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Instrukcja obsługi 
Model:  EVB201

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzenia. 
Przed instalacją, użytkowaniem lub konserwacją należy 

uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj niniejszą 
instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. 

Niniejszy dokument nie może być powielany w jakikolwiek 
sposób, ani też nie jest udostępniana osobom, 

bez wyraźnego zezwolenia Envertech.
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Dziękujemy za wybranie firmy Envertech - wiodącego dostawcy mikroinwerterów na rynek PV. 
Nowy produkt firmy Envertech "EVB201" pełni rolę interfejsu mocy (PI) do sytemów fotowoltaiczych. 
Jest to bramka informacyjna dla mikroprocesora Envertech, dzięki której dane o zbiorze energii 
w czasie rzeczywistym mogą być zbierane i przekazywane do Platformy Monitorowania Envertech,
w celu uzyskania precyzyjnego monitorowania pracy elektrowni PV.

Instrukcja obsługi zawiera opis urządzenia EVB201, jego instalacji, sposób obsługi i jego parametry 
techniczne. Aby zapewnić prawidłową instalację i działanie, przed instalacją należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zwrócić uwagę na symbole ostrzegawcze 
umieszczone na produkcie.

Prosimy o przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom końcowym.

2 Symbole

2.2 Inne symbole

! GROŹNE

1 2

1 Wstęp

2.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbole ostrzeżeń informują o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą wystąpić, 
w wypadku niedopełnienia wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.

Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące symbole bezpieczeństwa wskazujące na 
niebezpieczne sytuacje i ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

GROŹNE            
Symbol GROŹNE zawarty w niniejszym podrę-
czniku wskazuje na zagrożenie o dużym stopniu 
ryzyka, które jeśli nie zostanie uniknięte, 
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

Symbol OSTROŻNIE zawarty w niniejszym podrę-
czniku wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu 
ryzyka, które jeśli nie zostanie uniknięte, może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Symbol UWAGA zawarty w niniejszym podrę-
czniku wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu 
ryzyka, które jeśli nie zostanie uniknięte, może
spowodować pomniejsze szkody lub obrażenia.

 

 
    
        
      

NOTE 

Symbole NOTE wskazują na istotne informacje
na temat produktu

! UWAGA

Niektóre symbole zastępują słowa w instrukcji, wyświetlaczu, lub na produkcie.

Zakaz obsługi dla nieautoryzowanego personelu

Znak towarowy

Ryzyko niebezpieczeństwa

Prąd stały

Prąd zmienny

PE Przewodnik ochronny

Uziemienie

Wtyczka uziemienia

Bezpiecznik

Odniesienie do instrukcji obsługi

! OSTROŻNIE

OSTROŻNIE

UWAGA

    
    

Symbol oznakowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
zgodnie z dyrektywą 2002/96 / WE wskazuje, że akcesoria 
i opakowanie urządzenia nie mogą być wyrzucane jako 
niesegregowane śmieci komunalne i muszą być zbierane 
oddzielnie po zakończeniu użytkowania. 
Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami lub 
rozporządzeniami dotyczącymi utylizacji lub 
skontaktuj się z upoważnionym przedstawicielem 
producenta w celu uzyskania informacji dotyczących 
wycofania sprzętu.



Żadne naprawy nigdy nie powinny być podejmowane przez osoby nieposiadające takich kwalifikacji.

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa zależy od prawidłowego zainstalowania 
i konfiguracji systemu, w tym przy użyciu określonego okablowania. Instalator 
powinien znać wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej i 
EMC  i jest odpowiedzialny za zapewnienie, że system końcowy spełnia wszystkie 
odpowiednie przepisy prawa w kraju, w którym ma być używany. Envertech wymaga 
użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych produkowanych lub sprzedawanych 
przez Envertech. 

Czytaj dokładnie instrukcję przed wykonaniem każdego kroku w dowolnej proce-
durze; każdy wyjątek może spowodować nieprawidłowe i niebezpieczne zakończenie 
danej procedury.

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których należy 
przestrzegać podczas instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Jeśli zostaną one 
zignorowane, może nastąpić uszkodzenie ciała lub śmierć, lub może dojść do 
uszkodzenia urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj i
nstrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli z jakiegoś powodu nie rozumiesz ostrzeżeń 
lub Instrukcji, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas instalacji z powodu braku przestrzegania 
procedur zawartych w instrukcji, Envertech nie ponosi odpowiedzialności za zape-
wnienie jakości działania urządzenie bądź inne zagrożenia.

Warunki gwarancji Envertech EVB201 znajdują się w dodatku do niniejszego podręcznika.

• Należy pamiętać, że tylko wykwalifikowany personel powinien instalować i / lub wymieniać
   Envertech EVB201.
• Wszystkie instalacje elektryczne przeprowadzać należy zgodnie z lokalnymi przepisami 
   elektrycznymi.
• Należy stosować się do zasad prawidłowego stosowania narzędzi i sprzętu ochrony 
   osobistej w celu zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia EVB201.
• Należy pamiętać, że tylko wykwalifikowany personel powinien konserwować urządzenie.
• Połączenie dowolnego systemu fotowoltaicznego z siecią energetyczną powinno
   rozpocząć się dopiero po otrzymaniu uprzedniej zgody firmy usługowej.
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PV

PCS

+

_

Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

Znak CE jest dołączony do urządzenia w celu poświadczenia 
że urządzenie przestrzega europejskich norm dotyczących 
urządzeń niskiego napięcia i dyrektyw EMC.

   

Fotowoltaiczny

Terminal DC, wskazujący polaryzację połączeń, dodatni, 
wszystkie połączenia dodatnie powinny być
wykonane przewodami z izolacją o kolorze czerwonym.

Urządzenie do konwersji mocy, tu inwerter AC/DC

Procedury opisane w tej instrukcji powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwali-
fikowany personel. Konserwacja powinna być podejmowana tylko przez kompetentne 
osoby, które posiadają ogólną wiedzę i doświadczenie z urządzeniami tego rodzaju. 

Urządzenie do konwersji mocy, tu inwerter AC/DC

Osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie techniczne 
i doświadczenie, która musi być świadoma zagrożeń, 
na które może być narażona, oraz środków mających 
na celu zminimalizowanie ryzyka.

PERSONEL
SERWISUJĄCY

PERSONEL
WYKWALIFIKOWANY

skilled person to enable  him  or  her to perceive risks and 
to avoid hazards which electricity can create. For the purpose 
of the safety information of this manual, a "qualified person" 
is someone who is familiar with requirements for safety, 
refrigeration system and EMC and is authorized to energize

ance with  established   EVB201 and 
endues system y onl  be commissioned and operated 

DVC

Obszar zamknięty

Room or location for electrical equipment to which access is 
restricted to skilled or instructed persons by the opening of 
a door or the removal of a barrier by the use of a key or tool 
and which is clearly marked by appropriate warning signs. 

2.3 Kompetencje techniczne

Decydująca klasa napięcia

2.4 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Terminal DC, wskazujący polaryzację połączeń, ujemny, 
wszystkie połączenia dodatnie powinny być
wykonane przewodami z izolacją o kolorze czarnym.

Osoba odpowiednio poinformowana lub nadzorowana 
przez fachowca, tak aby możliwe było dostrzeżenie ryzyka 
i uniknięcie zagrożeń, które może stwarzać praca 
z elektrycznością. Dla celów informacji dotyczących 
bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji określenie 
„osoba wykwalifikowana” to ktoś, kto jest zaznajomiony 
z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
instalacjami chłodniczymi, EMC i jest upoważniony do 
wykonywania pracy zgodnie z ustalonymi procedurami 
bezpieczeństwa. System EVB201 może zostać uruchomiony 
i obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Pokój lub miejsce dla urządzeń elektrycznych, do którego 
dostęp jest ograniczony dla niewykwalifikowanych lub 
nieprzeszkolonych osób przez drzwi lub barierę otwierane 
za pomocą klucza lub narzędzia i wyraźnie zaznaczony 
odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.



3. Zawartość opakowania

3.1 Części urządzenia

3.2 Struktura EVB201

Quantity Description

A 1

1B

5 6

! OSTROŻNIE

OSTROŻNIE: 

  
   

    
  

UWAGA:  
 

    
 

!

! UWAGA

   

     

UWAGA:
   

EVB201

Śruba
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Łącznik

Przyciski

Wyświetlacz

Dioda

Obudowa

Kabel AC

Wtyczka

2 134567

A B

• EVB201 musi być zainstalowany i zdebbugowany zgodnie z niniejszą instrukcją przez 
profesjonalistę autoryzowanego przez firmę Envertech.
• Wszystkie instalacje elektryczne muszą spełniać lokalne normy.
• Aby zapewnić bezpieczne działanie, należy przestrzegać norm właściwego używania 
narzędzi i wyposażenia ochronnego, należy unikać pracy w pobliżu chemikaliów.
• EVB201 musi być zainstalowany w środowisku odpowiednim dla stopnia jego ochrony 
IP.
• UWAGA! Urządzenie jest przeznaczone do instalacji stacjonarnej, za pomocą części, 
która nie jest usuwalna bez uszczerbku dla działania urządzenia.
• OSTROŻNIE - Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym - nie otwierać 
pokrywy. Części znajdujących się wewnątrz nie da się naprawić samodzielnie. Konserwacja 
jest zarezerwowana dla wykwalifikowanego personelu serwisowego.
• OSTROŻNIE - płytki obwodów drukowanych zawierają elementy wrażliwe na wyładowa-
nia elektrostatyczne. Podczas pracy z obwodami należy nosić uziemiającą opaskę na 
nadgarstku. Nie dotykaj płytek niepotrzebnie.
• OSTROŻNIE - nie należy używać urządzenia, które jest uszkodzone, lub ma brakujące 
części. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować porażenie prądem, 
zranienie, pożar lub wypadek.
• OSTROŻNIE - Przed instalacją urządzenia należy uzgodnić z klientem miejsce instalacji.
• OSTROŻNIE - Połączenie wyjściowe z siecią AC powinno być zabezpieczone bezpieczni-
kiem max. 20A.
• System EVB201 służy do połączenia z inwerterem Envertech EVT248 lub EVT500. Nie 
może działać jako jednostka samodzielna.

Należy pamiętać, że napięcie wejściowe AC 
do Envertech EVB201 nie może przekraczać 
znamionowego napięcia; wyższe napięcie 
może spowodować trwałe uszkodzenie 
urządzenia. 

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ - Niniejsza 
instrukcja zawiera ważne informacje 
dotyczące EVB201, które należy przestrze-
gać podczas instalacji i konserwacji

Tylko autoryzowany personel może 
dokonywać instalacji falowników.

Ilość Opis

Nr Opis



3.3 Główne funkcje

4 Instalacja

3.4 Parametry techniczne

Model

Interfejs

PLCC

LCD

Gniazdo Ethernet

Pojemność

Max. ilość podłączonych jednostek

Wymagania energetyczne

Wejście AC
Zużycie mocy

Wymiary

Waga

Zakres temperatur otoczenia

Stopień ochrony obudowy

Inne
Zgodność

Gwarancja

Dane mechaniczne

Chłodzenie

EVB201

Technologia Envertech
Ekran LCD

RJ45

Monitorowanie aż do 30 jednostek EVT248 
(lub 15 jednostek EVT500)

220V/230V/240V;50Hz/60Hz

225mm*50mm*107mm

3W

740g
Pasywne konwekcyjne - brak wentylatorów

-40℃~65℃
IP65

CE
5 Lat

7 8

Envertech EVB201 powala na użycie technologii komunikacji liniami zasilającymi
(PLCC) w systemie elektrowni fotowoltaicznej.

EVB201 dzięki użyciu PLCC służy do zbierania danych o wytwarzanej przez system
PV energii i przekazywania ich do bazy danych EnverPortal. 

4.1 Warunki pracy

Zakres temperatur otoczenia: -40℃~65℃
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: <=90%  
Nominalne napięcie wejściowe AC: 230V/50Hz

4.2 Schemat systemu

Figura 4.2 Schemat systemu

4.3 Procedura instalacji

Krok 1: 
Użyj śrubokręta, aby otworzyć prawą stronę pokrywy. Wsuń kabel RJ45 przez 
złącze i podłącz do portu sieciowego. Załóż pokrywę i sprawdź, czy jest solidnie 
przymocowana.

   

Krok 2: 
Podłącz drugą końcówkę kabla RJ45 do routera.

Router



9 10

Krok 3: 
Umieść EVB201 przy otworze w konstrukcji systemu solarnego.

Krok 4: 
Za pomocą klucza imbusowego przymocuj system do konstrukcji śrubą M8.

5 Statyczne działanie

Urządzenie monitorujące EVB201 jest podstawowym produktem firmy Envertech. 
Realizuje ono połączenie pomiędzy elektrownią słoneczną i internetem. Jako inteligentna 
brama komunikacyjna, EVB201 wykorzystuje technologię Envertech Power Line Communication 
(PLC) do ciągłego monitorowania danych dotyczących zbierów energii w elektrowniach fotowol-
taicznych, takich jak moc, napięcie, prąd i częstotliwość. Może także w czasie rzeczywistym 
przesyłać dane do EnverPortal w celu monitorowania zdalnego. 

Minimalną funkcjonalnością modułu EVB201 jest osiągnięcie połączenia pomiędzy elektrownią 
PV a internetem. Do jednostki EVB201 powinien równocześnie dopasowany być kabel RJ45.

Wśród trybów pracy Envertech EVB201 wyróżnia się:  
Rozruch
Aktywność
Błąd
Oczekiwanie (standby)

5.1 Tryby pracy

5.2 Połączenie z siecią

5.3 Odłączenie od sieci

Tabela 5.3.1 Parametry europejskiej sieci energetycznej.

 

 

 

Tryb oczekiwania (standby)

  

System EVB201 łączy się z siecią automatycznie. Wykrywa i monitoruje działanie każdego
modułu PV poprzez każdy z mikroinwerterów. Kiedy moc wyjściowa osiąga minimalne 
warunki generowania mocy, EVB210 zaczyna zbierać dane z mikroinwerterów.

!

230V
50Hz

205V - 265V
47Hz – 51Hz

Router

Router

Rozruch
Tryb rozruchu jest przeznaczony dla nowoinstalowanych EVB201. Tryb rozruchu 
wymaga podłączenia właściwego mikroinvertera AC i podłączenia kabla Ethernet.

Aktywność
Kiedy EVB201 jest w normalnym trybie pracy, oznacza to, że energia z mikroinwertera 
przekazywana jest do sieci (utility grid).

Błąd
Jeśli system nie działa poprawnie, Envertech EVB201 zatrzyma się automatycznie i 
wejdzie w tryb zablokowany. System Envertech EVB201 wykrywa nieprawidłowe infor-
macje i będzie działał w trybie zablokowanym do czasu zatrzymania usterek. Jeśli 
nieczynny EVB201 został naprawiony i umieszczony na powrót w systemie, cały system 
wróci do pracy po upływie od 60 sekund do 5 minut.

Kiedy EVB201 jest w trakcie pracy, ale przez pewien czas działa przy niskim napięciu i 
prądzie ze strony mikroinwertera, następuje przejście przejście z trybu aktywności na 
tryb oczekiwania. W trybie oczekiwania urządzenia EVB201 wykrywają energię wyjścio-
wą każdego mikroinwertera. Gdy wyjście osiągnie wymagany poziom energii, EVB201 
wejdzie w stan aktywności.

• Konserwacja urządzenia wykonywana może być wyłącznie 
przez dział usługowy Envertech, centrum serwisowe lub profe-
sjonalistów upoważnionych przez Envertech. Personel serwisu 
powinien zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami zawartymi 
w tej instrukcji. 

• Przed odłączeniem urządzenia do konserwacji należy upewnić
 się, że odłączono wszystkie przewody wejściowe i wyjściowe.

Napięcie
Nominalne Zakres operacji

Częstotliwość

Jeśli stan elektrowni nie pozwala na uzyskanie następujących warunków (tabela 5.3.1)
Envertech EVB201 przełączy się w tryb oczekiwania.



6 Instrukcja LCD

11 12

UWAGA

EVB201 powinno zostać podłączone do
sieci elektrycznej dopiero po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia od zarządcy sieci

Envertech EVB201 powinien być podłączany
do sieci wyłącznie przez wykwalifikowanego 
specjalistę

   

UWAGA  
  

2. Instalacja elektryczna

       

Uruchom urządzenie EVB dopiero po wykonaniu poniższych zaleceń!

5.4 Lista kontrolna instalacji

5.5 Kontrola rozruchu

Celem tej części instrukcji jest szybkie zapoznanie użytkowników EVB201 z funkcjami 
urządzenia i obsługą ekranu LCD.

       
 

Nr

1

2

3

Opis

OK/Wstecz

Góra/dodaj

Dół/zmniejsz

Przyciski

6.1 Wprowadzenie

6.1.1 Opis ekranu LCD

!

Nr Opis

Zielone światełko oznacza
normalne działanie.

Zółte światełko oznacza
komunikację.

Czerwone światełko
oznacza błąd.

LED

4

5

6

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń, mogą one być instalowane i 
uruchamiane tylko przez wykwalifikowany personel w pełnej zgodności z ostrzeżeniami 
o których mowa w niniejszej instrukcji.

Lista kontrolna
Przed uruchomieniem sprawdzić instalację mechaniczną i elektryczną urządzenia. 
Przejrzeć listę kontrolną poniżej razem z inną osobą. Przeczytać instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa oraz dyrektywy Unii Europejskiej na poprzednich stronach niniejszej 
instrukcji przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu.

1. Instalacja mechaniczna
Sprawdzić jakość połączeń śrubowych EVB201. Upewnić się jakie są warunki otoczenia. 
(Patrz parametry techniczne.) Urządzenie jest prawidłowo zamocowane na niepalnej 
ścianie, skrzynce lub stojaku. (Patrz instalacja mechaniczna.) Powietrze przepływa 
swobodnie. Urządzenie jest solidnie zamontowane, a podparcie jest wystarczające. 
(Patrz Instalacja mechaniczna.)

Sprawdzić wszystkie śruby zacisków przyłączeniowych z przodu i z tyłu urządzenia 
EVB201. Napięcie wejściowe AC odpowiada napięciu znamionowemu jednostki. 
Sprawdzić, czy połączenie kabla zasilającego EVB201 i momenty dokręcające są prawi-
dłowe. Wewnątrz urządzenia nie ma narzędzi, obcych przedmiotów ani pyłu. Jednost-
ka, skrzynka przyłączeniowa i osłony są na miejscu. Połączenie kabla Ethernet jest 
prawidłowe. Zewnętrzne kable i przewody są mocno przymocowane, a zaciski zabez-
pieczające przed naprężeniem są zamontowane dla dostępnych zewnętrznych przewo-
dów i kabli. Wtyczki kablowe i kablowe są szczelnie zamknięte po instalacji przewodów.

Urządzenie zostało fabrycznie sprawdzone i wyregulowane w taki sposób, aby można je 
było uruchomić natychmiast po jego zainstalowaniu. 

Dla własnego bezpieczeństwa i uniknięcia szkody należy przeprowadzić następujące 
kontrole bezpieczeństwa rozruchu. Powinny one zostać przeprowadzone przez wykwalifi-
kowaną osobę, która ma odpowiednie przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie praktyczne. 
Dane powinny być rejestrowane w dzienniku sprzętu. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie 
lub wyniki badań będą niezadowalające, należy naprawić urządzenie.

1. Sprawdzić, czy sprzęt i akcesoria nie są uszkodzone mechanicznie ani funkcjonalnie.
2. Sprawdzić czy odpowiednie etykiety bezpieczeństwa są czytelne.
3. Sprawdzić bezpiecznik w celu sprawdzenia zgodności z prądem znamionowym i charak-
terystykami przerwania.
4. Pomiar rezystancji izolacji.
5. Pomiar rezystancji uziemienia.
6. Konstrukcje mocujące: Sprawdzić jakość połączeń, integralność śrub i innych urządzeń 
mocujących, a także sprawdzić, czy nie występuje znaczna korozja.
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6.2.1 Interfejs rozruchowy

Kiedy urządzenie EVB201 jest załączene, uruchamia się interfejs rozruchowy
i rozpoczyna pracę. Wyświetlana jest nazwa firmy Envertech i adres internetowy
www.envertec.com

Następnie rozpoczyna się automatyczne odblokowywanie sieci i pierwsza linijka pokazuje
„All MI LID clear”.

Po ukończeniu odblokowania sieci rozpoczyna się komunikacja pomiędzy EVB201 
i mikroinwerterami (MI). W pierwszej linijce ,,x MI connected”napisane jest ile MI 
jest podłączonych. Druga linijka informuje o produkcji mocy w czasie rzeczywistym,
w danym dniu, oraz o ilości podłączonych MI. Liczba ta na początku wynosi 0, 
ponieważ system dopiero się uruchamia.

Po zakończeniu automatycznej konstrukcji sieci rozruch jest zakończony 
i EVB201 rozpoczyna normalny stan operacyjny. Zanim pojawi się interfejs
monitorowania może minąć kilka minut. Jeśli EVB201 napotka błąd w działaniu
wykona konstrukcję sieci jeszcze raz i w przypadku niepowodzenia, kolejne
próby będą podejmowane co 2 godziny.

W pierwszej linijce wyświetlany jest adres IP. Na przykład, 192.168.0.161* wskazuje 
na normalne połączenie sieciowe, a 192.168.0.255 oznacza brak połączenia siecio-
wego..

Na początku drugiej linikji wyświetlana jest produkowana moc w czasie rzeczywistym.
W środku drugiej linijki wyświetlana jest wartość oznaczająca całą wyprodukowaną 
danego dnia moc, np 2.19 kWh albo 100MWh. W przypadku wartości wyrażonych 
w MWh następije automatyczne zaokrąglanie. 

Na końcu linijki drugiej wyświetlana jest liczba podłączonych w danym momencie 
mikroinwerterów, np. 14.

6.2 Interfejs LCD

6.3 Interfejs monitorowania

20 minut po rozpoczęciu monitorowania, nastąpi konstrukcja sieci zastępczej, która
ma za zadanie uruchamiać się wp w przypadku braku aktywności niektórych połączeń
z MI. W pierwszej linijce wyświetlana jest liczba podłączonych MI.  

6.4 Konstrukcja sieci zastępczej

EVB201 zaczyna monitorowanie tuż po zakończeniu rozruchu. Informacje wyświe-
tlane są na ekranie LCD, w tym: adres IP, moc bieżącą, dzienną produkcję mocy i 
liczbę podłączonych MI.
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Wciśnij OK, a ekran się zaświeci. Informacje wyświetlane powinny być tak,
jak pokazano na obrazku poniżej.○

○
○

Wciśnij następnie ▲. Pierwsza linijka wyświetla adres IP, a druga moc chwilową,
produkcję energii i liczbę MI. W trzeciej linijce wyświetla się historia - całkowita 
wyprodukowana energia. Np. 1027.3 kWh, tak jak na obrazku poniżej. Ostatnia 
linia zawiera informacje na temat modelu i wersji urządzenia.

 

6.5 Interfejs wyboru

   

Jeżeli żadne błędy nie występują, wyświetla się informacja:  „MIs running normally”, 
co oznacza, że wszystkie mikroinwertery pracują poprawnie.

Ekran wyświetlający interfejs błędów przygasa automatycznie po minucie
bezczynności. Wciśnij OK aby powrócić do interfejsu monitorowania.

6.6 Wyświetlanie błędów
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Poniżej ukazano przykład: trzecia linia wyświetla: „Error: 2 NO.1”, co oznacza że 
problematyczne są dwa MI. „NO.1” odnosi się do pierwszego problematycznego 
MI. 
W linijce czwartej „ID11900442 GRIDOV” numer oznacza numer ID pierwszego 
problematycznego MI, a GRIDOV to kod błędu. Aby uzyskać detaliczny opis 
błędów, 

Kolejny źle działający MI może być wyświetlony po przyciśnięciu      . Na obrazku 
poniżej w trzeciej linijce wyświetla się „Error: 2 NO.2”, co oznacz a drugi niedziałający 
MI, którego wyświetlane w czwartej linijce ID to „ID119004411”a kod błędu to 
GRIDUV.

Ten rodzaj interfejsu pojawia się tylko w wypadku wystąpienia błędu w operowaniu. 

W trybie operacji, wciśnij OK, aby ekran podświetlił się, następnie wciśnij ▲, a 
ekran wyświetli interfejs błędów z odpowiednimi informacjami w trzeciej i czwartej 
linijce. 

Jeśli występuje jakiś błąd, wyświetla się liczba problematycznych MI, do detali 

których dostęp uzyskuje się poprzez wciśnięcie przycisku ▲ lub       .
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NOTE 
Zablokowane urządzenie EVB201 nie ma 
wpływu na działanie całego systemu 
mikroinwerterów

UWAGA

UWAGA

Należy być świadomym, że systemy foto-
woltaiczne powinny być serwisowane wyłącznie
przez wykwalifikowany personel. 

Wprowadzenie

Rejestracja pod adresem：http://www.envertecportal.com/LoginPage.aspx

Zakładanie konta

Zarejestruj się, i uzyskaj dostęp do poniższej strony:

Otwórz zakładkę „Settings”:
8.3 Funkcje sieciowe

!

!
W żadnym wypadku nie należy odłączać 
przewodów DC podczas przesyłu energii. 
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji 
należy upewnić się, że prąd nie przepływa 
przez przewody DC a rozłącznik AC jest 
wyłączony.

Używaj internetowego portalu EnverPortal w celu monitoringu i zbierania statystyk 
ze swojego systemu fotowoltaicznego wyposażonego w urządzenia Envertech.
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Zhejiang Envertech Corporation Ltd. 

Partner w Polsce:

Tel：+86 579 8926 6326

ASAT Sp. z o .o.
Tel: 32 265 4 111 / 32 720 95 85
email: taniaenergia@asat.pl
Adres: ul .Staropogońska 9,
41-253 Czeladź
www.sklep.asat.pl

Email：info@envertec.com

 

Adres：24th Floor, Jintong Mansion, Center of Headquarters, Yongkang City,
          Zhejiang Province, China 

Kliknij „Device”.

W końcowej części strony, kliknij „Add” i uzupełnij numery seryjne EVB201 w pustym
miejscu, np: „90000001”. Kliknij OK aby zakończyć rejestrację.

9 Kontakt



Failure 
Identification 

Symbols
Explanation of Failure

GRIDOV

GRIDUV

GRIDOF

GRIDUF

GRIDSU

za wysokie napięcie

za niskie napięcie

za wysoka częstotliwość

za niska częstotliwość

fluktuacja napięcia

6.6.1 Objaśnienie kodów błędów
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Status monitorowania jest widoczny dla użytkowników poprzez ekran LCD.
Instalacja urządzenia jest zakończona wraz z wyświetleniem się interfejsu monitorowania.
Dzięki informacjom wyświetlonym na ekranie, podczas naprawiania urządzenia 
personel może zorientować się co jest przyczyną dysfunkcji.

1. Jeśli ekran wyświetla cały czas interfejs konstrukcji sieci, oznacza to, że konstrukcja
nie została ukończona. W takim wypadku należy sprawdzić, czy mikroinwertery zostały 
podłączone poprawnie. 

2. Jeśli przez dłuższy czas liczba wyświetlanych na ekranie MI jest mniejsza niż w rzeczy-
wistości, sugerowane jest sprawdzenie poprawności działania mikroinwerterów. 

3. Dzięki interfejsowi usterek, personel urządzenia może wygodniej zlokalizować problem. 
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Wykonywanie prac serwisowych i konserwacyjnych wykonywać może tylko 
przeszkolony i autoryzowany profesjonalny personel, który jest zaznajomiony
z wymogami bezpieczeństwa.

6.7 Zastosowanie

8.1 Kontrole bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem czyszczenia: 
Ubierz rękawice i okulary ochronne.
Odłącz urządzenie od sieci.
Dokładnie wyczyść EVB201 za pomocą szczoteczki.

8.2 Konserwacja okresowa

7 Odłączenie EVB201 od systemu elektrowni słonecznej.

8 Monitoring and Troubleshooting and Maintenance

! OSTROŻNIE

! OSTROŻNIE

Wewnątrz nie ma części, które mogą być 
naprawiane przez użytkownika. Jeśli urządze-
nie EVB201 działa nieprawidłowo, wyślij je do 
autoryzowanego przedstawiciela lub produ-
centa. Nigdy nie otwieraj i nie próbuj napra-
wiać urządzenia samodzielnie.

Co 12 miesięcy, przez wykwaliwikowany personel powinna zostać przeprowadzona 
kontrola bezpieczeństwa. Dane należy przechowywać w dzienniku kontroli. Jeśli 
urządzenie nie działa poprawnie bądź nie przechodzi testów bezpieczeństwa, musi 
zostać naprawione. 

Detaliczny opis testów bezpieczeństwa znajduje się w Sekcji 3 Instrukcji Obsługi.

1. Co 6 miesięcy sprawdzić witrynę EnverPortal, w celu ustalenia czy monitorowanie 
systemu PV przebiega prawidłowo.
2. Co 6 miesięcy należy sprawdzić stan przewodów.
3. Jeśli urządzenie pokryte jest kurzem, należy oczyścić je za pomocą szczoteczki lub 
odkurzacza, gdyż cząsteczki kurzu mogą wywołać przegrzanie.

Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
W trakcie użytkowania urządzenia EVB201, odpowiedziany za nie personel 
powinien monitorować jego działanie i regularnie konserwować. Należy wykonywać 
poniższe czynności:

KOD
USTERKI WYJAŚNIENIE KODU

Aby zapewnić bezpieczne odłączenie EVB201 od elektrowni słonecznej, nie wolno ono 
być przeprowadzone w warunkach obciążenia. Upewnij się, że przeprowadzene są 
następujące kroki:

1. Odłączenie zasilania sieciowego, poprzez izolację danej gałązi przez wyłącznik lub 
odłączenie kabla od gniazda ściennego.
2. Odłączenie kabla Ethernet.
3. Wyjęcie modułu EVB201 z systemu.




