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Zapisy prawne 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy SMA Solar Technology AG. 

Opublikowanie jego treści, częściowo lub w całości, wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar 

Technology AG. Wszelkie kopiowanie dokumentu wewnątrz firmy w celu oceny produktu lub 

jego prawidłowego wdrożenia jest dozwolone i nie wymaga zgody. 

 

Deklaracja zgodności 
Niniejszym firma SMA Solar Technology AG oświadcza, że sprzęt ten odpowiada wymogom 

zasadniczym i innym właściwym przepisom Dyrektywy 1999/5/UE. Całą deklarację 

zgodności CE można znaleźć na www.SMA-Solar.com. 

 

Rękojmia SMA 
Aktualne warunki gwarancyjne można pobrać z Internetu, ze strony www.SMA-Solar.com. 

 

Znaki towarowa 
Wszystkie znaki towarowe są uwzględniane, nawet jeśli nie są wyraźnie oznaczone jako 

takie. Brak identyfikacji nie oznacza, że dany produkt lub symbol nie jest znakiem 

towarowym. 

Słowo i logo BLUETOOTH® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth 

SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę SMA Solar Technology AG jest przedmiotem 

odpowiedniej licencji. 

Modbus® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i 

podlega licencji firmy Modbus Organization, Inc. 

QR Code® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. 

Phillips® I Pozidriv® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw. Torx® jest 

zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc. 

 

 

SMA Solar Technology AG 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal Niemcy 

Tel. +49 561 9522-0 

Faks +49 561 9522-100 

www.SMA.de 

E-mail: info@SMA.de 

© 2004 to 2014 SMA Solar Technology AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
SMA Solar Technology AG 
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1 Informacje o tym dokumencie 

Okres obowiązywania 

Dokument ten jest ważny dla następujących produktów: 

• HM-BT-10.GR2 (Sunny Home Manager) od pakietu oprogramowania 1.11 

• BT-SOCKET-10 (gniazdo SMA sterowane radiowo) od pakietu oprogramowania 

12.12.111.R 

• Sunny Portal 

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 unikniętego w energetyce 

Informacje techniczne 

Współczynnik wydajności – Współczynnik jakości 

dla elektrowni PV 

Informacje techniczne 

SMA SMART HOME – Rozwiązanie systemowe zwiększające 

niezależność 

Poradniki planowania 

SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Zwiększone auto 

zużywanie z SUNNY ISLAND i SUNNY HOME MANAGER 

Poradnik szybkiego wsparcia 

Skrzynka reduktora mocy – Wykaz kompatybilności Wskazówki w zakresie 

planowania 
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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 Użycie Przykład 

pogrubienie • Wyświetlanie tekstów 

• Elementy na interfejsie 

użytkownika. 

• Zaciski 

• Elementy, które mają zostać 

wybrane lub wprowadzone 

• Wartość znajduje się w polu 

Energia. 

• Wybierz Ustawienia. 

• Wprowadź wartość 10 

w tym polu 

> • Łączy kilka elementów, które 

mają być wybrane 

• Wybierz  

Ustawienia > Data. 

Przycisk/Klawisz • Przycisk lub klawisz, który ma 

być wybrany lub naciśnięty. 

• Wybierz Następny. 
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Nomenklatura 

Pełne oznaczenie Oznaczenie w tym dokumencie 

Gniazdo SMA sterowane radiowo 

z technologią bezprzewodową BLUETOOTH® 

Gniazdo SMA sterowane radiowo 

BLUETOOTH 

SMA BLUETOOTH® Piggy-Back,  

SMA BLUETOOTH® Piggy-Back Plus 

SMA BLUETOOTH Piggy-Back 

SMA BLUETOOTH® Technologia 

bezprzewodowa 

BLUETOOTH 

 

W niniejszym dokumencie nazwa ”Mój Sunny Home System Manager” i ”Nazwa obciążenia” są 

wykorzystywane jako zastępcze dla określonych nazwy systemów i przypisywanych im obciążeń. 
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2 Bezpieczeństwo 

2.1 Przeznaczenie 

Sunny Home Manager 

Sunny Home Manager to urządzenie do monitorowania systemów fotowoltaicznych 

oraz do kontrolowania obciążeń gospodarstw domowych z systemami PV. 

Produkt nie jest bryzgoszczelny. 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

Produkt ten można stosować tylko zgodnie z informacjami zawartymi w załączonej 

dokumentacji i lokalnie obowiązującymi normami i dyrektywami. Każde inne zastosowanie 

może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. 

Nie należy używać Sunny Home Managera w systemach, które zawierają Sunny WebBox. 

Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno modyfikować ani instalować elementów, które nie są 

wyraźnie zalecane ani dystrybuowane przez firmę SMA Solar Technology AG dla tego 

produktu. Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje spowodują utratę wszelkich roszczeń 

gwarancyjnych i pozwolenia na działanie. 

Jakiekolwiek użycie produktu w sposób inny niż opisany w sekcji dotyczącej zamierzonego 

sposobu użytkowania nie kwalifikuje się, jako właściwe. 

Załączona dokumentacja stanowi integralną część tego produktu. Dokumentację należy 

przechowywać w dogodnym miejscu dla celów przyszłego korzystania i należy przestrzegać 

wszystkich zaleceń w niej zawartych. 

Tabliczka znamionowa musi pozostać na stałe przymocowana do produktu. 
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Gniazdo SMA sterowane radiowo 

Gniazdo SMA sterowane radiowo zapewnia kontrolę obciążenia w gospodarstwach 

domowych z Sunny Home Managerem. Produkt nie jest bryzgoszczelny. 

Produkt należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. 

Produkt jest dopuszczony do stosowania we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Produkt ten można stosować tylko zgodnie z informacjami zawartymi w załączonej 

dokumentacji i lokalnie obowiązującymi normami i dyrektywami. Każde inne zastosowanie 

może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. 

Nie należy podłączać żadnych urządzeń medycznych do produktu. 

Nie należy podłączać żadnych obciążeń do produktu, jeżeli wymagają one ciągłego dopływu 

prądu elektrycznego (np. lodówka, zamrażarka). 

Nie należy podłączać żadnych obciążeń do produktu, jeśli, w przypadku nieumyślnego 

włączenia, mogą one spowodować obrażenia lub pożar (na przykład żelazko). 

Obciążenia można podłączyć do produktu, jeśli są one odpowiednie dla napięcia i prądu 

gniazdka ściennego i produktu (zobacz instrukcję montażu Sunny Home Manager). 

Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanych wyjść z zabezpieczeniem. 

Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno modyfikować ani instalować elementów, które nie są 

wyraźnie zalecane ani dystrybuowane przez firmę SMA Solar Technology AG dla tego 

produktu. Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje spowodują utratę wszelkich roszczeń 

gwarancyjnych i pozwolenia na działanie. 

Jakiekolwiek użycie produktu w sposób inny niż opisany w sekcji dotyczącej zamierzonego 

sposobu użytkowania nie kwalifikuje się jako właściwe. 

Załączona dokumentacja stanowi integralną część tego produktu. Dokumentację należy 

przechowywać w dogodnym miejscu dla celów przyszłego korzystania i należy przestrzegać 

wszystkich zaleceń w niej zawartych. 

Tabliczka znamionowa musi pozostać na stałe przymocowana do produktu. 

Sunny Portal 

Sunny Portal to portal internetowy do wizualizacji danych systemu fotowoltaicznego, gniazd 

SMA sterowanych radiowo i innych elementów domowych systemów inteligentnych oraz 

elastycznego systemu przechowywania SMA. Ponadto, Sunny Portal służy, jako interfejs 

użytkownika, do konfigurowania Sunny Home Managera i gniazd SMA sterowanych radiowo. 

Załączona dokumentacja stanowi integralną część tego produktu. Dokumentację należy 

przechowywać w dogodnym miejscu dla celów przyszłego korzystania i należy przestrzegać 

wszystkich zaleceń w niej zawartych. 
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2.2 Zasady bezpieczeństwa 

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, które muszą być 

przestrzegane przez cały czas podczas pracy na lub z produktem. 

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia oraz w celu zapewnienia długoterminowego 

działania produktu, należy przeczytać tę sekcję i zawsze uważnie przestrzegać wszystkich 

zasad dotyczących bezpieczeństwa. 

 

 
Zagrożenie życia przez włączenie urządzeń medycznych 

Przypadkowe włączenie urządzeń medycznych może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu. 

• Nie należy podłączać żadnych urządzeń medycznych do gniazda SMA sterowanego 

radiowo. 

Niebezpieczeństwo obrażeń i pożaru w wyniku niezamierzonego 

i pozbawionego nadzoru włączenia obciążeń. 

• Obciążenia, które są nieumyślnie włączone poprzez gniazda SMA sterowane radiowo 

mogą spowodować obrażenia i pożary (np. żelazko). 

• Nie należy podłączać żadnych obciążeń do gniazda SMA sterowanego radiowo, jeśli 

mogą one spowodować szkody w przypadku nieumyślnego i pozbawionego nadzoru 

włączenia (na przykład żelazko). 

 

 
Uszkodzenie obciążeń 

Najczęściej, włączenie i wyłączenie obciążenia może je uszkodzić. 

• Zapytaj producenta obciążenia czy jest ono odpowiednie do gniazda SMA 

sterowanego radiowo. 

• Nie należy podłączać żadnych obciążeń do gniazda SMA sterowanego radiowo, 

jeśli mogą one wymagać ciągłej dostawy prądu. 

Uszkodzenie gniazda SMA sterowanego radiowo 

Jeśli gniazdo SMA sterowane radiowo nie działa prawidłowo, może zostać uszkodzone. 

• Nie używaj gniazd SMA sterowanych radiowo, gdy jedno jest włączone w drugie. 

Uszkodzenie gniazdka w ścianie 

Jeśli gniazdo SMA sterowane radiowo jest włączone do gniazdka w ścianie, które nie nadaje 

się do mocy przyłączeniowej, może spowodować uszkodzenie gniazdka. 

• Gniazda SMA sterowane radiowo należy używać tylko w gniazdkach, które są 

odpowiednie do zasilania podłączonego obciążenia. 
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3 Opis produktu 

3.1 Sunny Home Manager 

3.1.1 Funkcje 

Sunny Home Manager to urządzenie do monitorowania systemów fotowoltaicznych oraz 

do kontrolowania obciążeń gospodarstw domowych z systemami PV. Sunny Home Manager 

realizuje następujące zadania: 

• Odczyt danych licznika energii i z urządzeń SMA przez interfejs komunikacyjny 

BLUETOOTH lub Speedwire  

• Wysyłanie danych do Sunny Portal  

• Wsparcie dla zwiększenia zużycia własnego  

• Ograniczenie podawania mocy czynnej  

• Wdrożenie usługi zarządzania siecią poprzez komunikacje opartą na Ethernecie 

Odczyt danych licznika energii i danych z urządzeń SMA poprzez 

interfejs komunikacyjny BLUETOOTH lub Speedwire 

Sunny Home Manager odczytuje dane z podłączonych liczników energii i urządzeń SMA. 

Sunny Home Manager jest podłączony do liczników energii za pomocą przewodów sieciowych. 

Sunny Home Manager ustanawia połączenie bezprzewodowe do urządzeń BLUETOOTH 

(np. gniazd SMA sterowanych radiowo gniazd) przez BLUETOOTH. 

Komunikacja między Sunny Home Managerem a inwerterem SMA jest możliwa albo przez 

BLUETOOTH albo za pośrednictwem Speedwire’a. Nie jest konieczne, aby wszystkie inwertery 

w systemie PV używały tego samego interfejsu. Sunny Home Manager może zarządzać 

i regulować inwertery poprzez BLUETOOTH oraz Speedwire jako jeden system fotowoltaiczny. 

Sunny Home Manager nawiązuje połączenie z urządzeniami Speedwire za pomocą 

przełącznika rutera/sieci w sieci lokalnej. 

Inwertery SMA są dostępne albo już wyposażone w Speedwire lub BLUETOOTH lub mogą 

zostać odpowiednio zmodernizowane (patrz strona produktu odpowiedniego inwertera na 

www.SMA-Solar.com). 

Dane licznika energii z połączonych zakładów i innych niespecyficznych zakładów PV nie są 

obsługiwane. 

Monitoring systemu PV i parametryzacja poprzez Sunny Portal 

Korzystanie z Sunny Portal, Sunny Home Managera umożliwia monitorowanie systemu, 

wyświetlanie dostępnej w ciągu dnia energii PV oraz bieżące wyświetlanie wszystkich 

przepływów energii w gospodarstwie domowym. Korzystając z Sunny Portal, a także 

uwzględniając różne ceny energii elektrycznej, Sunny Home Manager zapewnia rekomendacje 

dotyczące ostrożnego korzystania z energii elektrycznej. 
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Wsparcie dla zwiększonego zużycia własnego 

Zużycie własne oznacza, że energia PV jest zużywana w miejscu gdzie jest generowana. 

W każdym gospodarstwie domowym istnieje ”naturalne” zużycie własne, ponieważ 

obciążenia są obsługiwane, gdy generowana jest energia PV (np. piekarnik) oraz ponieważ 

niektóre obciążenia stale zużywają prąd (np. lodówki, urządzenia pozostające w trybie 

czuwania). Jeśli system PV wytwarza dużo energii PV, możliwe jest, że tylko część energii PV będzie 

zużywana na potrzeby własne. Nadmiar energii PV jest wprowadzany do sieci elektrycznej. 

Wyższe zużycie własne można osiągnąć, jeżeli obciążenia są specjalnie włączane, 

gdy dostępny jest nadmiar energii PV. 

Następujące funkcje Sunny Home Managera umożliwiają zwiększenia limitu zużycia własnego: 
 

Strona Wyjaśnienie 

Tworzenie prognozy 

wydajności PV 
Sunny Home Manager w sposób ciągły rejestruje energię 

generowaną przez system PV. Otrzymuje on również, za 

pośrednictwem Internetu*, prognozy pogody oparte na lokalizacji. 

Na podstawie tych informacji, Sunny Home Manager tworzy 

prognozę wydajności PV dla systemu fotowoltaicznego. 

Stworzenie profilu 

obciążenia podawania 

do sieci 

Sunny Home Manager rejestruje produkcję PV oraz zakupioną 

energię elektryczną. Na podstawie wyprodukowanej energii 

fotowoltaicznej, podawania do sieci oraz zakupionej energii 

elektrycznej, Sunny Home Manager, określa, ile energii zużywa 

się zazwyczaj w pewnych okresach i wykorzystuje to, 

aby utworzyć profil obciążenia dla gospodarstwa domowego. 

Profil obciążenia może być różny dla każdego dnia tygodnia. 

Sunny Home Manager uzyskuje dane na temat produkcji PV 

z podłączonych inwerterów SMA, z licznika energii SMA lub 

z innego licznika energii. Sunny Home Manager odbiera dane 

dotyczące podawania do sieci oraz zakupionej energii 

elektrycznej z jednego licznika energii SMA lub co najmniej 

jednego innego licznika energii. 

Kontrola gniazd SMA 

sterowanych radiowo 

Specyficzne obciążenia podłączone do gniazd SMA sterowanych 

radiowo mogą być włączane i wyłączane przez Sunny Home 

Managera. Sunny Home Manager używa prognozy wydajności 

PV i profilu obciążenia w celu ustalenia okresów dogodnych do 

optymalizacji wewnętrznego zasilania i zużycia własnego. 

Zgodnie z zaleceniami operatora systemu PV oraz biorąc pod 

uwagę określone okresy, Sunny Home Manager kontroluje 

włączanie i wyłączanie obciążeń. 

Gniazda SMA sterowane radiowo również zapewniają 

możliwość indywidualnego monitorowania i rejestrowania 

poboru energii przez obciążenia. 



SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu 

User Manual SPortalWebcon-BA-pl-13 17 

Strona Wyjaśnienie 

Sterowanie urządzeniami 

Miele za pośrednictwem 

systemu Miele@home 

Sunny Home Manager może kontrolować urządzenia 

Miele & Cie. KG poprzez bramkę Miele@home**. Sunny Home 

Manager używa prognozy wydajności PV i profilu obciążenia 

w celu ustalenia okresów dogodnych do optymalizacji 

wewnętrznego zasilania i zużycia własnego. Zgodnie 

z zaleceniami operatora systemu PV oraz biorąc pod uwagę 

określone okresy, Sunny Home Manager kontroluje włączanie 

i wyłączanie urządzeń Miele. 

Bezpośrednie sterowanie 

urządzeniami za pomocą 

protokołu wymiany danych 

Sunny Home Manager może sterować urządzeniami za pomocą 

protokołu wymiany danych zdefiniowanego przez SMA Solar 

Technology AG poprzez komunikowanie się z urządzeniami 

bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniej bramy 

z wykorzystaniem Ethernetu. Urządzenie informuje Sunny Home 

Managera o swoim zapotrzebowaniu na energię, a Sunny Home 

Manager przydziela dostępną energię biorąc pod uwagę 

prognozę wydajności PV oraz prognozę zużycia. W instrukcji 

obsługi urządzenia lub od producenta urządzenia można się 

dowiedzieć, czy protokół wymiany danych wykorzystywany przez 

urządzenie jest obsługiwany przez Sunny Home Managera. 

W przypadku korzystania 

z akumulatora inwerterów 

SMA: Zapobieganie 

stratom obniżania wartości 

znamionowych 

Sunny Home Manager zapobiega stratom obniżania wartości 

znamionowych, które mogą wyniknąć w związku z ograniczeniem 

podawania mocy czynnej. Biorąc pod uwagę prognozę wydajności 

PV i prognozę zużycia, okres i czas ładowania akumulatora są 

również kontrolowane a akumulator jest ładowany optymalnie, 

zgodnie z dostępnymi źródłami energii, jeśli nadmiar energii PV 

nie może być wykorzystany w inny sposób. 

W przypadku korzystania 

z akumulatora inwerterów 

SMA: Zoptymalizowane 

zachowanie 

rozładowywania 

akumulatorów ołowiowo-

kwasowych nadmiarem 

energii PV. 

Sunny Home Manager wykorzystuje obliczony profil obciążenia 

i prognozy gromadzenia PV do kontrolowania wyładowania 

akumulatora. Akumulator jest rozładowany, gdy spełnione są 

następujące kryteria: 

• Istnieje możliwość, że akumulator wyładuje się do punktu, 

w którym wystarczająca pojemność pamięci może wchłonąć 

ilość prognozowanej energii PV dla następnego cyklu 

ładowania akumulatora.  

• Rozładowany kwasowo-ołowiowy akumulator może być 

niezwłocznie naładowany nadmiarem energii PV. 

• Zastosowanie tych kryteriów zapewnia się, że akumulator 

kwasowo-ołowiowy zużywa się w minimalny sposób podczas 

optymalnego wykorzystania pojemności akumulatora. 
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Strona Wyjaśnienie 

Przekazywanie danych 

z licznika energii SMA 

do systemów Sunny Island  

Jeżeli moduł danych SMA Speedwire Sunny Island jest 

zainstalowany w Sunny Island, Sunny Home Manager może 

wysyłać dane z licznika energii SMA do systemu Sunny Island. 

Przekazywanie danych 

z licznika energii do 

systemów Sunny Backup 

Jeżeli BLUETOOTH Piggy-Back Off-Grid jest zainstalowany 

w Sunny Backup, Sunny Home Manager może wysyłać dane 

z licznika energii do systemu Sunny Backup. 

 * Dane nie są dostępne we wszystkich krajach 

 ** Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. 

Ograniczenie podawania mocy czynnej 

Lokalne regulacje, np. Ustawa o Źródłach Energii Odnawialnej (EEG) w Niemczech, mogą 

wymagać trwałego ograniczenia podawania mocy czynnej dla systemu fotowoltaicznego, 

czyli ograniczenia mocy czynnej wprowadzanej do sieci energetycznej do ustalonej ilości 

lub procentowego udziału zainstalowanej mocy znamionowej systemu PV. W razie potrzeby, należy 

zwrócić się do operatora sieci z prośbą o uzyskanie informacji, czy stałe ograniczenie podawania 

mocy czynnej jest konieczne i czy można korzystać z w tym celu Sunny Home Managera (deklaracje 

producenta można znaleźć w ”Zarządzaniu zasilaniem zgodnie z Ustawą o Źródłach Energii 

Odnawialnej (EEG) 2012 z SMA Sunny Home Manager (SHM) z SMA” na www.SMA-Solar.com). 

Korzystając z licznika energii SMA lub odpowiedniego licznika podawania energii, Sunny 

Home Manager monitoruje moc czynną, która jest wprowadzana do sieci energetycznej. 

Jeśli doprowadzana moc czynna przekracza ustaloną wartość, Sunny Home Manager 

odpowiednio ogranicza powstawanie PV do inwerterów. 

Sunny Home Manager pozwala uniknąć strat obniżania wartości znamionowych z powodu 

ograniczenia produkcji energii PV biorąc pod uwagę bieżące własne zużycie w gospodarstwie 

domowym. Sunny Home Manager pomaga wykorzystać nadmiar mocy PV w gospodarstwach 

domowych i w rezultacie zwiększa własne zużycie. W przypadku systemów fotowoltaicznych 

z inwerterami SMA na akumulatory, Sunny Home Manager preferencyjnie wykorzystuje 

zredukowaną mocy czynną, aby naładować akumulator. 
 

Przykład: Ograniczenie podawanej mocy czynnej do 70% mocy znamionowej 

systemu PV 

Ze względu na wysoki poziom promieniowania słonecznego, system może obecnie 

produkować 90%. 

• W tym czasie, 20% mocy znamionowej systemu PV konsumowane jest przez obciążenia 

w gospodarstwie domowym. Pozostałe 70% mocy znamionowej systemu PV jest 

wprowadzane do sieci elektrycznej. 

 Nie jest wymagane ograniczenie produkcji PV. 

• Obciążenie jest wyłączone, a tylko 10% mocy znamionowej systemu PV jest zużywane 

w gospodarstwie domowym. W wyniku tego, 80% mocy znamionowej systemu jest 

dostępne do wprowadzenia do sieci energetycznej - to więcej niż dozwolono. 

 Sunny Home Manager zmniejsza produkcję PV z teoretycznie możliwych 90% 

nominalnej mocy systemu PV do 80%. 70% mocy znamionowej systemu PV jest 

wprowadzane do sieci elektrycznej. 
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Wdrożenie usług zarządzania siecią za pośrednictwem komunikacji 

Enthernet 

W ramach usług zarządzania siecią, może być konieczne wdrożenie specyfikacji operatora 

sieci do ograniczenia podawania mocy czynnej i biernej (np. podawanie mocy czynnej 

systemu fotowoltaicznego zostanie obniżone w przypadku przeciążenia sieci). 

Sunny Home Manager może wdrożyć specyfikacje dla usług zarządzania siecią, które operator 

sieci wysyła za pośrednictwem komunikacji Ethernet do Sunny Home Managera. W stosownych 

przypadkach należy zwrócić się do operatora sieci z zapytaniem, czy system PV wymaga 

wdrożenia usługi zarządzania siecią. 

3.1.2 Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa jednoznacznie identyfikuje produkt. Tabliczka znamionowa znajduje 

się w tylnej części produktu. Z tabliczki znamionowej można odczytać następujące dane: 

• Numer seryjny 

• ID rejestracji 

• Nazwa montażu (typ) 

• Wersja sprzętu (wersja) 

Informacje na tabliczce znamionowej będą wymagane do używania produktu w sposób 

bezpieczny i w przypadku obsługi klienta w SMA Service Line. 

Symbole na tabliczce znamionowej 

Pozycja Oznaczenie Wyjaśnienie 

 

C-Tick Produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących 

norm australijskich EMC. 

 

FCC marking Produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących 

norm FCC. 

 

BLUETOOTH 

Technologia 

bezprzewodowa 

Produkt posiada interfejs Bluetooth. 

 

Kod matrycy 

danych 

Dwuwymiarowy kod dla charakterystyk poszczególnych 

urządzeń 
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3.2 Gniazdo SMA sterowane radiowo 

Gniazdo SMA sterowane radiowo zapewnia kontrolę obciążenia w gospodarstwach domowych 

z Sunny Home Managerem. Gniazdko SMA sterowane radiowo wykonuje następujące zadania: 

• Wykonywanie komend kontroli wydawanych przez Sunny Home Managera 

• Pomiar zużycia energii podłączonych obciążeń elektrycznych 

• Poprawa połączenia bezprzewodowego między urządzeniami BLUETOOTH 

Wykonywanie komend kontroli Sunny Home Managera 

Sunny Home Manager może włączyć i wyłączyć gniazdo SMA sterowane radiowo. W rezultacie, 

konkretne urządzenia elektryczne mogą być włączane, jeśli moc dostępna jest PV. 

Okresy, w których Sunny Home Manager włącza lub wyłącza gniazdko SMA sterowane radiowo 

zależą od konfiguracji gniazda SMA sterowanego radiowo i ustawienia Sunny Home Managera. 

Pomiar zużycia energii podłączonych obciążeń 

Gniazdo SMA sterowane radiowo mierzy zużycie energii podłączonych obciążeń i przekazuje 

zmierzone wartości za pomocą Sunny Home Managera do Sunny Portal. 

Poprawa połączenia bezprzewodowego między urządzeniami 

BLUETOOTH 

Jeżeli odległość między urządzeniami BLUETOOTH jest zbyt duża lub przeszkody zakłócają 

połączenia BLUETOOTH, gniazdo SMA sterowane radiowo może być używane 

jako regenerator. Stanowi ono most martwej strefy. 
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3.3 Sunny Portal 

Sunny Portal to portal internetowy o następujących funkcjach: 

• Wizualizacja danych systemu fotowoltaicznego i danych z gniazd SMA sterowanych 

radiowo 

• Interfejs użytkownika do konfiguracji gniazd SMA Sunny Home Managera sterowanych 

radiowo i innych elementów systemu inteligentnego domu SMA, systemu SMA 

zintegrowanego przechowywania i elastycznego systemu przechowywania SMA 

Sunny Portal odbiera dane systemu PV oraz dane z gniazd SMA sterowanych radiowo. Sunny 

Portal transmituje ustawienie dokonane przy Sunny Home Managera i gniazda SMA sterowane 

radiowo za pośrednictwem portalu Sunny Home Manager. Sunny Home Manager wysyła 

ustawienia do gniazd SMA sterowanych radiowo. 

Wymagania systemowe: 

□ Dostęp do Internetu 

□ Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną wyszukiwarkę internetową. 

Obsługiwane przeglądarki internetowe: 

Lista obsługiwanych przeglądarek internetowych znajduje się w danych technicznych na stronie 

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

Zalecana rozdzielczość ekranu: 

• Minimalnie 1 024 x 768 pikseli 

Mobilne aplikacje Sunny Portal 

Niektóre funkcje systemu Sunny Home Manager nie są dostępne tylko za pośrednictwem 

portalu internetowego Sunny portalu, ale również poprzez aplikacje mobilne Sunny Portal 

na tablety i smartfony. Więcej informacji na temat aplikacji mobilnych Sunny Portal można 

znaleźć w iTunes Store i Google Play. 



4 Jak zacząć SMA Solar Technology AG 

22 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja 

4 Jak zacząć 

4.1 Rejestrowanie Sunny Home Managera 

w Sunny Portal 

Wymagane jest zarejestrowanie Sunny Home Managera w portalu za pomocą asystenta 

konfiguracji systemu PV (patrz instrukcja montażu Sunny Home Managera). 

4.2 Logowanie i wylogowanie z witryny Sunny Portal 

Logowanie się do witryny Sunny Portal 

Wymóg: 

□ Sunny Home Manager musi być zarejestrowany w Sunny Portal (patrz instrukcja instalacji 

Sunny Home Managera). Wskazówka: Jeśli Sunny Home Manager jest zarejestrowany 

w Sunny Portal, dioda LED statusu świeci się lub miga na zielono. Jeśli Sunny Home 

Manager nie jest jeszcze zarejestrowany w Sunny Portal, dioda LED statusu miga na 

przemian na zielono i pomarańczowo (informacje na temat dalszych stanów diody 

statusu zawarto w instrukcji montażu Sunny Home Managera). 

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, aby przesłać zaszyfrowane dane logowania. 

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

następnych odwiedzin witryny Sunny Portal. W ten sposób można pozostać 

zalogowanym na portalu Sunny aż do wylogowania się za pośrednictwem interfejsu 

użytkownika. 

6. Wybierz opcję Zaloguj. 

Wylogowanie się z witryny Sunny Portal 

Jeśli wylogujesz się z interfejsu użytkownika Sunny Portal, system PV będzie chroniony 

przed nieuprawnionym dostępem. 

Procedura: 

• Wybierz nazwę użytkownika w nagłówku i wybierz opcję Wyloguj. 

4.3 Ustawienie języka 

• W nagłówku interfejsu użytkownika, wybierz żądany język z rozwijanej listy. 
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5 Interfejs użytkownika systemu 

Sunny Home Manager 

Uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika systemu Sunny Home 

Manager 

Jeśli utworzono tylko jeden system w Sunny Portal, automatycznie uzyskasz dostęp do interfejsu 

użytkownika tego systemu Sunny Home Manager po zalogowaniu się do Sunny Portal. Jeśli 

utworzono kilka systemów w Sunny Portal, trzeba będzie uzyskać dostęp do interfejsu 

użytkownika tego systemu Sunny Home Manager po zalogowaniu się do Sunny Portal. 

Procedura: 

1. Zaloguj się do Sunny Portal (patrz Rozdział 4.3). 

2. Wybierz Wybierz systemu PV > ”Mój Sunny Home Manager” w opcji 

wyboru stron i menu. 

 Otwiera się interfejs użytkownika systemu Sunny Home Manager 

 

 

Rysunek 1: Interfejs użytkownika systemu Sunny Home Manager w Sunny Portal (przykład) 

Pozycja Oznaczenie Wyjaśnienie 

A Nagłówek • Wybór języka interfejsu użytkownika 

  • Wyloguj z Sunny Portal 

B Obszar treści • Zawartość wybranej strony 

C Wybór strony 

i menu 
• Dostęp do różnych stron i menu systemu Sunny Home 

Manager 

D Pomoc • Wyjaśnienie zawartości wybranej strony 

  • Link do pomocy Sunny Portal 
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6 Wybór strony i menu 

6.1 Wybór systemu i lista systemu 

Poniższe jest wymagane, aby wyświetlić menu i stronę: 

□ Twój adres poczty elektronicznej musi być przypisany co najmniej dwóm systemom 

w witrynie Sunny Portal. 

Wybór pozycji menu systemu 

W punkcie menu Wybierz system PV można wybrać żądany system (patrz Rozdział 5 

”Interfejs użytkownika systemu Sunny Home Manager”, strona 23). 

Strona z listą systemu 

Dla każdego systemu podawane są poniższe dane: 

• Znamionowa moc systemu fotowoltaicznego wyrażona w kWp 

• Dotychczasowa całkowita wydajność 

• Całkowita wydajność w następujących okresach: 

– bieżący dzień 

– poprzedni dzień 

– bieżący miesiąc 

• Specyficzna wydajność systemu (kWh / kWp) dla następujących okresów: 

– bieżący miesiąc 

– bieżący rok 

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 7 ”Ustawienia strony” na stronie 51). 
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6.2 Mój system Sunny Home Manager 

6.2.1 Profil systemu fotowoltaicznego 

Witryna Sunny Portal opracowuje profil w oparciu o informacje wprowadzone przez 

użytkownika na różnych stronach witryny Sunny Portal. 

W profilu systemu PV mogą być wyświetlane poniższe informacje: 
 

Symbol Konfiguracja 

Lokalizacja patrz Rozdział 12.2 

Operator patrz Rozdział 12.6 

Uruchomienie patrz Rozdział 12.2 

Nominalna moc 

systemu PV 

patrz Rozdział 12.4 

Produkcja roczna patrz Rozdział 12.13 

Ilość CO2, której 

udało się uniknąć 

patrz Rozdział 12.12 

Moduły patrz Rozdział 12.4 

Kąt wychylenia patrz Rozdział 8.10 

Śledzenie  

Inwerter Sunny Portal otrzymuje te informacje z urządzenia. 

Komunikacja  

Opis patrz Rozdział 12.5 

Wygląd systemu PV patrz Rozdział 12.7 

6.2.2 Obecny status i prognoza 

Wyświetlane dane zależą od rodzaju podłączonych liczników energii. Dane mogą być 

wyświetlane całkowicie tylko wtedy, gdy co najmniej następujące typy liczników energii są 

podłączone do Sunny Home Managera: 

• Licznik podawania 

• Licznik zakupionej energii 

Sunny Home Manager odbiera dane generacji PV poprzez połączone inwertery SMA 

lub opcjonalnie podłączony licznik produkcji PV. 

 Dostępność prognozowanych danych 

Prognoza danych w obszarze Prognozy i zalecanych działań nie jest dostępna 

we wszystkich krajach. 
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Obszar aktualnego stanu 

Aby wyświetlić obszar aktualnego stanu wymagane jest poniższe: 

□ Interwał żądania danych musi być ustawiony na Automatyczny (patrz punkt 8.7 

”Ustawianie interwału żądania danych”, strona 57). 

 Zmiana wyświetlenia 

W obszarze bieżącego stanu można wybrać pomiędzy wyświetlaniem w Wariancie I 

i Wariancie II. 

1. Wybierz stronę Stan bieżący i prognoza w wyborze stron i menu. 

2. Wybierz Konfiguracja - Stan bieżący i prognoza w obszarze treści poniżej. 

3. Wybierz żądany wariant w polu Wyświetlanie. 

 
Rysunek 2: Wyświetlacz: lewy Wariant I i prawy Wariant II (przykłady)  

Wariant I wyświetlania zawiera następujące bieżące dane: 
 

Symbol Konfiguracja 

Produkcja mocy PV Obecnie generowana moc systemu PV 

Podawanie do 

sieci 

Zasilanie, które system PV obecnie dostarcza do sieci użytkowej. Jeśli 

system PV generuje więcej energii niż potrzebuje Twoje gospodarstwo 

domowe w danym momencie lub niż może być przechowywane 

w akumulatorze, nadmiar jest wprowadzany do sieci energetycznej. 

Zużycie własne Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe pobiera obecnie z systemu 

PV oraz, w stosownych przypadkach, przechowuje w akumulatorze 

systemu fotowoltaicznego. 

Energia zakupiona Energia, którą gospodarstwo domowe pobiera z sieci energetycznej 

Zużycie całkowite Energia, którą gospodarstwo domowe pobiera z systemu PV i z sieci 

energetycznej. 

Wskaźnik zużycia 

własnego 

Obecny stosunek zużycia własnego do energii PV. 

Rozładowanie 

akumulatora* 

Energią, którą gospodarstwo domowe pobiera z akumulatora. 

Stanu 

naładowania 

akumulatora* 

Aktualny stan naładowania akumulatora w procentach, w stosunku 

do pojemności akumulatora. 

 * Wyświetlany tylko dla instalacji fotowoltaicznych z akumulatorem 
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Wariant II wyświetlania zawiera następujące bieżące dane: 

 

Symbol Konfiguracja 

Produkcja mocy PV Obecnie generowana moc systemu PV 

Podawanie 
do sieci  

Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe pobiera obecnie z systemu 
PV, sieci energetycznej, jeśli ma to zastosowanie, akumulatora. 
Kolory wskazują, która część zużycia obecnie składa się z zakupionej 
energii elektrycznej, bezpośredniego zużycia (system PV) oraz, 
w stosownych przypadkach, rozładowania akumulatora. 

Energia zakupiona Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe pobiera obecnie z systemu 
PV oraz, w stosownych przypadkach, przechowuje w akumulatorze 
z systemu fotowoltaicznego. 

Podawanie do 
sieci 

Zasilanie, które system PV obecnie dostarcza do sieci użytkowej. Jeśli 
system PV generuje więcej energii niż potrzebuje Twoje gospodarstwo 
domowe w danym momencie lub niż może być przechowywane 
w akumulatorze, nadmiar jest wprowadzany do sieci energetycznej. 

Ładowanie 
akumulatora* 

Moc, która jest obecnie pobierana z systemu fotowoltaicznego 
do akumulatora. 

Rozładowanie 
akumulatora* 

Energia, którą gospodarstwo domowe pobiera z akumulatora. 

Stanu 
naładowania 
akumulatora* 

Aktualny stan naładowania akumulatora w procentach, w stosunku 
do pojemności akumulatora. 

Ilość energii 
wystarczająca 
do zaspokojenia 
poboru 
wewnętrznego 

Współczynnik wewnętrznego zasilania do całkowitego poboru. 
Wewnętrzne zasilanie: Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe 
pobiera bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie) oraz, 
w stosownych przypadkach, z akumulatora (ładowanie akumulatorów). 
W instalacjach fotowoltaicznych bez akumulatorów, zużycie własne jest 
takie samo jak zasilanie wewnętrzne. 

Wskaźnik zużycia 
własnego 

Obecny stosunek zużycia własnego do energii PV 
Zużycie własne = Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe pobiera 
bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie) oraz, w stosownych 
przypadkach, energia, jaką system PV przechowuje w akumulatorze 
(ładowanie akumulatora). 

 * Wyświetlany tylko dla instalacji fotowoltaicznych z akumulatorem 

Obszar prognozy i zalecanych działania 

Diagram Prognozy i zalecanych działań przedstawia następujące informacje: 

• Taryfa dla prądu elektrycznego zakupionego z sieci energetycznej 

• Spodziewana moc PV 

• Prognoza dla bieżącego dnia* 

• Zaplanowane okresy eksploatacji obciążeń 

Można mieć prognozę wyświetlaną przez okres do 48 godzin od aktualnie wybranego czasu. 
 

 

 

 

 

 
 

* Dane nie są dostępne we wszystkich krajach 
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Wskazówka: Kliknij na diagram, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuń mysz w lewo 

lub w prawo. W ten sposób można wybrać inny okres czasu. 

 

 

Rysunek 3: Diagram Prognoza i zalecane działania (przykład) 
 

Pozycja Wyjaśnienie 

A Prognoza pogody* 

B Odpowiedni czas na ręczne przełączenie obciążeń 

Przy zalecanych działaniach, Sunny Home Manager bierze pod uwagę 

następujące informacje: 

• Oczekiwana moc PV (patrz pozycja D) 

• Oczekiwane zużycie energii w gospodarstwie domowym i obciążenia, 

dla których Sunny Home Manager otrzymuje zmierzone wartości mocy 

pobieranej przez gniazda SMA sterowane radiowo lub przez 

bezpośrednią komunikację. 

• Sunny Home Manager określa przewidywane zużycie energii zgodnie 

z prognozą zużycia w oparciu o ”wyuczone” zachowanie zużycia 

indywidualnego gospodarstwa domowego 

• Taryfa zasilania (patrz Rozdział 12.8, strona 102) 

• Taryfa energii elektrycznej (patrz Rozdział 12.8, strona 102) 

• Docelowa optymalizacja (patrz Rozdział 12.11, strona 105) 

• Azymut i kąt nachylenia (patrz Rozdział 12.1, strona 96) 
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Pozycja Wyjaśnienie 

C Oczekiwana moc PV zgodnie z prognozą wydajności PV 

Sunny Home Manager określa moc PV, jakiej można się spodziewać 

w każdym przypadku przy użyciu prognozy pogody dla wybranej lokalizacji 

i ”wyuczonego” zachowania systemu fotowoltaicznego. 

Wskazówka: Po najechaniu myszką na jeden ze słupków, w oknie zostaną 

wyświetlone następujące dane dla tego okresu: 

• Szacunkowa produkcja energii PV 

• Szacowane zużycie 

• Różnica pomiędzy szacowaną produkcją PV a szacowanym zużyciem 

D Taryfa dla prądu zakupionego z sieci energetycznej 

• Czerwona: drogi 

• Zielony: dobry stosunek 

• Jeśli wprowadzono tylko jedną taryfę dla energii elektrycznej, zawsze 

wyświetlany jest zielony. 

• Inne kolory: taryfa energii elektrycznej pomiędzy najwyższą i najniższą 

taryfą energii elektrycznej 

E Widok okresów czasowych dla planowanej operacji obciążeń 

(prognozy obciążenia) 

• Skonfigurowane terminy są wyświetlane jako kolorowe, półprzezroczyste 

słupki. 

• Okresy, w których obciążenia były faktycznie w eksploatacji lub będą 

w eksploatacji przedstawiono w postaci kolorowych, pełnych pasków. 

F Legenda obciążeń 

Legenda pokazuje, który kolor przypisano do którego obciążenia w czasie 

danego okresu (E). 

 * Dane nie są dostępne we wszystkich krajach 
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6.2.3 Bilans energetyczny 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

□ Przynajmniej jeden licznik zakupionej energii elektrycznej lub jeden licznik podawania 

jest podłączony do Sunny Home Managera. 

Dane na stronie mogą być wyświetlane całkowicie tylko wtedy, gdy co najmniej następujące 

typy liczników energii są podłączone do Sunny Home Managera: 

• Licznik podawania 

• Licznik zakupionej energii 

Dodatkowo wymagane dane dotyczące produkcji PV zostaną ustalone bezpośrednio 

przez podłączone inwerterów SMA lub mogą zostać przechwycone poprzez dodatkowy licznik 

produkcji PV w systemach fotowoltaicznych z Sunny Home Managera. Jeśli jest 

wykorzystywany system przechowywania podłączony do DC (np. Sunny Boy Smart Energy), 

nie wolno używać licznika produkcji PV. Zamiast tego, dane dotyczące produkcji PV muszą 

być zawsze odczytywane bezpośrednio z urządzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwe 

rozróżnienie pomiędzy bezpośrednim użyciem i ładowaniem akumulatora 

lub rozładowywaniem. 
 

 Opóźnione wyświetlanie danych z powodu niezgodnego licznika energii 

Przy stosowaniu niezgodnych liczników energii może dojść do opóźnienia w danych, 

które są wyświetlane w zakładce Bieżące. 

 Użyj liczników energii zalecanych przez SMA (patrz wytyczne planistyczne 

”SMA SMART HOME – systemowe rozwiązanie dla większej niezależności” 

w www.SMA-Solar.com). 

Wyświetlanie z akumulatorem 

Jeśli inwerter z akumulatorem jest obecny w systemie PV, można wybrać pomiędzy uproszczonym 

widokiem danych bez akumulatora i szczegółowym widokiem z danymi akumulatora. 

• Aby wyświetlić dane akumulatora na wykresie oraz w Bilansie energetycznym, 

uaktywnij pole wyboru Widok szczegółowy. 

• Aby uniknąć wyświetlania danych akumulatora na wykresie oraz 

w Bilansie energetycznym, dezaktywuj pole wyboru Widok szczegółowy. 

Pokazywanie i ukrywanie diagramu danych 

Diagram danych wskazanych w legendzie można pokazać i ukryć, klikając na odpowiedni 

wpis w legendzie. 

Strona Bilans energetyczny zawiera następujące zakładki: 
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Zakładka Temat 

Obecny Dane na diagramie Pobór: 

• Bieżąca wartość zużycia: Energia, którą gospodarstwo domowe 

obecnie pobiera z systemu PV (bezpośrednie zużycie lub wewnętrzne 

zasilanie systemów fotowoltaicznych bez akumulatora), z sieci 

energetycznej (zakupiona energia elektryczna) oraz, w stosownych 

przypadkach, z akumulatora (rozładowanie akumulatora). 

• Zakupiona energia: Energia, która jest obecnie pobierana przez 

Twoje gospodarstwo domowe z sieci energetycznej. 

• Wewnętrzne zasilanie: Energia, która jest obecnie dostarczana 

do gospodarstwa domowego przez system PV. 

W przypadku systemów fotowoltaicznych z akumulatorem, najlepiej, 

aby energia pochodziła bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie 

zużycie). Jeśli energia wytwarzana przez system PV nie jest 

wystarczająca, pozostała energia jest dostarczana przez rozładowanie 

akumulatora. 

• Rozładowanie akumulatora*: Energia, która jest obecnie 

pobierana przez Twoje gospodarstwo domowe z akumulatora. 

• Bezpośrednie zużycie*: Energia, która jest pobierana z instalacji 

fotowoltaicznej przez gospodarstwo domowe, bez korzystania z 

urządzenia magazynującego tymczasowo energię, akumulatora. 

 Dane na diagramie Generowanie prądu: 

• Prąd zasilania: Energia obecnie generowana przez system PV. 

• Zużycie własne: Energia, którą Twoje gospodarstwo domowe 

pobiera bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie) oraz energia 

przechowywana przez instalację w akumulatorze (ładowanie 

akumulatora). 

W instalacjach fotowoltaicznych bez akumulatorów, zużycie własne jest 

takie samo jak zasilanie wewnętrzne. 

• Ładowanie akumulatora*: Energia, która jest w danym momencie 

przechowywana w akumulatorze. 

• Podawanie do sieci: Energia, którą system PV podaje do sieci 

energetycznej. 

Jeśli system PV generuje więcej energii niż potrzebuje Twoje 

gospodarstwo domowe w danym momencie lub niż może być 

przechowywane w akumulatorze, nadmiar jest wprowadzany do sieci 

energetycznej. 
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Zakładka Temat 

Obecny • Wskaźnik zużycia własnego: Obecny stosunek zużycia własnego 

do energii PV. 

• Wskaźnik bezpośredniego zużycia*: Obecny stosunek 

bezpośredniego zużycia do energii PV. 

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do 

całkowitego poboru. 

Ograniczenie podawania mocy czynnej: Jeśli ustawiono ograniczenie 

aktywnego podawania zasilania systemu fotowoltaicznego, czerwona linia 

wskaże maksymalną ilość mocy czynnej, jaką wolno wprowadzać do sieci 

energetycznej. Jeśli ograniczono podawanie mocy czynnej do 0%, czerwona 

linia biegnie bezpośrednio na osi x wykresu. 

Dzień Dane na diagramie Pobór: 

• Dzienne zużycie: Energia, którą gospodarstwo domowe pobrało 

z systemu PV (bezpośrednie zużycie lub wewnętrzne zasilanie systemów 

fotowoltaicznych bez akumulatora), sieci energetycznej (zakupiona 

energia elektryczna) oraz, w stosownych przypadkach, akumulatora 

(rozładowanie akumulatora) danego dnia. 

• Zakupiona energia: Energia pobrana przez gospodarstwo domowe 

z sieci energetycznej danego dnia. 

• Wewnętrzne zasilanie: Energia, która została dostarczona do 

użytku domowego przez system PV w danym dniu. 

W przypadku systemów fotowoltaicznych z akumulatorem, najlepiej, 

aby energia pochodziła bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie 

zużycie). Jeśli energia wytwarzana przez system PV nie jest 

wystarczająca, pozostała energia jest dostarczana przez rozładowanie 

akumulatora. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu: 

• Dzienna produkcja: Energia wyprodukowana przez instalację 

fotowoltaiczną w wybranym dniu. 

• Pobór wewnętrzny: Energia pobrana przez Twoje gospodarstwo 

domowe z systemu fotowoltaicznego w danym miesiącu (zużycie 

bezpośrednie) oraz energia, którą system fotowoltaiczny magazynował 

w akumulatorze (ładowanie akumulatora) w trakcie danego miesiąca. 

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana przez system 

PV w akumulatorze w danym dniu. 

• Energia odprowadzana do sieci: Energia przesyłana przez system 

PV do sieci energetycznej. 
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Zakładka Temat 

Dzień Dodatkowe dane: 

• Wskaźnik zużycia własnego: Stosunek zużycia własnego 

do wydajności dziennej. 

• Wskaźnik bezpośredniego zużycia*: Proporcja pomiędzy 

bezpośrednim poborem i produkcją dzienną. 

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do 

dziennego poboru 

Ograniczenie podawania mocy czynnej: Jeśli ustawiono ograniczenie 

aktywnego podawania zasilania systemu fotowoltaicznego, czerwona linia 

wskaże maksymalną ilość mocy czynnej, jaką wolno wprowadzać do sieci 

energetycznej. Jeśli ograniczono podawanie mocy czynnej do 0%, czerwona 

linia biegnie bezpośrednio na osi x wykresu. 

Miesiąc Dane na diagramie Pobór: 

• Miesięczny pobór energii: Energia, którą gospodarstwo domowe 

pobrało z systemu PV (bezpośrednie zużycie lub wewnętrzne zasilanie 

systemów fotowoltaicznych bez akumulatora), z sieci energetycznej 

(zakupiona energia elektryczna) oraz, w stosownych przypadkach, 

z akumulatora (rozładowanie akumulatora) w czasie danego miesiąca. 

• Zakupiona energia: Energia pobrana przez gospodarstwo domowe 

z sieci energetycznej w czasie danego miesiąca. 

• Wewnętrzne zasilanie: Energia, która została dostarczona do 

Twojego gospodarstwa domowego przez system PV w danym miesiącu. 

W przypadku systemów fotowoltaicznych z akumulatorem, energia 

pochodzi najlepiej bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie). 

Jeśli energia wytwarzana przez system PV nie jest wystarczająca, 

pozostała energia jest dostarczana przez rozładowanie akumulatora. 

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobrana przez 

gospodarstwo domowe z akumulatora w wybranym miesiącu. 

• Bezpośrednie zużycie*: Energia, która została pobrana z instalacji 

fotowoltaicznej przez gospodarstwo domowe, bez korzystania w ciągu 

danego miesiąca z urządzenia tymczasowo magazynującego energię, 

akumulatora. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu: 

• Miesięczna produkcja: Energia wyprodukowana przez instalację 

fotowoltaiczną w wybranym miesiącu. 

• Pobór wewnętrzny: Energia pobrana przez Twoje gospodarstwo 

domowe bezpośrednio z systemu fotowoltaicznego w czasie danego 

miesiąca (zużycie bezpośrednie) oraz energia, którą system 

fotowoltaiczny magazynował w akumulatorze (ładowanie akumulatora) 

w trakcie danego miesiąca. 

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana 

w akumulatorze przez system PV w wybranym miesiącu. 

• Energia odprowadzana do sieci: Energia, którą system fotowoltaiczny 

odprowadził do sieci energetycznej w trakcie wybranego miesiąca. 
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Zakładka Temat 

Miesiąc Dodatkowe dane: 

• Wskaźnik zużycia własnego: Stosunek zużycia własnego do 

wydajności miesięcznej. 

• Wskaźnik zużycia bezpośredniego*: Stosunek bezpośredniego 

zużycia do zużycia miesięcznego. 

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do 

miesięcznego zużycia. 

Rok Dane na diagramie Zużycie: 

• Roczne zużycie: Energia, którą gospodarstwo domowe pobrało 

z systemu PV (bezpośrednie zużycie lub wewnętrzne zasilanie systemów 

fotowoltaicznych bez akumulatora), z sieci energetycznej (zakupiona 

energia elektryczna) oraz, w stosownych przypadkach, z akumulatora 

(rozładowanie akumulatora) w czasie danego roku. 

• Zakupiona energia: Energia pobrana przez gospodarstwo domowe 

z sieci energetycznej w czasie danego roku. 

• Wewnętrzne zasilanie: Energia, która została dostarczona do 

Twojego gospodarstwa domowego przez system PV w danym roku. 

W przypadku systemów fotowoltaicznych z akumulatorem, najlepiej, 

aby energia pochodziła bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie 

zużycie). Jeśli energia wytwarzana przez system PV nie jest 

wystarczająca, pozostała energia jest dostarczana przez rozładowanie 

akumulatora. 

• Rozładowanie akumulatora*: Energia pobrana przez 

gospodarstwo domowe z akumulatora w wybranym roku. 

• Bezpośrednie zużycie*: Energia, która została pobrana z instalacji 

fotowoltaicznej przez gospodarstwo domowe, bez korzystania w ciągu 

danego roku z urządzenia magazynującego tymczasowo energię, 

akumulatora. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu: 

• Roczna wydajność: Energia wyprodukowana przez instalację 

fotowoltaiczną w wybranym roku. 

• Pobór wewnętrzny: Energia pobrana przez Twoje gospodarstwo 

domowe bezpośrednio z systemu fotowoltaicznego w czasie danego 

roku (zużycie bezpośrednie) oraz energia, którą system fotowoltaiczny 

magazynował w akumulatorze (ładowanie akumulatora) w trakcie 

danego roku. 

• Ładowanie akumulatora*: Energia magazynowana przez system 

PV w akumulatora w wybranym roku. 

• Energia odprowadzana do sieci: Energia, którą system fotowoltaiczny 

odprowadził do sieci energetycznej w trakcie wybranego roku. 
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Zakładka Temat 

 Dodatkowe dane: 

• Wskaźnik zużycia własnego: Stosunek zużycia własnego 

do wydajności rocznej. 

• Wskaźnik bezpośredniego zużycia*: Stosunek zużycia 

bezpośredniego do wydajności rocznej. 

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do rocznego 

zużycia. 

Łącznie Dane na diagramie Pobór: 

• Całkowity pobór: Całkowita energia, którą gospodarstwo domowe 

pobrało do tej pory z systemu PV (bezpośrednie zużycie lub wewnętrzne 

zasilanie systemów fotowoltaicznych bez akumulatora), z sieci 

energetycznej (zakupiona energia elektryczna) oraz, w stosownych 

przypadkach, z akumulatora (rozładowanie akumulatora). 

• Zakupiona energia: Całkowita ilość energii, jaką Twoje 

gospodarstwo domowe pobrało z sieci elektrycznej. 

• Pobór wewnętrzny: Całkowita ilość energii, która została jak dotąd 

dostarczona do użytku domowego przez system PV. 

W przypadku systemów fotowoltaicznych z akumulatorem, energia 

pochodzi najlepiej bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie). 

Jeśli energia wytwarzana przez system PV nie jest wystarczająca, 

pozostała energia jest dostarczana przez rozładowanie akumulatora. 

• Rozładowanie akumulatora*: Całkowita ilość energii, jaką Twoje 

gospodarstwo domowe pobrało jak dotąd z sieci elektrycznej. 

• Bezpośrednie zużycie*: Całkowita energia, która została jak dotąd 

pobrana z instalacji fotowoltaicznej przez gospodarstwo domowe, bez 

korzystania z urządzenia tymczasowo magazynującego energię, 

akumulatora. 

 Dane na diagramie Wytwarzanie prądu: 

• Całkowita produkcja: Całkowita ilość energii wyprodukowana 

jak dotąd przez system PV. 

• Pobór wewnętrzny: Całkowita ilość energii, jaką Twoje 

gospodarstwo domowe pobrało bezpośrednio z instalacji 

fotowoltaicznej (bezpośredni pobór) oraz całkowita ilość energii 

nagromadzona przez system fotowoltaiczny w akumulatorze 

(naładowanie akumulatora) do tej pory. 

• Ładowanie akumulatora*: Całkowita energia magazynowana jak 

dotąd przez system PV w akumulatorze. 

• Energia odprowadzana do sieci: Całkowita energia przesłana jak 

dotąd przez system PV do sieci energetycznej. 
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Zakładka Temat 

 Dodatkowe dane: 

• Wskaźnik zużycia własnego: Stosunek zużycia własnego do 

wydajności całkowitej. 

• Wskaźnik bezpośredniego zużycia*: Proporcja pomiędzy 

bezpośrednim poborem i całkowitą produkcją. 

• Ilość energii wystarczająca do zaspokojenia poboru 

wewnętrznego: Współczynnik wewnętrznego zasilania do 

całkowitego poboru. 

 * Wyświetlane tylko dla instalacji fotowoltaicznych z akumulatorem. 

 

Różnica pomiędzy wewnętrznym zasilaniem i zużyciem własnym w systemach 

fotowoltaicznych z akumulatorami: 

Wewnętrzne zasilanie = suma mocy / energii, którą gospodarstwo domowe czerpie 

bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycie) oraz akumulatora (rozładowanie 

akumulatora). Dlatego zasilanie wewnętrzne wskazuje źródło, z którego gospodarstwo 

domowe jest zasilane energią PV - z systemu fotowoltaicznego lub z akumulatora. 

Zużycie własne = suma energii / zasilania, którą Twoje gospodarstwo domowe pobiera 

bezpośrednio z systemu PV (bezpośrednie zużycia) oraz, w stosownych przypadkach, energia 

/ zasilanie, jakie system PV magazynuje w akumulatorze (ładowanie akumulatora). Dlatego, 

zużycie własne wskazuje jak energia PV jest zużywana – przez gospodarstwo domowe lub 

za pośrednictwem ładowania akumulatora. 

W instalacjach fotowoltaicznych bez akumulatorów, zużycie własne jest takie samo jak 

zasilanie wewnętrzne. 
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6.2.4 Bilans i kontrola obciążenia 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

□ W systemie Sunny Home Manager obciążenia muszą być dostępne i skonfigurowane pod 

kątem tego, które są podłączone do gniazd SMA sterowanych radiowo lub które mogą 

być sterowane bezpośrednio przez Sunny Home Managera (patrz Rozdział 9.2 i 9.5). 

Wskazówka: można wybrać obciążenia, które mają być wyświetlane na diagramie 

(patrz Rozdział 7.3, strona 52). 

Wskazówka: obciążenia są wyświetlane w różnych kolorach na diagramach dla lepszej 

wizualizacji. Przypisany kolor można zmienić, jeśli to konieczne (patrz Rozdział 9.3.2, strona 67). 

Niniejsza strona składa się z następujących zakładek: 

 

Zakładka Temat 

Aktualne Poniższe jest wymagane, aby wyświetlić zakładkę: 

□ Interwał żądania danych musi być ustawiony na Automatyczny 

(patrz punkt 8.7 ”Ustawianie interwału żądania danych”, strona 57). 

Informacje: Użyj liczników energii zalecanych przez SMA. W przeciwnym 

razie może dojść do opóźnienia w danych wyświetlanych w zakładce 

Bieżące. 

Zakładka pokazuje poniższe bieżące dane: 

• Linie na dole diagramu: bieżące dane dotyczące postępu zużywanej 

mocy każdego obciążenia w wybranym okresie wyświetlania. 

• Tryb pracy: tryb pracy gniazda SMA sterowanego radiowo. 

• Przycisk aktualnie wybranego trybu pracy jest podświetlony w kolorze. 

Ponadto, status gniazda SMA sterowanego radiowo jest wyświetlany za 

pomocą symbolu LED. 

• Tryb pracy może być zmieniony odpowiednio za pomocą przycisków 

(patrz Rozdział 9.2.6 ”Ustawianie trybu pracy gniazda SMA 

sterowanego radiowo”, strona 65). Jeżeli tryb pracy jest kontrolowany 

przez Sunny Home Managera, obok trybu pracy pojawia się napis 

Automatyczny. 

• Zużycie aktualne: Moc aktualnie pobierana przez obciążenie. 
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Zakładka Temat 

Day 
• Przy wybranym widoku Kolejność obiektów ( ): 

Linie na poniższym diagramie wskazują postęp mocy pobieranej przez 

każde obciążenie danego dnia. Korzystając z legendy poniższego 

diagramu można pokazać i ukryć obciążenia umieszczone na 

diagramie i zmienić kolejność układania obciążeń na diagramie 

(patrz Rozdział 7.3, strona 52). 

• Przy wybranym widoku Okres czasu ): 

Jasne słupki kolorowe przedstawiają okresy, które zostały 

skonfigurowane dla działania obciążenia. 

Ciemne słupki przedstawiają okresy czasu, w których obciążenia 

faktycznie pracowały. 

– Symbole ▸ i ■ wskazują początek i punkt zatrzymania pracy. 

– Jeśli przesuniesz kursor myszy nad jednym z ciemnego słupków, 

energia zużywana przez obciążenie w tym okresie czasu zostanie 

wyświetlona w kWh. 

• W tabeli: 

Dzienny pobór: Energia pobierana przez obciążenie w wybranym 

dniu. 

Konfiguracja: Przy użyciu przycisku Konfiguracja  można 

skonfigurować właściwości obciążenia. 

Miesiąc • Na diagramie: Energia pobierana przez każde obciążenie w wybranym 

miesiącu w dniach. 

Jeśli przesuniesz kursor myszy nad jednym ze słupków na wykresie, 

otworzy się okno z następującymi informacjami: 

– Odpowiednie dzienne zużycie obciążeń używanych w tym dniu. 

– Odpowiedni procent dziennego zużycia, który został objęty energią PV 

, rozładowywaniem akumulatora  lub z sieci energetycznej . 

• W tabeli: 

Miesięczne zużycie energii: Energia pobierana przez obciążenie 

w wybranym miesiącu. 

Procent energii PV: Procent miesięcznego zużycia energii w postaci 

energii PV. 

Procent rozładowania akumulatora: Procent miesięcznego 

zużycia energii poprzez wyładowanie akumulatora. 

Procent zakupionej energii: Procent miesięcznego zużycia energii 

w postaci sieci użytkowej. 

Konfiguracja: Przy użyciu przycisku Konfiguracja  można 

skonfigurować właściwości obciążenia. 
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Zakładka Temat 

Rok • Na diagramie: Energia pobierana przez każde obciążenie w wybranym 

roku w miesiącach. 

• W tabeli: 

Roczne zużycie: Energia pobierana przez obciążenie w wybranym 

roku. Procent energii PV: Procent rocznego zużycia energii w postaci 

energii PV. 

Procent rozładowania akumulatora: Procent rocznego zużycia 

energii poprzez wyładowanie akumulatora. 

Procent zakupionej energii: Procent rocznego zużycia energii 

z sieci użytkowej. 

Konfiguracja: Przy użyciu przycisku Konfiguracja  można 

skonfigurować właściwości obciążenia. 

Suma • Na diagramie: Energia pobierana przez każde obciążenie 

w wybranych latach. 

• W tabeli: 

Całkowity pobór: Całkowita energia pobrana przez obciążenie do 

tej pory. 

Procent energii PV: Procent całkowitego zużycia energii z energii PV. 

Procent rozładowania akumulatora: Procent całkowitego zużycia energii 

z rozładowania akumulatora. 

• Procent zakupionej energii: Procent całkowitego zużycia energii 

z sieci użytkowej. 

• Konfiguracja: Przy użyciu przycisku Konfiguracja  można 

skonfigurować właściwości obciążenia. 
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6.2.5 Energia i moc 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

□ Liczników zakupionej energię elektrycznej ani liczników podawania nie wolno 

podłączaą do Sunny Home Managera. 

Sunny Home Manager odbiera dane dotyczące produkcji PV poprzez połączone inwertery 

SMA lub opcjonalnie podłączony licznik produkcji PV. Diagramy na poszczególnych 

zakładkach pokazują tylko wydajności energetyczne. 

Niniejsza strona składa się z następujących zakładek: 

Zakładka Temat 

Dzień • Krzywa energii PV w ciągu dnia 

Miesiąc • Całkowita wydajność w dniach miesiąca 

• Średnia oczekiwana produkcja* 

Rok • Całkowita wydajność w miesiącach roku 

• Średnia oczekiwana produkcja* 

Suma • Całkowita wydajność w poprzednich latach 

• Średnia oczekiwana produkcja* 

 * Wyświetlana tylko jeśli jest włączona na stronie Właściwości systemu PV (patrz Rozdział 12.13 

”Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej wydajności”, strona 107). 

6.2.6 Porównanie w skali rocznej 

Zakładka Temat 

Całkowita 

wydajność 

• Kształtowanie się wydajności w poprzednich latach 

• Średni rozwój wydajności w poprzednich latach 

• Średnia oczekiwana produkcja* 

Określona 

produkcja 

systemu foto- 

woltaicznego 

Określona produkcja systemu to podstawowa wartość do opisywania 

wydajności systemu fotowoltaicznego. Przy obliczaniu wydajności 

konkretnego systemu brane są pod uwagę czynniki specyficzne dla danego 

systemu, takie jak położenie, kąt pochylenia, zacienienie, rodzaje modułów 

i typów inwerterów. Specyficzna wydajność systemu pozwala na porównanie 

różnych systemów fotowoltaicznych w różnych miejscach. 

• Rozwój specyficznej wydajności systemu każdego poprzedniego roku 

• Średni rozwój określonej wydajności systemu z lat ubiegłych 

• Średnia oczekiwana produkcja* 

 * Wyświetlana tylko jeśli jest włączona na stronie Właściwości systemu PV  (patrz Rozdział 12.13 

”Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej wydajności”, strona 107). 
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6.2.7 Monitoring systemu fotowoltaicznego 

Strona może wyświetlać następujące informacje: 

• Konfiguracja systemu 

• Monitoring komunikacji 

• Porównanie inwertera 

Konfiguracja systemu PV 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie informacji: 

□ Należy mieć wykryte nowe urządzenia za pomocą kreatora konfiguracji, ale jeszcze 

nie dodane do systemu Sunny Home Manager (patrz Rozdział 10.1, strona 83). 

Dostęp do kreatora konfiguracji można uzyskać poprzez konfigurację systemu. Korzystając 

z kreatora konfiguracji, można dodać nowe urządzenia do systemu lub wymienić urządzenia. 

Monitoring komunikacji 

Monitorowanie komunikacji wyświetla aktualny stan komunikacji między Sunny Home 

Managerem a Sunny Portal. Jeśli Sunny Home Manager nie komunikuje się z Sunny Portal 

w ustalonym czasie, Sunny Portal wyświetli błąd i powiadomi Cię o tym pocztą elektroniczną 

(zobacz Rozdział 11.4 ”Ustawienie monitorowania łączności”, strona 94). 

Stan monitorowania komunikacji jest wyświetlany w witrynie Sunny Portal przy pomocy 

następujących ikon: 

Symbol Stan Objaśnienie 

 

Zdezaktywowana Nie ustawiono monitorowania łączności 

(patrz Rozdział 11.4 ”Ustawienie monitorowania 

łączności”, strona 94). 

 

OK Komunikacja z Sunny Portal jest OK. Wyświetlany 

jest czas ostatniego połączenia. 

 

Błąd Przerwana łączność z inwerterami. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o godzinie 

ostatniego połączenia, należy użyć hiperłącza 

Szczegóły. 

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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Porównanie inwertera 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie informacji: 

□ System PV musi zawierać co najmniej dwa inwertery. 

Porównanie inwertera Sunny Portal umożliwia rozpoznanie ewentualnych strat w wydajności. 

Jeżeli określona produkcja inwertera różni się istotnie od średniej produkcji wszystkich 

inwerterów, witryna Sunny Portal może powiadomić użytkownika poprzez wiadomość 

elektroniczną (patrz Rozdział 11.5 ”Ustawienie porównania inwertera”, strona 95). 

 

Symbol Stan Objaśnienie 

 

Zdezaktywowane Porównanie inwertera nie jest aktywne 

(patrz Rozdział 11.5 ”Ustawienie porównania 

inwertera”, strona 95). 

 

OK Wydajności monitorowanych inwerterów znajduje 

się w skonfigurowanym zakresie. 

Całkowita wydajność wszystkich inwerterów 

w minionym dniu. 

 

Błąd Specyficzna wydajność jest poza granicami 

tolerancji w przypadku co najmniej jednego 

monitorowanego inwertera. Dostęp do 

następujących informacji możesz uzyskać poprzez 

link Szczegóły: 

• Określona produkcja danych inwerterów 

• Średnia wartość wydajności wszystkich 

monitorowanych inwerterów 

6.2.8 Dziennik logowania systemu fotowoltaicznego 

Ta strona przedstawia wiadomości dotyczące stanu systemu PV. Dostępne są następujące 

rodzaje komunikatów: 

• Informacje 

• Ostrzeżenie 

• Zakłócenie 

• Błędy 

Komunikaty te pomagają, na przykład, w identyfikacji zakłóceń w systemie PV. Liczba 

niepotwierdzonych komunikatów jest wyświetlana po dwukropku nazwy strony w menu. 

 

Przykład: Wyświetlanie niepotwierdzonych komunikatów 

Dziennik logowania systemu fotowoltaicznego 5 oznacza, że istnieje pięć 

niepotwierdzonych komunikatów o typach Błąd, Zakłócenie lub Ostrzeżenie. 

 

Komunikaty można filtrować i potwierdzać jako przeczytane (patrz Rozdział 11.2 ”Dziennik 

logowania systemu fotowoltaicznego”, strona 89). 
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6.3 Analiza 

Na stronie Analiza można porównać wartości energii i wydajności poszczególnych 

inwerterów ze sobą albo z całym systemem. 

 

 

Rysunek 4: Strona analizy (przykład) 

Pozycja Wyjaśnienie 

A Obszar Wyboru urządzenia 

B Zakładki 

C Podgląd diagramu* 

Podgląd diagramu jest podzielony liniami na sekcje. Jeśli wybierzesz sekcję 

w podglądzie diagramu, treść zostanie wyświetlona na dużym diagramie. 

D Duży diagram 

Wskazówka: Jeśli przesuniesz kursor myszy na diagramie, wartość z obszaru 

Szczegóły zostanie wyświetlona obok kursora. 

E Obszar Szczegóły 

F Obszar Dziennika logowania 
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Pozycja Wyjaśnienie 

G Całkowita wydajność lub Specyficzna całkowita wydajność 

W zależności od typu wyświetlania w obszarze Wyboru urządzeń będą 

wyświetlane: całkowita wydajność lub specyficzna całkowita wydajność. 

 * Nie pokazany w zakładce Całkowita. 

Obszar wyboru urządzenia 

W tym miejscu można wybrać, czy kompletny system PV i / lub czy pojedyncze inwertery 

powinny być wyświetlane na dużym diagramie oraz w obszarze Szczegóły. Ponadto można 

wybrać, czy mają być wyświetlane wartości bezwzględne czy specyficzne. 

Wybór urządzeń: 

1. Aby wyświetlić wartości kompletnego systemu fotowoltaicznego, aktywuj Kompletny 

system PV w obszarze Wyboru urządzeń. 

2. Aby wyświetlić wartości poszczególnych inwerterów: 

• Wybierz obszar Wyboru urządzeń. 

 Obszar ten otwiera się i wyświetlane są poszczególne inwertery. 

• Zaznacz pola wyboru dla potrzebnych inwerterów. Wskazówka: Jeśli aktywujesz 

Zaznacz wszystkie urządzenia, pola wyboru dla wszystkich inwerterów będą 

aktywowane. 

Wybór rodzaju wyświetlania: 

• W obszarze Wyboru urządzenia, obok Rodzaju wyświetlania, 

wybierz żądaną opcję: 

– Absolutne: Pokazuje wydajności (kWh) lub moc (kW) systemu. 

– Specyficzne: Pokazuje konkretną wydajność systemu (kWh / kWp) 

lub specyficzną moc systemu PV. 

Zakładki 

Zakładka Temat 

Dzień • Przegląd diagramu: Podgląd diagramów z rozwojem wydajności 

systemów PV dla poszczególnych dni. 

Wskazówka: Jeśli przesuniesz kursor o jeden dzień w diagramie, 

pokaże się całkowita wydajność systemu PV na ten dzień. 

• Duży diagram: 

– Krzywa wartości mocy jako 15-minutowych średnich wartości 

wybranych urządzeń dla wybranego dnia. 

– Na dole po prawej na diagramie*: Całkowita wydajność systemu 

fotowoltaicznego na wybrany dzień. 

Tydzień • Podgląd diagramu: Podgląd diagramów z rozwojem wydajności 

systemów PV dla poszczególnych tygodni. 

Wskazówka: Jeśli przesuniesz kursor o jeden tydzień w diagramie, 

pokaże się całkowita wydajność systemu PV na ten tydzień. 
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Zakładka Temat 

• Duży diagram: 

– Krzywa wartości mocy jako 15-minutowych średnich wartości 

wybranych urządzeń dla wybranego tygodnia. 

– Na dole po prawej na diagramie*: Całkowita wydajność systemu 

fotowoltaicznego na wybrany tydzień. 

Miesiąc • Podgląd diagramu: Podgląd diagramów z wartościami wydajności 

systemu PV dla poszczególnych miesięcy w dniach. 

Wskazówka: Jeśli przesuniesz kursor o jeden miesiąc w diagramie, 

pokaże się całkowita wydajność systemu PV na ten miesiąc. 

• Duży diagram: 

– Wartości wydajności wybranych urządzeń dla wybranego miesiąca 

w dniach. 

– Na dole po prawej na diagramie*: Całkowita wydajność systemu 

fotowoltaicznego do wybranego miesiąca. 

Rok • Podgląd diagramu: Podgląd diagramów z wartościami wydajności 

systemu PV dla poszczególnych lat w miesiącach. 

Wskazówka: Jeśli przesuniesz kursor o jeden rok w diagramie, pokaże 

się całkowita wydajność systemu PV na ten rok. 

• Duży diagram: 

– Wartości wydajności wybranych urządzeń dla wybranego roku 

w miesiącach. 

– Na dole po prawej na diagramie*: Całkowita wydajność systemu 

fotowoltaicznego do wybranego roku. 

Total • Duży diagram: 

– Wartości wydajności wybranych urządzeń dla wybranych lat. 

– Na dole po prawej na diagramie*: Całkowita wydajność systemu 

fotowoltaicznego do wszystkich lat. 

 * Wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Cały systemu PV jest aktywowane 

w Wyborze urządzeń. 

Obszar szczegóły 

Ten obszar zawiera wartości mocy wyświetlanych diagramów jako 15-minutowe średnie 

wartości. 

Obszar dziennika logowania 

Ten obszar zawiera wiadomości z wybranych urządzeń oraz związane z nimi komunikaty 

systemowe wyższego poziomu. 
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6.4 Wskaźnik wydajności 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

□ W systemie Sunny Home Manager musi być zainstalowany Sunny SensorBox. Sunny 

SensorBox mierzy wartości promieniowania słonecznego w miejscu instalacji modułów 

fotowoltaicznych i sprawia, że informacje te  są dostępne dla Sunny Home Managera. 

Stosunek wydajność jest miarą jakości systemu fotowoltaicznego, która jest niezależna od 

lokalizacji (informacje na temat wskaźnika wydajności, informacja techniczne podano 

we ”Wskaźniku wydajności – Współczynnik jakości dla systemu fotowoltaicznego” na 

www.SMA-Solar.com). 

Strona ta wyświetla następujące dane systemu PV: 

• Średnie wartości wskaźnika wydajności dla dni miesiąca 

• Średnie wartości wskaźnika wydajności dla miesięcy roku 

6.5 Raport 

6.5.1 Dzienny raport systemu PV 

Strona ta wyświetla następujące dane inwertera: 

• Tabela z dzienną, miesięczną, roczną wydajnością 

• Diagram z rozwojem odczytu liczników w ciągu godziny na dobę 

Strona ta może zostać wysłana wraz z Informacjami na temat raportu dobowego 

(patrz Rozdział 11.3.2 ”Konfigurowanie raportów”, strona 92). 

6.5.2 Miesięczny raport systemu PV 

Strona ta wyświetla następujące dane inwertera: 

• Tabela z miesięczną i roczną wydajnością  

• Schemat z rozwojem odczytu licznika na dni w miesiącu 

Strona ta może być wysłana wraz z informacjami na temat Miesięcznego raportu 

(patrz Rozdział 11.3.2 ”Konfigurowanie raportów”, strona 92). 

6.6 Urządzenia 

Strona z odpowiednimi danymi inwertera dla każdego inwertera jest wyświetlana w danym 

punkcie menu Urządzenia: 

• Diagram z danymi odczytu licznika przez miesiące w roku 

• Diagram ze średnią wartością mocy na jeden dzień w godzinach 

6.7 Czujniki 

Aby wyświetlić punkt menu, wymagane jest poniższe: 

□ W systemie Sunny Home Manager musi być zainstalowany Sunny SensorBox. 

Strona ze zmierzonymi wartościami danego Sunny SensorBox jest wyświetlana dla każdego 

Sunny SensorBox w pozycji menu Czujniki. 
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6.8 Konfiguracja 

Informacje specyficzne dla systemu można przywołać za pośrednictwem stron konfiguracyjnych. 

W zależności od wybranej roli użytkownika, istnieje również możliwość edytowania niektórych 

informacji. 

6.8.1 Właściwości systemu fotowoltaicznego 

Niniejsza strona składa się z następujących zakładek: 

 

Zakładka Temat 

Dane systemu 

PV 

Wyświetla ogólne dane systemu fotowoltaicznego. Za pomocą tego przycisku 

można skonfigurować ustawienia systemu (patrz Rozdział 12, strona 96). 

Operator Wyświetla informacje kontaktowe operatora. 

Parametry Wyświetla następujące dane: 

• Taryfa podawania 

• Ograniczenie podawania mocy czynnej 

• Usługi zarządzania siecią poprzez komunikację opartą na Ethernecie 

• Taryfa dla energii elektrycznej 

• Docelowa optymalizacja 

• Ilość CO2, której udało się uniknąć 

• Oczekiwana wydajność 

• Jeśli w systemie Sunny Home Manager istnieje Sunny SensorBox: 

stosunek wydajności 

Publikacje 

danych  

Wyświetla, do jakiego stopnia firma SMA Solar Technology AG lub osoby 

trzecie mogą korzystać z danych. Za pomocą tej zakładki można edytować 

publikację danych (patrz Rozdział 12.5, strona 100). 

6.8.2 Prezentacja systemu fotowoltaicznego 

Strona Prezentacja systemu PV oferuje następujące opcje: 

• Wyślij link do stron opublikowanych na rzecz osób trzecich (patrz Rozdział 11.2.1, 

strona 89). 

• Osadź strony Profil systemu fotowoltaicznego w innych witrynach. 

6.8.3 Przegląd urządzenia 

Niniejsza strona składa się z następujących zakładek: 

• Przegląd urządzenia 

• Przegląd nowych urządzeń 
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Przegląd urządzenia 

Zakładka ta wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach w systemie PV. 

 

Rysunek 5: Zakładka Przeglądu urządzenia 

Położeni

e 

Oznaczenie Objaśnienie 

A Filtr Pola tekstowe i listy rozwijane do filtrowania przeglądu 

urządzenia (patrz Rozdział 8.1, strona 54). 

B Wykaz 

urządzeń 

− 

C Nazwa Nazwa urządzenia 

D Numer seryjny Numer seryjny urządzenia 

E Grupa 

produktów 

Grupa produktów urządzenia, na przykład Sunny Home 

Manager, Sunny Boy 3000 

F Zbieranie 

danych 

Wskazuje, czy dane z tego urządzenia należy stosować na 

swoich stronach Sunny Portal (patrz Rozdział 10.2 

”Włączanie/wyłączanie urządzeń”, strona 85). 

G Monitorowanie Wyświetla, czy monitorowanie komunikacji lub porównania 

falownika jest aktywne  lub zdezaktywowane  dla 

urządzeń (zob. Rozdział 11 ”Monitoring systemu 

fotowoltaicznego”, strona 89). 

H Właściwości Otwiera zakładkę o właściwościach urządzenia 

(patrz Rozdział 8.2, strona 54). 

  Można dokonać ustawień dotyczących urządzeń 

wykorzystujących Właściwości 

I Parametry Otwiera zakładkę Parametry z parametrami urządzenia 

(patrz Rozdział 8.3 ”Wywołanie parametrów urządzenia”, 

strona 55). 

K Dziennik 

logowania 

Otwiera kartę Dziennik logowania systemu 

z komunikatami dla tego urządzenia (patrz Rozdział 11.2.1, 

strona 89). 
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Przegląd nowych urządzeń 

W tej zakładce można dodawać nowe urządzenia do systemu lub wymienić urządzenia przy 

użyciu kreatora konfiguracji (patrz Rozdział 10.1 ”Dodawanie lub wymiana urządzeńa”, 

strona 83). 

6.8.4 Przegląd i planowanie obciążenia 

Strona ta wyświetla informacje o wszystkich wykrytych obciążeniach w systemie PV oraz 

okresach czasu, w których zaplanowano działanie obciążeń. 

Niniejsza strona składa się z następujących obszarów: 

• Przegląd i planowanie obciążenia  

• ”Nazwa obciążenia” 

Przegląd obciążenia 

 

Rysunek 6: Przegląd obciążenia (przykład) 

Położenie Oznaczenie Objaśnienie 

A Opcje filtra Korzystanie z opcji filtrowania, można filtrować listę obciążeń.  

Wybranie opcji Bieżące obciążenia ukryje obciążenia, 

które są obecnie nie przypisane do gniazda SMA 

sterowanego radiowo i dlatego nie są kontrolowane przez 

Sunny Home Managera. 

B Dodaj 

obciążenia 

Za pomocą tego przycisku można dodać kolejne obciążenia 

do Sunny Home Managera. Inteligentne urządzenia są 

rozpoznawane automatycznie przez kreatora konfiguracji i są 

wyświetlane w obszarze Przegląd urządzenia > 

Przegląd nowych urządzeń. Po udanej rejestracji, 

urządzenia są wyświetlane na stronie Przegląd 

i planowanie obciążenia w obszarze Przegląd 

obciążenia. 

C Wykaz Wykaz obciążeń, które zostały skonfigurowane do użytku z 

Sunny Home Managerem. 
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Położenie Oznaczenie Objaśnienie 

D Obciążenie Symbol i nazwa rodzaju obciążenia 

E Rodzaj 

obciążenia 

Rodzaj statusu obciążenia 

F Status Status obciążenia 

= OK 

Obciążenie jest w pełni skonfigurowane i odbiera 

dane 

= Nieaktywne 

Obciążenie nie jest przypisane do żadnego gniazda 

SMA sterowanego radiowo 

= Obciążenie nie jest w pełni skonfigurowane 

G Konfiguracja Otwiera zakładkę ”Nazwa obciążenia”, na której można 

konfigurować właściwości obciążenia (zob. Rozdział 9.3, 

strona 66). 

Planowanie obciążenia 

Planowanie obciążenia zapewnia graficzny przegląd zaplanowanych terminów, w których 

czynne obciążenia muszą być eksploatowane (Ciemne słupki) lub mogą być eksploatowane 

(Jasne słupki). 

”Nazwa obciążenia” 

Można uzyskać dostęp do Nazwy obciążenia przechodząc do strony Przegląd 

i planowanie obciążenia, obszaru Przegląd obciążenia i wybór przycisku Konfiguracja 

 w wierszu wymaganego obciążenia. W zakładce Nazwa obciążenia można 

skonfigurować właściwości okresów obciążenia i czas dla obciążenia. W zależności od 

wybranego rodzaju obciążenia, można wyświetlić i skonfigurować różne właściwości 

obciążenia (patrz Rozdział 9.3, strona 66). 

6.8.5 Konfiguracja raportu 

Strona ta pokazuje, czy skonfigurowałeś jakiekolwiek raporty, które mają być wysłane przez 

Sunny Portal, a jeśli tak, to które rodzaje raportów (patrz Rozdział 11.3 ”Raporty”, strona 91). 

6.8.6 Zarządzanie użytkownikami 

Wymogi umożliwiające wyświetlanie strony: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13 ”Zarządzanie użytkownikami”, strona 110). 

Strona ta wyświetla wszystkich użytkowników utworzonych dla systemu Sunny Home Manager 

(patrz Rozdział 13.2 ”Tworzenie nowego użytkownika”, strona 111). Można również 

edytować wcześniej utworzonych użytkowników i, na przykład, zmieniać role użytkowników 

i usuwać użytkowników. 
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7 Ustawienia strony 

7.1 Konfiguracja ustawień do diagramów 

7.1.1 Ustawianie okresu wyświetlania 

W zależności od diagramu, istnieją różne sposoby ustalania okresu wyświetlania. Sterowanie 

do ustawienia okresu wyświetlania można znaleźć poniżej każdego diagramu. 

Procedura: 

• Jeśli jest tam słupek z suwakiem na wykresie poniżej, trzymając wciśnięty lewy przycisk 

myszy, kliknij na suwak i ustaw żądany okres czasu. 

• Jeżeli data i ikona strzałki znajdują się poniżej diagramu, należy ustawić datę przy 

pomocy ikon strzałek lub kalendarza: 

– Aby ustawić datę używając ikony strzałek, przewiń do tyłu  i przewiń do przodu 

za pomocą , aby wybrać żądane dane. 

– Aby ustawić datę za pomocą kalendarza, kliknij na datę między ikonami strzałek 

i wybierz określoną datę. 

• Jeśli istnieją listy rozwijane między ikonami strzałek, wybierz żądany okres czasu na 

listach rozwijanych. 

7.1.2 Zapisywanie danych diagramu 

Dane diagramu można zapisać w formie plików CSV. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 ikonę . 

3. Wybierz opcję Zapisz. 

4. Wybierz katalog docelowy. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

7.1.3 Drukowanie danych diagramu 

1. Przesuń wskaźnik myszy  w prawą dolną część diagramu. 

 Co spowoduje wyświetlenie rozwijanego menu. 

2. Wybierz . 

3. Wybierz Drukuj. 

4.  Wybierz wymaganą drukarkę i kliknij opcję Drukuj. 
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7.1.4 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 . 

7.1.2 Wyświetlanie i ukrywanie legendy 

Na stronach inwertera poniżej pozycji menu Urządzenia można pokazać i ukryć legendę 

diagramu. 

Procedura: 

1. Przesuń wskaźnik myszy  w prawą dolną część diagramu. 

 Co spowoduje wyświetlenie rozwijanego menu. 

2. Aby ukryć legendę, wybierz . 

3. Aby pokazać legendę, wybierz . 

7.2 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: 

• 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. 

7.3 Wyświetlanie, ukrywanie i sortowanie obciążeń 

Korzystając z legendy poniżej diagramu na stronie Bilans i kontrola obciążenia, można 

pokazać i ukryć obciążenia umieszczone na diagramie i zmienić kolejność układania obciążeń 

na diagramie. 

• Aby ukryć obciążenia, kliknij na żądane obciążenie. Obciążenia, które są ukryte i nie są 

już wyświetlane na diagramie są wyświetlane w kolorze szarym w legendzie. Poprzez 

ponowne kliknięcie na obciążenia można wyświetlić kolejne obciążenia. 

• Aby wyświetlić wszystkie obciążenia, które zostały ukryte, wybierz Pokaż wszystko 

poniżej legendy. 

• Aby zmienić kolejność ułożenia na diagramie, wybierz żądane obciążenie i trzymając 

wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij ją do żądanej pozycji w legendzie. 
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7.4 Publikowanie stron 

7.4.1 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. 

Następujące strony można opublikować do przeglądania w Sunny Portal: 

• Profil systemu fotowoltaicznego  

• Energia i moc 

• Porównanie w skali rocznej 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

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

3. Na 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. 

7.4.2 Prezentowanie stron Sunny Portal w Internecie 

Każda ze stron Sunny Portal ma przypisany własny adres URL. Korzystając z tych adresów URL, 

można ustawić link do Sunny Portal na innych stronach internetowych. 

Inne strony można połączyć z następującymi stronami: 

• Profil systemu fotowoltaicznego 

• Energia i moc 

• Porównanie w skali rocznej 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 tekstowego URL 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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8 Ustawienia urządzenia 

8.1 Filtrowanie przeglądu urządzenia 

Można łatwiej znaleźć pojedyncze urządzenia, jeśli filtruje się przegląd urządzenia. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV  

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

2. Ustaw jeden lub więcej następujących filtrów: 

Pole tekstowe 

lub rozwijana lista 

Objaśnienie 

Nazwa urządzenia Pełna nazwa urządzenia lub części nazwy urządzenia  

Numer seryjny Numer seryjny kompletnego urządzenia lub części numeru seryjnego 

Grupa produktu Poszukiwana klasa urządzenia, np. Inwerter PV, Sunny Home 

Manager 

Zbieranie danych • Wszystko: wyszukuje włączanie i wyłączanie urządzenia 

• Aktywne: wyszukuje tylko urządzenia aktywowane 

• Nieaktywne: wyszukuje tylko urządzenia dezaktywowane 
 

3. Należy wybrać Odśwież. Wskazówka: klikając na niebieski wpis w nagłówku tabeli, 

można sortować urządzenia w przeglądzie urządzenia w porządku rosnącym lub 

malejącym (Nazwa urządzenia, Numer seryjny, Grupy produktu, 

Zbieranie danych). 

4. Aby wyczyścić filtr, należy wybrać Reset. 

8.2 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 rolę Instalatora lub Administratora systemu PV  

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

2. W wierszu urządzenia i kolumnie Właściwości . 
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8.3 Wywołanie parametrów urządzenia 

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

możliwy jest odczyt parametrów urządzenia, ale nie można ich zmieniać. Jeżeli chcemy 

zmienić parametry urządzeń w systemie Sunny Home Manager, należy użyć oprogramowania 

Sunny Explorer (patrz pomoc do programu Sunny Explorer). Program Sunny Explorer można 

otrzymać bez żadnej opłaty na www.SMA-Solar.com. Nie można zmieniać parametrów Sunny 

Home Managera poprzez program Sunny Explorer, ale tylko poprzez Sunny Portal. 

Wymóg: 

□ Wymagana jest rola Standardowego użytkownika, Instalatora lub Administratora systemu 

PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

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

 Można odczytywać parametry na liście parametrów. 

✖ Wyświetlane parametry nie są aktualne? 

Parametry urządzenia mogą być zmienione za pomocą oprogramowania 

Sunny Explorer, ale ze względu na problemy z połączeniem, zmiany te nie są 

wyświetlane w Sunny Portal. 

• Uaktualnij parametry (patrz Rozdział 8.4). 

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

8.4 Parametry aktualizacji  

Wskazane jest, aby zaktualizować parametry w następującym przypadku: 

• Parametry urządzenia zostały zmienione poprzez oprogramowania Sunny Explorer, 

zmiany te nie są wyświetlane w Sunny Portal. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Przegląd urządzeń na stronie i w wyborze menu. 

2. Wybierz Uaktualnij parametry. 

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

 Na liście parametrów można odczytywać aktualne parametry. 

✖ Obecne parametry wciąż nie są wyświetlane na liście parametrów? 

Moment, od którego wyświetlone będą zaktualizowane parametry zależy od 

skonfigurowanego interwału żądania danych (patrz Rozdział 8.7). Możliwe, 

że Sunny Home Manger nie przekazał jeszcze zaktualizowanych parametrów 

Sunny Portal. 

• Wywołaj listę parametrów ponownie później. 
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8.5 Odczytywanie wersji pakietu oprogramowania 

Wymóg: 

□ Trzeba mieć rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Przegląd urządzeń na stronie i w wyborze menu. 

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

 Na liście parametrów można odczytywać wersję pakietu oprogramowania. 

8.6 Konfiguracja liczników energii 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości Sunny Home Managera  

(patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. W listach rozwijanych znajdujących się w obszarze Konfiguracja licznika, wybierz 

rodzaj licznika energii, który jest podłączony do odpowiedniego wejścia licznika: 

 
 

Rodzaj podłączonego licznika energii Rozwijana lista 

Licznik energii z interfejsem D0 • Wybierz D0. 

Dwukierunkowy licznik z interfejsem D0 • Wybierz D0. 

• Aktywuj pole Licznik 

dwukierunkowy  

(zużycie i podawanie). 

☑  Obszar Wejście licznika 2 nie jest 

dostępny. 

Liczniki energii z interfejsem S0 • Wybierz S0. 

• W polu tekstowym Impulsów S0/kWh, 

wprowadź impuls licznika energii 

(patrz instrukcja licznika energii) 
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Rodzaj podłączonego licznika energii Rozwijana lista 

Licznik energii SMA* • Wybierz Licznik energii SMA xxx. 

Symbol zastępczy dla numeru seryjnego 

licznika energii SMA to xxx. Jeśli 

obecne są dwa liczniki energii SMA 

w systemie PV, wybierz żądany licznik 

energii SMA. 

• Aktywuj pole wyboru Licznika 

dwukierunkowego 

(zużycie i podawanie). 

Brak licznika energii • Wybierz Brak licznika. 

 * Wyświetla się tylko, jeśli w systemie PV istnieje licznik energii SMA. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 

8.7 Ustawianie interwału żądania danych  

Interwał żądania danych określa, jak często Sunny Home Manager wysyła dane i zwraca dane 

z Sunny Portal. 

Sunny Portal może wyświetlać tylko aktualne dane Sunny Home Managera i przełączać gniazda 

SMA sterowane radiowo, jeśli interwał żądania danych jest ustawiony na Automatyczny. 

Firma SMA Solar Technology AG zaleca ustawienie interwału żądania danych na 

Godzinowy lub Dzienny, tylko jeśli połączenie internetowe jest ustanowione przez modem 

GSM. W ten sposób, w zależności od taryfy GSM, można uniknąć dodatkowych kosztów. 
 

 
Dodatkowe koszty w przypadku korzystania z modemu komórkowego 

Po skonfigurowaniu połączenia z Internetem za pomocą modemu komórkowego (na przykład 

modem GSM), dodatkowe koszty mogą zostać poniesione w wyniku częstych żądań danych, 

w zależności od taryfy usług mobilnych. 

• Przy użyciu modemu komórkowego dodatkowych kosztów można zapobiec ustawiając 

przedział żądania danych na Godzinowy lub Dzienny.  

• Jeśli nie korzystasz z modemu komórkowego, ustaw interwał żądania danych na 

Automatyczny. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości Sunny Home Managera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie 

właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. W obszarze Interwału zażądania danych, wybierz żądaną opcję 

Automatyczny, Godzinowy lub Dzienny: 
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Pole wyboru Znaczenie 

Automatyczny Sunny Home Manager aktualizuje dane na stronach Obecnego stanu 

i prognozy oraz w zakładce Bieżące w ciągu kilku sekund. Sunny 

Home Manager wysyła dane, które są wyświetlane na innych stronach 

Sunny Portal w ciągu kilku minut (maksymalnie 15 minut). 

 Jeśli obciążenia są kontrolowane przez gniazda SMA sterowane 

radiowo, należy uaktywnić opcję Automatyczny. 

Godzinowy Sunny Home Manager przesyła dane do i z Sunny Portal raz na 

godzinę. 

Ustawienia wprowadzone za pośrednictwem Sunny Portal są wysyłane 

do Sunny Home Managera w ciągu 60 minut. 

Codzienny Sunny Home Manager przesyła dane do i z Sunny Portal raz na 

dwadzieścia cztery godziny. 

Ustawienia wprowadzone w Sunny Portal są wysyłane do Sunny Home 

Managera w ciągu 60 godzin. 

4. Wybierz Zapisz. 

8.8 Włączanie/wyłączanie automatycznych 

aktualizacji oprogramowania  

Jeśli automatyczna aktualizacja oprogramowania jest włączona, Sunny Portal regularnie 

sprawdza, czy istnieją pliki aktualizacyjne dla Sunny Home Managera lub dla urządzeń 

systemu PV. Jeśli istnieją pliki aktualizacyjne, są one automatycznie pobierane a urządzenia są 

aktualizowane. 

Można włączyć / wyłączyć automatyczną aktualizację oprogramowania dla: 

• Sunny Home Managera 

• Urządzeń systemu fotowoltaicznego 

Domyślnie automatyczna aktualizacja oprogramowania jest aktywowana dla Sunny Home 

Managera i urządzeń w systemie PV. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 
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Włączanie / wyłączanie automatycznej aktualizacji oprogramowania dla 

Sunny Home Managera 

1. Wywołaj właściwości Sunny Home Managera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie 

właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Aby włączyć automatyczną aktualizację oprogramowania, aktywuj pole wyboru 

Sunny Home Manager w obszarze Automatycznego uaktualniania 

oprogramowania. 

4. Aby wyłączyć automatyczną aktualizację oprogramowania, dezaktywuj pole wyboru 

Sunny Home Manager w obszarze Automatycznego uaktualniania 

oprogramowania. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

Włączanie / wyłączanie automatycznej aktualizacji oprogramowania 

dla urządzeń systemu PV 

1. Wywołaj właściwości Sunny Home Managera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie 

właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Aby włączyć automatyczną aktualizację oprogramowania, aktywuj pole wyboru 

urządzeń systemów PV w obszarze automatycznej aktualizacji oprogramowania. 

4. Aby wyłączyć automatyczną aktualizację oprogramowania, dezaktywuj pole wyboru 

Urządzenia systemu PV w obszarze Automatycznego uaktualniania 

oprogramowania. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

8.9 Wprowadzanie przewodów linii 

Witryna Sunny Portal może wyświetlać we właściwościach urządzenia przewody linii, do 

których podłączony jest każdy inwerter. Wprowadź przewód linii, którego szukasz. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz właściwości inwertera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości 

urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

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

przewodnik. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 
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8.10 Wprowadzanie mocy panelu fotowoltaicznego 

Moc panelu fotowoltaicznego to maksymalna moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do 

jednego inwertera. 

Procedura: 

• Oblicz moc panelu fotowoltaicznego przy wykorzystania właściwości obwodu 

(patrz Rozdział 12.1 ”Wprowadzanie właściwości obwodu”, strona 96). 

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. 

Wprowadzanie właściwości obwodów zapewnia następujące korzyści: 

• Sunny Portal może dokładniej określić moc panelu PV. 

• Sunny Home Manager może bardziej efektywnie dostarczać bardziej dokładnych 

prognoz wydajności i kontrolować obciążenia. 

Ręczne wprowadzanie mocy panelu fotowoltaicznego 

Informacje o podłączonych panelach fotowoltaicznych można uzyskać od instalatora. 

Wykorzystując mocy panelu, Sunny Portal może obliczyć znamionową moc systemu 

(patrz Rozdział 12.4.2, strona 99). 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

 Nominalna moc systemu PV jest wymagana w przypadku ograniczenia 

podawania mocy czynnej 

Musisz prawidłowo podać zasilanie panelu PV prawidłowo, aby zapewnić ograniczenie 

gwarantowanej mocy czynnej do właściwej wartości (patrz Rozdział 12.9 ”Konfiguracja 

ograniczenia podawania mocy czynnej”, strona 103). Jeśli w zainstalowanym panelu mocy PV 

zachodzą zmiany, trzeba będzie ustawić tę wartość. 

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie 

właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. W obszarze Zasilania panelu PV wprowadź moc panelu PV w polu tekstowym kWp. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 
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8.11 Zmiana nazwy urządzenia 

Numer seryjny urządzenia jest wyświetlany jako domyślna nazwa urządzenia. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Wymogi nazwy urządzenia: 

□ Maksymalna długość nazwy urządzenia to 20 znaków. 

Procedura: 

1. Wybierz właściwości urządzenia (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości 

urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia 

3. Wpisz nazwę urządzenia w polu Nazwa urządzenia lub Nazwa obciążenia. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 

8.12 Zmiana opisu urządzenia 

Można wprowadzić wybrany opis każdego urządzenia. Opis urządzenia jest wyświetlany 

we Właściwościach urządzenia. 

Wymóg: 

□ Trzeba być Standardowym użytkownikiem, Instalatorem lub 

Administratorem systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości urządzenia SMA (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości 

urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Wpisz opis w pole tekstowe Opis. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 
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9 Kontrola obciążenia 

9.1.1 Informacje o kontroli obciążenia 

Obciążenie jest urządzeniem w gospodarstwach domowych, które jest zasilane energią 

elektryczną. Aby mieć obciążenie kontrolowane przez Sunny Home Managera, musisz 

nawiązać połączenie między obciążeniem i Sunny Home Managerem. Istnieją różne opcje 

zrobienia tego: 

Opcja połączenia Wyjaśnienie 

Bezpośrednia komunikacja 

przewodowa 

Opcja ta jest możliwa tylko dla następujących urządzeń: 

• Inteligentne urządzenia, które komunikują się za 

pośrednictwem przewodu komunikacji używającego 

protokołu wymiany danych z Sunny Home Managerem 

(patrz Rozdział 9.5, strona 80) 

• urządzeń z bramką Miele@Home (patrz Rozdział 9.5, 

strona 80) 

Obciążenie jest podłączane za pomocą przewodu sieciowego 

do sieci lokalnej, w której znajduje się również Sunny Home 

Manager. Poprzez Ethernet, obciążenie może automatycznie 

wysyłać informacje na temat jego zapotrzebowania i zużycia 

energii do Sunny Home Managera i może również odbierać 

polecenia włączenia i wyłączenia z Sunny Home Managera. 

Włączanie i pomiar poprzez 

gniazda SMA sterowane 

radiowo 

W systemie Sunny Home Manager, gniazda SMA sterowane 

radiowo mogą włączać i wyłączać obciążenia. Gniazda SMA 

sterowane radiowo mogą również mierzyć zużycie energii 

podłączonych obciążeń i przekazywać zmierzone wartości za 

pomocą Sunny Home Managera do Sunny Portal. Aby to zrobić, 

gniazda SMA sterowane radiowo muszą być przypisane jako 

urządzenia do systemu Sunny Home Manager (patrz Rozdział 

10.1 ”Dodawanie lub wymiana urządzeń”, strona 83). 

Obciążenie może być albo podłączone na stałe do tego 

samego gniazda SMA sterowanego radiowo albo kolejno do 

zmieniających się gniazd SMA sterowanych radiowo. 

Przy każdej zmianie, obciążenie musi być przypisane do nowego 

gniazda SMA sterowanego radiowo (patrz Rozdział 9.3.11, 

strona 71). Jeśli obciążenie nie jest przypisane do gniazda SMA 

sterowanego radiowo, Sunny Home Manager nie może 

kontrolować tego obciążenia ani odbierać od tego obciążenia 

żadnych danych dotyczących zużycia. 

Ponieważ Sunny Home Manager nie otrzymuje żadnych 

szczegółowych danych na temat obciążeń, jeżeli są one sterowane 

przez gniazda SMA sterowane radiowo, w zależności od rodzaju 

obciążenia, trzeba będzie wykonać dodatkowe ustawienia dla 

każdego obciążenia. W ten sposób, Sunny Home Manager może 

skutecznie zaplanować obciążenia w kontroli obciążenia i dokonać 

optymalizacji oszczędności energii i kosztów. 
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9.2 Konfigurowanie gniazd SMA sterowanych radiowo 

9.2.1 Zachowanie bezpieczeństwa podczas konfigurowania 

gniazd SMA sterowanych radiowo 

 
Zagrożenie życia przez odłączenie urządzeń medycznych 

Przypadkowe odłączenie urządzeń medycznych może prowadzić do sytuacji zagrażających 

życiu. 

• Nie należy podłączać żadnych urządzeń medycznych do gniazda SMA sterowanego 

radiowo. 

 

 
Ryzyko uszkodzenia i pożaru ze względu na niezamierzone i nienadzorowane 

odłączenie obciążeń  

Obciążenia aktywowane nieumyślnie i w sposób nienadzorowany przez gniazdo SMA 

sterowane radiowo mogą spowodować urazy lub pożar (np. żelazko). 

• Nie należy podłączać żadnych obciążeń do gniazda SMA sterowanego radiowo, jeśli, 

w przypadku przypadkowego włączenia, mogą one spowodować uszkodzenia. 

 

 
Uszkodzenie obciążeń 

Częste włączanie i wyłączanie może doprowadzić do uszkodzenia niektórych obciążeń. 

• Zapytaj producenta obciążenia czy jest ono odpowiednie do gniazda SMA 

sterowanego radiowo lub timera. 

• Skonfiguruj gniazda SMA sterowane radiowo tak, aby obciążenia związane z nimi nie 

były włączane ani wyłączane częściej niż jest to określone przez producenta 

obciążenia. 

• Nie należy podłączać żadnych obciążeń do gniazda SMA sterowanego radiowo, 

jeśli mogą one wymagać ciągłej dostawy prądu. 

9.2.2 Wymagania 

□ Gniazda SMA sterowane radiowo muszą być zarejestrowane w Sunny Portal (patrz 

Rozdział 10.1 ”Dodawanie lub wymiana urządzeń”, strona 83). 

□ Musi być dostępne połączenie BLUETOOTH dla Sunny Home Managera. Prawidłowe 

połączenie BLUETOOTH jest wskazywane przez niebieską diodę świecącą, dolną diodę 

poziomą gniazda SMA sterowanego radiowo. 

□ W Sunny Portal, interwał żądania danych musi być ustawiony na Automatyczny 

(patrz punkt 8.7 ”Ustawianie interwału żądania danych”, strona 57). 

□ Trzeba mieć rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub Administratora 

systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, 

strona 110). 



9 Kontrola obciążenia SMA Solar Technology AG 

64 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja 

9.2.3 Włączanie/wyłączanie zbierania danych 

Można określić, czy Sunny Portal ma odbierać dane z gniazda SMA sterowanego radiowo. 

Jeśli chcemy kontrolować obciążenia za pomocą gniazda SMA sterowanego radiowo, należy 

aktywować gromadzenie danych. Jeśli zbieranie danych zostanie wyłączone, Sunny Portal 

będzie wyświetlał brak danych z gniazda SMA sterowanego radiowo i nie będzie można 

kontrolować żadnych obciążeń przy pomocy gniazda SMA sterowanego radiowo. 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości gniazda SMA sterowanego radiowo (patrz Rozdział 8.2 

”Wywołanie właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Wykonaj odpowiednie ustawienia dla zbierania danych. 

• Aby aktywować gromadzenie danych, zaznacz pole wyboru Aktywny. 

lub 

• Aby dezaktywować gromadzenie danych, odznacz pole wyboru Aktywny. 

9.2.4 Wybór obciążenia 

W celu umożliwienia sterowania gniazda SMA sterowanego radiowo przez Sunny Home 

Managera należy przypisać do niego obciążenie. Najpierw trzeba stworzyć profil obciążenia 

(patrz Rozdział 9.3, strona 66). Jeśli już stworzyliśmy gniazdo SMA sterowane radiowo bez 

przypisywania obciążenia, można następnie przypisać to gniazdo SMA sterowane radiowo do 

wymaganego obciążenia podczas tworzenia profilu obciążenia. 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości gniazda SMA sterowanego radiowo (patrz Rozdział 8.2 

”Wywołanie właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Wybierz podłączone obciążenie z listy rozwijanej Obciążeń. 

 Stan gniazda SMA sterowanego radiowo po działaniu obciążenia 

lub jeśli połączenie zostanie przerwane 

W zależności od rodzaju obciążenia, gniazdo SMA sterowane radiowo jest albo 

włączane albo wyłączane po działaniu obciążenia. 

• Obciążenie jest sterowane programem: włączone 

• Obciążenie nie jest sterowane programem: wyłączone 

Gniazdo SMA sterowane radiowo również przełącza do odpowiedniego stanu, jeśli 

połączenie pomiędzy Sunny Home Managerem a gniazdem SMA sterowanym radiowo 

przerwano na dłużej niż 15 minut. W tym przypadku, trzeba będzie zresetować gniazdo 

SMA sterowane radiowo do trybu pracy Automatycznej (patrz Rozdział 9.4), tak, aby 

Sunny Home Manager mógł nadal je kontrolować. 
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9.2.5 Wprowadzanie nazwy urządzenia  

Używając nazwy urządzenia, można zidentyfikować gniazdo SMA sterowane radiowo w 

systemie Sunny Home Manager. 

Procedura: 

• Wpisz żądaną nazwę urządzenia w polu tekstowym Nazwa urządzenia, 

na przykład, sterowane radiowo gniazdo pralki w piwnicy. 

9.2.6 Ustawianie trybu pracy gniazda SMA sterowanego 

radiowo 

Dostępne są następujące opcje do ustawiania trybu pracy gniazda SMA sterowanego radiowo: 

• Ustawianie trybu pracy za pomocą Sunny Portal 

lub 

• Ustawianie trybu pracy poprzez aplikację mobilną Sunny Portal  

lub 

• Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisku dotykowego na gnieździe SMA 

sterowanym radiowo (patrz, instrukcja montażu Sunny Home Manager). Ustawianie 

trybu pracy poprzez Sunny Portal. 

 

Wymagania: 

□ Gniazdo SMA sterowane radiowo musi być przypisane do podłączonego obciążenia 

(patrz Rozdział 9.2.4 ”Wybór obciążenia”, strona 64). 

□ Podłączenie BLUETOOTH dla Sunny Home Managera musi być dostępne. Połączenie 

BLUETOOTH jest wskazywane przez niebieską diodę świecącą, dolną diodę poziomą 

gniazda SMA sterowanego radiowo w kolorze jaskrawym niebieskim. 

□ W Sunny Portal, interwał żądania danych musi być ustawiony na Automatyczny 

(patrz punkt 8.7 ”Ustawianie interwału żądania danych”, strona 57). 

□ Trzeba mieć rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz Bilans i kontrolę obciążenia i rozwijane menu. 

2. Wybierz zakładkę Bieżące. 

3. W tabeli, w kolumnie Trybu pracy, wybierz przycisk dla żądanego trybu pracy obok 

wymaganego obciążenia. 
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4. Wybierz żądany tryb pracy. 
 

Opcja połączenia Wyjaśnienie 

Napis Automatyczny / 

dioda LED miga na 

pomarańczowo (wyłączony) 

lub zielono (włączony) 

Kontrola gniazda SMA sterowanego radiowo przez 

Sunny Home Managera. W zależności od bieżącego 

polecenia sterowania Sunny Home Managerem, gniazdko 

SMA sterowane radiowo jest włączone lub wyłączone w tym 

trybie. 

Tego trybu pracy nie można ustawić dla typu obciążenia 

Tylko wymiar 

Włącz / dioda LED świeci 

się na zielono 
Gniazdo SMA sterowane radiowo nie jest kontrolowane przez 

Sunny Home Managera. 

Gniazdo SMA sterowane radiowo jest włączone i przełącza 

się na tryb pracy Ręczne włączanie. Podłączone 

obciążenie może czerpać prąd elektryczny. 

Wyłącz / dioda LED świeci 

się na pomarańczowo 
Gniazdo SMA sterowane radiowo nie jest kontrolowane przez 

Sunny Home Managera. 

Gniazdo SMA sterowane radiowo jest wyłączone i przełącza 

się na tryb pracy Ręczne wyłączanie. Podłączone 

obciążenie nie może czerpać prądu elektrycznego. 

 Po krótkim czasie, wybrany tryb pracy pojawi się jako aktywowany na interfejsie 

użytkownika Sunny Portal. 

9.3 Konfigurowanie obciążeń  

9.3.1 Wywołanie właściwości obciążenia 

Zakładka Nazwa obciążenia na stronie Przegląd i planowanie obciążenia wyświetla 

właściwości obciążenia. W zależności od wybranego rodzaju obciążenia, można wyświetlić 

i skonfigurować różne właściwości obciążenia. 

Wymóg: 

□ Trzeba mieć rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia na stronie i w menu 

wyboru. 

2. Wybierz  w wierszu obciążenia w kolumnie Konfiguracja. 

 Otwiera się menu ustawiania właściwości obciążenia. 
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9.3.2 Zmiana wyboru kolorów dla obciążeń 

Obciążenia są wyświetlane w różnych kolorach na diagramach dla lepszej wizualizacji. 

Indywidualnie przypisany kolor może być zmieniony, jeżeli jest to konieczne. 

Procedura: 

1. Na liście obciążenia poniżej diagramu wybierz pole koloru dla żądanego obciążenia. 

lub 

Wywołaj właściwości obciążenia (patrz Rozdział 9.3.1, strona 66), wybierz Edytuj, 

a następnie wybierz Kolor obciążenia z rozwijanej listy. 

 Otworzy się okno wyboru koloru. 

2. Wybierz preferowany kolor. 

3. Wybierz OK. 

9.3.3 Wybór ikony obciążenia  

1. Wywołaj właściwości obciążenia (zob. Rozdział 9.3, strona 66). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

3. Wybierz ikonę żądanego obciążenia na liście rozwijanej Ikon obciążenia, aby użyć 

standardowej ikony obciążenia. 

4. Aby użyć własnej ikony obciążenia, należy wykonać następujące czynności: 

• Wybierz ikonę Załaduj obciążenie. 

 Otworzy się okno wyboru pliku. 

• Wybierz żądany plik (dopuszczalne formaty plików: JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP). 

• Wybierz opcję Otwórz. 

 Plik zostanie dodany, a następnie wyświetlony na liście rozwijanej ikony 

Ładowania jako wybrana ikona ładowania obciążenia. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 
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9.3.4 Wybór rodzaju obciążenia 

Ustawienia, które są możliwe dla obciążenia zależą od rodzaju wybranego obciążenia. 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości obciążenia (zob. Rozdział 9.3, strona 66). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

3. Na liście rozwijanej Rodzaju obciążenia wybierz żądany rodzaj obciążenia: 

 

Rodzaj obciążenia Wyjaśnienie 

Samokonfigurujący Można indywidualnie skonfigurować podłączone obciążenia. 

Przy tego rodzaju obciążeniu należy również stwierdzić, czy 

obciążenie jest sterowane programem lub czy jego działanie 

można przerwać w dowolnym momencie (patrz punkt 9.3.5). 

Przykład obciążenia sterowanego programem: suszarka 

Przykład obciążenia, którego działanie może zostać 

przerwane: pompa do stawu 

Zmywarka Podłączone obciążenie to zmywarka. 

Pralka Podłączone obciążenie to pralka. 

Monitoring energii 

(tylko pomiar) 

Tylko pobór mocy podłączonego obciążenia ma zostać 

zmierzony. 

Stiebel Eltron WWK 300 Niektóre ustawienia nie są widoczne, ponieważ zostały one 

ustalone przez producenta przy wartościach predefiniowanych 

specjalnie dla tego urządzenia, a zatem nie mogą być zmieniane. 

Tecalor TTA 300 Podłączone obciążenie to pompa ciepła Tecalor TTA 300. 

Niektóre ustawienia nie są widoczne, ponieważ zostały one 

ustalone przez producenta przy wartościach predefiniowanych 

specjalnie do tego urządzenia, a zatem nie mogą być 

zmieniane. 

Element grzewczy Podłączone obciążenie to element grzewczy. 
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9.3.5 Wybór sterowalności programu  

W przypadku Samokonfigurującego się obciążenia należy określić, czy obciążenie musi 

uruchomić predefiniowane programy, czy też nie. 

Procedura: 

• W polu Obciążenie jest sterowane programem, aktywuj wymagane pole wyboru: 
 

Ustawienie Wyjaśnienie 

Tak Po uruchomieniu, obciążenie pracuje zgodnie z określonym 

programem. Przerwanie działania obciążenia podczas 

przebiegu programu może wpływać na wynik działania, a 

zatem powinno się go unikać. 

Przykłady: suszarka, toster 

Nie Obciążenie nie zawsze realizuje tę samą funkcję w trakcie 

pracy. Wielokrotne włączanie i wyłączanie w ciągu dnia nie 

powoduje żadnych problemów. Obciążenie nie musi być stale 

uruchomione –tak długo jak minimalny czas działania w ciągu 

dnia zostanie osiągnięty, zakłócenie normalnej pracy nie ma 

negatywnego wpływu na realizowaną funkcję. 

Przykłady: pompa stawowa, element grzewczy, podgrzewacz 

wody 

9.3.6 Wprowadzanie nazwy obciążenia 

Obciążenia w systemie Sunny Home Manager można zidentyfikować poprzez nazwy urządzenia. 

Wymóg nazwy obciążenia: 

□ Nazwa obciążenia może liczyć maksymalnie 23 znaków. 

Procedura: 

• Wprowadź nazwę obciążenia w polu tekstowym Nazwa obciążenia, na przykład 

Pralka w piwnicy. 

9.3.7 Wprowadzanie poboru mocy 

Pobór mocy jest to średnia moc zazwyczaj wymagana przez obciążenie do pracy (patrz 

instrukcja obciążenia). 

Sunny Home Manager uwzględnia tę wartość we wstępnym obliczeniu wymaganej energii. 

Gdy obciążenie zapewnia zmierzone wartości jego rzeczywistego zużycia podczas 

eksploatacji, Sunny Home Manager może określić bardziej precyzyjną wartość mocy po fazie 

uczenia się. W ten sposób, Sunny Home Manager stopniowo poprawia planowanie 

obciążenia i zwiększa oszczędności energii i kosztów. 

Procedura: 

• Wprowadź moc podłączonego obciążenia w polu tekstowym Zużycia energii. 
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9.3.8 Wprowadzanie maksymalnego czasu działania 

programu 

Maksymalny czas działania programu jest czasem wymaganym przez obciążenie sterowane 

programem dla jego najdłuższego programu. Maksymalny czas działania programu określa 

ostateczny termin, w którym obciążenie musi być włączone tak, aby jego najdłuższy program 

mógł zostać zakończony przed upływem określonych ograniczeń. 

 

Przykład: Maksymalny czas działania programu dla pralki 

Zdefiniowano przedział czasowy od 10:00 do 18:00 dla pralki (patrz Rozdział 9.3.16 

”Konfigurowanie okresu czasu”, strona 75), czyli cykl prania pralki musi zostać zakończony 

do 18:00. 

Najdłuższy cykl prania pralki trwa trzy godziny. W związku z tym, należy wprowadzić 

co najmniej 3 godziny jako maksymalny czasie działania programu podczas konfiguracji 

gniazda SMA sterowanego radiowo. W tym przypadku, pralka rozpoczyna pracę najpóźniej 

o 15:00, aby najdłuższy cykl prania mógł zostać zakończony. Jeśli wybrany cykl prania jest 

krótszy, Sunny Home Manager wciąż trzyma się maksymalnego czasu działania programu. 

Wymóg: 

□ Podłączone obciążenie musi być sterowane programem (patrz Rozdział 9.3.5, 

strona 69). 

Procedura: 

• Wprowadź maksymalny czas pracy programu dla podłączonego obciążenia w polu 

tekstowym Maks. czas działania programu (patrz instrukcja obciążenia). 

9.3.9 Wprowadzanie minimalnego czasu włączenia 

Minimalny czas włączenia jest to minimalny okres czasu, w jakim podłączone obciążenie musi 

pozostać włączone, na przykład, aby zakończyć sekwencję początkową lub wykonać 

sekwencję pracy. 

Wymóg: 

□ Podłączone obciążenie musi być sterowane programem (patrz Rozdział 9.3.5, 

strona 69). 

 Możliwa opóźniona aktywacja dla niektórych obciążeń 

Niektóre obciążenia nie mogą zacząć działać natychmiast po włączeniu do gniazda SMA 

sterowanego radiowo, np. pompy ciepła do zbiorników retencyjnych. Natychmiastowa 

aktywacja może być zapewniona tylko przez gniazdo SMA sterowane radiowo, ale nie przez 

podłączone obciążenia. 

Procedura: 

• Podaj minimalny czas włączenia w polu tekstowym Minimalny czas włączenia. 

Weź pod uwagę ewentualne opóźnienia w uruchamianiu podłączonego obciążenia. 
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9.3.10 Wprowadzanie minimalnego czasu wyłączenia 

Minimalny czas wyłączenia jest to minimalny okres czasu, w jakim podłączone obciążenie 

musi pozostać wyłączone, na przykład, aby zapobiec przegrzaniu lub umożliwić bezawaryjne 

ponowne uruchomienie. 

Wymóg: 

□ Podłączone obciążenie musi być sterowane programem (patrz Rozdział 9.3.5). 

Procedura: 

• Podaj minimalny czas wyłączenia w polu tekstowym Minimalny czas wyłączenia. 

9.3.11 Przypisywanie gniazd SMA sterowanych radiowo 

Należy przypisać gniazdo SMA sterowane radiowo do obciążenia, do którego jest 

podłączone, aby: 

• mieć obciążenie sterowane przez Sunny Home Managera 

• umożliwić przechowywanie danych obciążenia przez Sunny Home Managera 

Jeżeli obciążenie nie zostało tymczasowo przypisane do żadnego gniazda SMA sterowanego 

radiowo, odpowiednie luki w danych pojawią się w diagramach zużycia. Dane dotyczące 

zużycia zawsze mogą być wywoływane na samym obciążeniu, nawet jeśli obciążenie jest 

teraz kontrolowane przez inne gniazdo SMA sterowane radiowo. 

Procedura: 

• Na liście rozwijanej gniazd SMA sterowanych radiowo, wybierz gniazdo SMA 

sterowane radiowo, do którego jest podłączone obciążenie. Domyślnie, żadne 

gniazdo SMA sterowane radiowo nie jest przypisane do obciążenia. 

Jeżeli żądane gniazdo SMA sterowane radiowo jest już przypisane do innego 

obciążenia, znak ”*” pojawi się przed nazwą gniazda SMA sterowanego radiowo. 

Aby uaktywnić gniazdo SMA sterowane radiowo w celu ponownego przypisania, 

należy najpierw usunąć przypisanie gniazda SMA sterowanego radiowo z profilu 

innego obciążenia. 
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9.3.12 Ustawienie pomiaru i włączanie do gniazda SMA 

sterowanego radiowo 

• W rozwijanej liście Pomiaru i przełączania wybierz żądane ustawienie. 

 

Ustawienie Wyjaśnienie 

Gniazdo SMA sterowane 

radiowo ma służyć do 

pomiaru i przełączania 

(inteligentny pobór mocy) 

Obciążenie czerpie prąd elektryczny poprzez gniazdo SMA 

sterowane radiowo. 

Wykorzystując wartości zużycia zmierzone przez gniazdo 

SMA sterowane radiowo, Sunny Home Manager ”uczy się”, 

jaką energię zużywa dane obciążenia. Informacja ta wpływa 

do sterowania obciążenia przez Sunny Home Managera. 

Gniazdo SMA sterowane 

radiowo ma tylko 

przełączać, a nie mierzyć 

(stały pobór mocy) 

Obciążenie jest przełączane np. przez przekaźnik, który jest 

połączony z gniazdem SMA sterowanym radiowo. 

Korzystając z podłączonego przekaźnika, gniazdo SMA 

sterowane radiowo przełącza obciążenie wyłącznie zgodnie 

z konfiguracją (okres czasu) i specyfikacją Sunny Home 

Managera. 

Wartość, która jest wpisana w profilu obciążenia w zakresie 

Zużycia energii to zużycie energii uwzględnione w zakresie 

planowania kontroli obciążenia. 
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9.3.13 Ustawianie wykrywania startu dla zmywarki 

Detekcja rozruchu może zostać ustawiona tylko dla typu obciążenia Zmywarka. 

W przypadku innych obciążeń sterowanych programami, pobór mocy zaraz po włączeniu jest 

zwykle zbyt niski do wykrywania rozruchu. 

W przypadku detekcji rozruchu, nie ma potrzeby ustawiać ręcznie gniazda SMA sterowanego 

radiowo do trybu pracy Automatycznej. Jest to korzystne, na przykład, gdy gniazdo SMA 

sterowane radiowo jest trudno dostępne za zmywarką. 

Przy aktywacji detekcji rozruchu, gniazdo SMA sterowane radiowo wykrywa, gdy zmywarka 

uruchamia program i natychmiast znowu wyłącza zmywarkę. Następnie, Sunny Home Manager 

może odpowiednio zaplanować pracę zmywarki w kontroli obciążenia i w stosownym czasie 

przełączyć zmywarkę z powrotem automatycznie przez gniazdo SMA sterowane radiowo. 

Sunny Home Manager blokuje wykrywanie rozruchu na maksymalny czas trwania programu, 

aby program mógł pracować bez przerwy nawet przy wahaniach poboru mocy obciążenia. 

Można określić maksymalny czas pracy programu podczas konfiguracji obciążenia (patrz 

Rozdział 9.3.8 ”Wprowadzanie maksymalnego czasu działania programu”, strona 70). 

Jeśli chcesz uruchomić obciążenie mimo aktywnego wykrywania rozruchu, ustaw tryb pracy 

gniazda SMA sterowanego radiowo na Włączanie ręczne (np. przez aktywację przycisku 

dotykowego na gnieździe SMA sterowanym radiowo, za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

Sunny Portal lub w Sunny Portal poprzez stronę Bilans i kontrola obciążenia, w zakładce 

Bieżące). W ten sposób obciążenie może uruchomić się natychmiast i, w gnieździe SMA 

sterowanym radiowo, wykrywanie uruchomienia jest ponownie blokowane dla czasu 

maksymalnego działania programu, tak aby program obciążenia mógł działać bez przeszkody 

wykrywania uruchomienia. Wymóg: 

□ Obciążeniem musi być zmywarka. 

□  Gniazdo SMA sterowane radiowo musi mieć przynajmniej wersję oprzyrządowania 

12.12.111.R. Wersję oprzyrządowania można odczytać za pośrednictwem parametru 

Pakietu oprogramowania (patrz Rozdział 8.5, strona 56). 

□ Jeśli do systemu fotowoltaicznego włączono gniazdo SMA sterowane radiowo 

z oprogramowaniem w wersji niższej niż 12.12.111.R, gniazdo SMA sterowane 

radiowo otrzyma najnowszą wersję oprogramowania w ciągu 24 godzin. 

□ Gniazdo SMA sterowane radiowo musi być w trybie pracy Ręczne włączanie.  

Procedura: 

1. W polu Wykrywanie uruchomienia, zaznacz pole wyboru Aktywne. 

2. W razie potrzeby, w polu tekstowym Progu energii wykrywania, ustaw 

zaprogramowany próg zużycia energii obciążenia podczas rozruchu (patrz instrukcji 

obciążenia, podano tam informacje na temat zużycia energii podczas rozruchu). 

3. W razie potrzeby, w polu Czasu wykrywania, ustaw minimalny określony czas, dla 

którego próg zużycia energii musi być przekroczony w celu wykrycia rozruchu obciążenia. 
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9.3.14 Ustawianie automatycznego wyłączenia 

Jeżeli obciążenie ma swoje własne automatyczne wyłączanie, należy podać dodatkowe 

informacje, tak aby gniazdo SMA sterowane radiowo mogło wykryć, czy obciążenie pracuje 

lub jest w trybie gotowości. 

 

Przykład: Element grzewczy z automatycznym wyłącznikiem 

Element grzewczy podgrzewa wodę w zbiorniku gorącej wody. Zintegrowany termostat 

zapewnia, że element grzewczy jest wyłączany automatycznie powyżej zdefiniowanej 

temperatury docelowej. 

Element grzewczy jest sterowany za pomocą gniazda SMA sterowanego radiowo. 

W czasie określonym dla elementu grzewczego (patrz Rozdział 9.3.16, strona 75), 

jest on włączany i wyłączany w zależności od dostępności energii PV. Jeżeli automatyczne 

wyłączenie jest aktywne, a woda nie osiągnęła jeszcze ustawionej temperatury pod koniec 

tego czasu, element grzewczy może nadal pobierać prąd elektryczny z gniazda SMA 

sterowanego radiowo, choć czas ten upłynął, aż do osiągnięcia temperatury docelowej, 

a sam element grzewczy zostanie przełączony w tryb czuwania. Sunny Home Manager 

rozpoznaje tryb czuwania elementu grzewczego i przełącza gniazdo SMA sterowane radiowo. 

Wymóg: 

□ Obciążenie nie może być sterowane programem. 

Procedura: 

1. W polu Obciążenie posiada wewnętrzny wyłącznik automatyczny, 

aktywuj pole wyboru Tak. 

2. W razie potrzeby, w polu Progu odłączenia ustaw predefiniowany próg poboru 

energii w trybie czuwania (informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania 

podano w instrukcji obciążenia). Wskazówka: Zazwyczaj próg ten wynosi ok. 50% 

średniego zużycia energii w trakcie pracy. 

3. W razie potrzeby, w polu Czasu wykrywania do odłączenia, ustaw minimalny 

określony czas, dla którego próg zużycia energii musi być co najmniej przekroczony 

w celu wykrycia trybu czuwania. 
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9.3.15 Ustawianie priorytetu obciążenia 

Priorytet określa, które obciążenie powinno być włączane selektywnie w przypadku kolizji. 

Priorytety będą rozpatrywane tylko dla następujących obciążeń: 

• Inteligentne urządzenia z opcjonalnym pochłanianiem energii. Trzeba będzie ustawić 

priorytet tych urządzeń podczas dodawania ich do systemu Sunny Home Manager, za 

pośrednictwem kreatora konfiguracji. 

• Obciążenia podłączone do gniazd SMA sterowanych radiowo, dla których zostały 

ustawione rodzaje okresów czasowych, dla których Obciążenie może zostać 

włączone (patrz Rozdział 9.3.16 ”Konfigurowanie okresu czasu”, strona 75). 

W przypadku tego rodzaju okresu czasu Obciążenie MUSI być włączone, priorytet 

obciążenia nie ma żadnego wpływu, ponieważ obciążenie jest włączane w każdym 

przypadku. 

 

Przykład: Konflikt obciążeń 

Dwa obciążenia, dla których został skonfigurowany fakultatywny okres czasu w każdym 

przypadku powinny się włączać tylko jeśli nadmiar energii PV jest dostępny. Ponieważ ilość 

nadwyżki energii PV obecnie wystarczy jedynie dla jednego obciążenia, włączane jest 

obciążenie o wyższym priorytecie. Jeśli oba obciążenia mają ten sam priorytet, obciążenie 

o wyższym poziomie zużycia jest włączane jako pierwsze. 

Procedura: 

• Ustaw suwak na pożądanym poziomie. 

9.3.16 Konfigurowanie okresu czasu  

Okres czasu określa, w jakim czasie Sunny Home Manager może lub musi przełączać obciążenia. 

Konfiguracja okresów czasu jest możliwa tylko dla obciążeń, które są połączone z gniazdem SMA 

sterowanym radiowo. Dla każdego obciążenia można ustawić kilka okresów czasu. 

Domyślny dzienny okres czasu jest tak ustawiony, aby obciążenie zostało włączone w tym 

okresie czasu (obciążenie MUSI być włączone). Okresy skonfigurowane są wyświetlane w 

postaci kolorowych słupków w Przeglądzie okresów czasu: 

 

Ustawienie Wyjaśnienie 

Ciemnoniebieski Okres czasu dla PRZYMUSU 

Jasnoniebieski Okres czasu dla MOŻLIWOŚCI 

Czerwony Nieprawidłowa konfiguracja okresu czasu. 

Możliwe, że okres czasu pokrywa się z innymi, już 

skonfigurowanymi okresami, lub że okres jest zbyt krótki dla 

wprowadzonego minimalnego czasu włączenia obciążenia. 
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 Krótsza wytrzymałość elektryczna gniazda SMA sterowanego 

radiowo poprzez częste przełączanie obciążeń 

Im częściej gniazdo SMA sterowane radiowo włącza i wyłącza obciążenie, tym krótsza jest 

wytrzymałość elektryczna gniazda SMA sterowanego radiowo. 

• Przy ustalaniu okresów czasu i czasu pracy urządzenia, należy upewnić się, że gniazdo 

SMA sterowane radiowo nie musi niepotrzebnie włączać i wyłączać obciążenia 

(wytrzymałość elektryczną gniazda SMA sterowanego radiowo omówiono w Rozdziale 

”Dane techniczne” w instrukcji montażu Sunny Home Managera). 

Wybór rodzaju okresu czasu ”Obciążenie MOŻE zostać włączone” 

lub ”Obciążenie MUSI być włączone” 

To ustawienie określa, czy obciążenie zostanie definitywnie włączone w okresie czasu lub tylko 

wtedy, gdy określone warunki zostaną spełnione. 

Jeśli wybierzesz Obciążenie MOŻE zostać włączone, należy następnie skonfigurować 

warunki załączenia obciążenia. 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia na stronie 

i w  menu wyboru. 

2. W wierszu obciążenia, w kolumnie Konfiguracja, wybierz . 

3. W zakładce Nazwa obciążenia należy wybrać przycisk Edytuj. 

4. Wybierz Konfiguracja okresu czasu. 

5. Jeśli obciążenie musi być definitywnie włączone w danym okresie czasu, wybierz 

Obciążenie MUSI być włączone (ustawienie domyślne). 

6. Jeśli obciążenie ma być włączone tylko w danym okresie czasu, wybierz Obciążenie 

MOŻE być włączone. 

 Otworzy się okno Obciążenie zostanie włączone w zależności od. 

7. Wybierz opcję Koszty maksymalnej dozwolonej energii lub opcję Proporcja 

energii PV i ustaw suwak na żądaną wartość (patrz Rozdział Rodzaj okresu czasu 

”Obciążenie MOŻE być włączone”: Konfiguracja warunków włączania 

obciążenia). 
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Rodzaj okresu czasu ”Obciążenie MOŻE być włączone”: Konfiguracja 

warunków włączania obciążenia 

Sunny Home Manager może włączyć obciążenie w zależności od udziału energii PV lub 

w zależności od maksymalnych dopuszczalnych kosztów energii. 

 Okres MOŻLIWOŚCI: W pewnych przypadkach obciążenie nie jest 

włączone 

Jeśli skonfigurowana część energii PV nie zostanie osiągnięta lub maksymalne dopuszczalne 

koszty energii będą przekroczone, to jest możliwe, że obciążenie nie otrzyma żadnej energii 

w okresie czasu MOŻLIWOŚCI a gniazdo SMA sterowane radiowo nie zostanie włączone. 

Udział energii PV: 

Można ustawić obciążenie tak, aby było włączone tylko wtedy, gdy pewna minimalna ilość 

energii PV będzie dostępna do obsługi obciążenia.  Jeśli funkcja Ograniczenia podawania 

mocy czynnej jest aktywna (patrz Rozdział 12.9 ”Konfiguracja ograniczenia podawania 

mocy czynnej”, strona 103), można też ustawić część nadwyżki energii PV, która inaczej 

byłaby zredukowana. 

 

Przykład: Obciążenia operacyjne z co najmniej 50% energii PV 

Pralka ma być włączona tylko, jeśli 50% zapotrzebowania na energię pralki może być 

czerpane z energii PV. 

• Suwak jest ustawiony na 50%. Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość energii PV, 

pralka jest włączana. 

Maksymalne dopuszczalne koszty energii: 

Dla obsługi obciążenia można ustawić maksymalną kwotę kosztów energii. Przedział cenowy 

suwaka opiera się na najwyższych i najniższych możliwych kosztach energii, na przykład 

najwyższe koszty energii do pracy wyłącznie z użyciem drogiego prądu z sieci i najniższe 

koszty energii do pracy wyłącznie z energią PV, której koszt jest obliczany na podstawie taryfy 

podawania pomniejszonej o taryfę zużycia własnego. Ponadto, jeżeli Ograniczenie 

podawania mocy czynnej jest aktywne, może być brany pod uwagę nadmiar energii PV, 

ponieważ w przeciwnym przypadku mógłby być zredukowany. 

 

Przykład: Obsługa obciążenia wyłącznie z użyciem darmowej energii 

Pompa stawowa powinna być włączona tylko jeśli więcej energii PV jest dostępne niż 

dozwolone do wprowadzenia do sieci energetycznej. 

• Suwak jest ustawiony na 0 euro / kWh. Kiedy dostępna jest nadwyżka energii PV, 

pompa stawowa zostanie włączona. 

Dodawanie dodatkowego okresu czasu 

Jeśli obciążenie nie pracuje przez cały dzień, ale w określonych odstępach czasu (np. pompa 

stawowa), należy dodać kilka kolejnych okresów na ten dzień. W tym przypadku, liczba 

okresów czasu równa się liczbie przedziałów, w których obciążenie ma działać. 
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1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia na stronie 

i w  menu wyboru. 

2. W wierszu obciążenia, w kolumnie Konfiguracja, wybierz . 

3. W zakładce Nazwa obciążenia należy wybrać przycisk Edytuj. 

4. Wybierz Konfiguracja okresu czasu. 

5. Wybierz Dodaj okresu czasu . 

 Nowy okres czasu z odpowiednim numerem będzie wyświetlany 

w Przeglądzie okresu czasu. 

6. Wprowadź żądane ustawienia. 

7. Wybierz opcję Prześlij. 

8. Wybierz opcję Zapisz. 

Zmiana okresu czasu 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia na stronie 

i w menu wyboru. 

2. W wierszu obciążenia, w kolumnie Konfiguracja, wybierz . 

3. W zakładce Nazwa obciążenia należy wybrać przycisk Edytuj. 

4. Wybierz Konfiguruj okres czasu. 

5. W oknie Konfiguruj okres czasu wprowadzić żądane zmiany w danym okresie 

czasu. 

6. Wybierz opcję Prześlij. 

7. Wybierz opcję Zapisz. 

Usuwanie okresu czasu 

Nie można usunąć wszystkich okresów czasu dla obciążenia. Przynajmniej jeden okres czasu 

zawsze musi być skonfigurowany dla każdego obciążenia. Jeśli żadne gniazdo SMA 

sterowane radiowo nie jest przypisane do obciążenia, okres czasu nie ma wpływu na 

działanie obciążenia. 

Procedura: 

1. Wybierz opcje Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia na stronie 

i w menu wyboru. 

2. W wierszu obciążenia, w kolumnie Konfiguracja, wybierz . 

3. W zakładce Nazwa obciążenia należy wybrać przycisk Edytuj. 

4. Wybierz Konfiguruj okres czasu. 

5. Wybierz  dla żądanego okresu czasu i potwierdź monit zabezpieczeń. 

6. Wybierz opcję Prześlij. 

7. Wybierz opcję Zapisz. 
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9.4 Sterowanie obciążeniami przy użyciu gniazd SMA 

sterowanych radiowo  

Sterowanie obciążeniami sterowanymi programem 

Ta sekcja opisuje jak sterować obciążeniami sterowanymi programem za pomocą gniazda 

SMA sterowanego radiowo, czego przykładem jest pralka. 

Procedura: 

1. Upewnij się, że obciążenie może być sterowane gniazdem SMA sterowanym radiowo: 

• Zapytaj producenta obciążenia czy jest ono odpowiednie do gniazda SMA 

sterowanego radiowo lub timera. 

2. Podłącz pralkę do gniazda SMA sterowanego radiowo. 

3. Skonfiguruj pralkę jako obciążenie (patrz Rozdział 9.3 ”Konfigurowanie obciążeń”, 

strona 66). 

4. Skonfiguruj gniazdo SMA sterowane radiowo, do którego podłączona jest pralka 

(patrz Rozdział 9.2, strona 63) i przypisz je do obciążenia Pralka (patrz Rozdział 

9.2.4, strona 64). 

5. Ustaw tryb pracy gniazda SMA sterowanego radiowo na Włącz (patrz Rozdział 9.2.6, 

strona 65). Zasilanie do pralki jest teraz włączone. 

6. Załaduj pralkę. 

7. Ustaw żądany program w pralce. 

8. Uruchom pralkę. 

9. Natychmiast po uruchomieniu pralki, ustaw gniazdo SMA sterowane radiowo na tryb 

pracy Automatycznej (patrz Rozdział 9.4). 

 Gniazdo SMA sterowane radiowo przełącza się w tryb Wyłącz i zostanie ono 

włączone przez Sunny Home Managera w ustalonym okresie czasu, zgodnie z dostępną 

ilością i rodzajem energii. 

 Po zakończeniu programu, gniazdo SMA sterowane radiowo przełącza się w tryb 

Włącz. 

Pralka może być ponownie napełniona i albo uruchomiana ręcznie albo automatycznie 

poprzez Sunny Home Managera. 

✖ Sunny Home Manager nie przełącza gniazda SMA sterowanego radiowo w 

skonfigurowanym okresie czasu? 

Możliwe, że ustawiono gniazdo SMA sterowane radiowo na tryb Automatyczny 

po rozpoczęciu okresu czasu, na przykład okres czasu rozpoczyna się o godzinie 13:00 

a gniazdo SMA sterowane radiowo zostało ustawione automatycznie po 13:00. Jeśli cykl 

prania nie może zostać zakończony w danym okresie czasu ze względu na maksymalny 

czas działania programu, Sunny Home Manager nie przełączy gniazda SMA 

sterowanego radiowo do następnego okresu czasu. 

• Aby ustawić podłączone obciążenie na natychmiastowe uruchomienie, ustaw tryb 

pracy gniazda SMA sterowanego radiowo na Włącz (patrz Rozdział 9.2.6, 

strona 65). 



9 Kontrola obciążenia SMA Solar Technology AG 

80 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja 

Sterowanie obciążeniami nie sterowanymi programem 

Ta sekcja opisuje jak sterować obciążeniami nie sterowanymi programem za pomocą gniazda 

SMA sterowanego radiowo, czego przykładem jest pompa stawowa. 

Procedura: 

1. Podłącz pompę stawową do gniazda SMA sterowanego radiowo. 

2. Skonfiguruj pompę stawową jako obciążenie (patrz Rozdział 9.3 ”Konfigurowanie 

obciążeń”, strona 66). 

3. Skonfiguruj gniazdo SMA sterowane radiowo, do którego podłączona jest pompa 

stawowa (patrz Rozdział 9.2, strona 63) i przypisz je do obciążenia ”pompa stawowa” 

(patrz Rozdział 9.2.4, strona 64). 

4. Ustaw tryb pracy gniazda SMA sterowanego radiowo na Automatyczny 

(patrz Rozdział 9.2.6, strona 65). 

 Sunny Home Manager włącza i wyłącza gniazdo SMA sterowane radiowo 

w ustalonym okresie czasie. 

✖ Sunny Home Manager nie przełącza gniazda SMA sterowanego radiowo? 

Możliwe, że ustawiono gniazdo SMA sterowane radiowo na tryb Automatyczny 

po rozpoczęciu okresu czasu, na przykład okres czasu rozpoczyna się o godzinie 

13:00 a gniazdo SMA sterowane radiowo zostało ustawione Automatycznie po 

13:00. Jeśli zdefiniowany okres czasu dla danego urządzenia nie jest dostępny dla 

obciążenia, Sunny Home Manager nie przełączy gniazda SMA sterowanego 

radiowo do następnego okresu czasu. 

• Aby ustawić podłączone obciążenie na natychmiastowe uruchomienie, 

dostosuj tryb pracy gniazda SMA sterowanego radiowo do trybu Włącz 

(patrz Rozdział 9.2.6) i włącz obciążenie. Obciążenie nie jest już teraz 

sterowane przez Sunny Home Managera. 

• Aby mieć obciążenie sterowane przez Sunny Home Managera po 

uruchomieniu ręcznym, ustaw tryb pracy gniazda SMA sterowanego radiowo 

na Automatyczny (patrz Rozdział 9.4) i włącz obciążenie. 

 Gdy pompa stawowa działa, gniazdo SMA sterowane radiowo przełącza się na 

tryb Wył (Automatyczny). Pompa stawowa jest ponownie uruchomiana 

podczas następnego okresu. 

5. Jeżeli pompa stawowa ma się nie włączyć w następnym okresie czasu, ustaw gniazdo 

SMA sterowane radiowo na tryb Wyłącz (patrz Rozdział 9.2.6, strona 65). 

9.5 Bezpośrednie kontrolowanie obciążeń 

W tym, inteligentne urządzenia w sterowaniu obciążeniem 

Inteligentne urządzenia komunikują się z Sunny Home Managerem za pośrednictwem protokołu 

wymiany danych. Obciążenia wysyłają do Sunny Home Managera informacje dotyczące 

rodzaju obciążenia, planowanego zapotrzebowania na energię, a także korzystnego okresu 

czasu pracy za pośrednictwem sieci Ethernet. 

Sunny Home Manager przekłada te informacje na sterowanie obciążeniem, a także bierze pod 

uwagę skonfigurowane cele optymalizacji w kontekście kontroli obciążenia, wysyła 

odpowiednie sygnały uruchomienia i zatrzymania obciążeń. 
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Wymagania: 

□ Trzeba być Instalatorem lub Administratorem systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

□ Obciążenie musi obsługiwać protokół wymiany danych zdefiniowany przez SMA Solar 

Technology AG. 

Procedura: 

1. Podłącz obciążenie podłączone za pomocą przewodu sieciowego do sieci lokalnej, 

w której znajduje się również Sunny Home Manager. 

 Sunny Home Manager wykryje nowe obciążenie w sieci lokalnej. 

 Obciążenie jest wyświetlane na stronie Przegląd urządzeń > Przegląd 

nowych urządzeń. 

2. Aby dodać obciążenie do systemu Sunny Home Manager, użyj kreatora konfiguracji jako 

rozszerzenia systemu. W przypadku obciążeń o opcjonalnym zużyciu energii można 

więc ustawić priorytet i maksymalne dopuszczalne zużycie energii lub ilości energii PV. 

 Nowe obciążenie jest automatycznie wyświetlane na stronie Przegląd 

i planowania obciążenia z dostępnymi informacjami i opcjami ustawień. 

3. Zmień nazwę obciążenia, jeśli to konieczne (zob. Rozdział 9.3, strona 66). 

Sterowanie urządzeniami Miele przy użyciu bramy Miele@home 

Miele@home to system automatycznego sterowania urządzeniami Miele. Sunny Home Manager 

może sterować obsługiwanymi urządzeniami Miele bezpośrednio komunikując się z bramą 

Miele@home, a tym samym zoptymalizować własne zużycie. 

Sunny Home Manager automatycznie rozpozna urządzenie Miele. Wszystkie pozostałe 

ustawienia muszą być skonfigurowane na urządzeniach Miele. 

 

Przykład: Zachowanie Sunny Home Managera podczas włączania urządzeń 

W przypadku urządzeń Miele, np. pralki, można ustawić czas, po którym cykl prania musi 

zostać zakończony. Sunny Home Manager określa następnie najbardziej ekonomiczny okres 

do korzystania z pralki i uruchamia maszynę automatycznie. Zapewnia to, że pralka zostanie 

uruchomiona w czasie, tak aby pranie odbyło się w pożądanym czasie. 
 

Wymagania: 

□ Trzeba być Instalatorem lub Administratorem systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

□ Wersja oprzyrządowania bramy Miele@home musi być 4.0.x lub wyższa. 
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Procedura: 

1. Podłącz obciążenie do sieci lokalnej, w której znajduje się Sunny Home Manager za 

pośrednictwem bramy Miele@home. 

 Sunny Home Manager wykryje nowe obciążenie w sieci lokalnej. 

 Obciążenie jest wyświetlane na stronie Przegląd urządzeń > Przegląd 

nowych urządzeń. 

2. Aby dodać obciążenie do systemu Sunny Home Manager, użyj kreatora konfiguracji jako 

rozszerzenia systemu. 

3. Nowe obciążenie jest automatycznie wyświetlane na stronie Przegląd i planowania 

obciążenia z dostępnymi informacjami i opcjami ustawień. 

4. Zmień nazwę obciążenia, jeśli to konieczne (zob. Rozdział 9.3, strona 66). 
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10 Zarządzanie systemem 

10.1 Dodawanie lub wymiana urządzeń  

Do systemu Sunny Home Manager można dodawać lub wymieniać w nim urządzenia. 

Trzeba uchwycić nowe urządzenie przy użyciu Sunny Home Managera. Kreator konfiguracji 

Sunny Portal pomaga w pochwyceniu, dodaniu i wymianie urządzeń. 

Jeśli trzeba wymienić Sunny Home Managera, należy użyć asystenta konfiguracji systemu PV 

(patrz Rozdział 10.3, strona 85). 

Ogólne wymagania: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Wymagania dla urządzeń SMA: 

□ W przypadku urządzeń SMA BLUETOOTH. 

– NetID systemu PV musi być ustawiony na nowym urządzeniu SMA BLUETOOTH. 

– BLUETOOTH LED na nowym inwerterze lub BLUETOOTH Piggy-Back lub 

BLUETOOTH Piggy-Back Off-Grid w nowym inwerterze musi świecić na niebiesko. 

□ W przypadku nowego urządzenia SMA, należy ustawić domyślne hasło 1111 dla grupy 

użytkownika Instalatora lub hasło dostępu do systemu istniejącego systemu (patrz 

Rozdział 14.3.2, strona 114). 

□ Nowe urządzenie musi działać. 

□ Interwał żądania danych musi być ustawiony na Automatyczny (patrz punkt 8.7). 

 Wymiana urządzenia: Stare urządzenie nie może być usunięte, 

ale zdezaktywowane 

Jeśli usuniesz urządzenie, które chcesz wymienić z Sunny Portal, wszystkie dane urządzenie 

zostaną bezpowrotnie usunięte. 

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

urządzenia, ale zdezaktywować je (patrz Rozdział 10.2). 

• Dodaj nowe urządzenie jako dodatkowe urządzenie do systemu Sunny Home Manager 

(rozszerzenie systemu). 

 Inteligentne urządzenia nie mogą być zastąpione 

Inteligentne urządzenia, które komunikują się z Sunny Home Managerem za pośrednictwem 

protokołu wymiany danych nie mogą być zastąpione w Sunny Portal. 

• W celu zachowania danych starego obciążenia w Sunny Portal, NIE należy usuwać 

starego obciążenia, ale zdezaktywować je (patrz Rozdział 10.2). 

• Dodaj nowe obciążenie jako dodatkowe urządzenie do systemu Sunny Home Manager 

(rozszerzenie systemu). 
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Procedura: 

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com. 

2. Zaloguj się do Sunny Portal (patrz Rozdział 4.2). 

3. Wybierz Wybierz system PV > ”Mój Sunny Home Manager” na stronie 

i w rozwijanym menu. 

4. Jeśli chcesz wymienić urządzenie w Sunny Portal, zdezaktywuj stare urządzenie 

(patrz Rozdział 10.2). 

5. Wybierz Przegląd urządzenia > Przegląd nowych urządzeń na stronie i menu 

rozwijanym. 

6. Wybierz Odśwież urządzenia. Sunny Home Manager następnie szuka nowych 

urządzeń BLUETOOTH znajdujących się w zasięgu i nowych urządzeń w sieci lokalnej. 

 Po maksymalnie jednej minucie, wyświetlane są wszystkie nowe urządzenia. 

✖ Nie są wyświetlane żadne albo nie wszystkie nowe urządzenia? Wystąpił błąd. 

• Patrz błąd (patrz Rozdział 15). 

7. Aby dodać urządzenie, wybierz  w wierszu urządzenia. 

8. Aby wymienić urządzenie, wybierz  w wierszu nowego urządzenia. 

 Sunny Home Manager podłącza się do rutera. Otwiera się strona 2 kreatora 

konfiguracji. 

✖ Strona 2 kreatora konfiguracji nie otwiera się oraz wyświetlany jest komunikat o 

błędzie Połączenie nie powiodło się? 

Na nowym urządzeniu SMA ustawione jest inne hasło niż 1111 lub inne niż hasło 

dostępu do systemu istniejącego systemu. 

• Tymczasowo zmień hasło dostępu do istniejącego systemu na hasło 

logowania się do interfejsu użytkownika (patrz Rozdział 14.3.2, strona 114). 

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji. 

 Wymiana inwertera 

Wymiana inwertera przy użyciu kreatora konfiguracji może potrwać do 20 min. 

 Nowe urządzenie SMA jest wyświetlane pod Konfiguracja > Przegląd 

urządzeń. 

 Nowe urządzenie podłączone za pośrednictwem sieci Ethernet jest wyświetlane 

pod Konfiguracja > Przegląd i planowanie obciążenia. 

10. Jeśli właśnie zmieniłeś hasło dostępu do istniejącego systemu na hasło nowego 

urządzenia SMA, zresetuj stare hasło systemowe (patrz Rozdział 14.3.2, strona 114). 

11. Jeśli nowe urządzenie ma gniazdo SMA sterowane radiowo, skonfiguruj gniazdo SMA 

sterowane radiowo (patrz Rozdział 9.2, strona 63). Pamiętaj, że obciążenie podłączone 

do gniazda SMA sterowanego radiowo musi najpierw zostać skonfigurowane 

(patrz Rozdział 9.3, strona 66). 
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10.2 Włączanie/wyłączanie urządzeń  

W następujących przypadkach musisz zdezaktywować inwertery w Sunny Portal: 

• Usunąłeś urządzenie z systemu fotowoltaicznego 

lub 

• Rezygnujesz z wyświetlania urządzenia w Sunny Portal 

lub 

• Chcesz wymienić urządzenie w Sunny Portal na inne urządzenie (patrz Rozdział 10.1 

”Dodawanie lub wymiana urządzeń”, strona 83) 

Dane zdezaktywowanego inwertera są zachowywane w Sunny Portal. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz właściwości urządzenia (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości 

urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. W celu zdezaktywowania inwertera w Sunny Portal odznacz pole wyboru Aktywny 

w obszarze Zbierania danych. 

4. W celu aktywowania inwertera w Sunny Portal zaznacz pole wyboru Aktywny 

w obszarze Zbierania danych. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

10.3 Wymiana Sunny Home Managera  

Wymagania: 

□ NetID systemu PV musi być zarejestrowany w Sunny Home Managerze (patrz instrukcja 

instalacji Sunny Home Managera). 

□ Nowy Sunny Home Manager musi być podłączony do rutera (patrz instrukcja instalacji 

Sunny Home Managera). 

□ Nowy Sunny Home Manager musi mieć dostarczane napięcie (patrz instrukcja instalacji 

Sunny Home Managera). 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 
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Procedura: 

1. Należy wejść na www.SunnyPortal.com i wybrać Asystenta konfiguracji 

systemu PV. 

lub 

Wejdź na www.SunnyPortal.com/Register. 

 Powoduje to otwarcie aplikacji Asystenta konfiguracji systemu 

fotowoltaicznego. 

2. Wybierz Następny. 

 Otwiera się strona Rejestracja użytkownika. 

3. Aktywuj pole Jestem już zarejestrowany w Sunny Portal. 

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

5. Wybierz Następny. 

 Otworzy się strona Wybór systemu fotowoltaicznego. 

6. Aktywuj pole Dodaj lub zastąp urządzenia. 

7. W wierszu systemu Sunny Home Manager, w którym chcesz wymienić Sunny Home 

Managera, wybierz . 

8. Wybierz Następny. 

 Otworzy się strona Wybierz urządzenia. 

9. Wpisz numery seryjne Sunny Home Managera w pole PIC. Wpisz ID rejestracji 

Sunny Home Managera w pole RID. 

 Odczyt numeru seryjnego i ID rejestracji 

Numer seryjny i ID rejestracji można odczytać w następujących miejscach 

• Na tabliczce znamionowej z tyłu Sunny Home Managera 

• Na okładce dostarczonej płyty CD 

10. Wybierz opcję Identyfikuj. 

 Sunny Portal sprawdza, czy numer seryjny i ID rejestracji odpowiadają 

podłączonemu Sunny Home Managerowi. 

✖ Asystent konfiguracji systemu PV nie może znaleźć żadnego Sunny Home 

Managera za pomocą wpisanego numeru seryjnego i ID rejestracji? 

Wystąpił błąd. 

• Patrz błąd (patrz Rozdział 15 „Rozwiązywanie problemów”, strona 116). 

11. Wybierz Następny. 

12. Wybierz opcję Zakończ. 
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10.4 Ponowne przypisanie Sunny Home Managera 

po zresetowaniu 

Kiedy już całkowicie zresetujesz Sunny Home Managera (patrz instrukcja instalacji Sunny 

Home Managera), przypisz Sunny Home Managera do własnego systemu Sunny Home 

Manager w Sunny Portal. 

W przeciwnym razie, Sunny Portal nie otrzyma żadnych danych z Sunny Home Managera. 

Dostępne są następujące opcje ponownego przypisania Sunny Home Managera do własnego 

systemu Sunny Home Manager: 

• Ponownie przypisz Sunny Home Managera za pomocą dostępu Sunny Portal 

lub 

• Przypisz Sunny Home Managera, jako urządzenie zastępcze, poprzez Asystenta 

konfiguracji systemu PV (patrz Rozdział 10.3 ”Wymiana Sunny Home Manager”, 

strona 85). 

Ponowne przypisywanie Sunny Home Managera za pomocą dostępu 

Sunny Portal 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Zaloguj się do Sunny Portal (patrz Rozdział 4.2). 

2. Wybierz Wybierz systemu PV > ”Mój Sunny Home Manager” na stronie 

i w rozwijanym menu. 

 Otworzy się następujące okno: Sunny Home Manager został zresetowany. 

3. Aby usunąć Sunny Home Managera oraz wszystkie dane Sunny Home Managera 

z Sunny Portal, należy wybrać Usuń z systemu PV. 

4. Aby kontynuować korzystanie z Sunny Home Managera w tym systemie Sunny Home 

Manager, wybierz Używaj w tym systemie PV. 
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10.5 Usuwanie urządzenia z Sunny Portal  

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

 Dane inwertera zostały nieodwracalnie wymazane 

Jeśli usuniesz urządzenie, wszystkie dane z tego urządzenia zostaną bezpowrotnie usunięte. 

• Należy sprawdzić, czy wystarczające jest dezaktywowanie inwertera 

(patrz Rozdział 10.2 ”Włączanie/wyłączanie urządzeń”, strona 85). 

Procedura: 

1. Wybierz właściwości urządzenia (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie właściwości 

urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

3. Wybierz opcję Wymaż. 

 Otworzy się okno monitu stanowiącego zabezpieczenie. 

4. W celu nieodwracalnego usunięcia inwertera, wybierz opcję Usuń. 

10.6 Usuwanie systemu Sunny Home Manager 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Jeżeli usuniesz system Sunny Home Manager, system ten i jego dane zostaną nieodwracalnie 

wymazane z Sunny Portal. 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu PV w menu wyboru strony. 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

3. W obszarze Dane systemu PV wybierz opcję Nieodwołalnie wymaż system 

fotowoltaiczny. 

 Otwiera się monit zabezpieczeń. 

4. Wybierz Tak, aby trwale usunąć system Sunny Home Manager. 

 Ponowne podłączenie Sunny Home Managera do innego rutera. 

Aby umożliwić przypisanie Sunny Home Managera do innego systemu, należy wykonać pełny 

reset Sunny Home Managera (patrz instrukcja instalacji Sunny Home Managera). 
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11 Monitoring systemu fotowoltaicznego 

11.1 Opcje monitoringu systemu fotowoltaicznego 

Przy użyciu Sunny Home Managera można przeprowadzić niezbędną kontrolę systemu 

fotowoltaicznego. 

Monitorowanie: Opcja w Sunny Portal Patrz 

Zdarzenia systemu Dziennik zdarzeń systemu PV 

Można przeglądać komunikaty dotyczące zdarzeń 

w systemie PV. 

Rozdział 11.2 

 Konfiguracja raportu 

Będziesz otrzymywać elektroniczne komunikaty 

dotyczące zdarzeń w systemie PV. 

Rozdział 11.3 

Wydajność, moc i 

ilość unikniętego CO2 

Konfiguracja raportu 

Konfiguracja raportu 

Będziesz otrzymywać elektroniczne komunikaty 

dotyczące danych 

 

Produkcja inwertera Porównanie inwerterów 

Zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jeżeli określona wydajność inwertera 

będzie poza zakresem tolerancji. 

Rozdział 11.5 

Komunikacja 

pomiędzy Sunny 

Home Managerem 

i Sunny Portal 

Monitoring komunikacji 

Zostaniesz powiadomiony poprzez e-mail, jeżeli 

Sunny Home Manager nie będzie komunikował się 

z Sunny Portal w określonym czasie. 

Rozdział 11.4 

 

Jeśli potrzebujesz funkcji bardziej szczegółowego monitorowania i bardziej kompleksowego 

przechowywania danych, masz możliwość odpłatnej aktywacji dodatkowych funkcji poprzez 

Sunny Portal Store. Jeżeli nie masz jeszcze dostępu do portalu Sunny Store, skontaktuj się 

z dystrybutorem. 

11.2 Dziennik logowania systemu fotowoltaicznego 

11.2.1 Wywoływanie i filtrowanie komunikatów 

Komunikaty pomagają w identyfikacji zakłóceń w systemie PV. Dostępne są następujące 

rodzaje komunikatów: 

• Informacje 

• Ostrzeżenia 

• Zakłócenia 

• Błędy 

Wymóg: 

□ Musisz pełnić rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, 

strona 110). 
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Wczytywanie wiadomości 

• Wybierz Dziennik zdarzeń systemu fotowoltaicznego na stronie i w menu wyboru. 

Filtrowanie komunikatów 

W rejestrze systemu fotowoltaicznego można ograniczyć wczytywanie wiadomości tylko do 

określonych komunikatów. 

Procedura: 

1. Wybierz Dziennik zdarzeń systemu fotowoltaicznego na stronie i w menu wyboru. 

2. W celu odfiltrowania wiadomości należy ustawić jeden lub więcej następujących filtrów: 
 

Pole do wprowadzania 

danych lub rozwijana lista 

Znaczenie 

Przejdź do • Wprowadź datę komunikatów, które chcesz 

wyświetlić. Wskazówka: kliknij ikonę kalendarza i 

wybierz datę w kalendarzu. 

Status • Aby wyświetlić wszystkie niepotwierdzone 

komunikaty, wybierz Niepotwierdzone. 

• Aby wyświetlić wszystkie potwierdzone 

komunikaty, należy wybrać opcję Potwierdzone 

System / Sprzęt • Aby wyświetlić komunikaty w Sunny Portal, Sunny 

Home Managerze i urządzeniach, wybierz 

Wszystkie. 

• Aby wyświetlić komunikaty witryny Sunny Portal, 

wybierz opcję Portal. 

• Aby wyświetlić komunikaty Sunny Home 

Managera, wybierz System PV. 

• Aby wyświetlić komunikaty dotyczące urządzeń, 

wybierz odpowiednie urządzenia (np. SB 4200TL). 

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. 
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11.2.2 Potwierdzanie komunikatów 

Można potwierdzić komunikaty, by oznaczyć je jako przeczytane. Pomoże to odróżnić stare 

i nowe komunikaty. 

Wymóg: 

□ Trzeba mieć rolę Standardowego użytkownika, Instalatora lub 

Administratora systemu PV (Patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz Dziennik zdarzeń systemu fotowoltaicznego na stronie i w menu 

wyboru. 

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

kolumnę Potwierdź. 

3. W celu potwierdzenia kilku komunikatów zaznacz wymagane komunikaty: 

• Aby zaznaczyć poszczególne komunikaty, aktywuj odpowiednie pola wyboru 

po lewej stronie komunikatów. 

• W celu oznaczenia wszystkich komunikatów, aktywuj pole wyboru Zaznacz 

wszystkie. 

4. Wybierz opcję Prześlij. 

11.3 Raporty 

11.3.1 Przegląd raportu 

Raporty to dokumenty zawierające dane o systemie PV lub zdarzeniach systemowych. Raporty 

z Sunny Portal można mieć wysyłane przez e-mail. 

E-maile można mieć wysyłane w postaci wiadomości tekstowej za pośrednictwem operatora 

sieci komórkowej lub przekazywane w postaci wiadomości tekstowej z konta e-mail. 

 

Raport Możliwa treść 

Codzienny raport informacyjny • Dzienna produkcja (kWh) 

• Dzisiejsza maksymalna moc 

• Ograniczenie emisji CO2 (kg) 

• Diagram Bilansu energii na dany dzień* 

Miesięczny raport informacyjny • Miesięczna produkcja (kWh) 

• Miesięczna maksymalna moc 

• Miesięczne ograniczenia CO2 

• Diagram Bilansu energii na dany miesiąc* 

Raport o zdarzeniach • Informacje 

• Ostrzeżenia 

• Zakłócenia 

• Błędy 

 * Jeśli skonfigurowany w raporcie, ma być przesyłany w postaci pliku PDF. 
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11.3.2 Konfigurowanie raportów  

Dostępne są następujące rodzaje raportów: 

• Raporty informacyjne: raporty zawierające dane systemowe i wysyłane w regularnych 

odstępach czasu. 

• Raporty zdarzeń: powiadamiania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń 

systemowych. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Konfigurowanie raportów o zdarzeniach 

Można utworzyć trzy codzienne raporty informacyjne i trzy raporty miesięczne z różną treścią. 

Sunny Portal wysyła ”Codzienne raporty informacyjne”, kiedy zrealizuje wszystkie dane z 

poprzedniego dnia i ”Miesięczny raport informacyjny” na koniec miesiąca. 

Wymóg: 

□ Konieczne jest wprowadzenie współczynnika ilości unikniętego CO2 (patrz Rozdział 

12.2 ”Zmiana danych systemu PV”, strona. 97). 

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. Skonfiguruj raport. 
 

Obszar Wyjaśnienie 

Aktywuj raport • Aktywuj pole wyboru Aktywny. 

Treść • Wprowadź adres (y) e-mail odbiorcy (odbiorców) w 

polu tekstowym Adres (y) e-mail. Jeśli wpiszesz 

kilka adresów e-mail, rozdziel je przecinkami. 

Treść • W polu Wybierz kanał(y) należy zaznaczyć 

treść, która ma być wyświetlana w e-mailu. 

• W obszarze Wyślij raport jako, wybierz format 

w jakim Sunny Portal ma wysłać raport. 

• Jeśli Sunny Portal ma wysyłać stronę Sunny Portal 

wraz z raportem, wybierz stronę z listy rozwijanej 

na Stronie portalu w obszarze, który ma 

zostać wysłany. 

•  Jeśli Sunny Portal ma nie wysyłać strony Sunny 

Portal wraz z raportem, wybierz Wyślij bez 

strony. 

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

Wyślij raport testowy. 

6. Wybierz opcję Zapisz. 
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Konfigurowanie raportów o zdarzeniach 

Możliwe jest skonfigurowanie trzech raportów o zdarzeniach o różnej treści. Sunny Portal 

wysyła raporty zdarzeń w ustawionych czasach. 

Procedura: 

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

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

3. Wybierz opcję Edytuj. 

4. Skonfiguruj raport. 

 

Obszar Wyjaśnienie 

Aktywuj raport • Aktywuj pole wyboru Aktywny. 

Odbiorca • Wprowadź adres (y) e-mail odbiorcy (odbiorców) 

w polu tekstowym Adres (y) e-mail. Jeśli 

wpiszesz kilka adresów e-mail, rozdziel je 

przecinkami. 

Interwał • Aby otrzymywać wiadomości e-mail z raportem 

zdarzeń co godzinę, włącz opcję Godzinowy. 

• Aby otrzymać jedną wiadomość e-mail z raportem 

zdarzeń dziennie, aktywuj opcję Dzienny na 

liście rozwijanej, wybierz porę, o jakiej chcesz 

otrzymywać wiadomość elektroniczną. 

Treść Możesz wybrać maksymalnie cztery rodzaje zdarzeń 

Sunny Portal i Sunny Home Managera: Informacje, 

ostrzeżenia, zakłócenia, błędy. 

• Aktywuj treści, które mają być wyświetlane w 

wiadomości e-mail. 

• W obszarze Wyślij raport jako wybierz format, 

w jakim witryna Sunny Portal ma wysłać raport. 

• W obszarze Ograniczenie komunikatów 

w jednym raporcie, użyj listy rozwijanej, aby 

wybrać maksymalną liczbę komunikatów, które 

mają być wyświetlane w wiadomości e-mail. 

• Jeśli chcesz wysyłać raporty, nawet jeśli nie ma 

żadnych nowych zdarzeń, aktywuj Wyślij puste 

raporty, jeżeli żadne nowe zdarzenia nie 

są dostępne. 
 

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

Wyślij raport testowy. 

6. Wybierz opcję Zapisz. 
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11.3.3 Tworzenie raportu dla konkretnej daty  

Możliwe jest utworzenie raportu dla określonej daty z przeszłości. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

2. Wybierz wymagany raport w rozwijanej liście Konfiguracja raportu. 

3. Wprowadź w pole Data raportu znajdującym się na 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 wyświetleniu raportu. 

11.4 Ustawienie monitorowania łączności 

Jeśli Sunny Home Manager nie komunikuje się z Sunny Portal w ustalonym czasie, można 

ustawić czas, który powinien minąć zanim Sunny Portal wyświetli błąd i powiadomi Cię pocztą 

elektroniczną.  

Czas, który powinien upłynąć zanim błąd zostanie wyświetlony i użytkownik zostanie 

powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zdefiniowany w następujących 

ustawieniach: 

• Alarm 

• Interwał żądania danych (patrz Rozdział 8.7 ”Ustawianie interwału żądania danych”, 

strona 57). 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

1. Wybierz Monitoring systemu PV i rozwijane menu. 

2. Wybierz Ustawienia w obszarze Monitorowanie łączności. 

 Powoduje to otwarcie strony Monitorowania konfiguracji łączności. 

3. Kliknij suwak i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, ustaw jak szybko Sunny 

Portal ma zgłosić błąd i powiadomić Cię przez e-mail: 
 

Alarm Interwał żądania 

danych 

Czas 

Wył Automatycznie Monitoring komunikacji jest 

 Cogodzinny zdezaktywowany. 

 Codziennie  

Tolerancyjny Automatyczny 3:15 godz. 

 Cogodzinny 04:00 godz. 

 Codziennie 27:00 godz. 
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Alarm Interwał żądania 

danych 

Czas 

Umiarkowany Automatycznie 01:15 godz. 

 Cogodzinny 02:00 godz. 

 Codziennie 25:00 godz. 

Przekonywający Automatycznie 00:30 godz. 

 Cogodzinny 01:15 godz. 

 Codziennie 24:15 godz. 

4. Wpisz adres (y) e-mail odbiorcy / odbiorcy (y) w polu tekstowym Odbiorca. Jeśli wpiszesz 

kilka adresów e-mail, rozdziel je przecinkami. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

11.5 Ustawienie porównania inwertera 

Sunny Portal potrafi rozpoznać straty w wydajności poprzez zastosowanie opcji porównywania 

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

wszystkich inwerterów, witryna Sunny Portal może powiadomić użytkownika poprzez 

elektroniczną wiadomość. 

Wymagania: 

□ System PV musi zawierać co najmniej dwa inwertery. 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz Monitoring systemu PV i rozwijane menu. 

2. W obszarze Porównanie inwerterów, wybierz Ustawienia. 

 Powoduje to otwarcie strony Konfiguracja porównania inwerterów. 

3. Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu tekstowym Odbiorca. Jeśli wpiszesz kilka adresów 

e-mail, rozdziel je przecinkami. 

4.  Moc panelu fotowoltaicznego 

Moc panelu PV znajduje się w polu tekstowym Moc panelu PV [kWp]. Sunny Portal 

oblicza moc panelu PV w oparciu o mocy nominalną każdego inwertera. Można również 

wprowadzić moc panelu PV ręcznie lub Sunny Portal obliczy ją poprzez wprowadzenie 

informacji o obwodach (patrz Rozdział 8.10 ”Wprowadzanie mocy panelu 

fotowoltaicznego”, strona 60). 

5. W polu Tolerancja wprowadź dopuszczalną tolerancję dla określonej wydajności 

inwertera. 

To jednocześnie ustawia odchylenie określonej wydajności inwertera, z którego zostanie 

wysłane powiadomienie e-mail przez Sunny Portal. 

6. Aby wybrać inwerter do porównywania inwertera, aktywuj pole wyboru Monitoring 

w wierszu inwertera. 

7. Wybierz opcję Zapisz. 
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12 Ustawienia systemu 

12.1 Wprowadzanie 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. 

Prognoza wydajności Sunny Home Managera odgrywa ważną rolę w regulacji obciążenia. 

Jeśli wpiszesz właściwości obwodu systemu fotowoltaicznego, Sunny Home Manager może 

stworzyć bardzo dokładne prognozy wydajności. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Należy wywołać wyświetlanie właściwości inwertera (patrz Rozdział 8.2 ”Wywołanie 

właściwości urządzenia”, strona 54). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

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

4. Aby skopiować istniejący obwód, wybierz  w wierszu obwodu i kolumnie 

Kopiowania. 

5. W wierszu skopiowanego obwodu, wybierz   w kolumnie Edycja. 

 Otwiera się menu ustawienia obwodu. 

6. Opisz właściwości obwodu: 

 

 

Pole do wprowadzania 

danych lub rozwijana lista 

Znaczenie 

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   Te wartości są wprowadzone automatycznie po 

dokonaniu wyboru rodzaju modułu. Można zmienić te 

wartości przy pomocy  lub klawiszy strzałek na 

klawiaturze. 

Wydajność powierzchni modułu 

Wydajność 

Liczba modułów Liczba modułów fotowoltaicznych wchodzących w skład. 
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Pole do wprowadzania 

danych lub rozwijana lista 

Znaczenie 

Azymut Kąt azymutowy wskazuje o ile stopni powierzchnia modułu 

jest odległa w stosunku do kierunku południowego. 

• W polu tekstowym wpisz liczbę stopni o jaką 

powierzchnia modułu odbiega od orientacji 

południowej. Należy wpisać wartość ujemną 

(np. − 20) dla odchylenia w kierunku wschodnim 

i wartość dodatnią (np. 20) dla odchylenia 

w kierunku zachodnim. 

• Jeśli powierzchnie modułów automatycznie śledzą 

słońce, aktywuj 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. 
 

7. Wybierz opcję Prześlij. 

8. Wybierz opcję Zapisz. 

12.2 Zmiana danych systemu PV 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 żądane dane systemu fotowoltaicznego. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 
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12.3 Zmiana nazwy systemu 

Możesz zmienić nazwę systemu wprowadzoną podczas rejestracji Sunny Home Managera. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Wymogi 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. Wpisz żądaną nazwę systemu w polu tekstowym Nazwa. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

12.4 Ustawienie nominalnej mocy systemu PV 

12.4.1 Ręczne wprowadzanie mocy panelu PV 

Znamionowa moc systemu to suma mocy 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 

• Wskaźnik wydajności 

 Nominalna moc systemu PV jest wymagana w przypadku 

ograniczenia podawania mocy czynnej 

Musisz prawidłowo podać nominalne zasilanie systemu PV, aby zapewnić ograniczenie 

gwarantowanej mocy czynnej do właściwej wartości (patrz Rozdział 12.9 ”Konfiguracja 

ograniczenia podawania mocy czynnej”, strona 103). Jeśli istnieją zmiany w zainstalowanej 

mocy systemu PV, trzeba będzie ustawić tę wartość. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 „Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 



SMA Solar Technology AG 12 Ustawienia systemu 

User Manual SPortalWebcon-BA-pl-13 99 

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. W obszarze Moc, ustaw moc systemu w polu Moc systemu PV.  

5. W celu ustawienia producenta modułów fotowoltaicznych wybierz Producenta 

z rozwijanej listy. 

6. Wybierz typu modułów na rozwijanej liście Moduł, by ustawić typy modułów. 

7. Wybierz opcję Zapisz. 

12.4.2 Automatyczne obliczanie mocy systemu PV 

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 

• Wskaźnik wydajności 

Wymagania: 

□ Konieczne jest wprowadzenie mocy wszystkich paneli fotowoltaicznych wszystkich 

inwerterów (patrz Rozdział 8.10 ”Wprowadzanie mocy panelu fotowoltaicznego”, 

strona 60). 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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. Na obszarze Moc należy zaznaczyć pole wyboru Oblicz wydajność systemu 

fotowoltaicznego na podstawie właściwości urządzeń. 

 Otwiera się strona ustawień danych systemu fotowoltaicznego. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 
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12.5 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 rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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. 

12.6 Zmiana operatora systemu 

Operator jest osobą fizyczną lub prawną, która jest właścicielem systemów PV na przykład 

w celach biznesowych. Operator może czerpać korzyści z systemu fotowoltaicznego bez 

konieczności bycia użytkownikiem. Nazwa operatora jest wyświetlana na stronie 

Profil systemu fotowoltaicznego. 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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. 
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12.7 Zmiana/usuwanie wyglądu systemu 

Wygląd systemu PV to wygląd na stronie i w menu rozwijanym obok pozycji menu 

Mój system Sunny Home Manager 
 

 

Rysunek 7: Obraz systemu fotowoltaicznego 

Systemowy obraz systemu można zastąpić obrazem systemu definiowanym przez użytkownika. 

Obraz zdefiniowany przez użytkownika będzie także wyświetlany w następujących miejscach: 

• Strona  profilu urządzenia fotowoltaicznego 

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

udostępnionych systemów na stronie głównej 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. 

Zmiana obrazu systemu 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Wymogi obrazu systemu: 

□ Maksymalny rozmiar medium 500 kB 

□ Możliwe formaty obrazu 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 menu ustawienia 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. 
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10. W celu zapisania obrazu w galerii pobierz do galerii obraz w następujący sposób: 

• Wybierz opcję Wybierz z galerii. 

• Wybierz opcję Załaduj. 

• Wybierz opcję Przeglądaj. 

• Wybierz wymagany obraz z jednego ze swoich katalogów. 

• Wybierz opcję Załaduj wybrany plik. 

• Wybierz  . 

 Obraz pozostaje zapisany w galerii. 

11. Aby pobrać obraz z obrazu z galerii jako obraz systemu, wybierz opcję 

Wybierz z galerii. 

12. Kliknij wymagany obraz dwa razy. 

13. Wybierz opcję Zapisz. 

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. 

12.8 Wprowadzanie taryfy podawania, taryfy zużycia 

własnego energii i taryfy energii elektrycznej 

Wprowadzone wartości dla taryfy podawania, taryfy zużycia własnego i taryfy energii 

elektrycznej wpływają na następujące elementy: 

• Zalecane działania w diagramie Prognoza i zalecane działania na stronie 

Obecny status i prognoza  

• Kontrola obciążenia poprzez Sunny Home Managera (albo bezpośrednio poprzez 

przewód łączności albo pośrednio poprzez gniazdo SMA sterowane radiowo) 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w menu wyboru strony. 

2. Wybierz zakładkę Parametry.’ 
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3. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia parametrów. 

4. Wprowadź taryfę podawania w kWh w obszarze Zwrot w polu tekstowym Taryfa 

podawania. Jednocześnie wybierz wymaganą walutę na towarzyszącej rozwijanej 

liście. 

5. W polu System PV ze zużyciem własnym, wybierz, czy samogenerująca się 

energia PV jest zużywana w gospodarstwie domowym (zużycie własne). Jeśli wybierzesz 

Tak (ustawienie domyślne), użytek własny gospodarstw domowych jest brany pod uwagę 

przy kontroli obciążenia i zalecanych działaniach. 

6. W przypadku otrzymania rekompensaty za zużycie własne, wprowadź taryfę zużycia 

własnego w polu tekstowym Taryfa zużycia własnego. 

7. W przypadku nie otrzymania rekompensaty za zużycie własne, wprowadzić 0 w polu 

tekstowym Taryfa zużycia własnego. 

8. Wprowadź czas, dla którego taryfa energii elektrycznej ma zastosowanie w obszarze 

Taryfy energii elektrycznej w polach wprowadzania Od i Do. 

9. Wprowadź taryfę energii elektrycznej, która odnosi się do czasu wprowadzonego w polu 

tekstowym Cena. 

10. Jeżeli taryfa energii elektrycznej ma zastosowanie jedynie do konkretnych dni tygodnia, 

aktywuj pola wyboru z poszczególnych dni tygodnia. 

11. Jeżeli taryfa energii elektrycznej ma zastosowanie do każdego dnia tygodnia, należy 

włączyć wszystkie pola dni tygodnia. 

12. Aby wprowadzić dodatkowe taryfy energii elektrycznej, wybierz  i wprowadź dane. 

13. Wybierz opcję Zapisz. 

12.9 Konfiguracja ograniczenia podawania mocy czynnej 

 
Odpowiedzialność operatora systemu PV za ograniczenie podawania mocy 

czynnej  

Operator systemu PV jest odpowiedzialny za poprawność informacji na temat ograniczania 

podawania mocy czynnej oraz mocy systemu PV. 

• Wpierw zapytaj swojego operatora sieci, czy jesteś uprawniony do korzystania z 

Sunny Home Managera, aby ograniczyć podawanie mocy czynnej (deklaracja 

producenta „Zarządzanie podawaniem mocy zgodnie z ustawą o energiach 

odnawialnych (EEG) 2012 przy użyciu Sunny Home Managera (SHM) znajduje się na 

stronie www.SMA-Solar.com). 

• Ustaw ograniczenie podawania mocy czynnej wymagane przez operatora sieci. 

W razie potrzeby, należy skontaktować się z operatorem sieci. 

• Sprawdź, czy masz prawidłową informację o nominalnej mocy systemu PV. 

W przypadku rozszerzenie systemu, odpowiednio ustaw wartość nominalną 

mocy systemu PV. 
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Wymagania: 

□ Połączenie BLUETOOTH pomiędzy wszystkimi urządzeniami systemu musi być dobre. 

Można sprawdzić jakość połączenia przy użyciu Sunny Explorera (zobacz instrukcję 

Sunny Explorera). W celu poprawy połączenia bezprzewodowego pomiędzy 

urządzeniami BLUETOOTH używaj tylko gniazda SMA sterowanego radiowo jako 

regeneratora sygnału, jeśli to konieczne. 

□ Licznik podawania musi być zgodny z wymaganiami (patrz instrukcja montażu Sunny 

Home Managera). 

□ Na wszystkich inwerterach, parametr Moc czynna trybu pracy musi być ustawiony 

na wartość Ograniczenie mocy czynnej P poprzez sterowaniem systemu 

(patrz instrukcja użytkownika Sunny Explorera). 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 polu Ograniczenie podawania aktywnej mocy, wybierz odpowiednią opcję: 

• Jeśli ograniczenie podawania mocy czynnej nie jest wymagane dla danego 

systemu, wybierz Brak ograniczenia podawania mocy czynnej 

(ustawienie domyślne). 

• Jeśli operator sieci wymaga ograniczenia do maksymalnej mocy czynnej w kW, wybierz 

opcję Max. xx kW i wprowadź maksymalną dopuszczalną moc czynną w kW. 

• Jeśli operator sieci wymaga ograniczenia do procent mocy znamionowej systemu, 

wybierz opcję Max. xx % nominalnej mocy systemu i wprowadzić 

wymagany procent. 

 Testowanie ograniczenia podawania mocy czynnej 

Przed wprowadzeniem wartości podanej przez operatora sieci można sprawdzić, 

czy ograniczenie podawania mocy czynnej w systemie działa poprawnie. 

• Najpierw należy wprowadzić wartość 0. Wtedy, Sunny Home Manager 

natychmiast ogranicza moc czynną, gdy inwertery rozpoczynają podawanie do 

sieci elektrycznej. 

• Jeśli operator sieci wymaga ograniczenia podawania mocy czynnej do 0%, 

wybierz opcję Max. xx% nominalnej mocy systemu i wprowadź wartość 0. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

 Dane są przesyłane. Może to zająć do 5 minut. 

6. Aby wyświetlić ograniczenie mocy czynnej, wybierz Bilans energetyczny > Bieżący 

lub Bilans energetyczny > Dzień w menu wyboru. 

 W diagramach Bilans energetyczny - Bieżący i Bilans energetyczny - 

Dzień, określone ograniczenie podawania mocy czynnej jest wyświetlane w 

postaci czerwonej linii. Jeśli produkcja PV przekroczy określoną wartość progową, 

niebieski obszar jest pokazany powyżej czerwonej linii jako maksimum, a to 

odpowiada bieżącemu zużyciu. 
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12.10 Włączanie/wyłączanie usług zarządzania siecią  

Sunny Home Manager może otrzymać specyfikację usługi zarządzania poprzez komunikację 

opartą na sieci Ethernet. Operator sieci może skonfigurować to połączenie. Trzeba także 

aktywować usługi zarządzania siecią dla Sunny Home Managera. 

Wymagania: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 „Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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. Wybierz odpowiednią opcję w obszarze Usługi zarządzania siecią za 

pośrednictwem komunikacji opartej na Ethernecie: 

• Jeśli Sunny Home Manager nie musi wdrażać żadnych specyfikacji operatora sieci 

wybierz Brak (ustawienie domyślne). 

• Jeśli Sunny Home Manager musi wdrożyć specyfikację operatora sieci, wybierz 

Tak, a następnie, w razie potrzeby, wprowadź inny port w polu Port. 

Wskazówka: Domyślne ustawienie portu 502 może pozostać ustawione. Możliwe, 

że trzeba będzie zmienić port, jeśli istnieje kilka urządzeń Modbus w sieci. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

12.11 Ustawianie docelowej wartości optymizacji 

Cel optymalizacji określa cele, które chcemy osiągnąć przy użyciu systemu Sunny Home Manager: 

• Najwyższe możliwe zużycie własne (aspekt środowiskowy - ekologiczny) 

• Najwyższe możliwe oszczędności (aspekt biznesowo - ekonomiczny). Cel optymalizacji 

wpływa na następujące elementy: 

• Kontrola obciążenia poprzez Sunny Home Managera (albo bezpośrednio poprzez 

komunikację przewodową albo bezpośrednio poprzez gniazda SMA sterowane radiowo) 

• Zalecane działania w diagramie Prognoza i zalecane działania na stronie 

Obecny status i prognoza 

 Dostępność prognozowanych danych 

Obliczanie zalecanych działań dla najwyższego możliwego zużycia własnego 

(aspekt ekologiczny) nie jest możliwe we wszystkich krajach. 

Wymagania: 

□ Taryfa podawania, taryfa zużycia własnego i taryfa energii elektrycznej muszą zostać 

wprowadzone (patrz Rozdział 12.8). 
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□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 Docelowej optymalizacji, kliknij suwak i trzymając wciśnięty lewy 

przycisk myszy, ustaw docelową optymalizację: 

• Aby osiągnąć najwyższe możliwe zużycie własne, przesuń suwak w kierunku 

ekologiczne. 

• W celu osiągnięcia jak największych oszczędności, przesuń suwak w kierunku 

ekonomiczne. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

12.12 Wprowadzanie ilości unikniętego CO2 

Wskaźnik CO2 pokazuje 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. 

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

wytworzone przez system użytkownika dzięki produkcji energii. 

Ilość unikniętego CO2 można wyświetlić na podanych stronach: 

• Strona  profilu urządzenia fotowoltaicznego 

• Dzienny raport informacyjny lub Miesięczny raport informacyjny 

(patrz Rozdział 11.3.2 ”Konfigurowanie raportów”, strona 92). 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 Współczynnik, wprowadź czynnik CO2 w polu tekstowym lub kliknij 

suwak i przytrzymując lewy przycisk myszy, ustaw współczynnik CO2. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 
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12.13 Automatyczne wyliczenie przewidywanej rocznej 

wydajności 

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 pomnożonej przez moc systemu PV. 

Można uzyskać określoną roczną produkcję w oparciu o mapy nasłonecznienia. Lokalne 

warunki, takie jak zacienienie systemu fotowoltaicznego lub orientacja systemu, nie są brane 

pod uwagę przez Sunny Portal. 

Wymagania: 

□ Należy ustawić nominalną moc systemu PV (patrz Rozdział 12.4). 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 obszar Oczekiwana produkcja  należy wpisać określoną roczną produkcję 

w polu Określona roczna produkcja. 

 Przewidywana roczna produkcja jest wyświetlana w polu Przewidywana 

roczna produkcja. 

5. W celu aktywacji konfiguracji średniej oczekiwanej produkcji i miesięcznej dystrybucji 

na stronie Roczne porównanie, należy zaznaczyć pole wyboru Miesięczne 

rozmieszczenie można skonfigurować w diagramach. 

6. Wybierz opcję Zapisz. 

12.14 Ustawianie dystrybucji miesięcznej przewidywanej 

produkcji rocznej 

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

poszczególnych miesiącach roku. 

Dostępne są następujące opcje: 

• Sunny Portal może sugerować miesięczną dystrybucję  

• Ręcznie wprowadź miesięczną dystrybucję 
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Sugerowanie miesięcznej dystrybucji przez Sunny Portal 

Wymagania: 

□ Konieczne jest wprowadzenie lokalizacji systemu (patrz Rozdział 12.2 ”Zmiana danych 

systemu PV”, strona 97). 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

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 na 

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

pole wyboru Wyświetl roczną dystrybucję w porównaniu rocznym oraz 

energię i moc. 

6. W celu aktywacji konfiguracji średniej oczekiwanej produkcji na stronach Roczne 

porównanie oraz Energia i moc, należy zaznaczyć pole wyboru Miesięczne 

rozmieszczenie można skonfigurować na diagramach. 

Ręczne wprowadzanie miesięcznej dystrybucji 

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 wydajność, wpisz wartości w polach w % w tabeli 

z miesiącami. 

5. W celu wyświetlenia przewidywanej rocznej produkcji i miesięcznej dystrybucji na 

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 na diagramach. 

7. Wybierz opcję Zapisz. 
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12.15 Edytowanie publikowanych danych 

Można określić, czy chcesz aby Twoje dane systemowe PV były dostępne w bazie PV 

„www.sonnenertrag.eu” lub w internetowym portalu Sunny Places. 

sonnenertrag.eu to platforma internetowa, na której można publikować wydajności systemu 

fotowoltaicznego i porównywać je z innymi zarejestrowanymi systemami fotowoltaicznymi. 

Sunny Places to portal internetowy dla prywatnych właścicieli systemów PV, gdzie można 

publicznie prezentować system PV, poza Sunny Portal, porównywać system PV z innymi 

zarejestrowanymi systemami PV oraz wymieniać doświadczenia z innymi właścicielami 

systemów PV. Portal Sunny Places jest bezpłatny. 

Procedura: 

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Właściwości systemu fotowoltaicznego 

na stronie i w menu wyboru strony. 

2. Wybierz zakładkę Opublikowane dane. 

3. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia publikowania danych. 

4. Zaznacz lub odznacz pole wyboru publikowania danych. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 
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13 Zarządzanie użytkownikami 

13.1 Użytkownicy i uprawnienia użytkowników 

Jeżeli użytkownik pełni funkcję Administratora systemu PV, może utworzyć dalszych 

użytkowników w Sunny Portal, by mieli oni dostęp do Twojego systemu Sunny Portal. Można 

przypisać różne role użytkowników. Role są zróżnicowane w zależności od uprawnień, 

które przyznaje się użytkownikom w systemie Sunny Portal. Możliwe są następujące role: 

• Gość 

• Standardowy użytkownik 

• Instalator 

• Administrator systemu 
 

Uprawnienia Rola  

 Gość Standar-

dowy 

Instalator Administrator 

systemu 

Zaloguj się ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zobacz strony ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zmień i usuń strony – – ✓ ✓ 

Udostępnij strony do 

przeglądania w Sunny Portalu i 

opublikuj strony 

– – ✓ ✓ 

Zapisz diagram z danymi – ✓ ✓ ✓ 

Przeglądaj i zmień informacje o 

użytkowniku 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Zmień hasło do Sunny Portal – ✓ ✓ ✓ 

Zmień hasło do systemu – - ✓ ✓ 

Przeglądaj właściwości 

urządzenia 

– ✓ ✓ ✓ 

Przeglądaj właściwości systemu – ✓ ✓ ✓ 

Zmień właściwości systemu – - ✓ ✓ 

Przeglądaj konfigurację raportu – ✓ ✓ ✓ 

Zmień konfigurację raportu – - ✓ ✓ 

Zmień właściwości urządzenia – - ✓ ✓ 

Skonfiguruj gniazda SMA 

sterowane radiowo 

– ✓ ✓ ✓ 

Ustaw tryb pracy gniazd SMA 

sterowanych radiowo 

– ✓ ✓ ✓ 

Dodaj urządzenia – – ✓ ✓ 

Wymień urządzenia - - ✓ ✓ 



SMA Solar Technology AG 13 Zarządzanie użytkownikami 

User Manual SPortalWebcon-BA-pl-13 111 

Uprawnienia Rola  

 Gość Standar-

dowy 

Instalator Administrator 

systemu 

Wymień 

Sunny Home Manager 
- - - ✓ 

Usuń urządzenia - - ✓ ✓ 

Usuń Sunny Home Manager - - ✓ ✓ 

Usuń system Sunny Home 

Manager 
- - ✓ ✓ 

Ponownie przypisz Sunny Home 

Managera do systemu 
- - ✓ ✓ 

Ustaw monitorowanie łączności - - ✓ ✓ 

Ustaw porównanie inwertera - - ✓ ✓ 

Wyświetl rejestr systemu 

fotowoltaicznego i potwierdzanie 

wpisów 

- ✓ ✓ ✓ 

Importuj dane - - ✓ ✓ 

Czytaj wersję pakietu 

oprogramowania 
- ✓ ✓ ✓ 

Zobacz zarządzanie 

użytkownikami 
- - - ✓ 

Twórz/usuwaj użytkowników 

i przypisuj role użytkownikom 
- - - ✓ 

13.2 Tworzenie nowego użytkownika 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

wyboru. 

2. Wybierz opcję Nowy użytkownik... 

3. Wpisz adres e-mail nowego użytkownika w polu tekstowym Adres e-mail. 

4. Włącz wymaganą opcje roli użytkownika w obszarze Role. 

5. Wybierz opcję Zapisz. 

 Nowy użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną z danymi dostępowymi. 
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13.3 Usuwanie użytkownika 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

wyboru. 

2. W wierszu dla użytkownika i kolumnie Usuń, wybierz. 

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

13.4 Zmiana uprawnień użytkownika 

Wymóg: 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Administratora systemu PV (patrz Rozdział 13.1 

”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Procedura: 

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

wyboru. 

2. W wierszu dla użytkownika i kolumnie Edytuj, wybierz. 

 Obszary Adres e-mail i Role otworzą się. 

3. Włącz wymaganą opcję roli użytkownika w obszarze Role. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 

 Uprawnienia użytkownika są zmieniane dla systemu Sunny Home Manager. 

13.5 Zmiana informacji o użytkowniku 

Informacje użytkownika mogą zostać wprowadzone przez każdego użytkownika. Przykładowo, 

w skład informacji o użytkowniku wchodzi jego imię i adres. 

Procedura: 

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

o użytkowniku na odpowiedniej stronie i w odpowiednim menu wyboru. 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawień informacji o użytkowniku. 

3. Wprowadź informacje o użytkowniku. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 
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14 Informacje o haśle 

14.1 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 ani popularnych słów, np. pies, kot, dom. 

• Unikaj używania słów, które mają osobiste znaczenie dla Ciebie, takich jak nazwiska 

osób lub zwierząt, liczby osobiste, numery identyfikacyjne, daty urodzenia czy 

rejestracyjne samochodów. 

• Nie powtarzaj nazw ani słów (np. domdom lub kotkot). 

• Nie łącz cyfr ani liter w tej samej kolejności, w jakiej pojawiają się na klawiaturze 

(np. 12345, qwerty). 

14.2 Wymagane hasła 

14.2.1 Hasło Sunny Portal 

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

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

Portal. 

Jeżeli zarejestrowałeś się jako nowy użytkownik w Sunny Portal (patrz Rozdział 13.2), 

otrzymasz e-mail z hasłem Sunny Portal. 

Hasło to można zmienić (patrz Rozdział 14.3.1). 

14.2.2 Hasło systemu 

Wszystkie urządzenia podłączone poprzez BLUETOOTH lub Speedwire z tym samym hasłem 

tworzą system. W związku z tym, jedno hasło dla wszystkich urządzeń w systemie nazywa się 

hasłem systemowym. 

Jeśli wszystkie urządzenia mają to samo hasło, można uzyskać dostęp tylko do urządzeń w systemie 

PV za pomocą produktu komunikacyjnego (np. Sunny Explorer, Sunny Home Manager). 

Musisz zdefiniować hasło dostępu do systemu podczas rejestracji Sunny Home Managera. 

Hasło systemowe, które zdefiniowano przy rejestracji Sunny Home Managera jest hasłem grupy 

użytkowników Instalatorów. Hasło systemowe to można zmienić (patrz Rozdział 14.3.2) 
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14.3 Zmiana haseł 

14.3.1 Zmiana hasła do witryny Sunny Portal 

Wymogi dotyczące hasła Sunny Portal 

□ Hasło Sunny Portal może składać się maksymalnie z ośmiu znaków. 

□ Trzeba być Standardowym użytkownikiem, Instalatorem 

lub Administratorem systemu PV (patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia 

użytkowników”, strona 110). 

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. Na 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 Sunny Portal. 

4. Wybierz opcję Zapisz. 

14.3.2 Zmiana hasła systemu 

Wymagania: 

□ W przypadku urządzeń BLUETOOTH: dioda LED BLUETOOTH inwertera lub BLUETOOTH 

Piggy-Back lub BLUETOOTH Piggy-Back Off-Grid musi się świecić na niebiesko. 

□ Użytkownik powinien mieć rolę Instalatora lub Administratora systemu PV 

(patrz Rozdział 13.1 ”Użytkownicy i uprawnienia użytkowników”, strona 110). 

Wymogi dotyczące hasła systemu: 

□ Hasło systemowe może liczyć maksymalnie dwanaście znaków. 

Dozwolone są następujące znaki specjalne: 

• ? _ ! - 

Procedura: 

1. Wywołaj właściwości Sunny Home Managera (patrz Rozdział 8.10 ”Wprowadzanie 

mocy panelu fotowoltaicznego”, strona 60). 

2. Wybierz opcję Edytuj. 

 Otwiera się menu ustawienia właściwości urządzenia. 

3. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło do systemu PV, 

4. Wpisz ponownie nowe hasło w polu Powtórz. 
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5. Wybierz opcję Zapisz. 

 Sunny Home Manager zmienia hasło dla wszystkich urządzeń. 

14.4 Utracone hasło 

14.4.1 W przypadku zapomnienia hasła Sunny Portal  

1. Przejdź do witryny www.SunnyPortal.com. 

2. Wybierz Zapomniałeś hasła? Hiperłącze w obszarze Logowania. 

3. Wpisz swój adres e-mail w polu tekstowym E-mail. 

4. Wybierz opcję Utwórz nowe hasło. 

 Otrzymasz wiadomość elektroniczną z nowym hasłem. 

5. Zmień przypisane hasło (patrz Rozdział 14.3.1 ”Zmiana hasła do witryny Sunny Portal”, 

strona 114). 

14.4.2 W przypadku zapomnienia hasła systemu 

Każde urządzenie można włączyć osobistym kluczem odblokowującym (PUK) (patrz pomoc 

do Sunny Explorera). 



15 Rozwiązywanie problemów SMA Solar Technology AG 

116 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja 

15 Rozwiązywanie problemów 

15.1 Uruchomienie / Połączenie BLUETOOTH / 

Połączenie Speedwire  

Problem   Przyczyna i środki zaradcze 

Asystent konfiguracji systemu PV 

nie może znaleźć żadnego Sunny 

Home Managera za pomocą 

wpisanego numeru seryjnego 

i ID rejestracji. 

Możliwe, że nieprawidłowo wprowadziłeś numer seryjny 

lub identyfikator rejestracji. 

Środki zaradcze: 

• Należy upewnić się, że wpisy są poprawne. 

 Możliwe, że Sunny Home Manager nie jest poprawnie 

podłączony do rutera. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że, nowy Sunny Home Manager jest 

poprawnie podłączony do rutera (patrz instrukcja 

instalacji Sunny Home Managera). 

 Sunny Home Manager nie może być w stanie nawiązać 

połączenia z Sunny Portal, ponieważ DHCP nie jest 

włączony na ruterze. 

lub 

Sunny Home Manager nie może być w stanie nawiązać 

połączenia z Sunny Portal, ponieważ DHCP nie jest 

włączony na ruterze. 

Środki zaradcze: 

• Nawiąż połączenie z Sunny Portal za pomocą 

Asystenta Sunny Home Managera (patrz instrukcja 

instalacji Sunny Home Managera). 

 Sunny Home Manager jest przypisany do innego systemu 

w Sunny Portal, np. jeżeli został zakupiony używany 

Sunny Home Manager. 

Środki zaradcze: 

• Wykonaj pełny reset Sunny Home Managera (patrz 

instrukcja instalacji Sunny Home Managera). 

• Jeśli problem nadal istnieje, skontaktuj się z 

poprzednim właścicielem i poproś, aby usunął 

system Sunny Home Manager z Sunny Portal. 

lub 

• Skontaktuj się z linią serwisową SMA. 
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Problem   Przyczyna i środki zaradcze 

Sunny Home Manager nie 

wykrywa żadnych albo nie 

wszystkie nowe urządzenia 

BLUETOOTH. 

Jest możliwe, że identyfikator NetID systemu PV nie jest 

ustawiony dla nowych urządzeń BLUETOOTH. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że identyfikator NetID systemu PV jest 

ustawiony dla nowych urządzeń BLUETOOTH. 

• Upewnij się, że identyfikator NetID ”1” nie jest 

ustawiony dla nowych urządzeń BLUETOOTH ani 

dla Sunny Home Managera. 

 Połączenie bezprzewodowe kilku urządzeń BLUETOOTH 

może być zakłócone przez warunki otoczenia. 

Środki zaradcze: 

• Należy upewnić się, że jakość połączenia dla 

urządzeń BLUETOOTH jest co najmniej ”dobra” 

(patrz instrukcja urządzeń BLUETOOTH). 

• Jeśli jakość połączenia nie jest co najmniej ”dobra”, 

użyj regeneratora sygnału BLUETOOTH lub gniazda 

SMA sterowanego radiowo. Rozszerzy to zakres 

bezprzewodowej sieci BLUETOOTH. 

 Inwertery z Bluetooth Piggy-Back są zamknięte na noc. 

Z tego powodu, Sunny Home Manager nie może 

nawiązać połączenia z tymi inwerterami w tym czasie. 

Środki zaradcze: 

• Zarejestruj się w czasie pracy inwertera. 

 Urządzenia BLUETOOTH systemu PV mogą nie działać. 

Dlatego też, Sunny Home Manager nie może nawiązać 

połączenia z tymi urządzeniami. 

Środki zaradcze: 

• Uruchomienie urządzeń BLUETOOTH. 

Sunny Home Manager nie 

wykrywa żadnych albo nie 

wszystkie nowe urządzenia SMA, 

które są podłączone poprzez 

Speedwire. 

Jest możliwe, że urządzenie SMA nie jest poprawnie 

podłączone do rutera lub nie jest zasilane. 

Środki zaradcze: 

• Należy upewnić się, że urządzenie SMA jest 

prawidłowo podłączone do rutera i zasilane 

(patrz instrukcja urządzenia SMA). 

 Urządzenie SMA jest już zarejestrowane w Sunny Portal 

poprzez Webconnect. 

Środki zaradcze: 

• Należy usunąć urządzenie SMA z systemu 

Webconnect lub wyłączyć odbieranie danych 

z urządzenia w systemie Webconnect. 
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Problem   Przyczyna i środki zaradcze 

 Dla urządzeń Speedwire ze zintegrowanym interfejsem 

BLUETOOTH: 

Możliwe, że komunikacja przez BLUETOOTH nie jest 

wyłączona. 

• Należy ustawić NetID 0 na urządzeniu Speedwire 

z interfejsem BLUETOOTH. Wyłącza to komunikację 

poprzez BLUETOOTH. 

 Urządzenie SMA nie jest w tej samej sieci lokalnej co 

Sunny Home Manager. 

Środki zaradcze: 

• Należy podłączyć urządzenie SMA do tego samego 

przełącznika rutera/sieci, co Sunny Home Manager. 

 Przewód sieciowy, który łączy urządzenie SMA z 

przełącznikiem rutera/sieci nie jest odpowiedni dla 100 

Mbit/s. 

Środki zaradcze: 

• Przewód sieciowy, który łączy urządzenie SMA 

z przełącznikiem rutera/sieci nie jest odpowiedni 

dla 100 Mbit/s. 

 DHCP nie jest aktywowany w ruterze. 

Środki zaradcze: 

• Należy aktywować DHCP w ruterze. 

• Jeśli ruter nie obsługuje DHCP, można skonfigurować 

ustawienia sieci statycznej na urządzeniu Speedwire 

przy pomocy Asystenta Podłączenia SMA. 

Oprogramowanie asystenta podłączenia SMA 

można pobrać bez opłat na stronie www.SMA-

Solar.com. 

Sunny Home Manager nie 

wykrywa żadnych albo nie 

wszystkie nowe urządzenia SMA, 

które są podłączone poprzez 

Speedwire. 

Przełącznik ruter / sieć w sieci wyłącza porty LAN, gdy 

wydają się one być nieaktywne w celu zaoszczędzenia 

energii. W rezultacie, nawiązanie połączenia z 

urządzeniami SMA jest niemożliwe. 

Środki zaradcze: 

• Należy skonfigurować przełącznik rutera/sieci tak, 

aby porty LAN nie były dezaktywowane. 
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Problem   Przyczyna i środki zaradcze 

 Przełącznik sieci stosowany w sieci wykorzystuje opcje 

szpiegowania IGMP. Oznacza to, że połączenie 

z urządzeniem SMA jest zakłócone ze względu na 

rzekomą nieaktywność i nie można go odzyskać. 

Środki zaradcze: 

• Należy wyłączyć funkcję szpiegowania IGMP 

w przełączniku sieci. 

 Możliwe, że zapora nie została poprawnie 

skonfigurowana. 

Środki zaradcze: 

• Uaktywnij porty 9523 i 3478 w zaporze 

(patrz instrukcja zapory). 

 Możliwe, że zapora lub filtr IP nie zostały poprawnie 

skonfigurowane. 

Środki zaradcze: 

• Należy dostosować ustawienia zapory lub IP filtra 

(patrz instrukcja zapory lub rutera). 

Wiadomość w dzienniku 

logowania systemu: 

Nieprawidłowa 

konfiguracja: Komunikacja 

za pośrednictwem 

BLUETOOTH i urządzenia 

Speedwire 

Jeśli inwerter komunikuje się z Sunny Home Managerem 

przez BLUETOOTH i Speedwire jednocześnie, może to 

spowodować błędy w rejestracji danych. 

Środki zaradcze: 

• Jeśli inwerter ma się komunikować poprzez 

Speedwire, ustaw Net ID ”0” dla inwertera 

(patrz instrukcja inwertera). 

Powoduje to wyłączenie połączenia BLUETOOTH. 

• Jeśli inwerter ma się komunikować za pośrednictwem 

technologii BLUETOOTH, należy odłączyć 

połączenie sieciowe pomiędzy inwerterem a 

przełącznikiem ruter / sieć. 
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Niekompletne / Nieaktualne / Wadliwe dane w interfejsie 

użytkownika 

Problem Przyczyna i środki zaradcze 

Strona Bilans energii nie jest 

wyświetlana. 

Strona Bilansu energii jest wyświetlana tylko jeśli 

przynajmniej jeden licznik zakupionej energii 

elektrycznej lub jeden licznik podawania jest podłączony 

do Sunny Home Managera i skonfigurowany. 

Środki zaradcze: 

• Podłącz co najmniej jeden zakupiony licznik energii 

elektrycznej lub jeden licznik podawania do Sunny 

Home Managera i skonfiguruj (patrz instrukcja 

instalacji Sunny Home Managera). 

Na stronach Bilans energii i 

Bilans i kontrola obciążenia, 

zakładka Bieżące nie jest 

wyświetlana. 

Zakładka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy interwał 

żądania danych jest ustawiony na Automatyczny. 

Środki zaradcze: 

• Ustaw interwał żądania danych na Automatyczny 

(patrz punkt 8.7 ”Ustawianie interwału żądania 

danych”, strona 57). 

Diagramy są puste lub 

niekompletne. 

Żaden licznik energii lub nie wszystkie liczniki energii są 

podłączone do Sunny Home Managera lub nie są one 

skonfigurowane. 

Środki zaradcze: 

• Połącz liczniki energii do Sunny Home Managera 

i skonfiguruj je (patrz instrukcja instalacji Sunny 

Home Managera). 

 Sunny Portal nie może otrzymać żadnych danych z 

Sunny Home Managera. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że połączenie pomiędzy Sunny Home 

Managerem i Sunny Portal jest ustanowione (patrz 

instrukcja instalacji Sunny Home Managera). 

Dane na kolejnych stronach nie są 

aktualne: 

• Obecny status 

i prognoza 

• Bilans energii 

w zakładce Bieżące 

• Bilans i kontrola 

obciążenia 

w zakładce Bieżące 

Ustawienia w ruterze zapobiegają żądaniom aktualnych 

danych Sunny Portal z Sunny Home Managera. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że spełnione są następujące 

wymagania. 

– Wszystkie porty UDP >1024 na ruterze lub 

modemie muszą pozostać otwarte dla połączeń 

wychodzących. Jeśli na ruterze lub modemie 

zainstalowana jest zapora, może być konieczne 

dostosowanie zasad zapory. 
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– Musi być możliwe dla rutera wychodzącego 

lub połączeń modemowych dotarcie do 

wszystkich miejsc internetowych (docelowy IP, 

port docelowy). Jeśli na ruterze lub modemie 

zainstalowana jest zapora, może być konieczne 

dostosowanie zasad zapory. 

– Na ruterze lub modemie z NAT (Network 

Address Translation) nie należy konfigurować 

przekierowania portów. Pomoże to uniknąć 

potencjalnych problemów komunikacyjnych. 

– Nie można instalować filtrowania pakietów ani 

manipulacji dla pakietów SIP na ruterze ani 

modemie. 

Po zmianie parametrów, stale 

wyświetlany jest wykrzyknik. 

Sunny Portal nie może przekazać parametrów do Sunny 

Home Managera. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że połączenie pomiędzy Sunny Home 

Managerem i Sunny Portal jest ustanowione 

(patrz instrukcja instalacji Sunny Home Managera). 

Sunny Portal wyświetla 

nierealistyczne dane. 

Liczniki energii są podłączone do niewłaściwych portów 

przyłączeniowych Sunny Home Managera. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że każdy licznik energii jest podłączony 

do portu zasilania przypisanego do tego licznika 

energii (patrz instrukcja instalacji Sunny Home 

Managera). 

Na diagramach Bilans energii 

- Bieżący i Bilans energii - 

Dzień, wartości nierealistyczne 

są wyświetlane dla podawania i 

zakupionej energii: 

Licznik energii elektrycznej z interfejsem S0 musi 

posiadać wartości wyjściowe kompensowane fazami 

zasilania na interfejsie S0. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że ustanowiono połączenie pomiędzy 

Sunny Home Managerem i Sunny Portal (patrz 

instrukcja instalacji Sunny Home Managera). 

Sunny Portal nie wykazuje żadnej 

prognozy pogody w Prognozie 

i zalecanych działaniach. 

Prognoza pogody może zostać wyświetlona po 24 

godzinach od tego, gdy Sunny Home Manager został 

pierwotnie zarejestrowany w Sunny Portal. 

Środki zaradcze: 

• Po 24 godzinach, sprawdź ponownie, aby 

zweryfikować, czy prognoza pogody jest wyświetlana. 

• Jeśli po 24 godzinach nadal nie ma prognozy pogody, 

należy skontaktować się z linią serwisową SMA. 
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Animowana grafika na stronie 

Stan aktualny i prognoza nie 

wyświetla żadnych aktualnych 

danych. 

Odbiór aktualnych danych z Sunny Home Managera jest 

możliwy tylko wtedy, gdy interwał żądania danych jest 

ustawiony na Automatyczny. 

Środki zaradcze: 

• Ustaw interwał żądania danych na 

Automatyczny (patrz punkt 8.7 ”Ustawianie 

interwału żądania danych”, strona 57). 

 Możliwe jest, że żaden licznik produkcji PV nie jest 

podłączony do Sunny Home Managera i że zbyt wiele 

urządzeń do przechwytywania danych ma jednocześnie 

dostęp do urządzeń systemu PV (np. Sunny Beam i kilka 

komputerów z Sunny Explorerem). 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że oprócz Sunny Home Managera, 

maksymalnie dwa inne urządzenia do 

przechwytywania danych mają dostęp do systemu 

PV w dowolnym momencie. 

Żadne dane nie są wyświetlane 

w zakładce Bieżące na stronie 

Bilans i kontrola obciążenia. 

Zbyt wiele urządzeń do przechwytywania danych (np. 

Sunny Beam i kilka komputerów z Sunny Explorerem) ma 

jednocześnie dostęp do urządzeń systemu fotowoltaicznego. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że oprócz Sunny Home Managera, 

maksymalnie dwa inne urządzenia do 

przechwytywania danych mają w dowolnym 

momencie dostęp do systemu PV. 

Żadne dane nie są wyświetlane 

na zakładce Bieżące na stronie 

Bilansu energii. 

Jest możliwe, że żaden licznik produkcji PV nie jest 

podłączonych do Sunny Home Managera, jest zbyt wiele 

urządzeń do przechwytywania danych (np. Sunny Beam i 

kilka komputerów z Sunny Explorerem) i ma jednocześnie 

dostęp do urządzeń systemu fotowoltaicznego. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że oprócz Sunny Home Managera, 

maksymalnie dwa inne urządzenia do 

przechwytywania danych mają dostęp do systemu 

PV w dowolnym momencie. 

Gdy urządzenie zostało 

zastąpione przy użyciu kreatora 

konfiguracji, aktualne parametry 

nie są wyświetlane na liście 

parametrów. 

Jest możliwe, że nowe parametry nie zostały jeszcze 

przekazane do Sunny Portal. 

Środki zaradcze: 

• Wywołaj listę parametrów ponownie później. 
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Podczas konfigurowania gniazda 

SMA sterowanego radiowo, okres 

czasu nie może być dowolnie 

ustawiony. 

Okres ten musi być co najmniej tak długi, jak długi jest 

a) maksymalny czas działania programu 

lub 

b) suma minimalnego czasu włączenia i czasu 

wyłączenia oraz suma czasu działania urządzenia 

i minimalnego czasu wyłączenia ustawionego na 

okres czasu. 

Środki zaradcze: 

• Przy ustalaniu okresu czasu, bierz pod uwagę 

maksymalny czas działania programu lub minimalny 

czas włączenia i czas wyłączenia oraz nastawiony 

czas działania urządzenia. 

Sunny Home Manager nie 

przełącza gniazda SMA 

sterowanego radiowo. 

Możliwe, że ustawiono gniazdo SMA sterowane 

radiowo na tryb Automatyczny po rozpoczęciu 

okresu czasu, okres czasu rozpoczyna się na przykład 

o godzinie 13:00, a gniazdo SMA sterowane radiowo 

zostało ustawione automatycznie po 13:00. Jeśli 

obciążenie nie może zakończyć działania w danym 

okresie czasu ze względu na maksymalny czas działania 

programu lub jeśli obciążenie nie ma ustawionego czasu 

działania w tym okresie czasu, Sunny Home Manager 

nie przełączy gniazda SMA sterowanego radiowo do 

następnego okresu czasu. 

Środki zaradcze: 

• Aby ustawić podłączone obciążenie na 

natychmiastowe rozpoczęcie pracy, ustaw tryb pracy 

gniazda SMA sterowanego radiowo na Włącz 

(patrz Rozdział 9.4). 

Nie można skonfigurować ani 

gniazda SMA sterowanego 

radiowo w Sunny Portal, ani 

ustawić trybu pracy gniazda SMA 

sterowanego radiowo 

z wykorzystaniem Sunny Portal. 

Nie masz uprawnień Standardowego 

użytkownika, Instalatora ani Administratora 

systemu PV. 

Środki zaradcze: 

• Poproś administratora systemu o przypisanie ci 

uprawnień Standardowego użytkownika, 

Instalatora lub Administratora systemu 

PV (patrz Rozdział 13.4 ”Zmiana uprawnień 

użytkownika”, strona 112). 
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Gniazdo SMA sterowane radiowo 

nie włącza zmywarki chociaż 

aktywne jest wykrywanie 

uruchomienia. 

Na potrzeby funkcji Wykrywania uruchomienia, 

gniazdo SMA sterowane radiowo musi mieć 

przynajmniej wersję oprzyrządowania 12.12.111.R. 

Wersję oprzyrządowania można odczytać za 

pośrednictwem parametru Pakietu 

oprogramowania (patrz Rozdział 8.5, strona 56). 

Środki zaradcze: 

1. Jeśli gniazdo SMA sterowane radiowo ma także 

wersję oprzyrządowania niższą niż 12.12.111.R, 

upewnij się, że automatyczna aktualizacja 

oprogramowania jest aktywowana dla urządzeń 

w systemie PV (patrz Rozdział 8.8, strona 58). 

W ten sposób, gniazdo SMA sterowane radiowo 

otrzyma najnowszą wersję oprogramowania 

w ciągu 24 godzin. 

2. Jeśli już skonfigurowałeś wykrywanie uruchomienia, 

przed aktualizacją oprzyrządowania gniazda SMA 

sterowanego radiowo, kontynuuj działanie, gdy 

oprzyrządowanie zostanie już pomyślnie 

uruchomione w następujący sposób: 

• Wywołaj właściwości obciążenia zmywarki 

(patrz Rozdział 9.3.1, strona 66). 

• Wybierz Edytuj, a następnie od razu Zapisz. 

W ten sposób, ustawienia wykrywania 

uruchomienia zostaną przekazane do gniazda 

SMA sterowanego radiowo. 

Komunikaty dotyczące aktywnego ograniczenia mocy w dzienniku 

logowania systemu 

Problem Przyczyna i środki zaradcze 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: Moc podawana 

wielokrotnie przekroczyła 

dopuszczalną wartość 

Chociaż funkcja Ograniczenia podawania mocy 

czynnej jest aktywowana, więcej niż maksymalna 

dopuszczalna ilość mocy czynnej została wprowadzana 

do sieci energetycznej. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że, używany licznik podawania jest 

zgodny z wymaganiami (patrz instrukcja instalacji 

Sunny Home Managera). 

• Upewnij się, że licznik podawania został 

poprawnie skonfigurowany (patrz Rozdział 8.6 

”Konfiguracja liczników energii”, strona 56). 
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• Upewnij się, że połączenie BLUETOOTH pomiędzy 

wszystkimi urządzenia w systemie jest dobre. Można 

sprawdzić jakość połączenia przy użyciu Sunny 

Explorera (zobacz instrukcję Sunny Explorera). 

Jeśli to konieczne, należy użyć gniazda SMA 

sterowanego radiowo jako generatora sygnału. 

• Upewnij się, że parametr Moc czynna tryby 

pracy jest ustawiony na wartość Ograniczenie 

mocy czynnej P poprzez sterowanie 

systemem dla wszystkich inwerterów. 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: Ograniczenie mocy 

czynnej wyłączone 

z powodu nieprawidłowej 

konfiguracji 

Funkcja Ograniczenia podawania mocy czynnej 

została wyłączona przez Sunny Home Managera 

ponieważ konfiguracja systemu w Sunny Portal była 

wadliwa. 

Środki zaradcze: 

• Ten komunikat może pojawić się podczas 

dokonywania zmian w układzie Sunny Home 

Managera np. po wymianie urządzenia. W tym 

przypadku nie jest potrzebne działanie. 

• Jeżeli komunikat pojawi się po dłuższym czasie, 

należy skontaktować się z linią serwisową SMA. 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: Zakłócenie: 

Ograniczenie mocy czynnej 

jest aktywowane bez 

uwzględniania zużycia własnego 

Funkcja Ograniczenie podawania mocy czynnej 

zostanie przerwana, ponieważ nie ma danych z licznika 

podawania.   Ryzyko utraty wydajności z powodu 

zużycia własnego w gospodarstwie domowym nie może 

być brane pod uwagę. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że licznik podawania działa i jest 

prawidłowo podłączony. 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 0 W Podawanie 

mierzone w sposób ciągły. 

Jeśli licznik jest uszkodzony, 

ograniczenie mocy czynnej 

nie jest możliwe. 

Licznik podawania S0 nie przedstawił żadnych danych 

podawania w ciągu 24 godzin, to znaczy, dokonano 

pomiaru 0 W. Może to wskazywać na uszkodzenie 

licznika podawania S0. Jeśli licznik podawania S0 jest 

wadliwy, Ograniczenie podawania mocy czynnej 

nie może być aktywowane. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, że licznik podawania S0 działa i jest 

prawidłowo podłączony. 

• Jeśli jesteś świadomy, że podawanie nie miało miejsca, 

na przykład, jeśli na modułach fotowoltaicznych jest 

śnieg, możesz zignorować ten komunikat. 
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Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: Inwerter nie reaguje 

na ograniczenie mocy 

czynnej 

Przynajmniej jeden inwerter nie reaguje na polecenia, 

aby ograniczyć podawanie mocy czynnej. 

W tym przypadku, Sunny Home Manager inicjuje 

silniejsze ograniczenie podawania mocy czynnej w 

pozostałych inwerterach. 

W konsekwencji, przestrzegane jest maksymalne 

dopuszczalne podawanie mocy czynnej. 

Jeśli tego samego dnia pojawi się komunikat 

Wielokrotnie przekroczona dopuszczalna 

wartość podawanie mocy, doszło do błędu. 

Środki zaradcze: 

• Upewnij się, czy parametr Moc czynna trybu 

pracy jest ustawiony na wartość Ograniczenie 

mocy czynnej P poprzez sterowanie 

systemu dla wszystkich inwerterów. 

• Upewnij się, że połączenie BLUETOOTH pomiędzy 

wszystkimi urządzeniami w systemie jest dobre. 

Można sprawdzić jakość połączenia przy użyciu 

Sunny Explorera (zobacz instrukcję Sunny Explorera). 

Jeśli to konieczne, należy użyć gniazda SMA 

sterowanego radiowo jako generatora sygnału. 
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Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Nie znaleziono bramy EM: 

SEMP, nazwa: 

lub 

Nie znaleziono bramy 

EM:Miele@home, nazwa: 

Brama nie jest podłączona do sieci lokalnej. 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy wszystkie wtyczki przewodu 

sieciowego są włożone i zablokowane. 

 Napięcie zasilania bramy jest uszkodzone. 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy wtyczka zasilania bramy jest 

podłączona do gniazdka. 

 Brama nie została znaleziona przez Sunny Home 

Managera. 

Środki zaradcze: 

• Zrestartuj bramę (patrz instrukcja bramy). 

 Sunny Home Manager i brama znajdują się w różnych 

sieciach lokalnych. 

Środki zaradcze: 

• Podłącz bramę i Sunny Home Managera do tego 

samego przełącznika sieci / rutera. 

 Sunny Home Manager i brama są skonfigurowane dla 

różnych IP podsieci. 

Środki zaradcze: 

• Jeśli ruter obsługuje protokół DHCP, należy 

skonfigurować Sunny Home Managera (ustawienie 

domyślne) i bramę na DHCP (patrz instrukcja bramy). 

• Jeśli ruter nie obsługuje protokołu DHCP, należy 

ręcznie przypisać adresy IP w tej samej podsieci do 

Sunny Home Managera i bramy (zobacz instrukcję 

obsługi danego urządzenia). 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Nie znaleziono urządzenia 

EM: SEMP, nazwa: 

lub 

Nie znaleziono urządzenia 

EM: Miele@home, nazwa: 

Sunny Home Manager i brama znajdują się w różnych 

sieciach lokalnych. 

Środki zaradcze: 

• Podłącz bramę i Sunny Home Managera do tego 

samego przełącznika sieci / rutera. 

Urządzenie nie jest połączone z bramą. 

 



15 Rozwiązywanie problemów SMA Solar Technology AG 

128 SPortalWebcon-BA-pl-13 Instrukcja 

Problem Przyczyna i środki zaradcze 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy komunikacja pomiędzy urządzeniem 

a bramą działa. Urządzenie może być poza 

zasięgiem bramy (na przykład przy komunikacji 

przewodowej). 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Nie znaleziono urządzenia 

EM: SEMP, nazwa: 

lub 

Nie znaleziono urządzenia 

EM: Miele@home, nazwa: 

Urządzenie nie zostało znalezione przez Sunny Home 

Managera. 

Środki zaradcze: 

• Ponownie uruchom urządzenie 

(zobacz instrukcję obsługi urządzenia). 

Jedno lub więcej urządzeń nie jest poprawnie 

skonfigurowane w bramie lub sieci. 

Środki zaradcze: 

• Skonfiguruj urządzenie dla jego bramy 

(patrz instrukcja bramy). 

• Skonfiguruj urządzenie dla sieci 

(patrz instrukcja odpowiedniego urządzenia). 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Brama EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: SEMP, 

nazwa: 

lub 

Brama EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: 

Miele@home, nazwa: 

 

Brama nie jest podłączona do sieci lokalnej. 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy wszystkie wtyczki przewodu 

sieciowego są włożone i zablokowane. 

Brama nie komunikuje się poprawnie z Sunny Home 

Managerem 

Środki zaradcze: 

• Zrestartuj bramę (patrz instrukcja bramy). 

Brama nie jest podłączona do sieci lokalnej. 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy wszystkie wtyczki przewodu 

sieciowego są włożone i zablokowane. 

Urządzenie nie komunikuje się poprawnie z jego bramą. 

Środki zaradcze: 

• Sprawdź, czy komunikacja pomiędzy urządzeniem 

a bramą działa. Urządzenie może być poza 

zasięgiem bramy (na przykład przy komunikacji 

przewodowej). 

• Zrestartuj bramę (patrz instrukcja bramy). 

• Ponownie uruchom urządzenie 

(zobacz instrukcję obsługi urządzenia). 
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Komunikat w dzienniku logowania 

systemu:  

Brama EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: SEMP, 

nazwa: 

lub 

Brama EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: 

Miele@home, nazwa: 

Obsługiwana wersja oprzyrządowania bramy lub Sunny 

Home Managera nie jest zainstalowana. 

Środki zaradcze: 

• Aktualizacja bramy do obsługiwanej wersji 

oprzyrządowania (patrz instrukcja bramy). 

• Aktualizacja oprzyrządowania do wersji 1.10 lub 

nowszej dla Sunny Home Managera. Upewnij się, 

czy automatyczna aktualizacja oprogramowania 

Sunny Home Managera jest aktywna 

(patrz Rozdział 8.8, strona 58). 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Urządzenie EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: SEMP, 

nazwa: 

lub 

Urządzenie EM ma niezgodne 

oprzyrządowanie: 

Miele@home, nazwa: 

Obsługiwana wersja oprzyrządowania bramy lub Sunny 

Home Managera nie jest zainstalowana. 

Środki zaradcze: 

• Aktualizacja bramy do obsługiwanej wersji 

oprzyrządowania (patrz instrukcja bramy). 

• Aktualizacja oprzyrządowania do wersji 1.10 lub 

nowszej dla Sunny Home Managera. Upewnij się, 

czy automatyczna aktualizacja oprogramowania 

Sunny Home Managera jest aktywna 

(patrz Rozdział 8.8, strona 58). 

Komunikat w dzienniku logowania 

systemu: 

Komunikacja EM: Wystąpił 

błąd wewnętrzny (numer 

błędu: XXXX*) 

Błąd oprogramowania Sunny Home Managera. 

Środki zaradcze: 

• Zresetuj Sunny Home Managera. Wykonaj 

następujące kroki: 

• Jeśli Sunny Home Manager jest zasilany za pomocą 

zasilania przewodowego, odłącz wtyczkę zasilania 

z gniazdka, odczekaj trzy sekundy, a następnie 

podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka. 

• Jeśli Sunny Home Manager jest zasilany zasilaniem 

przez szynę zasilania w kształcie litery omega: 

 
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem 

W punkcie podłączenia sieci zasilania obecne są 

napięcia zagrażające życiu. 

• Odłącz punkt podłączenia z sieci zasilania 

za pośrednictwem odłącznika (np. na tablicy 

rozdzielczej). 

• Odłącz licznik energii na szynie w kształcie litery 

omega Sunny Home Managera z pinowego złącza, 

odczekaj trzy sekundy, a następnie podłącz wtyczkę 

złącza ponownie. 

• Podłącz ponownie punkt połączenia do sieci 

zasilania przez separator. 

 * XXXX to symbol zastępczy dla danego czterocyfrowy numer błędu. 
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W przypadku wystąpienia problemów technicznych dotyczących naszych produktów, prosimy 

skontaktować się z SMA Service Line. Następujące informacje będą wymagane w celu 

zapewnienia Ci niezbędnej pomocy: 

• Numer seryjny i pakiet oprogramowania Sunny Home Managera 

• Numer seryjny i pakiet oprogramowania gniazda SMA sterowanego radiowo 

• Rodzaj liczników energii 

• Rodzaj sond optycznych 

 

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 Patrz Hiszpania   

Czechy SMA Central & Eastern Europe 

s.r.o. 

Praga 

+420 235 010 417  

Chile Patrz Hiszpania   

Danmark Patrz Niemcy   

Dania 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: 

  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 

http://www.sma.de/Service
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Francja SMA France S.A.S. Lyon Medium Power Solutions 

Onduleurs :  +33 472 09 04 40 

Kontakt :  +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 

Patrz Belgia  

Magyarorszag Patrz Czechy  

Holandia Patrz Belgia  

Austria Patrz Niemcy  

Peru Patrz Hiszpania  

Polska Patrz Czechy  

Portugalia SMA Solar Technology Portugal, 

Unipessoal Lda 

Isento de taxas em 800 20 89 87 

Portugalia: 

 Lizbona Międzynarodowy:  +351 2 12 37 78 60 

Rumania Patrz Czechy  

Szwajcaria Patrz Niemcy  

Słowenia Patrz Czechy  

Południowa 

Akryka 

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)  
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 SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. 

 

+66 2 670 6999 

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 Środkowy Wschód 

  

   

Inne kraje Międzynarodowe połączenie 

SMA 

Linia darmowa na całym świecie:  00800 

SMA SERVICE (+800 762 7378423) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SMA Solar Technology 

www.SMA-Solar.com 
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