Beste klant
Voor uw omvormer te connecteren met het internet dient u volgende stappen te volgen.
Beste
Indien u vragen heeft
kanklant
u ons altijd contacteren via info@gd-energy.be
Met vriendelijke groeten
G&D Energy Team

z.o.z.

2. In dienstname
1. Maak verbinding met het netwerk van omvormer

Wij gebruiken in de oefening de in dienstname via draadloos:
1.1. Zoek het draadloos netwerk van de omvormer bij uw beschikbare draadloze netwerken. Het draagt
de naam SMAxxxxxxxxxx, waarbij xxxxxxxxxxx staat voor uw serienummer.
1.2. Verbindt u hiermee door het geschikte paswoord van het draadloze netwerk in te geven. Gebruik de
WPA2 sleutel (achteraan op de beknopte handleiding of op de zijkant van de omvormer). (of gebruik
de WPS functie indien uw toestel dit ondersteunt)

2. Open de Web UserInterface (WebUI)
2.1. Open een internet browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, FireFox, …).
Om verbinding te maken met de omvormer, geeft u volgend IP adres in:

192.168.12.3
2.2. Log in op de omvormer. U kiest de rol ‘installateur’ en kiest u een installateurswachtwoord voor SMA12345

3.

Doorloop de installatie wizard
3.1. Bij een nieuwe omvormer kiest u meteen Configuratie met installatiewizard.

Voor dit toestel moet u de wizard zelf oproepen. Ga naar het mannetje, open het pijltje en kies
voor ‘Installatiewizard starten’

z.o.z.

3.2.

Wizard - Stap 1: Kies of u verbinding wenst te maken met kabel (ethernet) of met Wifi (WLAN).
Hier stelt u de communicatie in.
Indien u kabel gebruikt, kunt u eventueel WIFI uitschakelen. De Automatische configuratie
ingeschakeld laat u op Ja staan zodat de omvormer een IP adres verkrijgt van de router.
Opslaan en verder.

Ethernet

WiFi

Selecteer het juiste Wi-Fi netwerk en druk op het tandwiel achteraan. Hier dient u het Wi-Fi wachtwoord in te voeren.

3.3.

Wizard - Stap 2: Tijdzone: stel de tijd op de correcte tijdszone
Opslaan en verder.

3.4.

Wizard - Stap 3: Kies de van toepassing zijnde landcode
België = C10/11/2012; Nederland = NEN EN-50438:2013
Opslaan en verder.

z.o.z.

3.5.

Wizard - Stap 4: Terugleverbeheer en Statische spanningsbeheersing: schakel deze UIT wanneer
u geen SMA Energy Meter gebruikt voor netbeheer.
Opslaan en verder.

3.6.

Wizard - Stap 5: Samenvatting: bevestig de samenvatting
Verder.

z.o.z.

4.

Homepagina

4.1. Deze pagina kan de klant eventueel gebruiken als display/monitoring. Meestal zal echter Sunny
Portal of Sunny Places gebruikt worden.
4.2. Onderaan ziet u het IP adres dat de omvormer verkregen heeft van de router.

5.

Landeninstelling controleren

5.1. Ga naar Apparaatparameters  Netbewaking. Verifieer dat de landeninstelling correct is.
Merk op dat deze parameters mogelijks niet aanpasbaar zijn. Dat komt omdat deze worden
afgeschermd door de Grid Guard Code. Indien gewenst, kunt u deze code aanvragen bij de SMA
Servicelijn.
Merk ook op dat u misschien de parameters correct heeft ingesteld, maar dat er gewacht moet
worden op de eerste zon (DC spanning) om weggeschreven te worden in het toestel.

3. Registratie op Sunny Portal

1. Surf naar de gratis portaalserver Sunny Portal (www.sunnyportal.com). Zet de taal op
‘Nederlands’ en klik op installatie-setup-wizard.

z.o.z.

is SMA12345
Installateur

2. U kunt nu alle stappen voor registratie doorlopen.

3. Als naam van de installatie kiest u voor uw achternaam + stad waar u woont.
Als installateurswachtwoord kiest u voor SMA12345

,

installateurswachtwoord
van de omvormer(s)

is SMA12345

4. Vervolgens moet u de PIC code (Product Identification Code) en de RID code (registratiesleutel
Registration ID) van de omvormer(s) invullen: deze bevinden zich op een sticker aan de
rechterzijde van de omvormer OF op de achterzijde van de installatiegids.
Klik nadien op Identificeren.
De omvormer wordt nu via Sunny Portal opgezocht en aan u toegewezen.

!!OPGELET!! Het is mogelijk dat de omvormer naar een bijkomend wachtwoord vraagt, geef hier zoals voorheen

SMA12345 in. Indien u een ander wachtwoord ingeeft kan het zijn dat de communicatie met de omvormer mislukt!
5. Indien u meerdere omvormers (tot 4 apparaten) wenst te visualiseren in 1 plant, kunt u stap 3
meermaals uitvoeren.Indien u alle omvormers heeft toegevoegd, klikt u op ‘Verder’.

z.o.z.

6. Er worden nog enkele installatie gegevens gevraagd.
De specifieke jaaropbrengst kunt u uit Sunny Design halen, bijvoorbeeld 950kWh/kWp.

Indien de klant een Sunny Boy 3.0, Sunny Boy 3.6, Sunny Boy 4.0 of Sunny Boy 5.0 laat installeren, kunt u
in stap 7 aangeven dat u Smart Connected wil activeren.

7. Wanneer u hiermee klaar bent, drukt u op ‘Voltooien’: U hebt nu een Sunny Portal site
aangemaakt voor uw installatie!
8. Klik op de knop ‘Naar de installatie’. U komt in uw nieuwe Sunny Portal site terecht, op de
beginpagina.

z.o.z.

Instellingen Sunny Portal

1. Kennismaking met Sunny Portal
1.1. In de linker kolom ziet u verschillende pagina’s staan. Overloop ze om te kijken wat er
weergegeven wordt.

2. Voeg gebruiker toe
U linkt het e-mail adres van de klant aan zijn installatie. U blijft als installateur de ‘Sunny Portal Plant
Administrator’.
2.1. Ga naar Configuratie > Gebruikersbeheer
2.2. Voeg een nieuwe gebruiker toe als Sunny Portal Installer ( info@gd-energy.be) zodat wij uw installatie ook kunnen opvolgen.

