energia zakupiona) oraz, w zależności od 

sytuacji, pobór z akumulatora (rozładowanie akumulatora) w 

wybranym dniu.  

• Zakupiona energia: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe z sieci energetycznej w wybrany dzień.  

• Pobór wewnętrzny: Pobór prądu przez gospodarstwo 

domowe bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej (bezpośredni 

pobór) oraz z akumulatora (rozładowanie akumulatora) 

w wybranym dniu.  

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe akumulatora w wybranym dniu.  

• Bezpośredni pobór* Pobór prądu przez gospodarstwo 

domowe z instalacji fotowoltaicznej w określonym dniu, 

bez pośredniego magazynowania energii w akumulatorze. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu: 

• Dzienna produkcja: Energia wyprodukowana przez 

instalację fotowoltaiczną w wybranym dniu.  

• Pobór wewnętrzny: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe z instalacji fotowoltaicznej w wybranym 

dniu (pobór bezpośredni) i energia magazynowana w tej 

instalacji (ładowanie instalacji) w wybranym dniu.  

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana przez 

instalację fotowoltaiczną w akumulatorze w wybranym dniu.  

• Energia odprowadzana do sieci: Energia przesyłana 

przez instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej 

w wybranym dniu. 

 Dodatkowe dane:  

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do 

dziennego poboru.  

• Wskaźnik wewnętrznego poboru: Stosunek poboru 

wewnętrznego do dziennej produkcji energii.  

• Wskaźnik bezpośredniego poboru: Proporcja pomiędzy 

bezpośrednim poborem i dzienną produkcją.  
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Zakładka Temat 

Miesiąc Dane w diagramie Pobór:  

• Miesięczny pobór energii: Pobór prądu przez 

gospodarstwo domowego z instalacji fotowoltaicznej 

(bezpośredni pobór), sieci energetycznej (zakupiona energia) 

oraz, w odpowiednich przypadkach, z akumulatora 

(rozładowanie akumulatora) w wybranym miesiącu.  

• Zakupiona energia: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe z sieci energetycznej w wybranym 

miesiącu.  

• Pobór wewnętrzny: Pobór prądu przez gospodarstwo 

domowe bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej (bezpośredni 

pobór) oraz z akumulatora (rozładowanie akumulatora) na 

przestrzeni miesiąca.  

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe z akumulatora w wybranym miesiącu.  

• Bezpośredni pobór* Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe bezpośrednio z systemu 

fotowoltaicznego w wybranym miesiącu, bez przejściowego 

magazynowania energii w akumulatorze. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu:  

• Miesięczna produkcja: Energia magazynowana przez 

instalację fotowoltaiczną w wybranym miesiącu.  

• Pobór wewnętrzny: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe bezpośrednio z systemu 

fotowoltaicznego w wybranym miesiącu (pobór bezpośredni) 

oraz energia, którą system fotowoltaiczny magazynował w 

akumulatorze (naładowanie akumulatora) w trakcie wybranego 

miesiąca.  

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana przez 

instalację fotowoltaiczną w akumulatorze w wybranym 

miesiącu.  

• Energia odprowadzana do sieci: Energia, którą system 

fotowoltaiczny odprowadził do sieci energetycznej w trakcie 

wybranego miesiąca.  

 Dodatkowe dane:  

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania 

względem Miesięcznego poboru energii. 

• Wskaźnik wewnętrznego poboru: Stosunek poboru 

wewnętrznego przez instalację fotowoltaiczną względem 

całkowitej produkcji. 

• Wskaźnik bezpośredniego poboru: Proporcja pomiędzy 

bezpośrednim poborem a miesięczną produkcją. 
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Zakładka Temat 

Rok Dane w diagramie Pobór:  

• Roczny pobór: Pobór prądu przez gospodarstwo domowe z 

instalacji fotowoltaicznej (bezpośredni pobór), sieci 

energetycznej (energia zakupiona) oraz, w odpowiednich 

przypadkach, z akumulatora (rozładowanie akumulatora) 

w wybranym roku.  

• Zakupiona energia: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe z sieci energetycznej w wybranym 

roku.  

• Pobór wewnętrzny: Pobór prądu przez gospodarstwo 

domowe bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej (bezpośredni 

pobór) oraz z akumulatora (rozładowanie akumulatora) na 

przestrzeni wybranego roku.  

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe akumulatora na przestrzeni roku.  

• Bezpośredni pobór* Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe bezpośrednio z systemu 

fotowoltaicznego w wybranym roku, bez przejściowego 

magazynowania energii w akumulatorze. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu:  

• Roczna produkcja energii magazynowanej przez instalację 

fotowoltaiczną w wybranym roku.  

• Pobór wewnętrzny: Energia pobierana przez 

gospodarstwo domowe bezpośrednio z systemu 

fotowoltaicznego w wybranym roku (pobór bezpośredni) oraz 

energia, którą system fotowoltaiczny przechowywał w 

akumulatorze (naładowanie akumulatora) w trakcie wybranego 

roku.  

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana przez 

instalację fotowoltaiczną w akumulatorze w wybranym roku.  

• Energia odprowadzana do sieci: Energia, którą system 

fotowoltaiczny odprowadził do sieci energetycznej w trakcie 

wybranego roku.  

 Dodatkowe dane:  

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania 

względem rocznego poboru. 

• Wskaźnik poboru wewnętrznego: Stosunek poboru 

wewnętrznego względem rocznej produkcji energii.  

• Wskaźnik bezpośredniego poboru*: Stosunek 

bezpośredniego poboru energii względem rocznej 

produkcji energii. 
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Zakładka Temat 

Łącznie Dane w diagramie Pobór:  

• Całkowity pobór: Całkowita ilość energii pobrana przez 

gospodarstwo domowe z systemu fotowoltaicznego 

(bezpośredni pobór), z sieci energetycznej (zakupiona energia) 

oraz z akumulatora (rozładowanie akumulatora) do tej pory.  

• Zakupiona energia: Całkowita ilość energii pobrana do tej 

pory z sieci elektrycznej.  

• Wewnętrzne zasilanie: Całkowita ilość energii pobrana do 

tej pory przez gospodarstwo domowe z instalacji systemu 

fotowoltaicznego (bezpośredni pobór) oraz z akumulatora 

(rozładowywanie akumulatora) do chwili obecnej.  

• Rozładowanie akumulatora*: Całkowita ilość energii 

pobrana do tej pory przez gospodarstwo domowe.  

• Bezpośredni pobór*: Całkowita ilość energii pobrana do tej 

pory przez gospodarstwo domowe z systemu fotowoltaicznego, 

bez pośredniego magazynowania w akumulatorze. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu:  

• Całkowita produkcja: Całkowita ilość energii 

wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną do tej pory.  

• Pobór wewnętrzny: Całkowita ilość energii pobrana do tej 

pory przez gospodarstwo domowe z instalacji fotowoltaicznej 

(bezpośredni pobór) oraz całkowita ilość energii 

nagromadzona przez system fotowoltaiczny w akumulatorze 

(naładowanie akumulatora) do tej pory.  

• Ładowanie akumulatora*: Całkowita ilość 

zmagazynowana przez instalację fotowoltaiczną 

w akumulatorze do chwili obecnej.  

• Energia odprowadzana do sieci: Całkowita ilość energii, 

która do tej pory została odprowadzona przez system 

fotowoltaiczny użytkownika do sieci energetycznej.  

 Dodatkowe dane:  

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania 

względem całkowitego poboru.  

• Wskaźnik wewnętrznego poboru: Stosunek poboru 

wewnętrznego względem całkowitej produkcji energii.  

• Wskaźnik bezpośredniego poboru*: Stosunek 

bezpośredniego poboru energii względem całkowitej produkcji. 

 * Wyświetlany tylko dla instalacji fotowoltaicznych z akumulatorem. 
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5 Ustawienia strony 

5.1 Konfiguracja ustawień do diagramów 

5.1.1 Ustawianie okresu wyświetlania 

W zależności od diagramu, można ustawić różne okresy wyświetlania. Sterowanie do 

ustawienia okresu wyświetlania można znaleźć poniżej każdego diagramu. 

Procedura: 

• Jeżeli poniżej diagramu znajduje się suwak, 

należy kliknąć niebieską strzałę i ustawić 

wyświetlanie danego okresu czasu poprzez 

przytrzymanie lewego przycisku myszy.  

• Jeżeli strzałka i ikona daty znajdują się poniżej diagramu, należy ustawić datę przy 

pomocy ikon strzałek lub kalendarza:  

– Aby ustawić datę przy pomocy ikon ze 

strzałkami, należy przeglądać kalendarz 

do przodu  i do tyłu , aby wybrać 

wymaganą datę.  

– Aby wybrać określoną datę przy 

pomocy kalendarza, należy kliknąć datę 

pomiędzy ikonami strzałek i wybrać 

wymaganą datę.  

• Jeżeli pomiędzy ikonami strzałek znajduje 

się rozwijane menu, w celu wybrania 

wyświetlanego wykresu należy użyć strzałek.  

5.1.1 Zapisywanie danych diagramu 

Dane diagramu można zapisać w formie pliku CSV.  

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Jeśli w prawej dolnej części diagramu widoczne jest koło zębate , należy 

naprowadzić na nie kursor myszy i wybrać  w rozwijanym menu.  

2. Jeżeli w prawej części poniżej diagramu znajdują się dwie ikony, należy wybrać jedną 

ikonę.  

3. Wybierz opcję Zapisz.  

4. Wybierz katalog docelowy.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  
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5.1.2 Drukowanie danych diagramu 

1. Przesuń wskaźnik myszy  w prawą dolną część diagramu.  

 co spowoduje wyświetlenie rozwijanego menu. 

2. Wybierz ikonę  a następnie opcję Drukuj.  

3. Wybierz żądaną drukarkę i wybierz Drukuj.  

5.1.3 Powiększanie widoku 

• Jeżeli ikona  jest widoczna po prawej stronie u dołu diagramu, należy przesunąć 

wskaźnik myszy na ikonę  i kliknąć opcję .  

• Jeżeli w prawej części poniżej diagramu znajdują się dwie ikony, należy wybrać ikonę .  

5.2 Sortowanie listy systemów 

Domyślnie, lista systemów jest ułożona w kolejności rosnącej, zgodnie z produkcją energii 

określonego systemu. Można także ustawiać kolejność listy według innych wartości oraz 

w kolejności zmniejszającej się. 

Procedura: 

1. Należy wybrać opcje Wybór instalacji fotowoltaicznej>Lista instalacji 

fotowoltaicznej na stronie oraz w menu wyboru.  

2. Należy wybrać wymagane kryteria segregowania:  

• Aby wybrać listę przy zastosowaniu innej wartości, należy kliknąć jedną z innych 

niebieskich wartości w nagłówku.  

• W celu ustawienia listy według kolejności zmniejszającej, należy kliknąć ponownie 

na niebieską wartość w nagłówku.  

5.3 Ustawianie opcji na stronie inwertera 

Na stronie „Mój system Webconnect” > Inwerter > Wybór urządzenia, dostępne są 

następujące opcje ustawień: 
 

 

Rysunek 2: Układ obszaru ustawień na stronie Inwerter 

Pozycja Znaczenie 

A Obszar wybierania wskazanych inwerterów. W tym celu konieczne jest 

odznaczenie pola wyboru.  

Należy odznaczyć pole Automatyczny wybór. 



SMA Solar Technology AG 5 Ustawienia strony 

Instrukcja użytkownika SPortalWebcon-BA-pl-13 31 

Pozycja Znaczenie 

B Pole automatycznego wyboru wszystkich inwerterów w obszarze (A). Jeżeli 

zostanie zaznaczone pole wyboru, to wszystkie inwertery na obszarze (A) 

zostaną zaznaczone automatycznie a funkcja ręcznego wyłączania będzie 

wyłączona. 

5.4 Publikowanie stron Sunny Portal 

5.4.1 Strony do opublikowania 

Użytkownik może opublikować następujące strony menu „Mój system Webconnect”:  

• Ogólne informacje o systemie  

• Profil systemu  

• Energia i moc  

• Porównanie w skali rocznej  

5.4.2 Udostępnianie stron do oglądania w witrynie 

Sunny Portal 

Jeżeli użytkownik udostępni w witrynie Sunny Portal strony do oglądania, mogą one być 

widziane przez innych użytkowników tej witryny. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz daną stronę pośród opcji wyboru strony i menu.  

2. W obszarze Treści, w dolnej części, wybierz opcje Konfiguracja – „Nazwa strony”.  

3. W obszarze Aprobata zaznacz pole wyboru Opublikuj także w witrynie 

www.sunnyportal.com.  

4. W celu wysłania strony pocztą elektroniczną, wybierz opcję Wyślij stronę pocztą 

elektroniczną, wpisz adres poczty elektronicznej odbiorcy, wybierz opcję Wyślij 

pocztą elektroniczną i kliknij ikonę .  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

 Ikona  zostanie wyświetlona na stronie i w menu woboru obok nazwy 

opublikowanej strony. 

5.4.3 Udostępnianie stron w Internecie 

Każdej ze stron witryny Sunny Portal jest przypisany określony adres internetowy. 

Można wykorzystać te adresy do zamieszczenia hiperłącza do swojej strony Sunny Portal 

w innych witrynach. 
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Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz daną stronę pośród opcji wyboru strony i menu.  

2. Na obszarze treści wybierz opcje Konfiguracja - „Nazwa strony”.  

3. W celu wyświetlenia podglądu strony, należy wybrać opcję Otwórz stronę 

w nowym oknie.  

4. Przekopiuj adres strony internetowej z pola Adres internetowy strony do schowka.  

5. Przekopiuj adres internetowy ze schowka do programu służącego do tworzenia stron 

internetowych (np. Microsoft Office FrontPage) lub zintegruj ją ze swoją własną witryną 

internetową przy wykorzystaniu tzw. inline frame - mechanizmu osadzenia jednej strony 

internetowej w drugiej.  
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6 Monitoring systemu fotowoltaicznego 

6.1 Opcje monitoringu systemu fotowoltaicznego 

Monitoring Opcja w witrynie Sunny Portal Patrz 

Zdarzenia 

systemowe 

Rejestr systemu fotowoltaicznego 

Możliwe jest wyświetlanie komunikatów 

dotyczących zdarzeń systemowych. 

Rozdział 6.2 

 Konfiguracja raportu  

Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości 

elektroniczne dotyczące zdarzeń w jego systemie. 

Rozdział 6.3 

Produkcja, moc 

i ilość CO2, której 

wyprodukowania 

uniknięto 

Konfiguracja raportu 

Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości 

elektroniczne z danymi jego systemu. 

 

Produkcja 

inwertera 

Porównanie inwerterów 

Użytkownik zostanie powiadomiony za 

pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli 

określona produkcja jednego z inwerterów 

będzie niższa od średniej produkcji wszystkich 

inwerterów. Wykorzystanie tej funkcji wymaga 

obecności co najmniej dwóch inwerterów 

w systemie.  

Wymóg dotyczący wyświetlania 

porównania inwerterów: 

☐  Witryna Sunny Portal użytkownika musi 

zawierać co najmniej dwa inwertery.  

Rozdział 6.6 

Łączność pomiędzy 

inwerterami 

i witryną 

Sunny Portal 

Monitorowanie łączności 

Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą 

elektroniczną, jeśli nie będzie można połączyć 

się z inwerterem przez okres 24 godzin. 

Rozdział 6.5 
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6.2 Dziennik logowania systemu fotowoltaicznego 

6.2.1 Pobieranie i filtrowanie komunikatów 

Komunikaty służą na przykład do określenia zakłóceń w systemie użytkownika. W zależności 

od roli użytkownika, będzie on mógł tylko wyświetlać komunikaty dotyczące jego grupy 

użytkowników. Do rejestru systemu fotowoltaicznego są wpisywane komunikaty dotyczące: 

• Systemu  

• Inwertera  

• Urządzenia komunikacyjnego  

• Sunny Portal  

Dostępne są następujące rodzaje informacji, w kolejności rosnącej, zgodnie z ważnością 

zdarzenia: 

 

Typ komunikatu  Znaczenie 

Informacja Wyświetla zdarzenia służące celom informacyjnym 

Ostrzeżenie  Wyświetla zdarzenia jako ostrzeżenie jeśli wystąpi nieznane 

zdarzenie podczas pracy. 

Zakłócenie Wyświetla zdarzenia jako zakłócenia jeżeli działanie jest czasowo 

wyłączone. Zaraz po zakończeniu zakłócenia, praca jest 

wznawiana automatycznie. 

Błąd Wyświetla zdarzenia jako błędy jeśli praca jest stale nieaktywna. 

Nie można automatycznie wznowić pracy. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Wczytywanie wiadomości 

• Wybierz opcję „Mój system Webconnect” > Rejestr Systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w wybieranym menu.  

Filtrowanie komunikatów 

W rejestrze systemu fotowoltaicznego można ograniczyć wczytywanie wiadomości tylko do 

określonych komunikatów. Procedura: 

1. Wybierz opcję Rejestr systemu fotowoltaicznego na stronie i w wybieranym menu.  

2. W celu odfiltrowania wiadomości, należy ustawić jeden lub więcej następujących filtrów:  
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Pole do wprowadzania danych 

lub rozwijana lista 

Znaczenie 

Przejdź do • Aby wyświetlić komunikaty do pewnej daty, 

należy wprowadzić datę. Wskazówka: kliknij 

ikonę kalendarza i wybierz datę w kalendarzu. 

Status Status komunikatu wskazuje, czy użytkownik 

potwierdził już komunikat (patrz rozdział 6.2.2).  

• Aby wyświetlić wszystkie niepotwierdzone 

komunikaty, należy zaznaczyć opcję 

Niezatwierdzony.  

• Aby wyświetlić wszystkie potwierdzone 

komunikaty, należy wybrać opcję 

Zatwierdzony.  

• W celu wyświetlania zarówno potwierdzonych 

jak i niepotwierdzonych komunikatów, wybierz 

opcję Wszystkie. 

System/Urządzenia • W celu wyświetlenia witryny Sunny Portal, 

systemu i komunikatów urządzeń, wybierz opcję 

Wszystkie.  

• Aby wyświetlić komunikaty witryny Sunny Portal, 

wybierz opcję Portal.  

• Aby wyświetlić komunikaty systemu, należy 

wybrać opcję System fotowoltaiczny.  

• Aby wyświetlić komunikaty dotyczące urządzeń, 

wybierz urządzenie, które Cię interesuje. 

Liczba komunikatów na stronie • Wybierz liczbę komunikatów, które mają być 

wyświetlane. 

Typ • Aby wyświetlić komunikaty określonego typu, 

należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 

Informacja, Ostrzeżenie, Niepowodzenie 

lub Błąd. 

6.2.2 Potwierdzanie komunikatów 

Można potwierdzić komunikaty, aby oznaczyć je jako przeczytane.  

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Standardowego użytkownika, Instalatora 

lub Administratora (patrz rozdział 10.1 „Role użytkowników i uprawnienia 

użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  
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Procedura: 

1. Wybierz opcję „Mój system Webconnect" > Rejestr Systemu fotowoltaicznego na stronie i 

w wybieranym menu.  

2. Aby potwierdzić indywidualne komunikat, wybierz ikonę  w wierszu komunikatów oraz 

kolumnę Potwierdź.  

3. W celu potwierdzenia kilku komunikatów, zaznacz wymagane komunikaty:  

• Aby zaznaczyć poszczególne komunikaty, należy wybrać odpowiednie pola wyboru po 

lewej stronie komunikatów.  

• W celu oznaczenia wszystkich komunikatów, oznacz pole wyboru Zaznacz 

wszystkie.  

4. Wybierz opcję Prześlij.  

6.3 Raporty 

6.3.1 Przegląd raportów 

Raporty to dokumenty zawierające dane systemowe lub zdarzenia systemowe. Można dokonać 

skonfigurowania treści, która ma być uwzględniona w raporcie i zlecić, by były one wysyłane 

przez witrynę Sunny Portal za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostępne są następujące 

rodzaje raportów:  

• Raporty informacyjne: Zawierają dane systemowe i wysyłane do użytkownika 

w regularnych odstępach czasu.  

• Raporty o zdarzeniach powiadamiają użytkownika, jeżeli w systemie wystąpią 

określone zdarzenia.  

 

Raport Możliwa treść 

Codzienny raport informacyjny • Dzienna produkcja (kWh)  

• Zwrot w dniu dzisiejszym  

• Ilość CO2, której uniknięto w dniu dzisiejszym (kg)  

• Diagram Bilansu energii na dany dzień* 

Miesięczny raport informacyjny • Miesięczna produkcja (kWh)  

• Miesięczny zwrot  

• Ilość CO2, której uniknięto (kg)  

• Diagram Bilansu energii na miesiąc* 

Raport o zdarzeniach • Informacje  

• Ostrzeżenia  

• Błąd 

 * Wyświetlany jedynie dla systemów z aplikacją Sunny Boy Smart Energy jeżeli raport jest wysyłany 

w pliku PDF. 

 



SMA Solar Technology AG 6 Monitoring systemu fotowoltaicznego 

Instrukcja użytkownika SPortalWebcon-BA-pl-13 37 

6.3.2 Tworzenie raportów informacyjnych 

Można utworzyć trzy codzienne raporty informacyjne i trzy raporty miesięczne o różnej treści. 

Witryna Sunny Portal wysyła użytkownikowi raporty informacyjne po przetworzeniu wszystkich 

danych z dnia poprzedniego. Miesięczne raporty informacyjne są wysyłane natychmiast, kiedy 

witryna Sunny Portal przetworzy wszystkie dane na ostatni dzień miesiąca. 

Wymagania: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

 

 Konieczne jest wprowadzenie współczynnika ilości CO2, którą dało się uniknąć 

(patrz rozdział 7.9 „Wprowadzanie stopnia ograniczenia emisji CO2”, str. 48).  

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Konfiguracja raportu na stronie i w menu wyboru.  

2. W rozwijanej liście Konfiguracja raportu należy wybrać opcję Codzienny raport 

informacyjny lub Miesięczny raport informacyjny.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

4. W obszarze Aktywacja raportu, zaznacz pole wyboru Aktywny.  

5. W pole Adres poczty elektronicznej w obszarze Odbiorca wpisz adresy poczty 

elektronicznej odbiorców. W przypadku wielu adresów poczty elektronicznej, należy je 

rozdzielać przecinkami. Liczba znaków w polu do wprowadzania danych jest 

ograniczona. Oznacza to, że można wprowadzić tylko pewną liczbę adresów poczty 

elektronicznej.  

6. W polu Wyślij raport o godzinie w obszarze Odstęp czasowy, należy określić 

godzinę, od której ma być wysyłany raport.  

7. W polu Wybierz kanały w obszarze Treść, należy zaznaczyć treść, która ma być 

wyświetlana na liście elektronicznej.  

8. W polu Wyślij raport jako w obszarze Treść wybierz format, w jakim witryna Sunny 

Portal ma wysłać raport.  

9. Aby wysłać raport testowy pod podany adres poczty elektronicznej wybierz opcję 

Wyślij raport testowy.  

10. Wybierz opcję Zapisz. 

6.3.3 Konfigurowanie raportów o zdarzeniach 

Możliwe jest skonfigurowanie trzech raportów o zdarzeniach o różnej treści. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  
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Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Konfiguracja raportu na stronie i w menu wyboru.  

2. W rozwijanym menu Konfiguracja raportu wybierz raport o zdarzeniu.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

4. Na obszarze Aktywacja raportu, zaznacz pole wyboru Aktywny.  

5. W polu Adres poczty elektronicznej w obszarze Odbiorca wpisz adresy poczty 

elektronicznej odbiorców. W przypadku wielu adresów poczty elektronicznej, należy je 

rozdzielać przecinkami. Liczba znaków w polu do wprowadzania danych jest 

ograniczona. Oznacza to, że można wprowadzić tylko pewną liczbę adresów poczty 

elektronicznej.  

6. Skonfiguruj ustawienia w obszarze Odstęp czasowy:  

• Aby otrzymywać cogodzinną wiadomość elektroniczną z raportem o zdarzeniach, 

należy zaznaczyć opcję Co godzinę.  

• Aby otrzymywać codzienną wiadomość elektroniczną z raportem o zdarzeniach, należy 

aktywować opcję Codziennie; ponadto z rozwijanej listy należy wybrać godzinę, 

o której użytkownik ma otrzymywać wiadomość elektroniczną.  

7. Skonfiguruj ustawienia w obszarze Treść:  

• Zaznacz pola wyboru dla potrzebnych komunikatów. W każdym przypadku można 

wybrać maksymalnie trzy rodzaje zdarzeń w witrynie Sunny Portal i w systemie: 

Informacje, ostrzeżenia, błędy.  

• W obszarze Wyślij raport jako wybierz format, w jakim witryna Sunny Portal ma 

wysłać raport.  

• W obszarze Ogranicz komunikaty w jednym raporcie użyj rozwijanej listy by 

wybrać maksymalną liczbę wiadomości, które są wyświetlane na liście elektronicznej.  

• Jeśli użytkownik chce, by wysyłano raporty nawet jeśli nie było nowych zdarzeń, należy 

zaznaczyć pole wyboru Wysyłaj puste raporty jeżeli nie ma informacji 

o nowych zdarzeniach.  

8. Aby wysłać raport testowy pod podany adres poczty elektronicznej wybierz opcję 

Wyślij raport testowy.  

9. Wybierz opcję Zapisz.  

6.3.4 Wsteczne generowanie raportu 

Możliwe jest utworzenie dla określonej daty z przeszłości. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Konfiguracja raportu na stronie i w menu wyboru.  

2. Wybierz wymagany raport w rozwijanej liście Konfiguracja raportu.  
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3. Wprowadź w pole Data raportu znajdującym się w obszarze Ręcznego 

generowania raportów datę, kiedy ma być utworzony raport. Wskazówka: kliknij 

ikonę kalendarza i wybierz datę w kalendarzu.  

4. Wybierz opcję Generuj.  

 Zostanie wyświetlony komunikat o udanym utworzeniu raportu.  

6.4 Przegląd strony monitoringu systemu 

Strona „Mój system Webconnect” > Monitoring system PV składa się z obszarów 

Monitorowanie łączności oraz Porównanie inwerterów. 

Obszar monitorowania łączności  

Funkcja monitorowania łączności pokazuje aktualny status łączności pomiędzy inwerterami 

i witryną Sunny Portal. W razie braku dostępu do inwertera, witryna Sunny Portal prześle 

wiadomość elektroniczną (patrz rozdział 6.5 „Ustawienie monitorowania łączności”, str.40).  

Stan monitorowania łączności jest wyświetlany w witrynie Sunny Portal przy pomocy 

następujących ikon: 

 

Symbol Status Objaśnienie 

 

Nieaktywna Nie ustawiono monitorowania łączności 

(patrz rozdział 6.5 „Ustawienie monitorowania 

łączności”, str.40). 

 

OK W łączności z inwerterami nie występują błędy. 

Wyświetlany jest czas ostatniego kontaktu. 

 

Błąd Przerwana łączność z inwerterami.  

Należy użyć hiperłącza Szczegóły, aby uzyskać 

szczegółowe informacje o godzinie ostatniego 

kontaktu. Błąd będzie występować do momentu 

jego usunięcia. Jeżeli błąd nie zostanie 

naprawiony, witryna Sunny Portal prześle kolejną 

wiadomość z przypomnieniem w ciągu trzech dni 

od wysłania pierwszej wiadomości. 

 

Wysyłanie 

elektronicznej 

wiadomości 

z przypomnieniem 

jest włączone. 

Kliknij ikonę dzwonka, aby zatrzymać wysyłanie 

przypomnień o aktualnym błędzie. Jeżeli wystąpi 

nowy błąd, zostanie wysłana przypominająca 

wiadomość elektroniczna. 
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Obszar porównywania inwerterów 

Wymóg dotyczący wyświetlania tego obszaru: 

 System musi zawierać co najmniej dwa inwertery.  

Portal Sunny Portal potrafi rozpoznać straty w produkcji poprzez zastosowanie opcji porównywania 

inwerterów. Jeżeli określona produkcja jednego inwertera różni się istotnie od średniej produkcji 

wszystkich inwerterów, witryna Sunny Portal może powiadomić użytkownika poprzez wiadomość 

elektroniczną (patrz rozdział 6.6 „Ustawienie porównania inwerterów”, str. 41). 

 

Symbol Status Objaśnienie 

 

Nieaktywny Porównanie inwerterów nie jest aktywowane 

(patrz rozdział 6.6 „Ustawienie porównania 

inwerterów”, str. 41). 

 

OK Określona produkcja każdego inwertera mieści się 

w zakresie średniej produkcji wszystkich 

inwerterów. Wyświetlana jest całkowita produkcja 

wszystkich inwerterów w minionym dniu. 

 

Błąd W przypadku co najmniej jednego 

monitorowanego inwertera określona produkcja 

nie mieści się w zakresie średnich produkcji 

wszystkich inwerterów. Użyj hiperłącza 

Szczegóły, by zyskać dostęp do następujących 

informacji: 

• Określona produkcja danych inwerterów 

• Średnia wartość wszystkich monitorowanych 

inwerterów 

6.5 Ustawienie monitorowania łączności 

System monitorowania łączności może wysyłać powiadomienia pocztą elektroniczną jeżeli nie 

można było się połączyć z inwerterem w ciągu 24 godzin. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcję „Mój system Webconnect" > Monitoring systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru.  

2. Wybierz „Ustawienia w obszarze Monitorowanie łączności.  

 Powoduje to otwarcie strony Monitorowanie konfiguracji łączności.  
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3. W celu uruchomienia monitorowania łączności należy zaznaczyć pole wyboru 

Aktywne i wpisać adres poczty elektronicznej odbiorców w polu Odbiorca. 

W przypadku wielu adresów poczty elektronicznej należy je rozdzielać przecinkami.  

4. W celu wyłączenia monitorowania łączności należy odznaczyć pole wyboru Aktywne.  

5. Wybierz opcję Zapisz. 

6.6 Ustawienie porównania inwerterów 

Portal Sunny Portal potrafi rozpoznać potencjalne straty w produkcji poprzez zastosowanie 

opcji porównywania inwerterów. Jeżeli określona produkcja inwertera różni się istotnie od 

średniej produkcji wszystkich inwerterów, witryna Sunny Portal może powiadomić użytkownika 

poprzez wiadomość elektroniczną. Porównanie inwerterów zostanie wyświetlone tylko jeśli 

w systemie Sunny Portal występuje więcej niż jeden inwerter. 

Wymagania: 

 Witryna Sunny Portal użytkownika musi obejmować co najmniej dwa inwertery.  

 Moc zespołu fotowoltaicznego inwerterów musi być skonfigurowana 

(patrz rozdział 8.4 „Wprowadzanie mocy panelu PV”, str. 54).  

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcję „Mój system Webconnect " > Monitoring systemu 

fotowoltaicznego na stronie i w menu wyboru.  

2. Wybierz „Ustawienia w obszarze Porównanie inwerterów.  

 Powoduje to otwarcie strony Konfiguracja porównania inwerterów.  

3. W celu uruchomienia porównania inwerterów monitorowania łączności należy 

zaznaczyć pole wyboru Aktywne i wpisać adresy poczty elektronicznej odbiorców 

w polu Odbiorca. W przypadku wielu adresów poczty elektronicznej należy je 

rozdzielać przecinkami.  

4. W celu wyłączenia porównywania inwertera należy odznaczyć pole wyboru Aktywne.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  
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7 Ustawienia systemu 

7.1 Wprowadzanie właściwości obwodu 

Obwód oznacza grupę połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych. System zazwyczaj 

składa się z wielu obwodów. Każdy obwód ma określone właściwości, np. odchylenie na 

południe (azymut) lub kąt nachylenia dachu. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. Aby dodać nowy obwód, wybierz opcję Dodaj obwód.  

 Otwiera się menu ustawienia obwodu.  

4. W celu skopiowania poprzedniego ustawionego obwodu:  

• W wierszu obwodu i w kolumnie Edytuj, należy wybrać opcję .  

• W kolumnie Edytuj kopiowanego wiersza obwodu należy wybrać ikonę .  

 Otwiera się menu ustawienia obwodu.  

5. Opisz właściwości obwodu:  

 

Pole do wprowadzania 

danych lub rozwijana lista 

Objaśnienie 

Oznaczenie Nazwa obwodu, np. Obwód 1 

Producent Producent modułu fotowoltaicznego 

Typ modułu W zależności od wybranego producenta wyświetlane są 

różne typy modułów na rozwijanej liście. 

Moc modułu Wartości te są wprowadzone automatycznie po dokonaniu 

wyboru typu modułu. Wartości te można zmienić przy 

pomocy  lub klawiszy strzałek na klawiaturze. 
Powierzchnia modułu 

Wydajność 

Liczba modułów Liczba modułów fotowoltaicznych wchodzących w skład 

obwodu. 
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Pole do wprowadzania 

danych lub rozwijana lista 

Objaśnienie 

Azymut Kąt azymutowy wskazuje, o ile stopni powierzchnia 

modułu jest odległa w stosunku do kierunku południowego. 

• W pole należy wpisać odchylenie powierzchni 

modułu od kierunku zachodniego, wyrażone w 

stopniach. Należy wpisać wartość ujemną (np. − 20) 

dla odchylenia w kierunku wschodnim i wartość 

dodatnią (np. 20) dla odchylenia w kierunku 

zachodnim.  

• Jeśli powierzchnia modułów automatycznie śledzi 

słońce, należy zaznaczyć pole wyboru Śledzenie. 

Kąt nachylenia Kąt nachylenia wskazuje podane w stopniach nachylenie 

powierzchni modułu od pozycji poziomej. W niektórych 

systemach, powierzchnie modułu są optymalnie 

dopasowane według szerokości geograficznej. 

W Niemczech, optymalna orientacja wynosi 30 stopni 

od poziomu. 

• W polu tekstowym wpisz liczbę stopni o jaką 

powierzchnia modułu odbiega od orientacji poziomej. 

• Jeżeli powierzchnie modułu są optymalnie 

dostosowane, w zależności od szerokości 

geograficznej, aktywuj pole wyboru Zoptymalizowany. 

Opis • Wprowadź komentarze. 

 

6. Wybierz opcję Prześlij.  

7. Wybierz opcję Zapisz.  

7.2 Zmiana danych systemu 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia danych systemu fotowoltaicznego.  

4. Wprowadź wymagane zmiany do danych systemowych.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  
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7.3 Zmiana nazwy systemu  

Można zmienić nazwę systemową wprowadzoną w trakcie rejestracji systemu. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Wymóg nazwy systemu: 

 Nazwa systemu może liczyć maksymalnie 30 znaków.  

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia danych systemu fotowoltaicznego.  

4. Wprowadź daną nazwę w pole Nazwa.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.4 Ustawienie znamionowej mocy systemu 

7.4.1 Ręczne wprowadzanie znamionowej mocy systemu 

Moc systemu fotowoltaicznego to łączna maksymalna moc wszystkich modułów 

fotowoltaicznych. Dane o specyfikacji znamionowe mocy można uzyskać od instalatora.  

Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego jest wymagana do wyświetlania następujących danych:  

• Określona produkcja systemu fotowoltaicznego  

• Średnia oczekiwana produkcja  

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia danych systemu fotowoltaicznego.  

4. Wpisz moc systemu w pole Moc systemu fotowoltaicznego.  

5. W celu ustawienia producenta modułów fotowoltaicznych wybierz producenta 

z rozwijanej listy Producent.  

6. Wybierz typy modułów na rozwijanej liście Moduł, aby ustawić typy modułów.  

7. Wybierz opcję Zapisz.  
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7.4.2 Automatyczne wyliczenie znamionowej mocy systemu 

Znamionowa moc systemu to suma mocy wszystkich modułów fotowoltaicznych. Można ją 

obliczyć automatycznie z danych we właściwościach urządzenia.  

Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego jest wymagana do wyświetlania następujących danych: 

• Określona produkcja systemu fotowoltaicznego  

• Średnia oczekiwana produkcja  

Wymagania: 

 Konieczne jest wprowadzenie mocy wszystkich paneli fotowoltaicznych wszystkich 

inwerterów (patrz rozdział 8.4 „Wprowadzanie mocy panelu PV”, str. 54).  

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się strona ustawień danych systemu fotowoltaicznego.  

4. W obszarze Moc należy zaznaczyć pole wyboru Oblicz wydajność systemu 

fotowoltaicznego na podstawie właściwości urządzeń.  

 Wyświetlana jest obliczona znamionowa moc systemu.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.5 Zmiana opisu systemu 

Do opisu można wpisać ważne cechy systemu. Tekst jest wyświetlany na stronie 

profilu systemu fotowoltaicznego.  

Edytor obsługuje tylko tekst, bez znaków oraz znaczników HTML. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia danych systemu fotowoltaicznego.  

4. Wpisz opis w obszar Opis.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  
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7.6 Zmiana operatora systemu  

Operatorem jest osoba fizyczna lub prawna, która ma prawa własności do systemów 

wytwarzających energię, np. do celów gospodarczych. Operator może wydzierżawić użycie 

systemu bez konieczności bycia właścicielem.  

Nazwa operatora jest wyświetlana na stronie Profil systemu fotowoltaicznego. 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Operator.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się strona ustawień danych operatora fotowoltaicznego.  

4. Wpisz dane operatora.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.7 Zmiana/usuwanie wyglądu systemu 

Wygląd systemu to wygląd na stronie i w wyborze tekstu obok pozycji menu 

„Mój system Webconnect”. 
 

 
Rysunek 3: Obraz systemu fotowoltaicznego 

 

Użytkownik może zmienić systemowy obraz systemu na obraz systemu zdefiniowanym przez 

użytkownika. Obraz zdefiniowany przez użytkownika będzie także wyświetlany w 

następujących miejscach: 

• Strona profilu urządzenia fotowoltaicznego  

• Jeśli są opublikowane strony dla witryny Sunny Portal, będzie to widoczne na liście 

opublikowanych systemów w portalu www.SunnyPortal.com. 

W galerii witryny Sunny Portal można zapisać kilka obrazów. Umożliwia to łatwą zmianę 

obrazu systemu i dostęp do obrazów na różnych komputerach. 
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Zmiana obrazu systemu 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Wymogi obrazu systemu: 

 Maksymalny rozmiar medium 500 kB  

 Możliwe formaty obrazy systemu: JPG, PNG, GIF  

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się strona ustawień danych systemu fotowoltaicznego.  

4. W obszarze Obraz systemu fotowoltaicznego, wybierz opcję Załaduj obraz.  

5. Wybierz wymagany obraz z jednego ze swoich katalogów.  

6. Wybierz opcję Otwórz.  

7. Aby zmienić wielkość obrazu systemu, należy przesunąć szare kwadraty przy pomocy myszki.  

8. W celu wybrania części obrazu, kliknij obraz systemu i przesuwaj go przytrzymując lewy 

klawisz myszy.  

9. Wybierz opcję Zapisz.  

10. W celu zapisania obrazu w galerii, pobierz do galerii obraz w następujący sposób:  

• Wybierz opcję Wybierz z galerii.  

• Wybierz opcję Wyślij.  

• Wybierz opcję Przeglądaj.  

• Wybierz wymagany obraz z jednego ze swoich katalogów.  

• Wybierz opcję Załaduj wybrany plik.  

• Zamknij okno galerii.  

 Obraz pozostaje zapisany w galerii.  

11. Aby pobrać obraz spośród obrazów w galerii jako obraz systemu, wybierz opcję 

Wybierz z galerii.  

12. Kliknij dwa razy wymagany obraz.  

13. Wybierz opcję Zapisz.  
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7.7.1 Usuwanie zdefiniowanego przez użytkownika 

wyglądu systemu  

Jeżeli obraz zdefiniowany przez użytkownika zostanie wymazany, witryna Sunny Portal 

wyświetli domyślny obraz systemu. 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony. 

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia danych systemu fotowoltaicznego. 

4. Wybierz opcję Bez obrazu systemu fotowoltaicznego w obszarze 

Obraz systemu fotowoltaicznego.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.8 Wprowadzanie taryfy zasilania 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Parametry.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia parametrów.  

4. Na obszarze Zwrot, wpisz taryfę zasilania przeliczaną na kWh w polu Zwrot/waluta. 

Jednocześnie wybierz wymaganą walutę na towarzyszącej rozwijanej liście.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.9 Wprowadzanie stopnia ograniczenia emisji CO2 

Wskaźnik CO2 wskazuje ilość CO2 wytwarzanego w trakcie produkcji jednej kilowatogodziny. 

Wskaźnik CO2 może się różnić w zależności od operatora sieci energetycznej. W celu 

określenia współczynnika CO2 dla jednej kilowatogodziny energii elektrycznej skontaktuj się 

z operatorem sieci elektrycznej.  

Witryna Sunny Portal wymaga wartości współczynnika CO2, aby obliczyć ile CO2 nie zostało 

wygenerowane dzięki produkcji energii przez system użytkownika.  
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Ilość unikniętej produkcji CO2 można wyświetlić na podanych stronach: 

• Strona profilu urządzenia fotowoltaicznego  

• Dzienny raport informacyjny lub Miesięczny raport informacyjny 

(patrz rozdział 6.3 „Raporty”, str. 36).  

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w wyborze menu strony.  

2. Wybierz zakładkę Parametry.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia parametrów.  

4. W odpowiednim polu na obszarze Współczynnik, należy wpisać współczynnik CO2 

lub kliknąć sterowaniem suwaka i przytrzymać przyciśnięty lewy klawisz myszy, aby ustawić 

współczynnik CO2.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

7.10 Automatyczne wyliczenie przewidywanej 

rocznej produkcji 

Portal Sunny Portal może wyświetlać w tabeli, jak będzie rozłożona produkcja systemu 

w poszczególnych miesiącach roku. 

Przewidywana roczna produkcja systemu jest obliczana z określonej rocznej produkcji 

(kWh/kWp) w lokalizacji systemu.  

Określoną roczną produkcję można uzyskać w oparciu o mapy nasłonecznienia. Witryna 

PORTAL SUNNY nie uwzględnia lokalnych warunków, takich jak zacienienie lub ustawienie 

systemu fotowoltaicznego. 

Wymagania: 

 Należy wpisać moc systemu (patrz rozdział 7.4).  

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Parametry.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia parametrów.  
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4. W obszarze Oczekiwana produkcja, w polu Określona roczna produkcja, 

należy wpisać określoną roczną produkcję.  

 Przewidywana roczna produkcja jest wyświetlana w polu Przewidywana 

roczna produkcji.  

5. W celu aktywacji konfiguracji średniej oczekiwanej produkcji na stronach Energia 

i moc oraz Roczne porównanie, należy zaznaczyć pole wyboru Miesięczne 

rozmieszczenie można skonfigurować w diagramach.  

6. Wybierz opcję Zapisz.  

7.11 Ustawianie rozłożonej dystrybucji miesięcznej 

przewidywanej produkcji rocznej 

Miesięczna dystrybucja pokazuje w jaki sposób roczna produkcja roczna rozkłada się w 

poszczególnych miesiącach roku.  

Dostępne są następujące opcje:  

• Ustawienie określania miesięcznej dystrybucji przez witrynę Sunny Portal  

• Ręczne ustawianie dystrybucji miesięcznej  

Ustawienie określania miesięcznej dystrybucji przez witrynę 

Sunny Portal 

Wymagania: 

 Konieczne jest wprowadzenie lokalizacji (patrz rozdział 7.2 „Zmiana danych 

systemu”, str. 43)  

 Konieczne są informacje o przewidywanej, obliczonej produkcji rocznej (patrz rozdział 

7.10 „Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej produkcji”, str. 49).  

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w menu wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Parametry.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia parametrów. 

4. W obszarze Oczekiwana produkcja, wybierz opcję Zaproponuj miesięczną 

dystrybucję.  

 Miesięczna dystrybucja jest wyświetlana w tabeli zawierającej nazwy miesięcy.  

5. W celu wyświetlenia przeciętnej oczekiwanej produkcji oraz miesięcznej dystrybucji 

w diagramach na stronie Roczne porównanie oraz Energia i moc, należy 

zaznaczyć pole wyboru Wyświetl roczną dystrybucję w porównaniu 

rocznym oraz energię i moc.  
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6. W celu aktywacji konfiguracji średniej oczekiwanej produkcji na stronach Roczne 

porównanie oraz Energia i moc, należy zaznaczyć pole wyboru Miesięczne 

rozmieszczenie można skonfigurować w diagramach.  

Ręczne ustawienie dystrybucji miesięcznej 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego na 

stronie i w wyborze menu strony.  

2. Wybierz zakładkę Parametry.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia parametrów.  

4. W obszarze Oczekiwana produkcja, w polach w tabeli z miesiącami należy wpisać 

wartość procentową [%].  

5. W celu wyświetlenia przewidywanej rocznej produkcji i miesięcznej dystrybucji 

w diagramach na stronie Roczne porównanie oraz Energia i moc, należy zaznaczyć pole 

Wyświetl roczną dystrybucję w porównaniu rocznym oraz energię i moc.  

6. W celu aktywacji konfiguracji przewidywanej rocznej produkcji na stronach Roczne 

porównanie oraz Energia i moc, należy zaznaczyć pole wyboru Miesięczne 

rozmieszczenie można skonfigurować w diagramach.  

7. Wybierz opcję Zapisz.  

7.12 Edytowanie publikowanych danych 

Użytkownik może skonfigurować opcję udostępniania swoich danych w bazie danych 

systemów fotowoltaicznych „sonnenertrag.eu”. Dzięki dostarczeniu tych danych możesz 

uczestniczyć w udoskonalaniu bazy danych systemów fotowoltaicznych. Im większa jest liczba 

użytkownika, tym lepiej będzie witryna "sonnenertrag.eu" wskazywać oczekiwaną produkcję 

dla różnych lokalizacji. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w wyborze menu strony.  

2. Wybierz zakładkę Opublikowane dane.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia publikowania danych.  
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4. Zaznacz lub odznacz pole wyboru publikowania danych.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  
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8 Ustawienia urządzenia 

8.1 Wywołanie właściwości urządzenia 

Zakładka z właściwościami urządzeń wyświetla informacje o każdym urządzeniu. W zależności 

od ustawień i właściwości urządzenia, można wyświetlać różne właściwości urządzenia. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd urządzeń na stronie i w menu wyboru.  

2. W wierszu urządzenia i kolumnie Właściwości, wybierz .  

8.2 Wywołanie parametrów urządzenia 

Parametry urządzenia są opisywane w odpowiedniej instrukcji urządzenia. Na tej stronie 

możliwy jest odczyt parametrów urządzenia, ale nie można ich zmieniać. Jeśli chcesz zmienić 

parametry, użyj oprogramowania Sunny Explorer (patrz pomoc programu Sunny Explorer). 

Program Sunny Explorer można otrzymać bez żadnej opłaty w miejscu pobierania plików 

witryny www.SMA-Solar.com. Inwertery z funkcją Webconnect są zgodne z programem Sunny 

Explorer, wersja 1.04. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd urządzeń na stronie i w menu wyboru.  

2. W wierszu urządzenia i w kolumnie Parametry, wybierz ikonę .  

 Można odczytywać parametry na liście parametrów.  

3. W celu wyświetlenia zmian parametrów wybierz  opcję w kolumnie Historia.  

8.3 Wprowadzanie przewodów linii 

Witryna Sunny Portal może wyświetlać przewody linii, do których podłączony jest każdy 

inwerter. Przed wyświetlaniem przewodów linii należy je najpierw wprowadzić do programu. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 
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Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. W obszarze Faza, zaznacz pole wyboru przewodników linii, do których jest podłączony 

przewodnik.  

4. Wybierz opcję Zapisz. 

8.4 Wprowadzanie mocy panelu PV  

Moc panelu fotowoltaicznego to maksymalna moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do 

jednego inwertera. 

Procedura: 

• Oblicz moc panelu fotowoltaicznego przy wykorzystania właściwości obwodu 

(patrz rozdział 7.1 „Wprowadzanie właściwości obwodu”, str. 42).  

lub  

• Wprowadź moc panelu fotowoltaicznego.  

 

Firma SMA Solar Technology AG zaleca obliczanie mocy panelu fotowoltaicznego poprzez 

wykorzystanie właściwości obwodu.  

Obwód oznacza grupę połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych. Zwykle system 

składa się z wielu obwodów. Każdy obwód ma określone właściwości, np. odchylenie na 

południe (azymut) lub kąt nachylenia dachu. Jeżeli zostaną wprowadzone właściwości 

obwodów, witryna Sunny Portal może dokładnie określić moc panelu fotowoltaicznego. 

Ręczne wprowadzanie mocy panelu fotowoltaicznego 

Aby pozostać moc podłączonych paneli fotowoltaicznych, należy skontaktować się 

z instalatorem. Witryna Sunny Portal może, przy pomocy wartości panelu fotowoltaicznego, 

obliczać znamionową moc systemu (Patrz rozdział 7.4.2 „Automatyczne wyliczenie 

znamionowej mocy systemu”, str. 45). 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  
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3. Wprowadź informację Moc panelu fotowoltaicznego w obszar mocy generatora 

w polu kWp.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  

8.5 Zmiana nazwy urządzenia 

Domyślnie system podaje jako nazwę urządzenia typ urządzenia i trzy ostatnie cyfry jego 

numeru seryjnego. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Wymóg nazwy urządzenia: 

 Nazwa urządzenia systemu może liczyć maksymalnie 20 znaków.  

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości urządzenia (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia", str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. Wpisz nazwę urządzenia w pole Nazwa urządzenia.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  

8.6 Zmiana opisu urządzenia 

Można wprowadzić wybrany opis każdego urządzenia. Opis urządzenia jest wyświetlany we 

Właściwościach urządzenia. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości urządzenia (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. Wpisz opis w pole Opis.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  
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8.7 Włączanie / wyłączanie automatycznej aktualizacji 

urządzenia 

Witryna Sunny Portal może przeprowadzać automatyczną aktualizację oprogramowania 

wewnętrznego urządzeń w fotowoltaicznym systemie użytkownika. Oznacza to, że będzie 

korzystać z aktualnych rozszerzeń funkcji produktu. 

Automatyczną aktualizację można ustawić do poszczególnych urządzeń oraz do całości 

urządzeń. Kiedy użytkownik zmienia zapisane ustawienie dla jednego urządzenia, zostanie on 

zapytany, czy ustawienie to może obejmować wszystkie urządzenia.  

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości urządzenia (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. W obszarze Aktualizacje automatyczne należy zaznaczyć lub odznaczyć pole 

wyboru Automatycznie aktualizuj urządzenie.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  

 Wyświetlony zostanie komunikat zachęty.  

5. W celu zastosowania ustawienia dla wszystkich urządzeń, wybierz opcję Akceptuj.  
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9 Zarządzanie systemem 

9.1 Dodawanie inwerterów 

System Webconnect w portalu Sunny Portal może składać się z maksymalnie czterech 

inwerterów z funkcją Webconnect. Jeśli system użytkownika Webconnect w portalu Sunny 

Portal już składa się z czterech inwerterów, należy utworzyć nowy system w witrynie 

(patrz rozdział 3.1 „Rejestrowanie inwertera w Sunny Portal”, str. 11). 

Wymagania: 

 Nowy inwerter musi mieć funkcję Webconnect.  

 Nowy inwerter musi być oddany do użytku w systemie użytkownika.  

 Nowy inwerter musi być podłączony do rutera/przełącznika sieciowego oraz do 

Internetu (patrz instrukcja instalacji inwertera ze zintegrowaną funkcją Webconnect lub 

instrukcja instalacji dodawanego interfejsu Speedwire/Webconnect).  

 Konieczny jest dostęp do danych PIC i RID wszystkich inwerterów (są one podane na 

etykiecie z typem inwertera lub na naklejce w pobliżu tej etykiety).  

 Wymagany jest status Administratora (patrz rozdział 10.1 „Role użytkowników i 

uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  

Procedura: 

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com.  

2. Wybierz opcję Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

 Powoduje to otwarcie aplikacji Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Dalej.  

 Otwiera się strona Rejestracja użytkownika.  

4. Wpisz adres poczty elektronicznej w pole Adres poczty elektronicznej i Hasło.  

5. Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybór systemu fotowoltaicznego.  

6. Wybierz opcję Dodaj lub wymień urządzenia.  

7. W wierszu system i kolumnie Opcja, wybierz ikonę i kliknij opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybierz urządzenia.  

8. Wpisz PIC oraz RID nowego inwertera w pola PIC i RID.  

9. Wybierz opcję Identyfikuj.  

10. Aby dodać więcej inwerterów, należy wpisać PIC i RID dla kolejnego dodatkowego 

inwertera i wybrać opcję Identyfikuj.  

11. Wybierz opcję Dalej.  

 Zostanie wyświetlone podsumowanie.  

12. Wybierz opcję Zakończ.  



9 Zarządzanie systemem SMA Solar Technology AG 

58 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja użytkownika 

9.2 Wymiana inwertera 

Wymagania: 

 Nowy inwerter musi być urządzeniem takiego samego typu co inwerter zastępowany 

i musi mieć aktywowaną funkcję Webconnect.  

 Nowy inwerter musi być oddany do użytku w systemie użytkownika.  

 Nowy inwerter musi być podłączony do rutera/przełącznika sieciowego oraz do 

Internetu (patrz instrukcja instalacji inwertera ze zintegrowaną funkcją Webconnect 

lub instrukcja instalacji dodawanego interfejsu Speedwire/Webconnect).  

 Konieczny jest dostęp do danych PIC i RID nowego inwertera (są one podane na 

etykiecie z typem inwertera lub na naklejce w pobliżu tej etykiety).  

 Wymagany jest status Administratora (patrz rozdział 10.1 „Role użytkowników i 

uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

 Wymiana urządzenia: nie należy wymazywać starego inwertera 

Jeżeli zastępowany inwerter zostanie wymazany z witryny Sunny Portal, wszystkie dane tego inwertera 

zostaną bezpowrotnie usunięte z witryny Sunny Portal.  

• W celu zachowania danych starego inwertera w witrynie Sunny Portal, nie należy 

wymazywać starego inwertera.  

Procedura: 

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com.  

2. Wybierz opcję Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

 Powoduje to otwarcie aplikacji Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Dalej.  

 Otwiera się strona Rejestracja użytkownika.  

4. Wpisz adres poczty elektronicznej w pole Adres poczty elektronicznej i Hasło.  

5. Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Wybór systemu fotowoltaicznego.  

6. Wybierz opcję Dodaj lub wymień urządzenia.  

7. W linii systemu, którego inwertery mają być wymienione wybierz ikonę oraz Dalej.  

 Otworzy się strona Wybierz urządzenia.  

8. Wpisz parametry PIC oraz RID nowego inwertera lub nowego interfejsu 

Speedwire/Webconnect w pola PIC i RID.  

9. Wybierz opcję Identyfikuj.  

10. Aby dodać więcej inwerterów, należy wpisać PIC i RID dla kolejnego dodatkowego 

inwertera i wybrać opcję Identyfikuj.  

11. Wybierz opcję Dalej.  

 Otworzy się strona Select devices Wybierz urządzenia.  

12. W wierszu starego inwertera wybierz nowy inwerter na rozwijanej liście Wymiana na.  
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13. Wybierz opcję Dalej.  

 Zostanie wyświetlone podsumowanie.  

14. Wybierz opcję Zakończ.  

9.3 Włączanie / wyłączanie inwerterów 

W następujących przypadkach musisz odłączyć inwertery w witrynie Sunny Portal:  

• Usunąłeś inwerter ze zintegrowaną lub doposażoną wersją Webconnect ze swojego systemu.  

lub  

• Rezygnujesz z wyświetlania inwertera w witrynie Sunny Portal. Dane wyłączonego 

inwertera są zachowywane w witrynie Sunny Portal.  

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia", str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia.  

3. W celu wyłączenia inwertera w witrynie Sunny Portal odznacz pole wyboru Aktywne 

w obszarze Zbieranie danych.  

4. W celu włączenia inwertera w witrynie Sunny Portal zaznacz pole wyboru Aktywne 

w obszarze Zbieranie danych.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

9.4 Usuwanie inwerterów 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

 Dane inwertera są nieodwracalnie wymazane 

Jeżeli inwerter zostanie wymazany, wszystkie dane tego inwertera zostaną bezpowrotnie 

usunięte z witryny Sunny Portal. Dane zostaną zachowane w pamięci inwertera. Ilość danych 

zależy od wielkości pamięci inwertera.  

• Należy sprawdzić, czy wystarczające jest wyłączenie inwertera (patrz rozdział 9.3 

„Włączanie / wyłączanie inwerterów”, str. 59).  
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Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (rozdział 8.1 „Wywołanie 

właściwości urządzenia”, str. 53).  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

3. Wybierz opcję Wymaż.  

 Otworzy się okno monitu stanowiącego zabezpieczenie.  

4. W celu nieodwracalnego wymazania inwertera, należy wybrać opcję Wymaż.  

9.5 Usuwanie systemu Sunny Portal 

Jeżeli użytkownik wymaże swój system, system ten i jego dane zostaną nieodwracalnie 

wymazane a witryny Sunny Portal. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego w menu 

wyboru strony.  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

4. W obszarze Dane systemu fotowoltaicznego wybierz opcję 

Nieodwracalnie wymaż system fotowoltaiczny.  

 Otwiera się monit zabezpieczeń.  

5. W celu nieodwracalnego wymazania inwertera, należy wybrać opcję Wymaż.  
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10 Zarządzanie użytkownikami 

10.1 Role użytkowników i uprawnienia użytkowników 

w Sunny Portal 

Jeżeli użytkownik pełni funkcję Administratora, można utworzyć dalszych użytkowników 

w witrynie Sunny Portal, by mieli oni dostęp do Twojego systemu Sunny Portal. Każdemu 

użytkownikowi musisz przypisać rolę użytkownika. Rola użytkownika systemu Sunny Portal ma 

przypisane różne prawa.  

Możliwe są następujące role użytkownika:  

• Gość  

• Standardowy użytkownik  

• Instalator  

• Administrator systemu  

Ogólne uprawnienia 

 

Uprawnienia Rola 

Gość Standardowy 

użytkownik 

Instalator Administrator 

systemu 

Wyświetlanie strony ✓ ✓ ✓ ✓ 

Udostępnianie strony do 

wyświetlania w witrynie Sunny 

Portal i publikowanie strony 

✖ ✖ ✓ ✓ 

Zapisanie danych diagramu ✖ ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie/zmiana 

informacji o użytkowniku 
✖ ✓ ✓ ✓ 

Zmiana hasła Sunny Portal ✖ ✓ ✓ ✓ 

Zmiana hasła systemu ✖ ✖ ✓ ✓ 

Wyświetlanie właściwości 

urządzenia 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Wyświetlanie /zmienianie 

właściwości systemu 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Konfigurowanie modułów 

fotowoltaicznych 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Wyświetlanie/zmiana 

konfiguracji raportu 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Zmiana właściwości 

urządzenia 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 
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Uprawnienia Rola 

Gość Standardowy 

użytkownik 

Instalator Administrator 

systemu 

Wymiana/usuwanie 

urządzenia 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Wymiana systemu ✖ ✖ ✓ ✓ 

Ustawienie monitorowania 

łączności 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Ustawienie porównania 

inwerterów 
✖ 

✖ 
✓ ✓ 

Wyświetlanie rejestru 

systemu fotowoltaicznego 

i potwierdzanie wpisów 

✖ ✓ ✓ ✓ 

Import danych ✖ ✖ ✓ ✓ 

Wyświetlanie zarządzania 

użytkownikami 
✖ ✖ ✖ ✓ 

Tworzenie/wymazywanie 

użytkowników i przypisywanie 

ról użytkownikom 

✖ ✖ ✖ ✓ 

Prawa do Strony podglądu systemu 

Obszar danych systemu fotowoltaicznego: 

 

Uprawnienia Rola 

Gość Standardowy 

użytkownik 

Instalator Administrator 

systemu 

Wyświetlanie aktualnego 

stanu inwerterów 
✖ ✖ ✓ ✓ 

Wyświetlanie stanu 

porównania inwerterów 
✖ ✖ ✓ ✓ 

Wyświetlanie produkcji energii ✓ ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie wartości produkcji ✖ ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie unikniętego CO2  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie informacji 

systemu fotowoltaicznego 
✓* ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie danych 

meteorologicznych 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Wyświetlanie aktualnej mocy 

systemu fotowoltaicznego 
✖ ✖ ✓ ✓ 

 * pokazuje obraz systemu, jeśli jest dostępny. 
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Obszar podglądu produkcji: 

Uprawnienia Rola 

Gość Standardowy 

użytkownik 

Instalator Administrator 

systemu 

Wyświetlanie energii i mocy ✖ ✓ ✓ ✓ 

10.2 Tworzenie nowego użytkownika 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Zarządzanie użytkownikami na stronie 

i w wyborze menu.  

2. Wybierz opcję Nowy użytkownik...  

3. Wpisz adres poczty elektronicznej nowego użytkownika w pole Adres poczty 

elektronicznej  

4. Włącz wymaganą rolę użytkownika w obszarze Role.  

5. Wybierz opcję Zapisz.  

 Nowy użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną z danymi dostępowymi. 

10.3 Usuwanie użytkownika 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Zarządzanie użytkownikami na stronie 

i w wyborze menu.  

2. W wierszu użytkownika oraz w kolumnie Wymaż, należy wybrać opcję .  

3. Potwierdź monit dotyczący bezpieczeństwa, poprzez kliknięcie opcji Tak.  

10.4 Zmiana uprawnień użytkownika 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61).  
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Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Zarządzanie użytkownikami na stronie i w menu 

wyboru.  

2. W wierszu użytkownika oraz w kolumnie Edytuj, należy wybrać opcję .  

 Zostaną otwarte obszary Adres e-mail i Role.  

3. Włącz wymaganą rolę użytkownika w obszarze Role.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  

10.5 Zmiana informacji na temat użytkownika 

Informacje użytkownika mogą zostać wprowadzone przez każdego użytkownika. Przykładowo, 

w skład informacji na temat użytkownika wchodzi jego nazwa i adres.  

Procedura: 

1. Wybierz opcje Informacje o użytkowniku/Wylogowanie się>Informacje 

o użytkowniku na odpowiedniej stronie i przy wyborze z odpowiedniego menu.  

2. Wybierz opcję Edytuj.  

 Otwiera się menu ustawień informacji o użytkowniku.  

3. Wprowadź informacje o użytkowniku.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  
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11 Hasła 

11.1 Wybór bezpiecznych haseł 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa hasła należy uwzględnić następujące czynniki:  

• Wybieraj hasła zawierające co najmniej osiem znaków.  

• Stosuj kombinację dużych i małych liter, znaków specjalnych i liczb.  

• Nie należy stosować nazw lub popularnych słów (np. „pies” „kot”., „dom”).  

• Unikaj słów, które dotyczą Twojej osoby, takich jak imiona, nazwy zwierząt domowych, 

osobiste numery, numery identyfikacyjne lub samochodowe tablice rejestracyjne.  

• Nie powtarzaj nazw ani słów (np. „Domdom” lub „kotkot”).  

• Nie używaj kombinacji liczb ani liter w kolejności, w jakiej znajdują się na klawiaturze 

(np. „12345”, „qwerty”). 

11.2 Wymagane hasła 

11.2.1 Hasło Sunny Portal 

Hasło witryny Sunny Portal chroni użytkownika przed nieupoważnionym dostępem. 

Użytkownik może zalogować się w witrynie Sunny Portal przy użyciu hasła Sunny Portal. Jeżeli 

zarejestrujesz się w witrynie Sunny Portal, wtedy podczas rejestracji musisz utworzyć hasło 

Sunny Portal. Hasło to można zmienić (patrz rozdział 11.3.1) 

11.2.2 Hasło systemu 

Podstawowe informacje o hasłach systemu 

W koncepcji bezpieczeństwa systemów produkowanych przez SMA Solar Technology 

rozróżnia się dwie grupy użytkowników: Użytkowników i Instalatorów. Grupy 

użytkowników mają różne prawa. Domyślnie, w urządzeniach skonfigurowane są następujące 

hasła: Użytkownik = 0000, Instalator = 1111. Użytkownik będzie w stanie uzyskać 

dostęp do urządzeń swojego systemu za pośrednictwem urządzenia łączności (np. aplikacji 

Sunny Explorer) pod warunkiem, że ustawiono takie same hasła dla wszystkich urządzeń. 

Dalsze informacje o hasłach systemowych, grupie użytkowników i koncepcji bezpieczeństwa 

znajdują się w koncepcji bezpieczeństwa aplikacji Sunny Explorer. 

Hasło systemowe w witrynie Sunny Portal 

Dla potrzeb rejestracji systemu użytkownika witryna Sunny Portal wymaga hasła systemowego 

dla grupy użytkowników Instalator. Użytkownik wprowadził hasło systemowe podczas 

rejestracji jego systemów w witrynie Sunny Portal. Użytkownik może zmienić hasło systemowe 

grupy Instalator dla wszystkich urządzeń zarejestrowanych w systemie Sunny Portal za 

pośrednictwem tej witryny (patrz rozdział 11.3.2). Za pośrednictwem witryny Sunny Portal nie 

można zmienić hasła systemowego grupy Użytkownik. Aby zmienić hasło systemowe dla 

grupy Użytkownik należy użyć np. aplikacji (patrz pomoc Sunny Explorer). 
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 Zmiana domyślnych haseł systemowych 

Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Twojego systemu niezwłocznie zmień domyślne 

hasła systemowe dla obydwu grup użytkowników (Użytkownik/Instalator). 

11.3 Zmiana haseł 

11.3.1 Zmiana hasła do witryny Sunny Portal 

Wymagania hasła do witryny Sunny Portal: 

 Hasło Sunny Portal może składać się maksymalnie z ośmiu znaków.  

 Użytkownik musi pełnić rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora (patrz rozdział 10.1 „Role użytkowników i uprawnienia 

użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Dozwolone są następujące znaki specjalne: 

• ! $ % & / ( ) = ? + − . ; : _ < > # 

• Spacja  

Procedura: 

1. Wybierz opcje Informacje o użytkowniku/Wylogowanie się>Informacje o 

użytkowniku na odpowiedniej stronie i przy wyborze odpowiedniego menu.  

2. W zakładce Informacje o użytkowniku należy wybrać hiperłącze „Jeśli chcesz 

zmienić swoje hasło, kliknij w tym miejscu”.  

3. We wskazanych polach wprowadź stare i nowe hasło do witryny Sunny Portal.  

4. Wybierz opcję Zapisz.  

11.3.2 Zmiana hasła systemu 

Użytkownik może zmienić hasło systemowe grupy Instalator dla wszystkich urządzeń 

zarejestrowanych w systemie Sunny Portal za pośrednictwem tej witryny. Jeżeli użytkownik 

zmieni hasło systemowe w witrynie Sunny Portal, to zostanie także zmienione hasło systemowe 

dla inwerterów. 

Wymóg: 

 Użytkownik powinien mieć status Instalatora lub Administratora (patrz rozdział 10.1 

„Role użytkowników i uprawnienia użytkowników w Sunny Portal”, str. 61). 

Wymóg dotyczący hasła systemu: 

 Hasło systemu może liczyć maksymalnie dwanaście znaków.  

Dozwolone są następujące znaki specjalne: 

 ? _ ! - 
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Procedura: 

1. Wybierz Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego  

2. Wybierz zakładkę Dane systemu fotowoltaicznego.  

3. Wybierz opcję Edytuj.  

4. W obszarze Dane systemu fotowoltaicznego należy wpisać stare hasło w polu 

Stare hasło systemu fotowoltaicznego.  

5. W obszarze Dane systemu fotowoltaicznego należy wpisać nowe hasło w polu 

Nowe hasło systemu fotowoltaicznego.  

6. W obszarze Dane systemu fotowoltaicznego należy ponownie wpisać nowe hasło 

w polu Powtórz hasło.  

7. Wybierz opcję Zapisz.  

 Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem o udanej zmianie hasła.  

✖ Otrzymałeś komunikat z informacją, że zmiana hasła nie powiodła się?  

Możliwe, że urządzenie nie jest teraz dostępne.  

• Ponów próbę zmiany hasła systemowego w późniejszym czasie.  

• Jeżeli problem będzie się utrzymywać, należy zmienić hasło systemowe 

urządzeń korzystając z aplikacji Sunny Explorer (patrz pomoc aplikacji 

Sunny Explorer) a następnie wprowadzić nowe hasło w witrynie Sunny Portal. 

W innym przypadku witryna Sunny Portal nie będzie w stanie wyświetlać 

nowych informacji dotyczących urządzeń. 

11.4 Zapomniane hasło do Sunny Portal  

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com.  

2. W obszarze logowania należy wybrać hiperłącze Zapomniane hasło.  

3. W pole E-mail należy wpisać adres poczty elektronicznej użyty do rejestracji w witrynie 

Sunny Portal.  

4. Wybierz opcję Utwórz nowe hasło.  

 Otrzymasz wiadomość elektroniczną z nowym hasłem.  

5. Zmień przypisane hasło (patrz rozdział 11.3.2 „Zmiana hasła systemu”, str. 66).  
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DHCP 

DHCP to skrót angielskiej nazwy „Dynamic Host Configuration Protocol” [protokół 

dynamicznego konfigurowania hostów] i stanowi on usługę sieciową, dzięki której urządzenia 

są automatycznie podłączane do sieci. Jeżeli protokół DHCP nie jest uruchomiony w sieci 

(np. w ruterze), wtedy konieczne jest ręczne podłączanie urządzeń do sieci. Podłączenie 

urządzenia do sieci wymaga ręcznego skonfigurowania adresu IP i maski podsieci urządzenia, 

które ma być zintegrowane. 

Kąt azymutalny 

Kąt azymutalny wskazuje, na półkuli północnej, jakie jest odchylenie powierzchni modułu od 

kierunku południowego wskazywanego przez kompas. Na półkuli południowej, wskazuje on 

odchyleniu od kierunku północnego wskazywanego przez kompas. Kąt azymutalny jest liczony 

od południa (0°), poprzez zachód (+90°) i ma wartość dodatnią; jest także liczony od południa 

(0°) poprzez wschód (-90°) i przyjmuje wartości ujemne. 

kWp 

Patrz moc szczytowa 

Plik rejestru 

Plik rejestru to automatycznie rejestrowany protokół zdarzeń w komputerze. Przykładowo plik 

rejestru zawiera błędy, które wystąpiły podczas pracy systemu komputerowego. 

Moc znamionowa (kWp) 

Patrz moc szczytowa 

Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego wyrażona w kWp 

Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego wyrażona w kWp (mocy szczytowej w kilowatach) to 

maksymalna możliwa moc systemu fotowoltaicznego. Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego 

w kWp jest także znana pod nazwą znamionowej mocy systemu fotowoltaicznego.  

Szczytowa moc systemu fotowoltaicznego to łączna szczytowa moc wszystkich 

zainstalowanych modułów fotowoltaicznych (patrz szczytowa moc modułu fotowoltaicznego). 

Moc szczytowa systemu fotowoltaicznego można na przykład wykorzystać do porównania 

produkcji systemu i kosztów systemu z innymi systemami fotowoltaicznymi. Szczytowa moc 

systemu fotowoltaicznego jest często określana jako „moc systemu (kWp)”.  

Zainstalowany system może rzadko osiągać moc szczytową ponieważ nie jest on 

zainstalowany w warunkach laboratoryjnych. 

Moc szczytowa (kWp) 

Moc szczytowa to maksymalna produkcja mocy obliczona dla modułu fotowoltaicznego 

w Standardowych Warunkach Testowych.  

Moc szczytowa jest mierzona w jednostkach określanych mianem wat peak (Wp), kilowat-peak 

(kWp) lub megawat (MWp). Moc szczytowa jest także określana mocą znamionową.  
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Standardowe warunki testowe  

Standaryzowane warunki badawcze w laboratorium, w których jest mierzona elektryczna 

charakterystyka modułów fotowoltaicznych. Umożliwia to porównanie różnych modułów 

fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne są nasłoneczniane pionowo 1,000 W/m2 w 

temperaturze otoczenia 25°C i przy prędkości wiatru 1 m/s. Pomiary są wykonywane 

w standardowych warunkach. Warunki testowe są dobrane tak, by w idealny sposób 

odpowiadały eksploatacji zainstalowanego modułu fotowoltaicznego. 

PIC 

Patrz skróty (patrz rozdział 1 „Informacje o tym dokumencie”, str.7). 

Przewidywana roczna produkcja (kWh) 

Przewidywana roczna produkcja systemu jest obliczana na podstawie określonej rocznej 

produkcji (kWh/kWp) w danej lokalizacji systemu i mocy systemu wyrażonej w kWp (znanej 

również jako moc znamionowa).  

Określoną roczną produkcję dla danej lokalizacji systemu fotowoltaicznego można uzyskać 

w oparciu o mapy nasłonecznienia. Określona produkcja roczna (kWh/kWp) x moc 

znamionowa (kWp) = przewidywana produkcja roczna (kWh) 

 

Przykład: Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej produkcji 

Określona produkcja roczna wynosi w miejscu lokalizacji instalacji fotowoltaicznej 

w przybliżeniu 900 kWh/kWp. Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego wynosi 4,8 kWp.  

Przewidywana roczna produkcja = 900 kWh/kWp x 4.8 kWp = 4,320 kWh 

Panel fotowoltaiczny 

Urządzenie techniczne do przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną. 

Wszystkie moduły systemu fotowoltaicznego, instalowane oraz połączone szeregowo 

i równolegle, są określane mianem panelu fotowoltaicznego. W przypadku systemów 

fotowoltaicznych z mikroinwerterami, panel fotowoltaiczny składa się z jednego modułu 

fotowoltaicznego, gdyż do mikroinwertera może być podłączony jeden moduł fotowoltaiczny. 

Moc panelu fotowoltaicznego 

Moc panelu fotowoltaicznego to maksymalna moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do 

jednego inwertera. 

Moduł fotowoltaiczny 

Elektryczny obwód kilku ogniw fotowoltaicznych znajdujący się w obudowie chroniącej 

delikatne ogniwa przed obciążeniem mechanicznym i wpływami środowiska. 

Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego 

Asystent konfiguracji systemu fotowoltaicznego to aplikacja witryny Sunny Portal, która pomaga 

przy rejestrowaniu systemu użytkownika w tej witrynie. 
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RID 

Patrz skróty (patrz rozdział 1 „Informacje o tym dokumencie”, str.7). 

Aplikacja pomocy w połączeniu SMA 

Aplikacja pomocy w połączeniu SMA pomaga użytkownikowi w konfigurowaniu urządzeń 

podłączanych do sieci, jeśli nie zostaną one automatycznie połączone z siecią i podłączone 

do witryny Sunny Portal. 

Określona roczna produkcja (kWh/kWp) 

Określona roczna produkcja to obliczona wartość średnia produkcji określonego systemu 

różnych systemów fotowoltaicznych w określonej lokalizacji. Określoną roczną produkcję dla 

danej lokalizacji systemu fotowoltaicznego można uzyskać w oparciu o mapy nasłonecznienia. 

Ocenę wydajności systemu fotowoltaicznego można przeprowadzić poprzez porównanie 

określonej produkcji systemu fotowoltaicznego użytkownika z określoną roczną produkcją dla 

danej lokalizacji określonego systemu fotowoltaicznego.  

Określona produkcja systemu (kWh/kWp)  

Określona produkcja systemu to podstawowa wartość, która opisuje wydajność systemu 

fotowoltaicznego, niezależnie od jego wielkości. Określona produkcja systemu zależy od 

nasłonecznienia w danej lokalizacji, temperatury otoczenia, zacienienia, nachylenia i kąta 

azymutalnego modułów fotowoltaicznych oraz mocy modułu i inwertera.  

Ocenę wydajności systemu fotowoltaicznego można przeprowadzić poprzez porównanie 

określonej produkcji systemu fotowoltaicznego użytkownika z określoną roczną produkcją dla 

danej lokalizacji określonego systemu fotowoltaicznego.  

Określona produkcja systemu jest obliczana w oparciu o mierzoną produkcję energii (kWh) 

systemu fotowoltaicznego przez określony okres (np. jeden rok lub jeden miesiąc) dzieloną 

przez moc szczytową (kWp) systemu fotowoltaicznego. 

 

Przykład: Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej produkcji  

System fotowoltaiczny użytkownika składa się z 40 modułów fotowoltaicznych, każdy o 

wartości szczytowej 120 Wp (watów peak) zgodnie z warunkami technicznymi producenta. 

Tak więc system fotowoltaiczny użytkownika ma szczytową moc 40 x 120 Wp = 4.800 Wp = 

4,8 kWp.  

Przykładowo, do obliczenia określonej produkcji systemu fotowoltaicznego użytkownika 

potrzebna jest rzeczywista (mierzona) produkcja energii systemu fotowoltaicznego na rok 

2011, np. 3.200 kWh. Można teraz obliczyć określoną produkcję systemu instalacji 

fotowoltaicznej na rok 2011: 3.200 kWh podzielone przez 4,8 kWp = 666 kWh/kWp 

w 2011 r. 

Kąt nachylenia  

Kąt nachylenia wskazuje podane w stopniach nachylenie powierzchni modułu od pozycji poziomej. 
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Jeśli masz problemy techniczne z naszymi produktami, prosimy o kontakt z działem obsługi 

firmy SMA.  

W celu zapewnienia Ci niezbędnej pomocy, potrzebujemy następujących informacji:  

• W przypadku inwerterów ze zintegrowaną funkcją Webconnect.  

– Typ inwertera i numer seryjny inwertera (patrz etykieta z oznaczeniem typu 

inwertera)  

– Jeżeli to możliwe: wersja oprogramowania wewnętrznego inwertera (patrz 

aplikacja Sunny Explorer)  

• W przypadku inwerterów z doposażoną funkcją Webconnect:  

– PIC interfejsu Speedwire/Webconnect (patrz tabliczka z typem inwertera lub 

naklejka blisko tabliczki z typem)  

– Typ inwertera i numer seryjny inwertera (patrz etykieta z oznaczeniem typu inwertera)  

– Jeżeli to możliwe: wersja oprogramowania wewnętrznego inwertera (patrz 

aplikacja Sunny Explorer)  

• Liczba i typ wszystkich inwerterów  

• Opis błędu  

 

 

Australia SMA Australia Pty Ltd. Sydney Darmowy numer  

dla Australii: 

1800 SMA AUS 

(1800 762 287) 

  Międzynarodowy: +61 2 9491 4200 

Belgien/ 

Belgique/ 

Belgia 

SMA Benelux BVBA/SPRL 

Mechelen 

+32 15 286 730  

Brazylia Vide Espana (Hiszpania)   

Czechy SMA Central & Eastern Europe 

s.r.o. 

Praga 

+420 235 010 417  

Chile Ver Espana   

Dania Se Deutschland (Tyskland)   

Niemcy SMA Solar Technology AG 

Niestetal 

Medium Power Solutions 

Wechselrichter:  +49 561 9522-1499 

Kommunikation:  +49 561 9522-2499 

SMA Online Service Center: 

www.SMA.de/Service 

  Hybrid Energy Solutions 

Sunny Island:  +49 561 9522-399 

PV-Diesel  +49 561 9522-3199  

Hybridsysteme: 

http://www.sma.de/Service
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  Power Plant Solutions 

Sunny Central:  +49 561 9522-299 

Hiszpania SMA Iberica Tecnologfa Solar, 

S.L.U. 

Llamada gratuita en  900 14 22 22 

Espana: 

 Barcelona Międzynarodowy:  +34 902 14 24 24 

France SMA France S.A.S. Lyon Medium Power Solutions 

Onduleurs :  +33 472 09 04 40 

Komunikacja:  +33 472 09 04 41 

  Hybrid Energy Solutions 

Sunny Island :  +33 472 09 04 42 

  Power Plant Solutions 

Sunny Central :  +33 472 09 04 43 

Indie SMA Solar India Pvt. Ltd. 

Mumbai 

+91 22 61713888 

Włochy SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 

Kunpoq/ 

Kibris 

BAsm EAAa6a/ 

Bkz. EAAa6a (Yunanistan) 

 

Luxemburg/ 

Luksemburg 

Siehe Belgien Voir Belgique  

Magyarorszag Patrz Czechy  

Niderlandy Patrz Belgia  

Austria Patrz Niemcy  

Peru Ver Espana  

Polska Patrz Czechy  

Portugalia SMA Solar Technology Portugal, 

Unipessoal Lda 

Isento de taxas em 800 20 89 87 

Portugalia: 

 Lisboa Międzynarodowy:  +351 2 12 37 78 60 

Rumunia Patrz Czechy)  

Szwajcaria Patrz Niemcy  

Słowenia Patrz Czechy  

Południowa 

Afryka 

SMA Solar Technology South 

Africa Pty Ltd. 

08600 SUNNY 

(08600 78669) 

 Centurion (Pretoria) Międzynarodowy: +27 (12) 643 1785 

Zjednoczone 

Królestwo 

SMA Solar UK Ltd. Milton 

Keynes 

+44 1908 304899 

EAXa6a SMA Hellas AE 801 222 9 222 

 Αθήνα Międzynarodowy:  +30 212 222 9 222 

Ελλάδα Вижте Ελλάδα (Гърция)  

 SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. 

 

+66 2 670 6999 
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대한민국 SMA Technology Korea Co., Ltd. 

서울 

+82 2 508-8599 

中国 SMA Beijing Commercial 

Company Ltd.  

北京 

+86 10 5670 1350 

+971 2 234-

6177 

SMA Middle E 

  

   

Inne kraje Międzynarodowa linia 

serwisowa SMA Niestetal 

Darmowy na całym świecie: 00800 SMA 

SERVICE (+800 762 7378423) 
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