Chint logger installatie leaflet
Eerst een aantal veiligheidsinstructies lees dit eerst goed.
Zorg ervoor dat de omvormer is uitgeschakeld voordat u de logger installeert.
FuturePower4All is niet verantwoordelijk voor enige schade aan bestaande omvormers gemaakt door
de gebruiker. Om te voorkomen dat er gedurende installatie een electrische stroom gaat lopen moet U ervoor
zorgen dat alle spanning van de omvormer is los geschakeld.
Let op ESD (Electrical Static Discharge).
Om ervoor te zorgen dat ESD geen invloed heeft op uw logger, dient u ervoor te zorgen dat u tijdens de
installatie zelf geaard bent. Hierdoor kan dan geen statische elektriciteit overdracht plaatsvinden.
Zorg ervoor dat de logger niet bloot staat aan regen.
Zorg dat de logger niet wordt blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
Indien u twijfelt lees dan eerst de logger handleiding voordat u begint.
Deze gebruiker handleiding bevat belangrijke beveiliging en installatie informatie.
Om de handleiding te kunnen lezen ga naar www.fp4all.org.
Log hier in met uw email adres en wachtwoord zoals achter in dit document staat beschreven.
Om de handleiding te openen ga daarna naar het top menu en dan “Documents” .

Als u problemen ondervind kijk dan eerst in de handleiding voordat u contact opneemt met de leverancier.

Installatie van uw logger kaart in de Chint omvormer.
(1)

Maak uw omvormer klaar.

(2)
(3)

Zet de DC Switch op de uit stand.
Verwijder, aan de onderkant van uw omvormer, de rood gemarkeerde schroeven van de RS485
afdekkap of verwijder de RS485 interface onder het kapje met 4 schroefjes.

(4)

Plaats daarna de logger kaart in het RS485 slot van de Chint.

Let goed op dat u de logger op de juiste manier in de omvormer zet.
Het is van belang dat de logger op de manier zoals op de foto hieronder geïnstalleerd wordt.
Plaatst u de logger print andersom dan kan het zijn dat deze beschadigd wordt. Dit zal dan niet vallen
onder de afgegeven garantie, maar zal aangemerkt worden als een installatie fout.
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Kortste afstand !!

(5) Plaats de meegeleverde afdekplaat en schroef deze met originele Chint schroeven vast.

(6) Plaats de Ethernet kabel en maak de verbinding met uw netwerk of plug een USB geheugen
stick in de USB connector. Hebt u niet direct een netwerkverbinding in de buurt kijk dan even in
hoofdstuk 6.2 van de handleiding voor een mogelijke oplossing.
Sluit nooit een extern apparaat, buiten een memory stick, aan op de USB connector.
Om problemen te voorkomen met een USB memory stick, dient de gebruiker ervoor te zorgen
dat de omvormer uitgeschakeld is voordat de USB memory stick installeert of weggehaald. Indien na
opstarten van de omvormer de logger geen informatie wegschrijft naar de memory stick, schakel dan
de omvormer uit en start de omvormer hierna weer op om een juiste opstart cyclus te creëren.
Wanneer de gebruiker de USB memory stick uit de omvormer wil halen dan mag deze memory
stick niet operationeel zijn (de LED van USB memory stick mag niet knipperen).

(7) Installatie is nu klaar.

Check de directe werking van uw logger met PC of laptop.
Om de werking van de logger te controleren tikt u in uw internet browser adres in http://pvlogger.
U komt dan in het scherm van de lokale web server van de logger.
Uw logger zal automatisch een IP nummer krijgen toegewezen vanuit u router.
Om de logger eenvoudig te kunnen detecteren op uw netwerk kunt u ook het JAVA programma
downloaden, vanuit uw gebruikers account op www.fp4all.org, vanuit de tab “Downloads”.

Kopieer het programma naar uw DESKTOP scherm en dubbelklik op het icoontje. Er
verschijnt een scherm zoals hieronder “Microchip TCPIP Discoverer” en dan klikt u één
maal op het IP adres wat staat aangegeven.
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Let ook op de beveiliging en firewall. Deze moet normaal (Medium) of lager staan.

Dan komt u in het opstart scherm van de logger. (Zie hieronder)

Indien u de PC of laptop rechtstreeks aan de logger aansluit ZONDER een router, switch of netwerk
dan kunt u de logger vinden met http://pvlogger onder het IP nummer 169.254.1.1
De opzet en functies van dit gedeelte worden beschreven in de handleiding.
De opzet is zo gemaakt dat door de tekst in de schermen het duidelijk is wat er dient te gebeuren.
De gebruikers naam en wachtwoord voor het zetten van de verschillende setup functies in de
webserver is:
User name : admin
Password :
fp4all
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Hoe de logging website www.fp4all.org te gebruiken
Zie voor registratie het speciaal meegeleverde leaflet in de doos.
De opzet en functies van www.fp4all.org worden beschreven in de gebruiker handleiding en is te vinden
onder uw account en dan onder tab “Documents”.
Wilt u de weergave van uw zonnesysteem volgen ga dan naar www.fp4all.org .

De registratie procedure staat beschreven in leaflet “fp4all.org-registratie-en-account-NL.pdf” en
zit als papieren versie bij uw installatie pakket in verpakt.
Bij problemen kunt u een email sturen naar info@fp4all.com en zullen wij u proberen te helpen.

Veel plezier met uw FP4All-logger.
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