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1. Wewnętrzna karta WIFI 

1.1. Instalacja 

Instalacja wewnętrznej karty wifi jest wymagana tylko w przypadku jednofazowych falowników 
fotowoltaicznych z rodziny Azzurro 1PH 1100TL - 3000TL-V1 i 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1, 
które nie posiadają pokładowej karty wifi. 
Falownik magazynujący 3000SP V1 jest zawsze wyposażony w wewnętrzną kartę wifi. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 
 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 

 Klucz imbusowy szt. 5 
 Wewnętrzna karta wifi 

 
W celu zapoznania się z "Warunkami Gwarancji" oferowanymi przez ZCS Azzurro, prosimy o zapoznanie się 
z dokumentacją znajdującą się wewnątrz pudełka z produktem oraz na stronie internetowej 

www.zcsazzurro.com. 
 

1) Wyłączyć fotowoltaiczny falownik, odłączając najpierw linię prądu przemiennego za 
pomocą odpowiedniego wyłącznika zainstalowanego na ścianie, a następnie linię prądu 
stałego za pomocą odpowiedniego wyłącznika zainstalowanego na ścianie. 

2) Odkręć i wykręć cztery śruby imbusowe na panelu przednim falownika za pomocą 
odpowiedniego klucza rozmiaru 5mm. 

 

 
Rysunek 1 - Położenie czterech śrub imbusowych do mocowania pokrywy przedniej 

 

3) Podnieść przednią pokrywę falownika, w razie potrzeby za pomocą śrubokręta, aby 
podważyć aluminiową obudowę; należy przy tym uważać, aby nie przesunąć przedniej 
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pokrywy zbyt daleko od korpusu falownika, ponieważ jest on nadal połączony płaskim 
przewodem. 

4) Podnosząc pokrywę, aż płaski przewód na to pozwoli, otworzyć haki, które łączą płaski 
przewód z zaciskiem na płycie komunikacyjnej falownika, tak aby można było zdjąć 
zarówno przewó, jak i przednią pokrywę.  
Przed zdjęciem przewodu należy upewnić się, że oba plastikowe zaczepy zostały 
prawidłowo otwarte. 

 

 
Rysunek 2 - Otwarcie haków na obudowie złącza płaskiego 

5) Włożyć kartę wifi do dedykowanego gniazda na karcie komunikacyjnej, oznaczonego 
również przez ekran karty, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

 
Rysunek 3 - Położenie gniazda karty wifi na karcie komunikacyjnej 

 
Należy zwrócić uwagę, aby najpierw włożyć dwa plastikowe złącza do gniazd u góry, a 
następnie dopasować piny karty Wifi do gniazd u dołu. Lekko docisnąć kartę, aby zapewnić 
jej montaż. 
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6) Przełożyć antenę podłączoną do karty przez dławik kablowy na dole falownika, po 
poluzowaniu nakrętki oczkowej i wyjęciu gumowego korka znajdującego się w środku; na 
koniec upewnić się co do stabilności anteny obracając nakrętkę oczkową w przeciwnym 
kierunku.  
Jeśli podczas tej czynności przewód podłączony do anteny odłączy się od karty, podłączyć 
go ponownie, nakładając dwa złącza i wywierając niewielki nacisk, jak pokazano na 
poniższym rysunku. 

 

 
Rysunek 4 - Prawidłowo zainstalowana karta Wifi 

7) Ponownie podłączyć płaski przewód do płaskiej obudowy przewodu i zamknąć dwa 
plastikowe haki, dbając o sprawdzenie dokładnego zamknięcia. Umieścić przednią pokrywę 
w jej oryginalnej pozycji i zabezpieczyć ją, dokręcając cztery wcześniej wykręcone śruby 
imbusowe. 

8) Regularnie uruchamiać falownik zgodnie z instrukcją obsługi, dostarczając najpierw 
napięcie stałe, a następnie napięcie zmienne za pomocą odpowiednich przełączników 
zainstalowanych na ścianie.  
 

1.2. Konfiguracja 

Konfiguracja karty wifi, wymaga obecności sieci wifi w pobliżu falownika w celu osiągnięcia 
stabilnej transmisji danych z płyty falownika do modemu wifi.  

Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 

 Smartphone, PC lub tablet 
 
Ustawić się przed falownikiem i sprawdzić, przeszukując sieć wifi za pomocą smartfona, 
komputera lub tabletu, czy sygnał z sieci wifi w domu dociera do miejsca, w którym falownik jest 
zainstalowany. 
Jeśli w miejscu instalacji falownika znajduje się sygnał sieci wifi, można rozpocząć procedurę 
konfiguracji. 
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Jeśli sygnał wifi nie dociera do falownika, konieczne jest dostarczenie systemu wzmacniającego 
sygnał i doprowadzającego go na miejsce instalacji. 
 

1) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci 
widoczne z urządzenia. 

      
 

Rysunek 5 - Wyszukiwanie w sieci Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

    

Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp 
automatyczny. 

 

 
 

Rysunek 6 - Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci 
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2) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez kartę wifi falownika (typ AP_*******, gdzie ******* 
wskazuje numer seryjny karty wifi pokazany na etykiecie po lewej stronie falownika), 
działającej jako punkt dostępowy. 
 

3) Uwaga: Aby upewnić się, że karta jest podłączona do komputera PC lub smartfona podczas 
procesu konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci 
AP_*******. 

 

 

Rysunek 7 - Zapytanie o hasło 

 

Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby 

utrzymać połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny. 
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Rysunek 8 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy 

 
4) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u 

góry strony adres 10.10.100.254.  
W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. 

 
Rysunek 9 - Ekran dostępu do adresu IP dla konfiguracyjnej karty wifi 

 

5) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o rejestratorze, 
takie jak numer seryjny i wersja firmware. 
Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o falowniku. 

Język strony można zmienić za pomocą odpowiedniego polecenia w prawym górnym rogu. 



 

          9 / 45 

 
Rysunek 10 - Ekran statusu 

 
 

6) Kliknąć przycisk Kreatora w lewej kolumnie. 
Na nowym ekranie, który się pojawi, wybrać sieć wifi, do której chcemy podłączyć kartę wifi, 
sprawdzając, czy sygnał (RSSI) jest większy niż co najmniej 30%. W przypadku, gdy sieć nie 
jest widoczna, można nacisnąć przycisk Odśwież. 
  
Uwaga: sprawdzić, czy siła sygnału jest większa niż 30%, w przeciwnym razie upewnić się, 
że antena została wystarczająco wyjęta, postępując zgodnie z trzema krokami 
przedstawionymi na rysunku.  
 
Jeśli antena została prawidłowo wyjęta, konieczne jest zbliżenie routera lub zainstalowanie 
wzmacniacza sygnału. 

 
Następnie kliknąć przycisk Dalej. 
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Rysunek  11 - Dostępny ekran wyboru sieci bezprzewodowej (1) 

 

7) Wprowadzić hasło sieciowe wifi (modem wifi) klikając Show Password, aby upewnić się, że 
jest ono poprawne; hasło nie powinno zawierać znaków szczególnych (&, #, %) i spacji.  
Uwaga: Podczas tego kroku, system nie jest w stanie upewnić się, że wprowadzone hasło 
jest rzeczywiście tym, którego wymaga modem, więc należy upewnić się, że wprowadzone 
hasło jest poprawne.  
Upewnij się również, że poniższe pole jest ustawione na Włącz. 
Następnie kliknij na przycisk Dalej i odczekaj kilka sekund na weryfikację. 



 

          11 / 45 

 
Rysunek 12 - Ekran wprowadzania hasła do sieci bezprzewodowej (2) 

 
8) Ponownie kliknij przycisk Dalej, nie zaznaczając żadnych opcji zabezpieczeń karty. 

 

 
Rysunek 13 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (3) 

 
 
 
 

9) Kliknąć na przycisk OK. 
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Rysunek 14 - Ekran końcowy konfiguracji (4) 

 
10)  Jeśli procedura konfiguracji zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący 

ekran.  

Jeśli ten ekran się nie pojawi, spróbować zaktualizować stronę przeglądarki. 
 
Na ekranie pojawi się monit o ręczne zamknięcie strony, a następnie zamknięcie strony z tła 
telefonu lub przycisku zamknięcia na komputerze. 

 

 
Rysunek 15 - Ekran zakończonej konfiguracji 
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1.3. Kontrola 

Odczekaj dwie minuty po zakończeniu konfiguracji karty. 

Ponownie uzyskać dostęp do adresu IP 10.10.100.254 wpisując dane uwierzytelniające 
administratora zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. Po ponownym zalogowaniu się 
wyświetli się następujący ekran; sprawdzić tutaj następujące informacje: 

 Sprawdzić tryb Wireless STA 
- Router SSID > Nazwa routera 
- Jakość sygnału > inna niż 0% 
- Adres IP > inny niż 0.0.0.0 

 
 Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym 

- Zdalny serwer A > Pingable 
 

 
 

Rysunek 16 - Główny ekran statusu i weryfikacja poprawności konfiguracji 
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Jeśli na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest nadal „Unpingable”, procedura konfiguracji nie 
powiodła się, na przykład z powodu podania błędnego hasła routera lub odłączenia urządzenia 
podczas połączenia. 

Konieczne jest zresetowanie karty: 

- Wybierz przycisk Reset w lewej kolumnie. 
- Zatwierdzić naciskając przyciskiem OK. 
- Zamknij stronę internetową i zaloguj się ponownie na stronie Stan. Teraz można powtórzyć 

procedurę konfiguracji. 
 

 
Rysunek 17 - Ekran statusu 

 

 

1.4. Rozwiązywanie problemów 

 
1. Sieć wifi AP_******** wygenerowana przez kartę zainstalowaną na falowniku nie jest 

widoczna 
 

- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 
Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), 

przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. 

Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony 

na 01 (a w każdym razie inny niż 00). 

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia i wejść do menu 

Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 01. 
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- Sprawdzić, czy karta jest prawidłowo podłączona do mechaniki falownika. 
W razie potrzeby odłączyć kartę od gniazda i włożyć ją ponownie. 

 
- Sprawdzić, czy na wyświetlaczu falownika widoczny jest symbol wifi w prawym górnym 

rogu (stały lub migający). 

 
Rysunek 18 - Ikona na wyświetlaczu falowników 

 
2. Pozycja Signal Quality wynosi 0%, a adres IP 0.0.0.0 

- Należy sprawdzić, czy procedura konfiguracji została przeprowadzona prawidłowo i czy 
użyto właściwego hasła sieciowego. 

- Zresetować kartę w sposób opisany w poprzednim paragrafie i przeprowadzić ponownie 
konfigurację. 

 

3. Pozycja Remote Server A jest Unpingable  

- Szukając sieci wifi za pomocą smartfona lub komputera PC, należy sprawdzić, czy siła 
sygnału wifi jest odpowiednia (podczas konfiguracji wymagana jest minimalna siła 
sygnału RSSI 30%) Sprawdzić, czy antena wifi została prawidłowo odłączona i w razie 
potrzeby zwiększyć siłę sygnału za pomocą przedłużacza sieci lub routera 
dedykowanego do monitorowania falownika. 

- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez 
komputer, czy jest dostęp do Internetu. 

- Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych. 
- Zresetować kartę w sposób opisany w poprzednim paragrafie i przeprowadzić ponownie 

konfigurację. 
- Jeśli na końcu poprzednich kontroli i późniejszej konfiguracji, nadal występuje 

wskazanie Remote server A - Unpingable, może istnieć problem transmisji na poziomie 
sieci domowej, a w szczególności nie ma miejsca prawidłowa transmisja danych 
pomiędzy kartą wifi a serwerem. W tym przypadku zaleca się wykonanie kontroli na 
poziomie routera w celu upewnienia się, że na wyjściu pakietów danych do naszego 
serwera nie ma żadnych blokad. 

- Aby upewnić się, że problem leży w routerze domowym i wykluczyć problemy z kartą 
wifi, można skonfigurować kartę używając jako sieci referencyjnej wifi hotspot 
wygenerowany przez smartfon w trybie modemu. 
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 Korzystanie z telefonu komórkowego z systemem Android jako modemu 

a) Sprawdzić, czy połączenie 3G/LTE jest regularnie aktywne na Twoim smartfonie. 
Przejdź do menu Ustawienia systemu operacyjnego (ikona przekładni na ekranie z listą 
wszystkich aplikacji zainstalowanych w telefonie), wybierz Inne z menu Sieć 
bezprzewodowa i sieci i upewnić się, że typ sieci jest ustawiony na 3G/4G. 

b) Z menu Ustawienia > Sieć bezprzewodowa i sieci > Inne menu systemu Android wybierz 
opcję Tethering/hotspot portable, przesuwając flagę opcji przenośnego Hotspot Wi-Fi do 
ON; w ciągu kilku sekund zostanie utworzona sieć bezprzewodowa. Aby zmienić nazwę 
sieci bezprzewodowej (SSID) lub jej klucz dostępu, wybierz Konfiguruj Wi-Fi hotspot. 

 

 
Rysunek  19 - Konfiguracja smartfona z systemem Android jako routera hotspot 

 

• Korzystanie z telefonu komórkowego Iphone jako modemu 

a) Aby udostępnić połączenie z telefonem iPhone, należy sprawdzić, czy sieć 3G/LTE jest 
regularnie aktywna, przechodząc do menu Ustawienia > Telefon komórkowy i 
upewniając się, że opcja Voice and Data jest ustawiona na 4G lub 3G. Aby uzyskać dostęp 
do menu ustawień iOS, kliknąć na szarą ikonę przekładni na ekranie głównym telefonu. 

b) Przejść do menu Ustawienia > Mój hotspot i przesunąć flagę opcji Mój hotspot na ON. 
Funkcja hotspot jest teraz włączona. Aby zmienić hasło sieci Wi-Fi, wybrać pozycję Hasło 
Wi-Fi z menu Mój hotspot. 
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Rysunek 20 - Konfiguracja smartfona iOs jako routera hotspot 

 
W tym momencie konieczne jest ponowne skonfigurowanie karty wifi przy użyciu innego 
komputera lub smartfona niż ten, który jest używany jako modem. 
Podczas tej procedury, gdy zostaniesz poproszony o wybranie sieci wifi, musisz wybrać sieć 
aktywowaną przez smartfon, a następnie wprowadzić związane z nią hasło (dostępne w 
ustawieniach osobistego hotspotu). Jeśli na końcu konfiguracji obok słowa Remote server A 
pojawi się słowo Unpingable, problem będzie zależał od routera domowego. 
Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do 
karty wifi; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim 
przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i 
poprosić o otwarcie na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników 
zewnętrznych). 
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2. Zewnętrzna karta wifi 

2.1. Instalacja 

W odróżnieniu od wewnętrznej karty wifi, w przypadku modelu zewnętrznego instalacja musi być 
wykonana dla wszystkich falowników z nią kompatybilnych. Procedura jest jednak szybsza i 
bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 
 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 

 Śrubokręt krzyżakowy 
 Zewnętrzna karta wifi 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając 
dwie śruby krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu falownika, jak 
pokazano na rysunku. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 21 - Obudowa zewnętrznej karty wifi 

     
3) Włożyć kartę wifi do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i 

zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Rysunek 22 - Obudowa zewnętrznej karty wifi 

          
4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

 

2.2. Konfiguracja 

Konfiguracja karty wifi, wymaga obecności sieci wifi w pobliżu falownika w celu osiągnięcia 
stabilnej transmisji danych z płyty falownika do modemu wifi.  

Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 Smartphone, PC lub tablet 

 

Ustawić się przed falownikiem i sprawdzić, przeszukując sieć wifi za pomocą smartfona, 
komputera lub tabletu, czy sygnał z sieci wifi w domu dociera do miejsca, w którym falownik jest 
zainstalowany. 
Jeśli w miejscu instalacji falownika znajduje się sygnał sieci wifi, można rozpocząć procedurę 
konfiguracji. 
Jeśli sygnał wifi nie dociera do falownika, konieczne jest dostarczenie systemu wzmacniającego 
sygnał i doprowadzającego go na miejsce instalacji. 
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1) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci 

widoczne z urządzenia. 

    
Rysunek 23– Wyszukiwanie w sieci Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

 

Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp 
automatyczny. 
 

 
Rysunek 24– Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci 

 

2) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez kartę wifi falownika (typ AP_*******, gdzie ******* 
wskazuje numer seryjny karty wifi pokazany na etykiecie urządzenia), działającej jako 
Access Point. 
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Rysunek 25 – Połączenie z punktem dostępowym karty Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

 

3) Jeśli używana jest karta Wifi drugiej generacji, wówczas wyświetlany jest monit o podanie 
hasła do podłączenia do sieci Wifi falownika. Należy użyć hasła znajdującego się na 
opakowaniu lub na karcie wifi. 

      
  

 

Rysunek 26  - Hasło zewnętrznej karty wifi 

 
Uwaga: Aby upewnić się, że karta jest podłączona do komputera PC lub smartfona podczas procesu 
konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci AP_*******. 
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Rysunek 27- Zapytanie o wprowadzenie hasła 

 
Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby 
utrzymać połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny. 
 

 
Rysunek 28 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy 

 
4) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u 

góry strony adres 10.10.100.254.  
W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. 
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Rysunek 29 - Ekran dostępu do serwera web dla konfiguracyjnej karty wifi 

 

5) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o rejestratorze, 
takie jak numer seryjny i wersja firmware. 
 
Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o falowniku. 
 
Język strony można zmienić za pomocą odpowiedniego polecenia w prawym górnym rogu. 
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Rysunek  30 - Ekran statusu 

 

6) Kliknąć przycisk Kreatora w lewej kolumnie. 
 

7) Na nowym ekranie, który się pojawi, wybrać sieć wifi, do której chcemy podłączyć kartę 
wifi, sprawdzając, czy sygnał (RSSI) jest większy niż co najmniej 30%. W przypadku, gdy 
sieć nie jest widoczna, można nacisnąć przycisk Odśwież.  
Uwaga: Upewnić się, że siła sygnału jest większa niż 30%, w przeciwnym razie konieczne 
jest zbliżenie routera lub zainstalowanie wzmacniacza sygnału. 
Następnie kliknąć przycisk Dalej. 
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Rysunek  31 - Dostępny ekran wyboru sieci bezprzewodowej (1) 

 

8) Wprowadzić hasło sieciowe wifi (modem wifi) klikając Show Password, aby upewnić się, że 
jest ono poprawne; hasło nie powinno zawierać znaków szczególnych (&, #, %) i spacji.  
Uwaga: Podczas tego kroku, system nie jest w stanie upewnić się, że wprowadzone hasło 
jest rzeczywiście tym, którego wymaga modem, więc należy upewnić się, że wprowadzone 
hasło jest poprawne.  
Należy również zaznaczyć, że pole poniżej jest ustawione na Enable Click on the Next i 
odczekać kilka sekund na weryfikację. 
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Rysunek 32 - Ekran wprowadzania hasła do sieci bezprzewodowej (2) 

 
9) Ponownie kliknij przycisk Dalej, nie zaznaczając żadnych opcji zabezpieczeń karty. 

 

 
Rysunek 33 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (3) 

 
 
 
 

10)  Kliknąć na przycisk OK. 
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Rysunek 34 - Ekran końcowy konfiguracji (4) 

 
11)  W tym momencie, jeśli konfiguracja karty zakończy się pomyślnie, pojawi się ekran 

konfiguracji końcowej i telefon lub komputer PC zostanie odłączony od sieci wifi falownika. 
12)  Ręcznie zamknąć stronę internetową za pomocą przycisku zamknij na komputerze lub 

usunąć z tła telefonu.  

 
Rysunek 35 - Ekran zakończonej konfiguracji 
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2.3. Kontrola 

Odczekać dwie minuty po zakończeniu konfiguracji karty i sprawdzić, wracając do ekranu wyboru 
sieci wifi, czy sieć AP_******* nie jest już obecna. Brak sieci wifi na liście potwierdzi konfigurację 
karty wifi.  

 

 
Rysunek 36 - Wyszukiwanie sieci wifi na smartfonie (iOs i Android); punkt dostępowy karty wifi nie jest już widoczny 

 
Jeśli sieć wifi jest nadal obecna na liście wifi, należy połączyć się z nią ponownie i przejść do strony 
stanu. Sprawdzić tutaj następujące informacje: 
 

a. Sprawdzić tryb Wireless STA 
i. Router SSID > Nazwa routera 

ii. Jakość sygnału > inna niż 0% 
iii. Adres IP > inny niż 0.0.0.0 

b. Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym 
i. Zdalny serwer A > Połączony 
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Rysunek  37 - Ekran statusu 

 
Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
NET (Led po lewej): wyłączony 
COM (Led środkowy): włączony stały 
READY (Led po prawej): włączony migający 

 

 
 

Rysunek 38 - Stan początkowy ledów 

2) Stan końcowy: 
NET (Led po lewej): włączony stały 
COM (Led środkowy): włączony stały 
READY (Led po prawej): włączony migający 
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Rysunek 39 - Stan końcowy ledów 

W przypadku gdy dioda NET nie świeci się lub na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest 
nadal "Not Connected", konfiguracja nie powiodła się, na przykład z powodu wprowadzenia 
błędnego hasła do routera lub rozłączenia urządzenia podczas połączenia. 
 
Konieczne jest zresetowanie karty: 

- Nacisnąć przycisk resetowania na 10 sekund i zwolnić 
- Po kilku sekundach diody się wyłączają i READY będą szybko migać 
- Karta powróci teraz do swojego pierwotnego stanu. Teraz można powtórzyć 

procedurę konfiguracji. 
 

Karta może zostać zresetowana tylko wtedy, gdy falownik jest włączony. 
 

 
 

Rysunek 40 - Przycisk resetowania na karcie wifi 

 
 

2.4. Rozwiązywanie problemów 

Stan ledów obecnych karcie  
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1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 
- NET (Led po lewej): włączony stały 
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- READY (Led po prawej): włączony migający 

 

             
Rysunek 41 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 

 
- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 
Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), 

przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. 

Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 

(a w każdym razie inny niż 00). 

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe 
dla falowników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić 
wartość 01. 

- Sprawdzić, czy karta wifi jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, 
zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych. 

 
- Sprawdzić, czy na wyświetlaczu falownika widoczny jest symbol wifi w prawym górnym 

rogu (stały lub migający). 

 

Rysunek  42 - Ikony na wyświetlaczu jednofazowym LITE (po lewej) i trójfazowym lub hybrydowym (po prawej) 

 
- Zrestartować kartę: 

• Nacisnąć przycisk resetowania na 5 sekund i zwolnić 
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• Po kilku sekundach diody się wyłączają i szybko migają 
• Karta zostanie teraz zrestartowana bez utraty konfiguracji z routerem 

 
2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem 
- NET (Led po lewej): wyłączony 
- COM (Led środkowy): włączony 
- READY (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 43 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy wifi i zdalnym serwerem 

       
- Należy sprawdzić, czy procedura konfiguracji została przeprowadzona prawidłowo i 

czy użyto właściwego hasła sieciowego. 
- Szukając sieci wifi za pomocą smartfona lub komputera PC, należy sprawdzić, czy siła 

sygnału wifi jest odpowiednia (podczas konfiguracji wymagana jest minimalna siła 
sygnału RSSI 30%). W razie potrzeby zwiększyć siłę sygnału za pomocą przedłużacza 
sieci lub routera dedykowanego do monitorowania falownika. 

- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić 
przez komputer, czy jest dostęp do Internetu. 

- Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych. 
- Zresetować kartę w sposób opisany w poprzednim paragrafie. 

 
Jeśli na końcu poprzednich kontroli i późniejszej konfiguracji, nadal występuje wskazanie 
Remote server A - Not Connected lub led NET jest wyłączony, jest prawdopodobne, że 
istnieje problem transmisji na poziomie sieci domowej, a w szczególności nie ma miejsca 
prawidłowa transmisja danych pomiędzy kartą wifi a serwerem. W tym przypadku zaleca 
się wykonanie kontroli na poziomie routera w celu upewnienia się, że na wyjściu pakietów 
danych do naszego serwera nie ma żadnych blokad. 
Aby upewnić się, że problem leży w routerze domowym i wykluczyć problemy z kartą wifi, 
można skonfigurować kartę używając jako sieci referencyjnej wifi hotspot wygenerowany 
przez smartfon w trybie modemu. 

 

 Korzystanie z telefonu komórkowego z systemem Android jako modemu 
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a) Sprawdzić, czy połączenie 3G/LTE jest regularnie aktywne na Twoim smartfonie. 
Przejdź do menu Ustawienia systemu operacyjnego (ikona przekładni na ekranie z listą 
wszystkich aplikacji zainstalowanych w telefonie), wybierz Inne z menu Sieć 
bezprzewodowa i sieci i upewnić się, że typ sieci jest ustawiony na 3G/4G. 

b) Z menu Ustawienia > Sieć bezprzewodowa i sieci > Inne menu systemu Android wybierz 
opcję Tethering/hotspot portable, przesuwając flagę opcji przenośnego Hotspot Wi-Fi do 
ON; w ciągu kilku sekund zostanie utworzona sieć bezprzewodowa. Aby zmienić nazwę 
sieci bezprzewodowej (SSID) lub jej klucz dostępu, wybierz Konfiguruj Wi-Fi hotspot. 

 

 
Rysunek  44 - Konfiguracja smartfona z systemem Android jako routera hotspot 

 
• Korzystanie z telefonu komórkowego Iphone jako modemu 

a) Aby udostępnić połączenie z telefonem iPhone, należy sprawdzić, czy sieć 3G/LTE jest 
regularnie aktywna, przechodząc do menu Ustawienia > Telefon komórkowy i 
upewniając się, że opcja Voice and Data jest ustawiona na 4G lub 3G. Aby uzyskać dostęp 
do menu ustawień iOS, kliknąć na szarą ikonę przekładni na ekranie głównym telefonu. 

b) Przejść do menu Ustawienia > Mój hotspot i przesunąć flagę opcji Mój hotspot na ON. 
Funkcja hotspot jest teraz włączona. Aby zmienić hasło sieci Wi-Fi, wybrać pozycję Hasło 
Wi-Fi z menu Mój hotspot. 
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Rysunek 45 - Konfiguracja smartfona iOs jako routera hotspot 

 
W tym momencie konieczne jest ponowne skonfigurowanie karty wifi przy użyciu innego 
komputera lub smartfona niż ten, który jest używany jako modem. 
Podczas tej procedury, gdy zostaniesz poproszony o wybranie sieci wifi, musisz wybrać sieć 
aktywowaną przez smartfon, a następnie wprowadzić związane z nią hasło (dostępne w 
ustawieniach osobistego hotspotu). Jeśli na końcu konfiguracji obok słowa Remote server A 
pojawi się słowo Connected, problem będzie zależał od routera domowego. 
Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do 
karty wifi; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim 
przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i 
poprosić o otwarcie na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników 
zewnętrznych). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Karta Ethernet 
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3.1. Instalacja 

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. 
Procedura jest jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie 
jest otwarta. 
Prawidłowe działanie urządzenia wymaga prawidłowego podłączenia do sieci i pracy modemu w 
celu uzyskania stabilnej transmisji danych z płyty falownika do serwera. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 
 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 

 Śrubokręt krzyżakowy 
 Karta Ethernet 
 Przewód sieciowy (Kat. 5 lub Kat. 6) zaciskany ze złączami RJ45 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi/eth znajdującego się w dolnej części falownika 
odkręcając dwie śruby krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu 
falownika, jak pokazano na rysunku. 

 

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 46 - Gniazdo karty ethernet 

     
3) Zdjąć nakrętkę oczkową i wodoszczelną uszczelkę karty, aby umożliwić przejście przewodu 

sieciowego; następnie włożyć przewód sieciowy do odpowiedniego otworu wewnątrz karty i 
dokręcić nakrętkę oczkową i uszczelkę, aby zapewnić stabilność połączenia. 
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Rysunek 47 - Wkładanie przewodu sieciowego do urządzenia 

 
4) Włożyć kartę wifi ethernet do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia 

karty i zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 48 - Wkładanie i mocowanie karty ethernet 

          
5) Drugi koniec przewodu sieciowego należy podłączyć do wyjścia ETH (lub równoważnego) 

modemu lub urządzenia odpowiedniego do transmisji danych. 
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Rysunek  49 - Podłączenie przewodu sieciowego do modemu 

 

6) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

 
7) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie ethernet nie musi być 

konfigurowane i rozpoczyna transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika. 
 

3.2. Kontrola 

 
Odczekaj dwie minuty po zakończeniu instalacji karty i sprawdź stan ledów na urządzeniu. 

 
Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
NET (Led po lewej): wyłączony 
COM (Led środkowy): włączony stały 
SER (Led po prawej): włączony migający 

 

 
Rysunek 50 - Stan początkowy ledów 
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2) Stan końcowy: 

NET (Led po lewej): włączony stały 
COM (Led środkowy): włączony stały 
SER (Led po prawej): włączony migający 
 

  
Rysunek 51 - Stan końcowy ledów 

 

3.3. Rozwiązywanie problemów 

Stan ledów obecnych karcie 

 
1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 

- NET (Led po lewej): włączony stały 
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

             
Rysunek 52 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 
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- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 
Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), 
przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. 
Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 
01 (a w każdym razie inny niż 00). 
Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe 
dla falowników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić 
wartość 01. 

- Sprawdzić, czy karta ethernet jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, 
zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi. 
Upewnić się, że przewód sieciowy jest prawidłowo włożony do urządzenia i modemu oraz 
że złącze RJ45 jest prawidłowo zaciśnięte. 

 
2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem 

- NET (Led po lewej): wyłączony 
- COM (Led środkowy): włączony 
- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 53 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem 

       
- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez 

komputer, czy jest dostęp do Internetu 

Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych.  
Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do 
karty ethernet; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W 
takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej 
router i poprosić o otwarcie na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników 
zewnętrznych). 
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4. Karta 4G 

 
Karty 4G ZCS sprzedawane są wraz z wirtualną kartą SIM zintegrowaną wewnątrz urządzenia z 10-
letnią opłatą za przesyłanie danych, odpowiednią do prawidłowego przesyłania danych do 
monitorowania falownika. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 
 
 

4.1. Instalacja 

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. 
Procedura jest jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie 
jest otwarta. 
 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 

 Śrubokręt krzyżakowy 
 Karta 4G 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając 
dwie śruby krzyżakowe, jak pokazano na rysunku. 
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(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Rysunek 54 - Gniazdo karty 4G 

     
3) Włożyć kartę 4G do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i 

zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. Na koniec, zabezpieczyć kartę 4G 
poprzez dokręcenie dwóch śrub wewnątrz opakowania. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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Rysunek 55 - Wkładanie i mocowanie karty 4G 

          
4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

5) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie 4G nie musi być konfigurowane i 
rozpoczyna transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Kontrola 

Po zakończeniu instalacji karty należy w ciągu najbliższych 3 minut sprawdzić stan diod LED na 
urządzeniu, aby zapewnić prawidłową konfigurację urządzenia 

 
Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
 

- NET (Led po lewej): wyłączony 

- COM (Led środkowy): włączony stały 

- SER (Led po prawej): włączony migający 
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Rysunek 56 - Stan początkowy ledów 

2) Wpisana do rejestru: 
 
- NET (Led po lewej stronie): miga szybko przez około 50 sekund; proces nagrywania 

trwa około 30 sekund 

- COM (Led środkowy): miga szybko 3 razy po 50 sekundach 

 
3) Stan końcowy (około 150 sekund po uruchomieniu falownika): 

 
- NET (Led po lewej stronie): miganie włączone (wyłączone i włączone w równych 

odstępach czasu) 

- COM (Led środkowy): włączony stały 

- SER (Led po prawej): włączony stały 

 

  
 

Rysunek 57 - Stan końcowy ledów 

Stan ledów obecnych karcie 

1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 
 

- NET (Led po lewej): włączony  
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- SER (Led po prawej): włączony  
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Rysunek 58 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 

- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 

Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej 

stronie), przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku 

ENTER. Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest 

ustawiony na 01 (a w każdym razie inny niż 00). 

 

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia 

bazowe dla falwników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie 

można ustawić wartość 01. 

 

- Sprawdzić, czy karta 4G jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, 

zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi. 

 
 

2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem: 

- NET (Led po lewej): włączony migający 

- COM (Led środkowy): włączony 

- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 59 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem 
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- Sprawdzić, czy sygnał 4G jest obecny w miejscu instalacji (karta używa sieci Vodafone 

do transmisji 4G; jeśli ta sieć nie jest obecna lub sygnał jest słaby, karta sim będzie 

korzystać z innej sieci lub ograniczy prędkość transmisji danych). Upewnić się, że 

miejsce instalacji jest odpowiednie do transmisji sygnału 4G i nie ma żadnych 

przeszkód, które mogłyby wpłynąć na transmisję danych. 

 

- Sprawdzić stan karty 4G oraz brak zewnętrznych oznak zużycia lub uszkodzeń. 

 
 


