Handleiding Wi-Fi monitoring
Sofar Solar omvormers

Versie 1.2

Inleiding
De Sofar Solar omvormers zijn allemaal uitgerust met een Wi-Fi monitoring, waarmee u online uw
systeem kunt uitlezen. In deze handleiding geven wij u een kort stappenplan, waarmee u zelf deze
functie kunt activeren.
Wij adviseren u om gebruik te maken van een laptop met een Windows besturingssysteem, zodat
de afbeeldingen in deze handleiding overeen komen met de afbeeldingen op uw scherm. Daarnaast
moet u er rekening mee houden dat deze functie alleen geactiveerd kan worden als uw omvormer
aan staat, dus als er buiten nog voldoende daglicht is.
Om te beginnen heeft u een aantal gegevens nodig. Wij adviseren u om deze gegevens voor u begint
hier op te schrijven.
 Naam en wachtwoord van uw eigen draadloze netwerk

Naam:……………………………………
Let op: Hoofdletter gevoelig

Wachtwoord:…………………………….
Let op: Hoofdletter gevoelig

 Serienummer van de Sofar Wi-Fi kaart
Zie linkerzijde van uw omvormer, helemaal onderin staat het S/N nummer

S/N: ………………………………………

Deel 1: Het verbinden van uw omvormer
met het internet
Stap 1: Rechts onderin uw scherm staat het symbool voor draadloze verbindingen
Zodra u daar op klikt, krijgt u een overzicht van beschikbare draadloze netwerken bij u in de buurt.
Daar zal ook een netwerk met de naam AP_(S/N van uw omvormer) tussen staan.
Is dit niet het geval, zet dan voor een minuut de omvormer uit door de groep in uw meterkast om te
zetten. Zet daarna ook de draadloze verbinding op uw laptop even uit. Na een minuut mag u deze
beiden weer inschakelen en het nog eens proberen.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Stap 2: Maak een connectie met de SOFAR omvormer. U hoeft geen wachtwoord in te vullen.
U bent nu verbonden met uw omvormer. Het is normaal dat u nu geen connectie heeft met het
internet.
Stap 3: Vervolgens moeten er nu in de omvormer wat instellingen aangepast worden. Als u
verbonden bent, open u de internet browser en typt bovenin (waar u normaal het adres van de
website invult) het volgende adres in: 10.10.100.254. Druk op enter en vul de volgende gegevens
in, in het nieuwe scherm (afbeelding 3):
 Gebruikersnaam: admin
 Wachtwoord: admin

Afbeelding 3
Druk weer op enter. U krijgt nu de instellingen van de omvormer te zien (afbeelding 4)

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Stap 4: Selecteer aan de linkerzijde Wizard, ga naar Start voor gedetailleerde instellingen van de
Wi-Fi van de omvormer (zie afbeelding 4 en 5).

Stap 5: Selecteer Wireless connection (zie afbeelding 6) en druk op Next.

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Stap 6: Selecteer uw eigen draadloze netwerk uit de lijst. Staat uw netwerk er niet tussen, druk
dan nog eens op de knop Refresh (zie afbeelding 7). Druk vervolgens op Next.
Stap 7: Vul vervolgens uw draadloze netwerk wachtwoord in. Let hierbij op hoofdletters en
leestekens (zie afbeelding 8). Vink vervolgens de optie ”Show Password” aan en controleer
nogmaals of u het juiste wachtwoord heeft ingevuld. Druk daarna op Next.

Afbeelding 8

Afbeelding 9

Stap 8: Selecteer Enable onder de optie “obtain an IP adress automatically” (zie afbeelding 9).
Druk daarna op Next.
Stap 9: Laat in het volgende scherm alle opties uit staan (zie afbeelding 10). Druk op Next.

Afbeelding 10
Stap 10: Druk op OK en wacht tot de instellingen opgeslagen zijn (zie afbeeldingen 11 & 12)

Afbeelding 11

Afbeelding 12

Stap 11: Wacht minimaal 10 minuten en controleer vervolgens of u weer verbonden bent met het
draadloze netwerk AP_(S/N van uw omvormer) en ga naar de configuratiepagina van de omvormer (u
herhaald stap 1, 2 en 3).

Afbeelding 13
In het hoofdscherm (zie afbeelding 13) zal onder het kopje Wireless STA mode, de waarde bij IP
address van 0.0.0.0 nu een andere waarde moeten hebben (bijvoorbeeld 192.168.0.x). Als dat het
geval is, dan heeft uw omvormer succesvol verbinding gemaakt met het internet via uw draadloze
netwerk.
Stap 12: Ga volgens de instructies van stap 1 en 2 weer terug naar uw eigen draadloze netwerk.

Deel 2: Het aanmaken van een account
Open uw internetbrowser, open de SolarMAN portal website:
www.solarmanpv.com/portal/
Stap1: Zet de taal bovenin op de gewenste taal (Nederlands of Engels). Druk vervolgens op Register
now (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1
Stap 2: Vul uw e-mail in en verzin een wachtwoord (zie afbeelding 2)

Afbeelding 2

Stap 3: Vul de details over uw systeem in, om de registratie te voltooien. Als voorbeeld kunt u
afbeelding 3 aanhouden. Hieronder kan u nog wat aanvullende informatie vinden over een drietal
waardes die per systeem (kunnen) verschillen.
Systeem groote (kWp): Vul hier het totaalvermogen in kWp van uw systeem in.
Als voorbeeld: U heeft 8 panelen van 275 Wp, dan is uw totaalvermogen 2.200 Wp. Door deze waarde door 1000 te
delen, krijgt u de waarde kWp. In dit voorbeeld is het totaalvermogen 2.2 kWp
Energie tarief: Vul hier de prijs per kWh in die u normaal betaald.
In onze offerte zijn we uit gegaan van een landelijk gemiddelde van € 0.23
Datalogger S/N: vul hier het nummer in wat u op de eerste pagina heeft ingevuld.
Deze waarde staat op de linkerzijde (helemaal onderaan) van uw omvormer

Afbeelding 3

Stap 4: Als de registratie goed verlopen is, zal afbeelding 4 verschijnen. Druk OK om terug te keren
naar de startpagina van de website.

Afbeelding 4
Log vervolgens in met uw e-mail adres en wachtwoord. Na enkele minuten zal de omvormer
verbinding maken met uw account en data gaan aanvullen. De omvormer zal om de 5 minuten
haar stand doorgeven, waardoor grafieken aangemaakt worden. Ook kunt u zien wat u in totaal
opgewekt en bespaard heeft.

