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1. Внутрішня плата Wi-Fi 

1.1. Установка 

Встановлення внутрішньої плати Wi-Fi необхідно лише для однофазних фотоелектричних 
інверторів сімейства Azzurro 1PH 1100TL - 3000TL-V1 та 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1, які не 
мають вбудованої плати Wi-Fi. 
Акумуляторний інвертор 3000SP V1 завжди постачається з внутрішньою платою Wi-Fi. 
 
Для моніторингу інвертора необхідно встановити адресу зв'язку безпосередньо з дисплея 
RS485 a 01. 
 
Інструменти, необхідні для установки: 
 

 Шестигранний ключ 5 мм 
 Внутрішня плата Wi-Fi 

 

Щоб ознайомитися з «Загальними положеннями та умовами», пропонованими ZCS Azzurro, 
зверніться до документації, яка знаходиться в коробці з продуктом, та до документації на 
сайті www.zcsazzurro.com. 
 

1) Вимкніть фотоелектричний інвертор, від'єднавши спочатку лінію змінного струму за 
допомогою відповідного вимикача, встановленого на стіні, а потім лінію постійного 
струму за допомогою відповідного вимикача, встановленого на стіні. 

2) Відкрутіть і викрутіть чотири шестигранні гвинти на передній панелі інвертора за 
допомогою гайкового ключа 5 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Положення чотирьох шестигранних гвинтів для фіксації передньої кришки 

 

3) Підніміть передню кришку інвертора, можливо, за допомогою викрутки, щоб підняти 
алюмінієвий кожух; під час цієї операції будьте намагайтеся не відсунути надмірно 

http://www.zcsazzurro.com/
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передню кришку від корпусу інвертора, оскільки вони залишаються з'єднаними за 
допомогою плоского кабелю. 

4) Піднімайте кришку, поки дає змогу плоский кабель, відкрийте гачки, які з'єднують 
плоский кабель з клемою на платі зв'язку інвертора, щоб зняти як кабель, так і 
передню кришку.  
Перш ніж знімати кабель, подбайте про те, щоб обережно відкрити обидва пластикові 
гачки. 

 

 
Рисунок 2 – Відкриття гачків на корпусі плоского з'єднувача 

5) Вставте плату Wi-Fi у відповідний спеціальний слот на платі зв’язку, також 
позначений трафаретним друком, як показано на наступному зображенні. 

 

 
Рисунок 3 – Розташування плати Wi-Fi на платі зв’язку 

 
Спочатку вставте два пластикові роз'єми у слоти у верхній частині, а потім з’єднайте 
плати wifi та слоти внизу. Злегка натисніть на плату для надійного кріплення. 
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6) Проведіть антену, підключену до плати, пропустіть відповідний кабельний канал на 
нижній стороні інвертора, відкрутивши кільцеву гайку та знявши гумову пробку 
всередині неї; нарешті, забезпечте стійкість антени, закрутивши кільцеву гайку в 
протилежному напрямку.  
Якщо під час цієї операції кабель, підключений до антени, було від'єднано від плати, 
підключіть його знову, перекриваючи два роз'єми і здійснюючи невеликий тиск, як 
показано на наступному зображенні. 

 

 
Рисунок 4 – Правильно встановлена плата Wi-Fi 

7) Знову підключіть плоский кабель до відповідного корпусу і закрийте два пластикові 
гачки, переконавшись, що вони точно закриті. Помістіть передню кришку у вихідне 
положення та закріпіть її, закрутивши чотири попередньо зняті шестигранні гвинти. 

8) Регулярно запускайте інвертор, як показано в інструкції, спочатку подаючи постійну, 
а потім змінну напругу, за допомогою відповідних перемикачів, встановлених на стіні.  
 

1.2. Конфігурація 

Конфігурація плати Wi-Fi вимагає наявності мережі Wi-Fi поблизу інвертора для того, щоб 
досягти стабільного передавання даних з плати інвертора на модем Wi-Fi.  

Інструменти, необхідні для налаштування: 
 

 Смартфон, ПК або планшет 
 
Станьте перед інвертором і перевірте, чи доходить до місця встановлення інвертора сигнал 
від домашньої мережі Wi-Fi, виконуючи пошук Wi-Fi через смартфон, ПК або планшет. 
Якщо сигнал мережі Wi-Fi присутній у точці, де встановлений інвертор, можна розпочати 
процедуру налаштування. 
Якщо сигнал Wi-Fi не надходить до інвертора, необхідно передбачити наявність системи, 
яка посилює сигнал і доставляє його до місця установки. 
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1) Активуйте пошук мереж Wi-Fi на телефоні або ПК, щоб переглянути всі мережі, 
видимі з пристрою. 

      
 

Рисунок 5 - Пошук мережі Wi-Fi на смартфонах iOs (ліворуч) та Android (праворуч) 

    

Примітка: Від'єднайтеся від будь-яких мереж Wi-Fi, до яких ви підключені, скасувавши 
автоматичний доступ. 

 

 
 

Рисунок 6 - Вимкнення автоматичного повторного підключення до мережі 

 

2) Підключіться до мережі Wi-Fi, що генерується платою Wi-Fi інвертора (типу AP _ 
*******, де ******* позначено серійний номер плати Wi-Fi, вказаний на етикетці, 
прикріпленій ліворуч від інвертора), яка працює як точка доступу. 
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3) Примітка: Щоб забезпечити підключення плати до ПК або смартфона під час 

процедури налаштування, активуйте автоматичне повторне підключення до мережі 
AP_*******. 

 

 

Рисунок 7 - Запит на введення пароля 

 

Примітка: Точка доступу (Access Point) не може забезпечити доступ до Інтернету; 

підтвердьте збереження з’єднання Wi-Fi, навіть якщо Інтернет недоступний. 

 

 

Рисунок 8 - Екран, що вказує на неможливість доступу до Інтернету 
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4) Увійдіть до браузера (Google Chrome, Safari, Firefox) і введіть в адресному рядку вгорі 

адресу 10.10.100.254.  
У масці, що з’явиться, введіть «admin» як Ім'я користувача та Пароль. 

 
Рисунок 9 - Екран входу до веб-сервера для налаштування плати Wi-Fi 

 

5) Далі ви побачите екран стану, що відображає інформацію про реєстратор, наприклад, 
серійний номер та версію мікропрограми. 
Переконайтеся, що поля, які стосуються інформації про інвертор, заповнені 

інформацією про інвертор. 

Ви можете змінити мову сторінки, використовуючи відповідну команду вгорі 

праворуч. 
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Рисунок 10 – Екран стану 

 
 

6) Клацніть на кнопку Wizard (Майстер), показану в лівій колонці. 
На новому екрані, що з’явиться, виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключити 
плату Wi-Fi, переконавшись, що сигнал (RSSI) є щонайменше 30%. Якщо мережі не 
видно, можна натиснути кнопку Refresh (Оновити). 
  
Примітка: перевірте, чи потужність сигналу перевищує 30%, якщо ні, переконайтесь, 
що ви достатньо витягли антену, виконавши три кроки, показані на рисунку.  
 
Якщо антена була витягнута правильно, необхідно наблизити маршрутизатор або 
встановити ретранслятор або підсилювач сигналу. 

 
Потім натисніть кнопку Next (Далі). 
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Рисунок 11 - Екран вибору доступної бездротової мережі (1) 

 

7) Введіть пароль мережі Wi-Fi (модему Wi-Fi), натиснувши Show Password (Показати 
пароль), щоб переконатися, що він правильний; пароль не повинен містити 
спеціальних символів (&, #,%) та пробілів.  
Примітка: На цьому етапі система не може перевірити, що введений пароль насправді 
є таким, як вимагає модем, тому вона просить перевірити, що введений пароль 
правильний.  
Також переконайтеся, що поле нижче позначено як Enable (Активовано). 
Потім натисніть кнопку «Далі» і почекайте кілька секунд для підтвердження. 
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Рисунок 12 - Екран введення пароля бездротової мережі (2) 

 
8) Натисніть кнопку Далі (Next) ще раз, не перевіряючи жодного параметра, що 

стосується безпеки плати. 
 

 
Рисунок 13 - Екран налаштування параметрів безпеки (3) 
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9) Натисніть кнопку OK. 

 
Рисунок 14 - Заключний екран налаштування (4) 

 

10)  Якщо процедура налаштування буде успішною, відобразиться наступний екран.  

Якщо цей екран не відображатиметься, спробуйте оновити сторінку браузера. 
 
На екрані буде запропоновано закрити сторінку вручну; потім закрийте сторінку з 
фону телефону або через кнопку закриття на ПК. 

 

 
Рисунок 15 - Екран завершення налаштування 
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1.3. Перевірка 

Зачекайте дві хвилини після завершення конфігурації плати. 

Увійдіть назад до IP-адреси 10.10.100.254, ввівши «admin» як ім’я користувача та пароль. 
Після того, як буде здійснено новий вхід, буде показано наступний екран; перевірте таку 
інформацію: 

 Перевірте бездротовий режим Wireless STA 
- SSID маршрутизатора> Найменування маршрутизатора 
- Якість сигналу> відмінний від 0% 
- IP address > відмінний від 0.0.0.0 

 
 Перевірити інформацію про віддалений сервер 

- Віддалений сервер A> Pingable 
 

 
 

Рисунок 16 - Головний екран стану та перевірка правильної конфігурації 
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Якщо на сторінці стану пункт Віддалений сервер А (Remote Server A) все ще містить «Не 
вдається перевірити зв'язок» (Unpingable), конфігурація не вдалася, наприклад, через 
введення неправильного пароля маршрутизатора або відключення пристрою під час 
підключення. 

Необхідно скинути плату: 

- Виберіть кнопку Reset (Скинути) у лівій колонці. 
- Підтвердьте, натиснувши кнопку OK. 
- Закрийте веб-сторінку та увійдіть назад на сторінку Status (Стан). На цьому етапі 

можна повторити процедуру налаштування ще раз. 
 

 
Рисунок 17 – Екран скидання (Reset) 

 

 

1.4. Усунення несправностей 

 
1. Мережа Wi-Fi AP_******** згенерована платою, встановленою на інверторі, не э 

видимою 
 

- Перевірте адресу Modbus, встановлену на інверторі: 
Увійдіть до головного меню за допомогою клавіші ESC (перша клавіша зліва), 

перейдіть до пункту Інформація про систему ( Info Sistema) та відкрийте підменю 

клавішею ENTER. Прокручуючи вниз, переконайтеся, що для параметра Modubs 

Address встановлено значення 01 (і в будь-якому випадку відмінне від 00). 

Якщо встановлене значення відмінне від 01, перейдіть до Параметрів та відкрийте 

меню адреси Modbus, де можна буде встановити значення 01. 
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- Перевірте правильність підключення плати до механічної частини інвертора. 
За потреби від'єднайте плату від корпусу та вставте її знову. 

 
- Переконайтеся, що символ Wi-Fi присутній на дисплеї інвертора у верхньому 

правому куті (стабільно світиться або блимає). 

 
Рисунок 18 - Піктограма на дисплеї інвертора 

 
2. Елемент Якість сигналу (Signal Quality) відображає 0% та IP-адреса 0.0.0.0 

- Переконайтеся, що ви правильно виконали процедуру налаштування та 
використовували правильний мережевий пароль. 

- Скиньте налаштування плати, як описано в попередньому параграфі, і виконайте 
налаштування знову. 

 

3. Елемент Віддалений сервер A (Remote Server А) відображає «Не вдається 
перевірити зв'язок» (Unpingable)  

- Шукаючи мережу Wi-Fi через смартфон або ПК, переконайтесь, що потужність 
сигналу Wi-Fi є достатньою (під час налаштування необхідна мінімальна 
потужність сигналу RSSI 30%) Перевірте, чи правильно витягнули антену Wi-Fi та, 
можливо, збільшите потужність передавати сигнал через використання 
розширювача мережі або маршрутизатора, призначеного для моніторингу 
інвертора. 

- Переконайтеся, що маршрутизатор має доступ до мережі і що з’єднання стабільне; 
перевірте, чи є доступ до Інтернету через ПК або смартфон. 

- Переконайтеся, що порт 80 маршрутизатора відкритий і ввімкнений для 
надсилання даних 

- Скиньте налаштування плати, як описано в попередньому параграфі, і виконайте 
налаштування знову. 

- Якщо в кінці попередніх перевірок та подальшої конфігурації індикація 
«Віддалений сервер A - Не вдається перевірити зв'язок» (Remote server A – 
Unpingable) досі присутня, може виникнути проблема передавання на рівні 
домашньої мережі, і, зокрема, не відбувається правильного передавання даних між 
маршрутизатором та сервером. У цьому випадку доцільно проводити перевірки на 
рівні маршрутизатора, щоб переконатися, що на виході пакетів даних на наш 
сервер відсутнє блокування. 
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- Щоб переконатися, що проблема в домашньому маршрутизаторі, і щоб виключити 
проблеми з платою Wi-Fi, можна налаштувати карту, використовуючи гарячу 
точку, створену смартфоном у модемному режимі, як еталонну мережу Wi-Fi. 

 
 
 
 
 

 Використовуйте телефон Android як модем 

a) Переконайтеся, що з’єднання 3G / LTE постійно активне на смартфоні. Зайдіть в 
меню Параметри операційної системи (піктограма шестірні, розташована на 
екрані зі списком усіх програм, встановлених на телефоні), виберіть пункт Інше в 
меню Бездротові та дротові мережі та переконайтеся, що для Тип мережі 
встановлено значення 3G / 4G / 5G. 

b) Залишившись у меню Параметри> Бездротові та дротові мережі> Інше на Android, 
виберіть пункт Прив’язка / портативна точка доступу, перемістивши прапорець 
опції Портативна точка доступу Wi-Fi (Hotspot Wi-Fi portatile) у положення УВІМК. 
(ON); протягом декількох секунд буде створено бездротову мережу. Щоб змінити 
назву бездротової мережі (SSID) або її ключ доступу, виберіть пункт Налаштувати 
точку доступу Wi-Fi. 

 

 
Рисунок 19 - Налаштування смартфона Android як точки доступу маршрутизатора 

 
• Використовуйте мобільний телефон iPhone як модем 
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a) Щоб поділитися з’єднанням iPhone, потрібно перевірити, що мережа 3G / LTE 
регулярно активна, перейшовши в меню «Параметри»> «Мобільний» та 
переконавшись, що для параметра «Голос та дані» встановлено значення 5G, 4G 
або 3G. Щоб отримати доступ до меню налаштувань iOS, натисніть сіру піктограму 
шестірні на домашній сторінці телефону. 

b) Перейдіть до меню Параметри> Персональна точка доступу та перемістіть 
прапорець для параметра Особиста точка доступу в положення УВІМК. (ON). 
Функція точки доступу тепер увімкнена. Щоб змінити пароль мережі Wi-Fi, 
виберіть пункт Пароль Wi-Fi (Password Wi-Fi) у меню Персональна точка доступу. 

 

 
Рисунок 20 - Налаштування смартфона iOs точки доступу маршрутизатора 

 
На цьому етапі необхідно повторно виконати процедуру конфігурації карти Wi-Fi, 
використовуючи ПК або смартфон, відмінний від того, який використовується як 
модем як пристрій. 
Під час цієї процедури, коли вам буде запропоновано вибрати мережу Wi-Fi, вам 
доведеться вибрати ту, яку активує смартфон, а потім ввести пов'язаний з ним 
пароль (який можна змінити в налаштуваннях особистої точки доступу). Якщо в кінці 
конфігурації слово Не вдається перевірити зв'язок (Unpingable) з'являється поруч із 
словом Віддалений сервер A (Remote server A), проблема залежатиме від домашнього 
маршрутизатора. 
Тому доцільно перевірити марку та модель домашнього маршрутизатора, який ви 
намагаєтесь підключити до плати Wi-F; деякі марки маршрутизаторів можуть мати 
закриті порти зв'язку. У цьому випадку необхідно зв’язатися зі службою підтримки 
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виробника маршрутизатора та попросити відкрити порт 80 (спрямований від мережі 
до зовнішніх користувачів). 
 

 
 
 
 
 

2. Зовнішня плата Wi-Fi 

2.1. Установка 

На відміну від внутрішньої плати Wi-Fi, для зовнішньої моделі установка повинна 
виконуватися для всіх сумісних з нею інверторів. Однак процедура є швидшою та більш 
впорядкованою, оскільки передня кришка інвертора не відкривається. 
 
Для моніторингу інвертора необхідно встановити адресу зв'язку безпосередньо з дисплея 
RS485 a 01. 
 
Інструменти, необхідні для установки: 
 

 Хрестоподібна викрутка 
 Зовнішня плата Wi-Fi 

 
1) Вимкніть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

2) Зніміть кришку доступу до роз'єму Wi-Fi на нижній стороні інвертора, відкрутивши два 
поперечні гвинти (a) або відкрутивши кришку (b), залежно від моделі інвертора, як 
показано на рисунку. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 
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Рисунок 21 - Корпус зовнішньої плати Wi-Fi 

     
3) Вставте карту Wi-Fi у відповідний слот, дотримуючись напрямку введення плати та 

забезпечуючи правильний контакт між двома частинами. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Рисунок 22 - Встановлення та закріплення зовнішньої плати Wi-Fi 

          
4) Запустіть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

 

2.2. Конфігурація 

Конфігурація плати Wi-Fi вимагає наявності мережі Wi-Fi поблизу інвертора для того, щоб 
досягти стабільного передавання даних з плати інвертора на модем Wi-Fi.  

Інструменти, необхідні для налаштування: 
 Смартфон, ПК або планшет 



 

          20 / 46 

 

Станьте перед інвертором і перевірте, чи доходить до місця встановлення інвертора сигнал 
від домашньої мережі Wi-Fi, виконуючи пошук Wi-Fi через смартфон, ПК або планшет. 
Якщо сигнал мережі Wi-Fi присутній у точці, де встановлений інвертор, можна розпочати 
процедуру налаштування. 
Якщо сигнал Wi-Fi не надходить до інвертора, необхідно передбачити наявність системи, 
яка посилює сигнал і доставляє його до місця установки. 
 

1) Активуйте пошук мереж Wi-Fi на телефоні або ПК, щоб переглянути всі мережі, 
видимі з пристрою. 

    
Рисунок 23 - Пошук мережі Wi-Fi на смартфонах iOs (ліворуч) та Android (праворуч) 

 

Примітка: Від'єднайтеся від будь-яких мереж Wi-Fi, до яких ви підключені, скасувавши 
автоматичний доступ. 
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Рисунок 24 - Вимкнення автоматичного повторного підключення до мережі 

 

2) Підключіться до мережі Wi-Fi, що генерується платою Wi-Fi інвертора (типу AP _ 
*******, де ******* позначено серійний номер плати Wi-Fi, вказаний на етикетці, 
прикріпленій до пристрою), яка працює як точка доступу. 

  
Рисунок 25 - Підключення до точки доступу плати Wi-Fi на смартфонах iOs (ліворуч) та Android (праворуч) 

 

3) Якщо ви використовуєте плату Wi-Fi другого покоління, для підключення до мережі 
Wi-Fi інвертора потрібен пароль. Вам потрібно використовувати пароль, який є на 
коробці або на платі Wi-Fi. 
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Рисунок 26 - Пароль зовнішньої плати Wi-Fi 

 
Примітка: Щоб забезпечити підключення плати до ПК або смартфона під час процедури 
налаштування, активуйте автоматичне повторне підключення до мережі AP_*******. 

 
Рисунок 27 - Запит на введення пароля 

 
Примітка: Точка доступу (Access Point) не може забезпечити доступ до Інтернету; 
підтвердьте збереження з’єднання Wi-Fi, навіть якщо Інтернет недоступний 
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Рисунок 28 - Екран, що вказує на неможливість доступу до Інтернету 

 

4) Увійдіть до браузера (Google Chrome, Safari, Firefox) і введіть в адресному рядку вгорі 
адресу 10.10.100.254.  
У масці, що з’явиться, введіть «admin» як Ім'я користувача та Пароль. 

 
Рисунок 29 - Екран входу до веб-сервера для налаштування плати Wi-Fi 

 

5) Далі ви побачите екран стану, що відображає інформацію про реєстратор, наприклад, 
серійний номер та версію мікропрограми. 
 
Переконайтеся, що поля, які стосуються інформації про інвертор, заповнені 
інформацією про інвертор. 
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Ви можете змінити мову сторінки, використовуючи відповідну команду вгорі 
праворуч. 

 

 

 
Рисунок 30 – Екран стану 

 

6) Клацніть на кнопку Wizard (Майстер), показану в лівій колонці. 
 

7) На новому екрані, що з’явиться, виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключити 
плату Wi-Fi, переконавшись, що сигнал (RSSI) є щонайменше 30%. Якщо мережі не 
видно, можна натиснути кнопку Refresh (Оновити).  
Примітка: переконайтесь, що потужність сигналу перевищує 30%, інакше потрібно 
буде підійти ближче до маршрутизатора або встановити ретранслятор або 
підсилювач сигналу. 
Потім натисніть кнопку Next (Далі). 
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Рисунок 31 - Екран вибору доступної бездротової мережі (1) 

 

8) Введіть пароль мережі Wi-Fi (модему Wi-Fi), натиснувши Show Password (Показати 
пароль), щоб переконатися, що він правильний; пароль не повинен містити 
спеціальних символів (&, #,%) та пробілів.  
Примітка: На цьому етапі система не може перевірити, що введений пароль насправді 
є таким, як вимагає модем, тому вона просить перевірити, що введений пароль 
правильний.  
Також переконайтеся, що поле нижче позначено як Enable (Активоване)  
Потім натисніть кнопку «Далі» і почекайте кілька секунд для підтвердження. 
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Рисунок 32 - Екран введення пароля бездротової мережі (2) 

 
9) Натисніть кнопку Далі (Next) ще раз, не перевіряючи жодного параметра, що 

стосується безпеки плати. 
 

 
Рисунок 33 - Екран налаштування параметрів безпеки (3) 
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10)  Натисніть кнопку OK. 

 
Рисунок 34 - Заключний екран налаштування (4) 

 

11)  На цьому етапі, якщо налаштування плати буде успішним, з’явиться кінцевий екран 
конфігурації, і телефон або ПК від’єднаються від мережі інвертора Wi-Fi. 

12)  Вручну закрийте веб-сторінку кнопкою закриття на ПК або видаліть її з фону 
телефону.  

 
Рисунок 35 - Екран завершення налаштування 
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2.3. Перевірка 

Зачекайте дві хвилини після завершення налаштування плати та перевірте, повертаючись 
до екрана вибору мережі Wi-Fi, що мережа є AP_******* більше не присутня. Відсутність 
мережі Wi-Fi у списку підтвердить успішну конфігурацію плати Wi-Fi.  

 

 
Рисунок 36 - Пошук мережі Wi-Fi на смартфоні (iOs та Android); Точка доступу на платі Wi-Fi більше не присутня 

 
Якщо мережа Wi-Fi все ще присутня у списку Wi-Fi, підключіться до неї ще раз і перейдіть на 
сторінку стану. Тут перевірте таку інформацію: 
 

a. Перевірте бездротовий режим Wireless STA 
i. SSID маршрутизатора> Найменування маршрутизатора 

ii. Якість сигналу> відмінний від 0% 
iii. IP address > відмінний від 0.0.0.0 

b. Перевірити інформацію про віддалений сервер 
i. Віддалений сервер A (Remote server A)> Підключений (Connected) 
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Рисунок 37 – Екран стану 

 
Стан світлодіодів на платі 

1) Початковий стан:  
NET (лівий світлодіод): вимкнено 
COM (центральний світлодіод): стабільно світиться 
READY (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 

 

 
 

Рисунок 38 - Початковий стан світлодіодів 

2) Кінцевий стан: 
NET (лівий світлодіод): стабільно світиться 
COM (центральний світлодіод): стабільно світиться 
READY (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 
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Рисунок 39 - Кінцевий стан світлодіодів 

Якщо світлодіод NET не світиться або на сторінці стану пункт Віддалений сервер А 
(Remote Server A) все ще містить «Не підключено» (Not Connected), конфігурація не 
вдалася, наприклад, через введення неправильного пароля маршрутизатора або 
відключення пристрою під час підключення. 
 
Необхідно скинути плату: 

- Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд, а потім відпустіть 
- Через кілька секунд світлодіоди вимкнуться, і світлодіод READY швидко 

заблимає 
- Тепер картка буде повернута до початкового стану. На цьому етапі можна 

повторити процедуру налаштування ще раз. 
 

Скидання налаштувань плати можна виконати лише при увімкненому інверторі. 
 

 
 

Рисунок 40 - Кнопка скидання налаштувань на платі Wi-Fi 
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2.4. Усунення несправностей 

Стан світлодіодів на платі  
 

1) Нестабільний зв’язок з інвертором 
- NET (лівий світлодіод): стабільно світиться 
- COM (центральний світлодіод): вимкнено 
- READY (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 

 

             
Рисунок 41 - Нестабільний стан зв'язку між інвертором та Wi-Fi 

 
- Перевірте адресу Modbus, встановлену на інверторі: 
Увійдіть до головного меню за допомогою клавіші ESC (перша клавіша зліва), 

перейдіть до пункту Інформація про систему ( Info Sistema) та відкрийте підменю 

клавішею ENTER. Прокручуючи вниз, переконайтеся, що для параметра Modubs 

Address встановлено значення 01 (і в будь-якому випадку відмінне від 00). 

Якщо встановлене значення відмінне від 01, перейдіть до Параметрів (Основні 
параметри гібридних інверторів) та відкрийте меню адреси Modbus, де можна буде 
встановити значення 01. 

- Переконайтеся, що плата Wi-Fi правильно та надійно підключена до інвертора, 
подбавши про те, щоб затягнути два хрестоподібні гвинти, що постачаються в 
комплекті. 

 
- Переконайтеся, що символ Wi-Fi присутній на дисплеї інвертора у верхньому 

правому куті (стабільно світиться або блимає). 
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Рисунок 42 - Піктограми на дисплеї однофазних інверторів LITE (ліворуч) та трифазних або гібридних 
інверторів (праворуч) 

 
- Виконайте перезапуск плати: 

• Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, а потім відпустіть 
• Через кілька секунд світлодіоди вимкнуться, і світлодіод швидко заблимає 
• Тепер плата перезавантажиться, не втрачаючи конфігурації з 

маршрутизатором 
 

2) Нестабільний зв’язок із віддаленим сервером 
- NET (лівий світлодіод): вимкнено 
- COM (центральний світлодіод): світиться 
- READY (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 

 

                 
Рисунок 43 - Нестабільний стан зв'язку між Wi-Fi та віддаленим сервером 

       
- Переконайтеся, що ви правильно виконали процедуру налаштування та 

використовували правильний мережевий пароль 
- Шукаючи мережу Wi-Fi через смартфон або ПК, переконайтесь, що потужність 

сигналу Wi-Fi є достатньою (під час налаштування необхідна мінімальна 
потужність сигналу RSSI 30%). Далі, якщо потрібно, збільште його за 
допомогою мережевого розширювача або маршрутизатора, призначеного для 
моніторингу інвертора 

- Переконайтеся, що маршрутизатор має доступ до мережі і що з’єднання 
стабільне; перевірте, чи є доступ до Інтернету через ПК або смартфон 
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- Переконайтеся, що порт 80 маршрутизатора відкритий і ввімкнений для 
надсилання даних 

- Скиньте налаштування плати, як описано в попередньому параграфі 
 

Якщо в кінці попередніх перевірок та подальшої конфігурації індикація «Віддалений 
сервер A - Не підключено» (Remote server A –Not Connected) досі присутня, або 
світлодіоди вимкнені, може виникнути проблема передавання на рівні домашньої 
мережі, і, зокрема, не відбувається правильного передавання даних між 
маршрутизатором та сервером. У цьому випадку доцільно проводити перевірки на 
рівні маршрутизатора, щоб переконатися, що на виході пакетів даних на наш сервер 
відсутнє блокування. 
Щоб переконатися, що проблема в домашньому маршрутизаторі, і щоб виключити 
проблеми з платою Wi-Fi, можна налаштувати карту, використовуючи гарячу точку, 
створену смартфоном у модемному режимі, як еталонну мережу Wi-Fi. 

 

 Використовуйте телефон Android як модем 

a) Переконайтеся, що з’єднання 3G / LTE постійно активне на смартфоні. Зайдіть в 
меню Параметри операційної системи (піктограма шестірні, розташована на 
екрані зі списком усіх програм, встановлених на телефоні), виберіть пункт Інше в 
меню Бездротові та дротові мережі та переконайтеся, що для Тип мережі 
встановлено значення 3G / 4G / 5G. 

b) Залишившись у меню Параметри> Бездротові та дротові мережі> Інше на Android, 
виберіть пункт Прив’язка / портативна точка доступу, перемістивши прапорець 
опції Портативна точка доступу Wi-Fi (Hotspot Wi-Fi portatile) у положення УВІМК. 
(ON); протягом декількох секунд буде створено бездротову мережу. Щоб змінити 
назву бездротової мережі (SSID) або її ключ доступу, виберіть пункт Налаштувати 
точку доступу Wi-Fi. 
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Рисунок 44 - Налаштування смартфона Android як точки доступу маршрутизатора 

 
• Використовуйте мобільний телефон iPhone як модем 

a) Щоб поділитися з’єднанням iPhone, потрібно перевірити, що мережа 3G / LTE 
регулярно активна, перейшовши в меню «Параметри»> «Мобільний» та 
переконавшись, що для параметра «Голос та дані» встановлено значення 5G, 4G 
або 3G. Щоб отримати доступ до меню налаштувань iOS, натисніть сіру піктограму 
шестірні на домашній сторінці телефону. 

b) Перейдіть до меню Параметри> Персональна точка доступу та перемістіть 
прапорець для параметра Особиста точка доступу в положення УВІМК. (ON). 
Функція точки доступу тепер увімкнена. Щоб змінити пароль мережі Wi-Fi, 
виберіть пункт Пароль Wi-Fi (Password Wi-Fi) у меню Персональна точка доступу. 
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Рисунок 45 - Налаштування смартфона iOs точки доступу маршрутизатора 

 
На цьому етапі необхідно повторно виконати процедуру конфігурації карти Wi-Fi, 
використовуючи ПК або смартфон, відмінний від того, який використовується як 
модем як пристрій. 
Під час цієї процедури, коли вам буде запропоновано вибрати мережу Wi-Fi, вам 
доведеться вибрати ту, яку активує смартфон, а потім ввести пов'язаний з ним 
пароль (який можна змінити в налаштуваннях особистої точки доступу). Якщо в кінці 
конфігурації слово «Підключено» (Connected) з'являється поруч із словом Віддалений 
сервер A (Remote server A), проблема залежатиме від домашнього маршрутизатора. 
Тому доцільно перевірити марку та модель домашнього маршрутизатора, який ви 
намагаєтесь підключити до плати Wi-F; деякі марки маршрутизаторів можуть мати 
закриті порти зв'язку. У цьому випадку необхідно зв’язатися зі службою підтримки 
виробника маршрутизатора та попросити відкрити порт 80 (спрямований від мережі 
до зовнішніх користувачів). 
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3. Плата Ethernet 
 

3.1. Установка 

Установку слід виконати для всіх інверторів, сумісних з платою. Однак процедура є набагато 
швидшою та більш впорядкованою, оскільки передня кришка інвертора не відкривається. 
Для коректної роботи пристрою необхідна наявність функціонуючого модему, правильно 
підключеного до мережі, для того, щоб досягти стабільної передачі даних з плати інвертора 
на сервер. 
 
Для моніторингу інвертора необхідно встановити адресу зв'язку безпосередньо з дисплея 
RS485 a 01. 
 
Інструменти, необхідні для установки: 

 Хрестоподібна викрутка 
 Плата Ethernet 
 Кабель мережі (Кат. 5 або Кат. 6) обтиснутого з роз’ємами RJ45 

 
1) Вимкніть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

2) Зніміть кришку доступу до роз'єму Wi-Fi/eth на нижній стороні інвертора, відкрутивши 
два поперечні гвинти (a) або відкрутивши кришку (b), залежно від моделі інвертора, як 
показано на рисунку. 

 

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Рисунок 46 - Корпус зовнішньої плати Ethernet 
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3) Зніміть кільцеву гайку та водонепроникний кабельний канал плати, щоб забезпечити 
проходження мережевого кабелю; потім вставте мережевий кабель у відповідний корпус 
всередині плати і затягніть кільцеву гайку та кабельний канал, щоб забезпечити 
стабільність з'єднання. 

 

Рисунок 47 - Вставлення мережевого кабелю всередину пристрою 

 
4) Вставте карту Ethernet у відповідний слот, дотримуючись напрямку введення плати та 

забезпечуючи правильний контакт між двома частинами. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Рисунок 48 - Встановлення та закріплення зовнішньої плати Ethernet 
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5) Підключіть інший кінець мережевого кабелю до виходу Ethernet (або еквівалентного) 

модему або пристрою, придатного для передавання даних. 

 

Рисунок 49 - Під’єднання мережевого кабелю до модему 

 

6) Запустіть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

 
7) На відміну від плат Wi-Fi для моніторингу, пристрій Ethernet не потрібно налаштовувати, 

він починає передавати дані незабаром після запуску інвертора. 
 

3.2. Перевірка 

 
Зачекайте дві хвилини після завершення встановлення плати та перевірте стан 
світлодіодів на пристрої. 

 
Стан світлодіодів на платі 

1) Початковий стан:  
NET (лівий світлодіод): вимкнено 
COM (центральний світлодіод): стабільно світиться 
SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 
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Рисунок 50 - Початковий стан світлодіодів 

 
2) Кінцевий стан: 

NET (лівий світлодіод): стабільно світиться 
COM (центральний світлодіод): стабільно світиться 
SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 
 

  
Рисунок 51 - Кінцевий стан світлодіодів 

 

3.3. Усунення несправностей 

Стан світлодіодів на платі 

 
1) Нестабільний зв’язок з інвертором 

- NET (лівий світлодіод): стабільно світиться 
- COM (центральний світлодіод): вимкнено 
- SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 
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Рисунок 52 - Нестабільний стан зв'язку між інвертором та платою 

 
 
 

- Перевірте адресу Modbus, встановлену на інверторі: 
Увійдіть до головного меню за допомогою клавіші ESC (перша клавіша зліва), 
перейдіть до пункту Інформація про систему ( Info Sistema) та відкрийте підменю 
клавішею ENTER. Прокручуючи вниз, переконайтеся, що для параметра Modubs 
Address встановлено значення 01 (і в будь-якому випадку відмінне від 00). 
Якщо встановлене значення відмінне від 01, перейдіть до Параметрів (Основні 
параметри гібридних інверторів) та відкрийте меню адреси Modbus, де можна буде 
встановити значення 01. 

- Переконайтеся, що плата Ethernet правильно та надійно підключена до інвертора, 
подбавши про те, щоб затягнути два хрестоподібні гвинти, що постачаються в 
комплекті. Переконайтеся, що мережевий кабель належним чином вставлений у 
пристрій і в модем, а роз'єм RJ45 правильно обтиснутий. 

 
2) Нестабільний зв’язок із віддаленим сервером 

- NET (лівий світлодіод): вимкнено 
- COM (центральний світлодіод): світиться 
- SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 
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Рисунок 53 - Нестабільний стан зв'язку між платою та віддаленим сервером 

       
- Переконайтеся, що маршрутизатор має доступ до мережі і що з’єднання стабільне; 

перевірте, чи є доступ до Інтернету через ПК 

Переконайтеся, що порт 80 маршрутизатора відкритий і ввімкнений для надсилання 
даних.  
Доцільно перевірити марку та модель домашнього маршрутизатора, який ви 
намагаєтесь підключити до плати Wi-F; деякі марки маршрутизаторів можуть мати 
закриті порти зв'язку. У цьому випадку необхідно зв’язатися зі службою підтримки 
виробника маршрутизатора та попросити відкрити порт 80 (спрямований від мережі 
до зовнішніх користувачів). 
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4. Карта 4G 

 
Карти 4G ZCS доступні у продажу, включаючи віртуальну SIM-карту, вбудовану в пристрій, з 
10-річною платою за трафік даних, достатньою для правильної передачі даних для 
моніторингу інвертора. 
 
Для моніторингу інвертора необхідно встановити адресу зв'язку безпосередньо з дисплея 
RS485 a 01. 
 
 

4.1. Установка 

Установку слід виконати для всіх інверторів, сумісних з платою. Однак процедура є набагато 
швидшою та більш впорядкованою, оскільки передня кришка інвертора не відкривається. 
 
Інструменти, необхідні для установки: 

 Хрестоподібна викрутка 
 Карта 4G 

 
1) Вимкніть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

2) Зніміть кришку доступу до роз'єму Wi-Fi/GPRS на нижній стороні інвертора, 
відкрутивши два поперечні гвинти (a) або відкрутивши кришку (b), залежно від моделі 
інвертора, як показано на рисунку. 

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Рисунок 54 - Корпус зовнішньої карти 4G 
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3) Вставте карту 4G у відповідний слот, дотримуючись напрямку введення плати та 

забезпечуючи правильний контакт між двома частинами. Нарешті, закріпіть карту 4G, 
закрутивши два гвинти всередині упаковки. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Рисунок 55 - Встановлення та закріплення зовнішньої карти 4G 

          
4) Запустіть інвертор, дотримуючись відповідної процедури в інструкції. 

5) На відміну від карт Wi-Fi для моніторингу, пристрій 4G не потрібно налаштовувати, він 
починає передавати дані незабаром після запуску інвертора. 
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4.2. Перевірка 

Після завершення встановлення плати перевірте стан світлодіодів на пристрої протягом 
наступних 3 хвилин, щоб переконатися в правильному налаштуванні пристрою 

 
Стан світлодіодів на платі 

1) Початковий стан:  
 

- NET (лівий світлодіод): вимкнено 

- COM (центральний світлодіод): блимає 

- SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 

 

 
 

Рисунок 56 - Початковий стан світлодіодів 

2) Реєстрація: 
 
- NET (лівий світлодіод): швидко блимає близько 50 секунд; процес реєстрації 

займає близько 30 секунд 

- COM (центральний світлодіод): швидко блимає 3 рази протягом 50 секунд 

 
3) Кінцевий стан (приблизно через 150 секунд від запуску інвертора): 

 
- NET (лівий світлодіод): блимає (одночасно вимикається та вмикається) 

- COM (центральний світлодіод): стабільно світиться 

- SER (правий світлодіод): стабільно світиться 
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Рисунок 57 - Кінцевий стан світлодіодів 

Стан світлодіодів на платі 

1) Нестабільний зв’язок з інвертором 
 

- NET (лівий світлодіод): світиться  
- COM (центральний світлодіод): вимкнено 
- SER (правий світлодіод): світиться  

 

             
 

Рисунок 58 - Нестабільний стан зв'язку між інвертором та платою 

- Перевірте адресу Modbus, встановлену на інверторі: 

Увійдіть до головного меню за допомогою клавіші ESC (перша клавіша зліва), 

перейдіть до пункту Інформація про систему ( Info Sistema) та відкрийте 

підменю клавішею ENTER. Прокручуючи вниз, переконайтеся, що для параметра 

Modubs Address встановлено значення 01 (і в будь-якому випадку відмінне від 

00). 

 

Якщо встановлене значення відмінне від 01, перейдіть до Параметрів (Основні 

параметри гібридних інверторів) та відкрийте меню адреси Modbus, де можна 

буде встановити значення 01. 

 

- Переконайтеся, що карта 4G правильно та надійно підключена до інвертора, 

подбавши про те, щоб затягнути два хрестоподібні гвинти, що постачаються в 
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комплекті. 

 
 

2) Нестабільний зв’язок із віддаленим сервером: 

- NET (лівий світлодіод): блимає 

- COM (центральний світлодіод): світиться 

- SER (світлодіодний індикатор праворуч): блимає 

 

                 
Рисунок 59 - Нестабільний стан зв'язку між платою та віддаленим сервером 

       
- Переконайтесь, що сигнал 4G присутній у місці встановлення (плата 

використовує мережу Vodafone для передавання 4G; якщо ця мережа відсутня 

або сигнал слабкий, SIM-карта буде використовувати іншу мережу або 

обмежить швидкість передачі даних ). Переконайтеся, що місце встановлення 

підходить для передавання сигналу 4G і що відсутні перешкоди, які можуть 

завадити передаванню даних. 

 

- Перевірте стан карти 4G та відсутність ознак зносу або зовнішніх пошкоджень. 

 
 


