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άλλες ονομασίες, προστατεύονται νομικά ακόμα και
χωρίς να διαθέτουν ιδιαίτερη επισήμανση (π.χ. ως μάρκες). Η KOSTAL Solar E
 lectric GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη ή εγγύηση για την ελεύθερη χρήση τους. Η
συγκέντρωση των εικόνων και η σύνταξη των κειμένων
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν
αποκλείονται τυχόν λάθη. Δεν παρέχεται εγγύηση για τη
σύνθεση των πληροφοριών.
Πληροφορίες ίσης μεταχείρισης
ΗK
 OSTAL Solar E
 lectric GmbH έχει επίγνωση της σημασίας της γλώσσας αναφορικά με την ίση μεταχείριση
γυναικών και ανδρών και προσπαθεί συνεχώς να ανταποκρίνεται σε αυτό το σκεπτικό. Ωστόσο, η γενική εφαρμογή των μεικτών διατυπώσεων (θηλυκό/αρσενικό) έχει
παραληφθεί για λόγους καλύτερης ανάγνωσης.
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Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της φωτομηχανικής αναπαραγωγής και της αποθήκευσης σε ηλεκτρονικά μέσα, παραμένουν αποκλειστικά στην K
 OSTAL Solar
Electric GmbH. Δεν επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση
ούτε η αναπαραγωγή των κειμένων, των απεικονιζόμενων
μοντέλων, των εικόνων και των φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το προϊόν. Δεν επιτρέπεται ούτε
η ολική ούτε η μερική αναπαραγωγή και αποθήκευση των
οδηγιών ή η μεταφορά, η αναπαραγωγή και η μετάφραση
των οδηγιών, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιουδήποτε μέσου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το KOSTAL Smart
Energy Meter (KSEM) της KOSTAL Solar E
 lectric GmbH!
Σας ευχόμαστε να απολαμβάνετε πάντοτε υψηλές
ενεργειακές αποδόσεις με τη φωτοβολταϊκή σας
εγκατάσταση.
Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλώς
καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
n

Γερμανία και άλλες χώρες 1
+49 (0)761 477 44 - 222

n

Ελβετία
+41 32 5800 225

n

Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο
+33 16138 4117

n

Ελλάδα
+30 2310 477 555

n

Ιταλία
+39 011 97 82 420

n

Ισπανία, Πορτογαλία2
+34 961 824 927

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Γλώσσα: Γερμανικά, αγγλικά
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Γλώσσα: Ισπανικά, αγγλικά
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1.1 Προβλεπόμενη χρήση
Το KOSTAL Smart Energy Meter είναι μια συσκευή μέτρησης που εξακριβώνει ηλεκτρικές τιμές μέτρησης και
τις καθιστά διαθέσιμες στον αντιστροφέα μέσω LAN ή
RS485. Πρόκειται για έναν μετρητή ενεργούς ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 2004/22/ΕΚ
(MID), και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Τα δεδομένα που συλλέγει το KOSTAL Smart Energy
Meter σχετικά με την παραγωγή ενέργειας της εγκατάστασής σας μπορεί να αποκλίνουν από τα δεδομένα του
κύριου μετρητή ενέργειας.
Το KOSTAL Smart Energy Meter επιτρέπεται να συνδέεται
ανάλογα με την ταξινόμησή του στην κατηγορία υπέρτασης III αποκλειστικά στην πλακέτα υπο-κατανομής ή στην
πλακέτα κατανομής ηλεκτρικού κυκλώματος στην πλευρά
καταναλωτών μετά τον μετρητή ενέργειας της επιχείρησης ηλεκτρισμού και είναι κατάλληλο αποκλειστικά για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Το KOSTAL Smart Energy Meter επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Τοποθετείτε το KOSTAL
Smart Energy Meter μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των
τεκμηριώσεων που συνοδεύουν το προϊόν.
Μια άλλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή
τραυματισμούς. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η
μετατροπή του προϊόντος μαζί με το λογισμικό ή η ενσωμάτωση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται ρητά και δεν
διανέμονται από την KOSTAL Solar Electric GmbH για
αυτό το προϊόν. Κάθε άλλη χρήση του προϊόντος που διαφέρει από αυτήν που περιγράφεται στην προβλεπόμενη
χρήση ισχύει ως μη προβλεπόμενη.
Απαγορεύονται οι μη επιτρεπόμενες μετατροπές, μετασκευές ή επισκευές, καθώς και το άνοιγμα του προϊόντος.
Οι οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν είναι σημαντικό
κομμάτι του προϊόντος και πρέπει να τις διαβάζετε, να τις
τηρείτε και να φυλάσσονται πάντα σε προσβάσιμο σημείο
οποιαδήποτε στιγμή.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Αποκλεισμός ευθύνης
Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαφορετική ή πρόσθετη
χρήση από αυτήν που περιγράφεται στο κεφάλαιο
«Προβλεπόμενη χρήση». Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες προκύπτουσες βλάβες σε περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης. Οι τροποποιήσεις στον μετρητή ενέργειας απαγορεύονται. Ο
μετρητής ενέργειας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
αν βρίσκεται σε άριστη τεχνική και λειτουργικά ασφαλή
κατάσταση. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη χρήση της
συσκευής έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης και της γενικής ευθύνης του κατασκευαστή.
Το άνοιγμα της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται
από ηλεκτρολόγο (κατά το DIN VDE 1000-10, τον κανονισμό πρόληψης ατυχημάτων BGV A3 ή διεθνή συγκρίσιμα πρότυπα), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση
των ισχυόντων προτύπων και κανονισμών.
Οι εργασίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το δίκτυο
τροφοδοσίας ρεύματος της επιχείρησης ηλεκτρισμού
στην τοποθεσία της τροφοδοσίας ηλιακής ενέργειας,
επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από ηλεκτρολόγους
που είναι εγκεκριμένοι από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Εδώ ανήκει, επίσης, η τροποποίηση των παραμέτρων
που έχουν προρυθμιστεί εργοστασιακά. Ο εγκαταστάτης πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς της επιχείρησης
ηλεκτρισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η εγκατάσταση, η συντήρηση και
οι επισκευές του K
 OSTAL Smart
Energy Meter επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από καταρτισμένους και εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
Οι ηλεκτρολόγοι είναι υπεύθυνοι
για την τήρηση και την εφαρμογή των ισχυόντων προτύπων και
κανονισμών. Οι εργασίες, οι οποίες
μπορεί να επηρεάσουν το δίκτυο
τροφοδοσίας ρεύματος της επιχείρησης ηλεκτρισμού στην τοποθεσία
της τροφοδοσίας ηλιακής ενέργειας, επιτρέπεται να διεξάγονται
μόνο από ηλεκτρολόγους που είναι
εγκεκριμένοι από την επιχείρηση
ηλεκτρισμού.
Εδώ ανήκει, επίσης, η τροποποίηση
των παραμέτρων που έχουν προρυθμιστεί εργοστασιακά.

Η αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων επιτρέπεται
μόνο σε εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων ή σε άτομα με τουλάχιστον ανάλογη ή μεγαλύτερη
κατάρτιση, όπως π.χ. σε τεχνικούς προϊστάμενους,
εξειδικευμένους τεχνικούς ή μηχανικούς. Όλες οι προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται πάντα.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα
Το παρόν προϊόν διαθέτει λογισμικό ανοικτού κώδικα
(Open source) που δημιουργήθηκε από τρίτους και
μεταξύ άλλων έχει λάβει άδεια GPL ή LGPL.
Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα και μια
λίστα με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα σχετικά κείμενα άδειας χρήσης,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα (Webserver) του KOSTAL
Κεφ. 4.5 στο σημείο "Άδειες
Smart Energy Meter
χρήσης".

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.2 Δηλώσεις συμμόρφωσης EΕ
ΗK
 OSTAL Solar Electric GmbH δηλώνει με την παρούσα ότι το KOSTAL Smart Energy Meter που
περιγράφεται σε αυτό το έντυπο συμφωνεί με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς
κανονισμούς των ακόλουθων αναφερόμενων Οδηγιών.
n

Οδηγία 2014/30/ΕΕ
(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ΗΜΣ)

n

Οδηγία 2014/35/ΕΕ
(διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός
ορισμένων ορίων τάσης - εν συντομία: Οδηγία χαμηλής τάσης)

n

Οδηγία 2011/65/ΕΕ
(RoHS) για περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Την αναλυτική δήλωση συμμόρφωσης EΕ θα βρείτε στην περιοχή στοιχείων λήψης:
www.kostal-solar-electric.com > Λήψη αρχείων > Πρόσθετος εξοπλισμός > KOSTAL Smart Energy
Meter > Χώρα > Πιστοποιητικά

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.3 Υποδείξεις για τις οδηγίες
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση και τη λειτουργία του KOSTAL Smart
Energy Meter. Δώστε ιδιαίτερα προσοχή στις υποδείξεις
για την ασφαλή χρήση. Η KOSTAL Solar E
 lectric GmbH
δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών.
Αυτές οι οδηγίες αποτελούν τμήμα του προϊόντος.
Ισχύουν αποκλειστικά για το KOSTAL Smart Energy
Meter της εταιρείας K
 OSTAL Solar E
 lectric GmbH.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και παραδώστε τις στον
επόμενο χρήστη σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου
εγκατάστασης.
Τόσο ο εγκαταστάτης, όσο και ο χρήστης θα πρέπει
πάντα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις οδηγίες. Ο
εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με αυτές
τις οδηγίες και να τις τηρεί.
Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών
για το προϊόν σας στη σελίδα λήψης αρχείων της ιστοσελίδας μας www.kostal-solar-electric.com.

Σε ποιους απευθύνονται οι οδηγίες
Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε καταρτισμένους και
εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή
του KOSTAL Smart Energy Meter.
Πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την ασφάλειά σας ή
την ασφάλεια της συσκευής, επισημαίνονται ιδιαίτερα.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Περιήγηση στις οδηγίες
Για εύκολη περιήγηση σε αυτές τις οδηγίες, υπάρχουν
σημεία με δυνατότητα απευθείας επιλογής και μετάβασης με ένα κλικ.
Ένα από αυτά είναι η γραμμή περιήγησης στην κεφαλίδα κάθε σελίδας. Με κλικ στις επιλογές της γραμμής
περιήγησης, μεταβαίνετε στις σελίδες επισκόπησης των
επιμέρους κεφαλαίων.
Παρόμοιο χειρισμό επιτρέπουν και οι σελίδες επισκόπησης περιεχομένων: Από τη σελίδα επισκόπησης των
περιεχομένων του εκάστοτε κεφαλαίου μεταβαίνετε με
κλικ στην επιλεγμένη ενότητα του κεφαλαίου.

Εικ. 1: Περιήγηση στις οδηγίες
1
2
3

Επιλογή του κύριου πίνακα περιεχομένων
Γραμμή περιήγησης
Περιεχόμενα κεφαλαίου

Με κλικ στις παραπομπές που περιέχουν οι οδηγίες,
μπορείτε να μεταβείτε στα σχετικά σημεία αναφοράς
του κειμένου.
Κεφ. 1
Εικ. 1, θέση 2
Εικ. 2: Παραδείγματα παραπομπών

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.4 Υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες

Installation
Install a line circuit breaker into the mains cable
between the inverter and the feed meter to
secure it against overcurrent.

Risk of death due to electrical
shock and discharge!

In countries in which a second PE connection
is prescribed, connect this at the marked place
on the housing.

De-energise the device,
secure it against being
restarted and wait five
minutes so that the capacitors can discharge.

DANGER

Connecting AC-side
Connect the wires of the mains cable to the
AC terminal in accordance with the labelling.

For connection with a computer or with a
computer network. Connect several inverters
to a network for data retrieval.

IMPORTANT NOTE
To connect the AC cables,
the inverter is equipped with
spring-loaded terminal strips.

INFO
For connection with a
computer, an Ethernet cable
of category 6 is to be used.

Εικ. 3: Υποδείξεις ασφάλειας σε αυτές τις οδηγίες
1
2
3
4

Σύμβολο υπόδειξης στις οδηγίες
Προειδοποίηση
Ενημερωτική υπόδειξη
Άλλες υποδείξεις

Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν διάφορες υποδείξεις.
Οι υποδείξεις αυτές διακρίνονται σε προειδοποιήσεις και
σε ενημερωτικές υποδείξεις. Όλες οι υποδείξεις επισημαίνονται με ένα σύμβολο στη γραμμή κειμένου.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Προειδοποιήσεις
Οι προειδοποιήσεις επισημαίνουν πιθανούς κινδύνους
σωματικών βλαβών και θανάτου. Μπορεί να προκύψουν
σοβαρές σωματικές βλάβες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο
τη ζωή ατόμων.
Κάθε προειδοποίηση αποτελείται από τα ακόλουθα
στοιχεία:

DANGER
Risk of death due to electrical shock
and discharge!
De-energise the device, secure it
against being restarted and wait five
minutes so that the capacitors can
discharge.
Εικ. 4: Δομή των προειδοποιήσεων
1
2
3
4

Προειδοποιητικό σύμβολο
Χαρακτηρισμός
Είδος κινδύνου
Αντιμετώπιση

Προειδοποιητικά σύμβολα

Κίνδυνος
Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική
εκφόρτιση

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Χαρακτηρισμοί
Οι χαρακτηρισμοί δηλώνουν τη βαρύτητα του κινδύνου.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Επισημαίνει έναν άμεσο κίνδυνο υψηλής επικινδυνότητας
που, αν δεν αποφευχθεί, συνεπάγεται σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο μέτριας επικινδυνότητας που,
αν δεν αποφευχθεί, συνεπάγεται σοβαρές σωματικές
βλάβες ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο χαμηλής επικινδυνότητας που,
αν δεν αποφευχθεί, συνεπάγεται ελαφρές ή μέτριες
σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

Ενημερωτικές υποδείξεις
Οι ενημερωτικές υποδείξεις περιλαμβάνουν σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του μετρητή ενέργειας. Όλες οι ενημερωτικές
υποδείξεις πρέπει να τηρούνται πάντα. Επιπλέον, οι
ενημερωτικές υποδείξεις επισημαίνουν ότι σε περίπτωση
μη τήρησης μπορεί να προκύψουν υλικές ζημιές ή οικονομικές απώλειες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ
Η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η
συντήρηση και οι επισκευές του
μετρητή ενέργειας επιτρέπεται
να διενεργούνται μόνο από καταρτισμένους και εξειδικευμένους
τεχνικούς.
Εικ. 5: Παράδειγμα ενημερωτικής υπόδειξης
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Σύμβολα στις ενημερωτικές υποδείξεις

Σημαντική πληροφορία

Πιθανότητα υλικών ζημιών

Άλλες υποδείξεις
Περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή συμβουλές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Αυτή είναι μια πρόσθετη πληροφορία.
Εικ. 6: Παράδειγμα ενημερωτικής υπόδειξης

Σύμβολα στις λοιπές υποδείξεις

Πληροφορία ή συμβουλή

Μεγεθυμένη προβολή
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1.5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα
Σύμβολο

Ερμηνεία

1., 2., 3. ...

Διαδοχικά βήματα μιας
οδηγίας χειρισμού

P

Επίδραση μιας οδηγίας χειρισμού

H

Τελικό αποτέλεσμα μιας οδηγίας χειρισμού

Æ

Παραπομπή σε άλλα σημεία των οδηγιών ή σε
άλλα έντυπα

n

Λίστα

Πίν. 1: Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και εικονίδια

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες
Συντομογραφία

Επεξήγηση

Πίν.

Πίνακας

Εικ.

Εικόνα

Θέση

Θέση

Κεφ.

Κεφάλαιο
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1.6 Επισημάνσεις στον μετρητή ενέργειας

Στο περίβλημα του μετρητή ενέργειας έχουν τοποθετηθεί πινακίδες και επισημάνσεις. Αυτές οι πινακίδες και οι
επισημάνσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να
αφαιρεθούν.
Σύμβολο

Επεξήγηση
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις

Περίβλημα με προστατευτική μόνωση (κατηγορία
προστασίας II).
Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά
απορρίμματα.
Τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τη
διάθεση απορριμάτων
Σήμα CE
Το προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις
της ΕΕ
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2.1 Χρήση του KOSTAL Smart Energy Meter
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) είναι μια
συσκευή μέτρησης που εξακριβώνει ηλεκτρικές τιμές
μέτρησης στο σημείο σύνδεσης δικτύου και τις καθιστά
διαθέσιμες μέσω LAN ή RS485. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορους Φ/Β αντιστροφείς
KOSTAL και συσσωρευτές.
Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι εξής αντιστροφείς:
n

PLENTICORE plus

n

PLENTICORE BI

n

PIKO IQ

n

PIKO MP plus

n

PIKO 4.2-20

n

PIKO CI

n

PIKO EPC

Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το
KOSTAL Smart Energy Meter για τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμογών:
n

Ανάγνωση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου

n

Απορρύθμιση ισχύος των αντιστροφέων έως σε 0 W

n

Για την ομαδική διασύνδεση (swarm) διαφόρων Φ/Β
εγκαταστάσεων στο ίδιο δίκτυο κατοικίας απαιτείται
μόνο ένα K
 OSTAL Smart Energy Meter στο σημείο
σύνδεσης δικτύου

n

Στο P
 IKO MP plus με συσσωρευτή, τη διαχείριση
συσσωρευτή, η οποία ελέγχει τη ρύθμιση φόρτισης/
αποφόρτισης του συσσωρευτή, αναλαμβάνει το
KOSTAL Smart Energy Meter

n

Αποστολή των δεδομένων κατανάλωσης στο
KOSTAL Solar Portal

11 / 2020 © 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

20

Περιγραφή συσκευής και συστήματος

1

2

3

4

5

2.2 Το KOSTAL Smart Energy Meter

Εικ. 7: Μετρητής ενέργειας
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Είσοδοι εξωτερικού αγωγού L1, L2, L3
Ουδέτερος αγωγός N
2 συνδέσεις LAN
Σύνδεση RS485 (A)
προ-διαμορφωμένη για PIKO IQ/PLENTICORE
Σύνδεση RS485 (B)
προδιαμορφωμένη για PIKO MP plus
Έξοδοι εξωτερικού αγωγού L1, L2, L3
LED κατάστασης
LED δικτύου
LED αισθητήρα για δίαυλο RS485
Πλήκτρο επαναφοράς
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2.3 Καταστάσεις LED
Οι LED ενημερώνουν τον χρήστη σχετικά με την κατάσταση του K
 OSTAL Smart Energy Meter.

LED σειριακού διαύλου

LED δικτύου

LED κατάστασης

Εμφανίζονται οι παρακάτω καταστάσεις:
Χρώμα

Κατάσταση

Πορτοκαλί

Ενεργό (<10 s)

Πράσινο

Αναβοσβήνει
αργά

Περιγραφή
Εκκίνηση συσκευής

Πράσινο

Ενεργό

Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία

Πράσινο

Αναβοσβήνει
γρήγορα

Υλικολογισμικό - Ενεργή ενημέρωση

Κόκκινο

Ενεργό

Κόκκινο

Αναβοσβήνει

Πορτοκαλί

Ενεργό (>10 s)

Πορτοκαλί

Αναβοσβήνει 2
φορές

Επιβεβαίωση για την επαναφορά των
ρυθμίσεων δικτύου ή του κωδικού της
διασύνδεσης Web μέσω του πλήκτρου
επαναφοράς

Χρώμα

Κατάσταση

Περιγραφή

-

Απενεργοποίηση

Καμία σύνδεση

Πράσινο

Ενεργό

Δημιουργείται σύνδεση δικτύου

Πράσινο

Αναβοσβήνει

Η σύνδεση δικτύου είναι ενεργή

Χρώμα

Κατάσταση

Περιγραφή

-

Απενεργοποίηση

Καμία σύνδεση

Πράσινο

Αναβοσβήνει
γρήγορα

Σύνδεση ενεργή

Πράσινο

Αναβοσβήνει
αργά

Διαδικασία σάρωσης ενεργή

Κόκκινο

Ενεργό

Σφάλμα - Υπερφόρτωση στην έξοδο
9 V VCC

Πορτοκαλί

Αναβοσβήνει

Σφάλμα - Ο σταθμός προορισμού δεν
αποκρίνεται

Σφάλμα - βλέπε ενότητα "Αναζήτηση
σφάλματος"
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2.4 Λειτουργίες
Καταγραφή οικιακής κατανάλωσης
Με τη χρήση του K
 OSTAL Smart Energy Meter, ο αντιστροφέας μπορεί να παρακολουθεί 24 ώρες και να
ελέγχει ιδανικά τη ροή ενέργειας στο σπίτι.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο αντιστροφέας αναλαμβάνει
κατά προτεραιότητα τον έλεγχο. Η παραγόμενη Φ/Β
ενέργεια στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται πρώτα
για την ιδιοκατανάλωση (όπως π.χ. φως, πλυντήριο ή
τηλεόραση). Μόνο αφού καλυφθεί η ιδιοκατανάλωση
μπορεί η επιπλέον παραγόμενη ενέργεια να αποθηκευτεί
σε έναν συσσωρευτή ή να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο
ηλεκτρικό δίκτυο.
n

Καταγραφή της οικιακής κατανάλωσης με μετρητή
ενέργειας (Modbus RTU)

n

24 ώρες μέτρηση

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
Με την ομαδική διασύνδεση (swarm), διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο κατοικίας.
Με το K
 OSTAL Smart Energy Meter, το οποίο εγκαθίσταται στο σημείο σύνδεσης δικτύου, υπάρχει πλέον
η δυνατότητα μέτρησης της ροής ενέργειας όλων των
Φ/Β αντιστροφέων KOSTAL που υπάρχουν στο δίκτυο
της κατοικίας καθώς και η δυνατότητα ρύθμισής τους
με το K
 OSTAL Smart Energy Meter μέσω πληροφοριών
ελέγχου, π.χ. για περιορισμό της ισχύος ώστε να μειώνεται η τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Το
πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απαιτείται
μόνο ένας μετρητής ενέργειας για όλους τους Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο δίκτυο της κατοικίας.
n

Ταυτόχρονη απορρύθμιση ισχύος διαφόρων Φ/Β
αντιστροφέων KOSTAL στο ίδιο δίκτυο κατοικίας

n

Μείωση κόστους χάρη στη χρήση ενός μόνο μετρητή
ενέργειας
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Διαχείριση συσσωρευτή στο P
 IKO MP
plus με συνδεδεμένο συσσωρευτή
Το PIKO MP plus δεν έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει
το ίδιο έναν συνδεδεμένο συσσωρευτή. Σε αυτή την
περίπτωση, το PIKO MP plus χρειάζεται επιπλέον το
KOSTAL Smart Energy Meter και έναν κωδικό ενεργοποίησης συσσωρευτή, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε
από το διαδικτυακό κατάστημα KOSTAL Solar Webshop.
Με αυτόν τον τρόπο, το KOSTAL Smart Energy Meter
αναλαμβάνει τη διαχείριση συσσωρευτή και στέλνει
σχετικές πληροφορίες ελέγχου στο PIKO MP plus.

Επικοινωνία μεταξύ
Φ/Β αντιστροφέων K
 OSTAL και
KOSTAL Smart Energy Meter
Το KOSTAL Smart Energy Meter διαθέτει διάφορες
διεπαφές επικοινωνίας, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση σε άλλους Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL,
αισθητήρες ή μια σύνδεση στο διαδίκτυο.
n

LAN
Το KOSTAL Smart Energy Meter συνδέεται μέσω
LAN στο δίκτυο της κατοικίας, εξασφαλίζοντας κατά
αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε άλλους αντιστροφείς
ή στο διαδίκτυο και στην πύλη Φ/Β συστημάτων.

n

RS485/Modbus (RTU)
Στη διεπαφή Modbus γίνεται η σύνδεση αντιστροφέων ή άλλων εγκεκριμένων από την KOSTAL Solar
Electric συσκευών, μέσω των οποίων γίνεται μετάδοση πληροφοριών ή εντολών ελέγχου.
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Webserver
Ο Webserver είναι μια εικονική διεπαφή (απεικόνιση
στο πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. Firefox, Edge, Internet
Explorer ή Google Chrome) για την προσπέλαση και τη
διαμόρφωση του KOSTAL Smart Energy Meter.
Ο Webserver παρέχει τις εξής λειτουργίες:
n

Σύνδεση στον μετρητή ενέργειας

n

Ανάκτηση της κατάστασης

n

Τρέχουσες τιμές απόδοσης/τιμές κατανάλωσης

n

Διαμόρφωση του KOSTAL Smart Energy Meter
(π.χ. ενημέρωση λογισμικού, ενεργοποίηση επιλογών, σύνδεση Φ/Β εγκαταστάσεων για την ομαδική
διασύνδεση (swarm) κ.λπ.)

n

RS485/Modbus (RTU)
Στη διεπαφή Modbus γίνεται η σύνδεση αντιστροφέων, συσσωρευτών ή άλλων εγκεκριμένων από την
KOSTAL Solar E
 lectric συσκευών, μέσω των οποίων
γίνεται μετάδοση πληροφοριών ή εντολών ελέγχου.

n

Έγκριση πρόσθετων επιλογών
Με αυτή τη λειτουργία (μπορείτε να τη βρείτε μέσω
του μενού Αντιστροφέας > Κωδικός ενεργοποίησης)
μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετες επιλογές.
Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται π.χ. η έγκριση της
διαχείρισης συσσωρευτή στο K
 OSTAL Smart Energy
Meter για σύνδεση ενός συσσωρευτή στο PIKO MP
plus.

n

Άνοιγμα αρχείου καταγραφής σφαλμάτων

n

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα
και τη διαμόρφωση

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο
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Ιστορικό λειτουργίας
Στο KOSTAL Smart Energy Meter υπάρχει ενσωματωμένο
ένα ιστορικό λειτουργίας. Το ιστορικό λειτουργίας λειτουργεί ως μνήμη, στην οποία συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται οι πληροφορίες σφαλμάτων. Αυτές απαιτούνται για τη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση σφάλματος.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο

Κεφ. 5.3

KOSTAL Solar Portal
Το KOSTAL Solar Portal προστατεύει την επένδυσή σας
στη Φ/Β εγκατάσταση από απώλεια εσόδων, π.χ. με
άμεση ειδοποίηση μέσω email σε περίπτωση συμβάντος.
Η εγγραφή στο K
 OSTAL Solar Portal γίνεται χωρίς χρέωση στον ιστότοπο www.kostal-solar-portal.com.
Διαθέσιμες λειτουργίες:
n

Πρόσβαση στο Portal από οποιοδήποτε σημείο του
κόσμου μέσω του διαδικτύου

n

Γραφική απεικόνιση των δεδομένων ισχύος και
απόδοσης

n

Οπτικοποίηση και δεδομένα αισθητήρων για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης

n

Ειδοποίηση με email σε περίπτωση συμβάντων

n

Εξαγωγή δεδομένων

n

Αξιολόγηση αισθητήρων

n

Ένδειξη και τεκμηρίωση μιας ενδεχόμενης μείωσης
της ωφέλιμης ισχύος από τον φορέα εκμετάλλευσης
δικτύου

n

Αποθήκευση του ιστορικού λειτουργίας για μακροχρόνια και ασφαλή εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας www.kostal-solar-electric.com
στην ενότητα Προϊόντα > Εργαλεία και λογισμικό >
Εποπτεία.
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3.1 Το KSEM με το P
 LENTICORE plus
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε συνδυασμό με το P
 LENTICORE plus να χρησιμοποιηθεί με
τις παρακάτω παραλλαγές.
n

24ωρη μέτρηση φορτίου/παραγωγής
(μέτρηση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου)

n

Αποθήκευση ενέργειας DC (από τη δική σας Φ/Β
εγκατάσταση)

n

Δυνατότητα αποθήκευσης από πηγές ενέργειας AC
(π.χ. από Φ/Β εγκαταστάσεις, εγκατάσταση αιολικής
ενέργειας, μονάδα ολικής ενέργειας)

n

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
(Διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο ίδιο δίκτυο
κατοικίας, για το οποίο απαιτείται μόνο ένα K
 OSTAL
Κεφ. 3.7
Smart Energy Meter).

n

Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος

n

Παροχή δεδομένων μετρήσεων σε λειτουργία συσσωρευτή σε συνδυασμό με το P
 LENTICORE plus
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B
A
GND
VCC

PLENTICORE plus - Μέτρηση φορτίου/παραγωγής

A

B

M

RS485 (A) 4 3 2 1
RS485
(Modbus)

S

A B GND
X452

LAN

X601

RS485
Modbus

L1

L2

LAN

L3
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Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στις εικόνες για την οικιακή κατανάλωση (θέση 1) ή στο
σημείο σύνδεσης δικτύου (θέση 2) στο δίκτυο της
κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η θέση τοποθέτησης του KOSTAL
Smart Energy Meter ρυθμίζεται στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση του αντιστροφέα στο
KOSTAL Smart Energy Meter, καθώς αυτός είναι
προ-διαμορφωμένος εργοστασιακά για τη διεπαφή
Modbus RTU RS485 (A).
Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.
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3. Επιλογή του PIKO IQ/PLENTICORE στην αναπτυσ-

σόμενη λίστα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO IQ / PLENTICORE

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

38400

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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 LENTICORE plus - Πρόσθετες δυνατότητες αποP
θήκευσης από πηγές ενέργειας AC
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Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στην εικόνα, στο σημείο σύνδεσης δικτύου (θέση 2) στο
δίκτυο της κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η θέση τοποθέτησης του KOSTAL
Smart Energy Meter ρυθμίζεται στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση του αντιστροφέα στο
KOSTAL Smart Energy Meter, καθώς αυτός είναι
προ-διαμορφωμένος ως προεπιλογή για τη διεπαφή
Modbus RTU RS485 (A).
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Στον αντιστροφέα πρέπει στη διαδρομή Μενού συντήρησης > Σύστημα διαχείρισης ενέργειας, να ενεργοποιηθεί η επιλογή "Αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας AC
από τοπική παραγωγή ρεύματος".
Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα. Η ρύθμιση στον
αντιστροφέα είναι δυνατή μόνο μετά
τη σύνδεση ως εγκαταστάτης.

1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.
3. Επιλογή του PIKO IQ/PLENTICORE στην αναπτυσ-

σόμενη λίστα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO IQ / PLENTICORE

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

38400

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
5. Στον αντιστροφέα στη διαδρομή Μενού συντήρησης

> Σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ενεργοποιήστε την
επιλογή "Αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας AC
από τοπική παραγωγή ρεύματος".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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3.2 Το KSEM με το P
 LENTICORE BI
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε συνδυασμό με το P
 LENTICORE BI να χρησιμοποιηθεί με τις
παρακάτω παραλλαγές.
n

Δυνατότητα αποθήκευσης από πηγές ενέργειας AC
(π.χ. από Φ/Β εγκαταστάσεις, εγκατάσταση αιολικής
ενέργειας, μονάδα ολικής ενέργειας)

n

Διαθεσιμότητα δεδομένων μετρήσεων
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PLENTICORE BI - Δυνατότητες αποθήκευσης από πηγές ενέργειας AC

LAN
B

M

B
A
GND
VCC

S

A

4 3 2 1 RS485 (A)

X601

A B GND
RS485
X452
(Modbus)

RS485
Modbus

LAN

L1

L2

L3

Smart Energy Meter
LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στην εικόνα, στο σημείο σύνδεσης δικτύου (θέση 2) στο
δίκτυο της κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση του αντιστροφέα στο
KOSTAL Smart Energy Meter, καθώς αυτός είναι
προ-διαμορφωμένος ως προεπιλογή για τη διεπαφή
Modbus RTU RS485 (A).
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Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.
3. Επιλογή του PIKO IQ/PLENTICORE στην αναπτυσ-

σόμενη λίστα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO IQ / PLENTICORE

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

38400

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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3.3 Το KSEM με το PIKO IQ
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε συνδυασμό με το PIKO IQ να χρησιμοποιηθεί με τις παρακάτω παραλλαγές.
n

24ωρη μέτρηση φορτίου/παραγωγής
(μέτρηση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου)

n

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
(Διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο ίδιο δίκτυο
κατοικίας, για το οποίο απαιτείται μόνο ένα K
 OSTAL
Κεφ. 3.7
Smart Energy Meter)

n

Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος
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Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στις εικόνες για την οικιακή κατανάλωση (θέση 1) ή στο
σημείο σύνδεσης δικτύου (θέση 2) στο δίκτυο της
κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η θέση του KOSTAL Smart Energy
Meter ρυθμίζεται στον αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση του αντιστροφέα στο
KOSTAL Smart Energy Meter, καθώς αυτός είναι
προ-διαμορφωμένος εργοστασιακά για τη διεπαφή
Modbus RTU RS485 (A).
Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.
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3. Επιλογή του PIKO IQ/PLENTICORE στην αναπτυσ-

σόμενη λίστα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO IQ / PLENTICORE

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

38400

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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3.4 Το KSEM με το P
 IKO MP plus
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε συνδυασμό με το P
 IKO MP plus να χρησιμοποιηθεί με τις
παρακάτω παραλλαγές.
n

24ωρη μέτρηση φορτίου/παραγωγής
(μέτρηση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου)

n

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
(Διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο ίδιο δίκτυο
κατοικίας, για το οποίο απαιτείται μόνο ένα K
 OSTAL
Κεφ. 3.7
Smart Energy Meter)

n

Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος

n

Έλεγχος (φόρτιση/αποφόρτιση) ενός συσσωρευτή
Σελίδα 45
που συνδέεται στο P
 IKO MP plus.

n

Διαθεσιμότητα δεδομένων μετρήσεων για τη λειτουργικότητα του συσσωρευτή.
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Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στις εικόνες για την οικιακή κατανάλωση (θέση 1) ή στο
σημείο σύνδεσης δικτύου (θέση 2) στο δίκτυο της
κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η θέση τοποθέτησης του KOSTAL
Smart Energy Meter ρυθμίζεται στον
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

Δεν απαιτείται διαμόρφωση του αντιστροφέα στο
KOSTAL Smart Energy Meter, καθώς αυτός είναι
προ-διαμορφωμένος εργοστασιακά για τη διεπαφή
Modbus RTU RS485 (B).
Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο

Ρυθμίσεις Modbus.
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3. Επιλογή του PIKO MP plus στην αναπτυσσόμενη

λίστα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 B

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO MP plus

Διεύθυνση Slave

247

Ρυθμός μετάδοσης

19200

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Άρτιο

Bit διακοπής

1

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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PIKO MP plus - Έλεγχος συσσωρευτή

B
A
GND
VCC

COM 1/RJ45
1 2 3 4 5 6 7 8

A B

4 3 2 1 RS485 (B)

GND

1 8

1 2 3 4 5 6 7 8

RS458-B
RS458-A

B
A
GND
VCC

87654321

BYD
HVM/HVS

4 3 2 1 RS485 (A)

A

1 2 3 4 5 6 7 8

B
B

RS485
Modbus

M

BM

S

S

LAN

DC-x

L1

L2

L3

Smart Energy Meter
LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στις εικόνες, στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο δίκτυο
της κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter RS485 (B).
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας RS485
μεταξύ του συσσωρευτή και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter RS485 (A).
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter, τον συσσωρευτή και τον αντιστροφέα
στο διαδίκτυο. Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον
αντιστροφέα ή τον συσσωρευτή μπορεί να συνδεθεί και
απευθείας στο KOSTAL Smart Energy Meter (λειτουργία
διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως master και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα και τον συσσωρευτή.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Με ενεργοποιημένη τη διαχείριση
συσσωρευτή στο KOSTAL Smart
Energy Meter, η θέση τοποθέτησης
του KOSTAL Smart Energy Meter
δεν μπορεί πλέον να ρυθμιστεί στο
PIKO MP plus. Είναι απολύτως
απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί το
KOSTAL Smart Energy Meter στο
σημείο σύνδεσης δικτύου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.
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Για τη ρύθμιση τηρήστε την παρακάτω σειρά
εγκατάστασης:
n

Απενεργοποίηση του αντιστροφέα μέσω του
διακόπτη DC

n

Απενεργοποίηση του συσσωρευτή μέσω του γενικού
διακόπτη

n

Ενεργοποίηση του συσσωρευτή μέσω του γενικού
διακόπτη

n

Ρύθμιση του αντιστροφέα και του συσσωρευτή στο
KOSTAL Smart Energy Meter

n

Ενεργοποίηση του αντιστροφέα μέσω του
διακόπτη DC

Στο KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να ρυθμιστεί το
PIKO MP plus και ο συσσωρευτής.
Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Στο PIKO MP plus πρέπει ο συσσω‑
ρευτής να αντιστοιχιστεί σε μία είσοδο
DC. Αυτό πραγματοποιείται στο
PIKO MP plus μέσω του στοιχείου με‑
νού Ρυθμίσεις > Συντήρηση > Είσοδοι
> DCx > Συσσωρευτής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Αν ο συσσωρευτής απενεργοποιηθεί
χειροκίνητα για κάποιους λόγους,
πρέπει να τηρηθεί η παρακάτω σειρά
ενεργοποίησης:
n Απενεργοποίηση αντιστροφέα
n Ενεργοποίηση συσσωρευτή
n Ενεργοποίηση αντιστροφέα

Κεφ. 4.3

2. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συσσωρευτής

στο P
 IKO MP plus, η σχετική λειτουργία πρέπει να
ενεργοποιηθεί στο K
 OSTAL Smart Energy Meter. Για
αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση
συσσωρευτή στο στοιχείο μενού Αντιστροφέας >
Κωδικός ενεργοποίησης.
3. Ως επόμενο βήμα, μπορούν να ρυθμιστούν οι

συσκευές. Εδώ θα πρέπει να προσπελάσετε το
στοιχείο μενού Αντιστροφέας > Συσκευές (διαχείριση
των χρησιμοποιούμενων αντιστροφέων).

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποί‑
ησης π.χ. για σύνδεση συσσωρευτή.
Θα πρέπει προηγουμένως να τον
προμηθευτείτε από το KOSTAL Solar
Webshop.
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4. Προσθέστε αντιστροφείς μέσω του συμβόλου

θετικού πρόσημου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Σειρά

Επιλέξτε το PIKO MP plus.

Τύπος

Επιλέξτε τον σχετικό τύπο /
κατηγορία ισχύος του
αντιστροφέα. Με αυτόν τον
τρόπο ρυθμίζεται αυτόματα η
μέγιστη ισχύς εξόδου AC του
αντιστροφέα.

Σειριακή διεπαφή

Επιλέξτε τη διεπαφή RS485,
μέσω της οποίας το P
 IKO MP
plus συνδέεται με το K
 OSTAL
Smart Energy Meter.

Λήξη χρόνου

Αποδοχή τυπικής τιμής.
Αυτή η τιμή πρέπει να ρυθμιστεί αναγκαστικά για κάθε
συνδεδεμένο αντιστροφέα.

Μέγιστη ισχύς εξόδου

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Οι προεκχωρημένες διεπαφές πρέπει
προηγουμένως να απενεργοποιη‑
θούν. Για αυτό θα πρέπει να επιλέξε‑
τε τη σχετική διεπαφή στην υπόδειξη
που εμφανίζεται.

Με την επιλογή του τύπου /
της κατηγορίας ισχύος του
αντιστροφέα ρυθμίζεται
αυτόματα η μέγιστη ισχύς
εξόδου του αντιστροφέα.
Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι
η μέγιστη ισχύς που μπορεί
να επιτύχει τεχνικά ο προς
διαμόρφωση αντιστροφέας.

Διαχείριση συσσωρευτή

Ενεργοποίηση της υποστήριξης συσσωρευτή.

Σειριακή διεπαφή
συσσωρευτή

Θα πρέπει να καταχωριστεί η διεπαφή RS485 του
KOSTAL Smart Energy Meter,
στην οποία έχει συνδεθεί το
καλώδιο επικοινωνίας του
συσσωρευτή.

Τύπος συσσωρευτή

Επιλέξτε τον τύπο συσσωρευτή, π.χ. BYD HVM ή
BYD HVS.

Αριθμός Φ/Β πλαισίων

Επιλέξτε τον αριθμό των Φ/Β
πλαισίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον συσσωρευτή.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Παράμετρος

Τιμή

Μέγ. SOC (κατάσταση
φόρτισης)

Ρυθμίστε τη μέγιστη κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή
(προεπιλεγμένη τιμή 100%).

Ελάχ. SOC (κατάσταση
φόρτισης)

Ρυθμίστε την ελάχιστη κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Σε αυτή την περίπτωση λάβετε υπόψη σας τα
στοιχεία του κατασκευαστή
του συσσωρευτή (προεπιλεγμένη τιμή 5%).

Ονομαστική ισχύς φόρτισης/
αποφόρτισης συσσωρευτή

Αυτή η τιμή ρυθμίζεται αυτόματα και δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Υπολογίζεται από
τον τύπο του συσσωρευτή
και τον αριθμό των Φ/Β
πλαισίων. Ωστόσο, μπορεί να
προσαρμοστεί εάν οι τιμές
δεν είναι κατάλληλες για τον
συσσωρευτή.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Διεύθυνση RS485

Καταχωρίστε τη διεύθυνση
RS485 του αντιστροφέα.
Πρέπει να είναι μοναδικό για
κάθε συσκευή και να μην
υπάρχει διπλά.

5. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο "OK".
H

Το PIKO MP plus και ο συσσωρευτής έχουν
ρυθμιστεί στο KOSTAL Smart Energy Meter.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Ρύθμιση ενός νέου συσσωρευτή με
ένα υπάρχον PIKO MP plus
Αν πρέπει να ρυθμιστεί μόνο ένας συσσωρευτής σε ένα
υπάρχον PIKO MP plus, αυτό πραγματοποιείται μέσω
του τύπου συσκευής του συσσωρευτή.
1. Προσθέστε τον συσσωρευτή μέσω του συμβόλου

θετικού πρόσημου.
Παράμετρος

Τιμή

Σειρά

Συσσωρευτής

Σύνδεση με αντιστροφέα

Επιλέξτε το PIKO MP plus,
με το οποίο συνδέεται ο
συσσωρευτής.

Σειριακή διεπαφή του
συσσωρευτή

Επιλέξτε τη διεπαφή RS485,
μέσω της οποίας ο συσσωρευτής συνδέεται με το K
 OSTAL
Smart Energy Meter.

Τύπος συσσωρευτή

Επιλέξτε τον τύπο συσσωρευτή,
π.χ. BYD HVM ή BYD HVS.

Αριθμός Φ/Β πλαισίων

Επιλέξτε τον αριθμό των Φ/Β
πλαισίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον συσσωρευτή.

Μέγ. SOC (κατάσταση
φόρτισης)

Ρυθμίστε τη μέγιστη κατάσταση
φόρτισης του συσσωρευτή
(προεπιλεγμένη τιμή 100%).

Ελάχ. SOC (κατάσταση
φόρτισης)

Ρυθμίστε την ελάχιστη κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Σε αυτή την περίπτωση
λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία
του κατασκευαστή του συσσωρευτή (προεπιλεγμένη τιμή 5%).

Αυτή η τιμή ρυθμίζεται αυτόματα και δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Υπολογίζεται από
τον τύπο του συσσωρευτή
Ονομαστική ισχύς φόρτισης/
και τον αριθμό των Φ/Β
αποφόρτισης συσσωρευτή
πλαισίων. Ωστόσο, μπορεί να
προσαρμοστεί εάν οι τιμές
δεν είναι κατάλληλες για τον
συσσωρευτή.

2. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο "OK".
H

Ο συσσωρευτής έχει ρυθμιστεί στο KOSTAL Smart
Energy Meter και συνδέεται με ένα PIKO MP plus.
Στο τέλος πρέπει, επίσης, να αντιστοιχιστεί ο συσσωρευτής στη σωστή είσοδο DC στο P
 IKO MP plus.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Στο PIKO MP plus πρέπει ο συσσω‑
ρευτής να αντιστοιχιστεί σε μία είσοδο
DC. Αυτό πραγματοποιείται στο
PIKO MP plus μέσω του στοιχείου με‑
νού Ρυθμίσεις > Συντήρηση > Είσοδοι
> DCx > Συσσωρευτής.
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3.5 Το KSEM με το PIKO 4.2-20/PIKO EPC
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε
συνδυασμό με το PIKO 4.2-20 ή το PIKO EPC να χρησιμοποιηθεί με τις παρακάτω παραλλαγές.
n

24ωρη μέτρηση φορτίου/παραγωγής
(μέτρηση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου)

n

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
(Διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο ίδιο δίκτυο
κατοικίας, για το οποίο απαιτείται μόνο ένα K
 OSTAL
Κεφ. 3.7
Smart Energy Meter)

n

Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος

n

Αποστολή των δεδομένων μετρήσεων στο KOSTAL
Solar Portal

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η χρήση του KOSTAL Smart
Energy Meter σε συνδυασμό με το
PIKO 4.2‑20 ή το PIKO EPC είναι
δυνατή από FW 5.0 του αντιστροφέα.
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PIKO 4.2-20/PIKO EPC - Μέτρηση φορτίου/παραγωγής

LAN

RS485
Modbus

LAN
L1

L2

L3

Smart Energy Meter
LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στην εικόνα στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο δίκτυο
της κατοικίας.
Τοποθετήστε και συνδέστε καλώδιο επικοινωνίας LAN
μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart Energy
Meter. Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL
Smart Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως Master και ελέγχει (π.χ. για τον περιορισμό ισχύος) τον αντιστροφέα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.
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Διαμορφώστε τον αντιστροφέα στο KOSTAL Smart
Energy Meter. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Προσπελάστε το στοιχείο μενού Αντιστροφέας >

Συσκευές και προσθέστε το PIKO 4.2-20 ή το PIKO
EPC με το συν (+).
Παράμετρος

Τιμή

Τύπος

Επιλέξτε PIKO 4.2-20/PIKO
EPC

Διεύθυνση IP

Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP
του αντιστροφέα.

Μέγιστη ισχύς εξόδου

Καταχωρίστε τη μέγ. ισχύ
εξόδου του αντιστροφέα.
Αυτή απαιτείται, όταν πρέπει
να ρυθμιστεί ή να υπολογιστεί
ένας περιορισμός ισχύος στο
σημείο σύνδεσης δικτύου.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Διεύθυνση RS485

Καταχωρίστε τη διεύθυνση
RS485 του αντιστροφέα.
Αυτή θα πρέπει να είναι
μοναδική για κάθε συσκευή
(προεπιλογή 255).

3. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο "OK".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.6 Το KSEM με το PIKO CI
Το KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) μπορεί σε συνδυασμό με το PIKO CI να χρησιμοποιηθεί με τις παρακάτω παραλλαγές.
n

24ωρη μέτρηση φορτίου/παραγωγής
(μέτρηση της τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης και
της ισχύος εξόδου)

n

Ομαδική διασύνδεση (swarm)
(Διάφοροι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL στο ίδιο δίκτυο
κατοικίας, για το οποίο απαιτείται μόνο ένα K
 OSTAL
Κεφ. 3.7
Smart Energy Meter)

n

Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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PIKO CI - Μέτρηση φορτίου/παραγωγής

RS485

LAN
Slave

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LAN
B (IN)
A (IN)
B (OUT)
A (OUT)

B
A
GND
VCC

LAN
RS485 (A)

4 3 2 1

A
RS485
(Modbus)

10

Master
RS485
Modbus

L1

L2

L3

Smart Energy Meter

LAN

LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

RS485
Modbus

L1

L2

L3

Smart Energy Meter

10/16A

LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Energy Meter, όπως
στις εικόνες, στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο δίκτυο
της κατοικίας.

k/s1

I/s2

k/s1

I/s2

k/s1

I/s2

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για ρεύματα πάνω από 63 A πρέπει
να χρησιμοποιηθούν μετασχηματιστές
ρεύματος για τη μέτρηση στο KOSTAL
Smart Energy Meter. Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του
KOSTAL Smart Energy Meter και στο
Κεφ. 4.10.
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Τοποθετήστε και συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας
RS485 μεταξύ του αντιστροφέα και του K
 OSTAL Smart
Energy Meter.
Δημιουργήστε σύνδεση LAN από το KOSTAL Smart
Energy Meter και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
Προαιρετικά, η σύνδεση LAN από τον αντιστροφέα
μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στο KOSTAL Smart
Energy Meter (λειτουργία διακόπτη).
Το KOSTAL Smart Energy Meter σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον
αντιστροφέα.
Στο KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει, επίσης, να
επιλεγεί το PIKO CI για τη διεπαφή RS485 (A). Για τον
σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Στην εφαρμογή KOSTAL CI για τον
αντιστροφέα PIKO CI, την οποία μπο‑
ρείτε να βρείτε στο APP-Store, πρέ‑
πει για τον τελευταίο αντιστροφέα να
ενεργοποιηθεί η αντίσταση απόληξης
μέσω του λογισμικού. Στον αντιστρο‑
φέα πρέπει, επίσης, να ρυθμιστεί η
θέση τοποθέτησης καθώς και η χρήση
του KOSTAL Smart Energy Meter.
Περισσότερες πληροφορίες για τις
ρυθμίσεις στον αντιστροφέα θα βρείτε
στις οδηγίες λειτουργίας του αντι‑
στροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα και τις οδηγίες εγκα‑
τάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.

3. Στο σημείο Modbus RTU επιλέξτε το PIKO CI στην

αναπτυσσόμενη λίστα για τη διεπαφή RS485 A
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO CI

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

19200

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
H

Ο αντιστροφέας έχει διαμορφωθεί.
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3.7 Ομαδική διασύνδεση (swarm)
αντιστροφέων KOSTAL
Με συσσωρευτή
LAN

LAN

LAN
B

M

B
A
GND
VCC

S

A

4 3 2 1 RS485 (A)

X601

A B GND
RS485
X452
(Modbus)

RS485
Modbus

LAN

L1

L2

L3

Smart Energy Meter
LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE

Χωρίς συσσωρευτή
LAN

1 2 3 4 5 6 7 8

COM 1/RJ45

4 3 2 1 RS485 (A)
B
A
GND
VCC

1 2 3 4 5 6 7 8

B
A
GND
VCC

A B

GND

LAN
COM 1/RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

4 3 2 1 RS485 (B)

A
B
RS485
Modbus

L1

L2

L3

Smart Energy Meter

LAN

LAN

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS
REST

L1

L2

L3

N

L1
L2
L3
N
PE
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Με την ομαδική διασύνδεση (swarm) μπορούν να συνδεθούν
έως και 10 αντιστροφείς K
 OSTAL στο ίδιο δίκτυο κατοικίας.
Για την παρακολούθηση της ισχύος και τον περιορισμό της
τροφοδοσίας στο σημείο σύνδεσης δικτύου απαιτείται μόνο
ένα KOSTAL Smart Energy Meter. Τοποθετείται, όπως
παρουσιάζεται στις εικόνες, στο σημείο σύνδεσης δικτύου
της κατοικίας.
Εγκεκριμένοι αντιστροφείς KOSTAL για ομαδική διασύνδεση (swarm) με συσσωρευτή
Στην ομαδική διασύνδεση (swarm) με έναν συσσωρευτή
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται έως και ένας υβριδικός
αντιστροφέας / αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας
(PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI) με συνδεδεμένο
συσσωρευτή.
n

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Το KOSTAL Smart Energy Meter λει‑
τουργεί σε αυτήν την παραλλαγή ως
master και αποστέλλει δεδομένα σε
όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο
δίκτυο κατοικίας.
Για την απεικόνιση του συνόλου
δεδομένων θα πρέπει στο KOSTAL
Solar Portal να προστεθεί το KOSTAL
Smart Energy Meter και όλοι οι αντι‑
στροφείς KOSTAL ως συσκευές μιας
Φ/Β εγκατάστασης.

1xP
 LENTICORE plus με συσσωρευτή ή
1xP
 LENTICORE BI με συσσωρευτή

Εκτός από τον υβριδικό αντιστροφέα / αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και οι
παρακάτω αντιστροφείς KOSTAL:
n

PLENTICORE plus χωρίς συσσωρευτή

n

PIKO IQ

n

PIKO 4.2-20

n

PIKO EPC

Εγκεκριμένοι αντιστροφείς KOSTAL για ομαδική διασύνδεση (swarm) χωρίς συσσωρευτή
Στην ομαδική διασύνδεση (swarm) χωρίς συσσωρευτή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω αντιστροφείς
KOSTAL:
n

PLENTICORE plus χωρίς συσσωρευτή

n

PIKO IQ

n

PIKO 4.2-20
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Διαδικασία
Για τη διαμόρφωση της ομαδικής διασύνδεσης (swarm) με
αντιστροφείς KOSTAL απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:
n

Εγκαταστήστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο
δίκτυο της κατοικίας
(βλ. εικόνα σύνδεσης στην αρχή)

n

Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Meter στο σημείο
σύνδεσης δικτύου (βλ. εικόνα σύνδεσης στην αρχή)

n

Συνδέστε όλες τις συσκευές στο KOSTAL
Smart Meter και στο Internet μέσω LAN

n

Αν χρησιμοποιείται ένας υβριδικός αντιστροφέας /
αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας με συνδεδεμένο συσσωρευτή, συνδέστε τον επιπλέον στο
KOSTAL Smart Energy Meter μέσω της διεπαφής
RS485

n

Αν χρησιμοποιείται ένας αντιστροφέας P
 IKO MP plus
(μόνο για ομαδική διασύνδεση (swarm) χωρίς συσσωρευτή), συνδέστε τον επιπλέον στο KOSTAL Smart
Energy Meter μέσω της διεπαφής RS485

n

Αν χρησιμοποιείται ένας υβριδικός αντιστροφέας /
αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας με συνδεδεμένο συσσωρευτή, ενεργοποιήστε την αποθήκευση
της πλεονάζουσας ενέργειας AC από την τοπική
παραγωγή ρεύματος

n

Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο Modbus στο PIKO IQ,
PLENTICORE

n

Διαμορφώστε τον χρόνο απόκρισης συντονισμού
στους αντιστροφείς K
 OSTAL

n

Διαμορφώστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο
KOSTAL Smart Energy Meter
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n

Ρυθμίστε τον περιορισμό ισχύος / περιορισμό τροφοδοσίας για το σημείο σύνδεσης δικτύου στο
KOSTAL Smart Energy Meter

n

Εκχωρήστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL και
το K
 OSTAL Smart Energy Meter σε μια Φ/Β εγκατάσταση στο KOSTAl Solar Portal

Σύνδεση επικοινωνίας
Οι παρακάτω συσκευές πρέπει να συνδεθούν στο
KOSTAL Smart Energy Meter και στο Internet μέσω
σύνδεσης LAN.
Σύνδεση διεπαφής LAN:
n

PIKO IQ/PLENTICORE plus/PLENTICORE BI

n

PIKO 4.2-20 και PIKO EPC

n

 IKO MP plus (μόνο για μεταφορά δεδομένων στο
P
KOSTAL Solar Portal)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας
των αντιστροφέων KOSTAL και τις
οδηγίες εγκατάστασης του KOSTAL
Smart Energy Meter.

Ο αγωγός επικοινωνίας μεταξύ του υβριδικού αντιστροφέα / αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας και του
KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να συνδεθεί μέσω
της διεπαφής σύνδεσης RS485 (A).
Σύνδεση διεπαφής RS485 (A):
n

 LENTICORE BI ή
P
PLENTICORE plus με συσσωρευτή

Ο αγωγός επικοινωνίας μεταξύ του αντιστροφέα
PIKO MP plus και του KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να συνδεθεί μέσω της διεπαφής σύνδεσης RS485.
Σύνδεση διεπαφής RS485 (B) στάνταρ ή (A):
n

PIKO MP plus
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Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου Modbus
Υβριδικός αντιστροφέας / αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας
(PLENTICORE plus με συσσωρευτή /
PLENTICORE BI)
Στον W
 ebserver, στη διαδρομή Μενού συντήρησης >
Σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ενεργοποιήστε την
επιλογή "Αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας AC από
τοπική παραγωγή ρεύματος".
PIKO IQ/PLENTICORE plus/PLENTICORE BI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες
θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα.
Οι ρυθμίσεις στον αντιστροφέα είναι
δυνατές μόνο μετά τη σύνδεση ως
εγκαταστάτης.

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στο KOSTAL
Smart Energy Meter και τον αντιστροφέα, θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο Modbus.
Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο Modbus (TCP) από την
παρακάτω διαδρομή στον W
 ebserver:
Ρυθμίσεις > Modbus / SunSpec (TCP) > Ενεργοποίηση
Modbus.
PIKO MP plus/PIKO 4.2-20/PIKO EPC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες
θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας
του αντιστροφέα.
Πρέπει να αφήσετε την ακολουθία
byte στο τυπικό Modbus (littleendian).

Δεν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις για τους
αντιστροφείς.
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Διαμόρφωση χρόνου απόκρισης συντονισμού
Για να επιτυγχάνεται γρήγορη συμπεριφορά ρύθμισης
από το K
 OSTAL Smart Energy Meter σε περίπτωση ενός
ρυθμισμένου περιορισμού τροφοδοσίας (περιορισμός
ισχύος) ή μηδενικής τροφοδοσίας, είναι απαραίτητο να
διαμορφωθεί ο χρόνος απόκρισης συντονισμού στους
Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL.
Η σχετική διαμόρφωση εκτελείται με τους ακόλουθους
τρόπους:
n

Στο PIKO 4.2-20 και στο PIKO EPC μέσω του
λογισμικού χρήστη PARAKO

n

Στο PIKO IQ, P
 LENTICORE plus ή PLENTICORE BI
μέσω του W
 ebserver

Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στη διαδρομή "Μενού συντήρησης" του στοιχείου

μενού "Webserver" επιλέξτε το σημείο "Χρόνος απόκρισης συντονισμού".
Στην εφαρμογή PARAKO, στη διαδρομή "Αλλαγή
των ρυθμίσεων > Περιορισμός ισχύος και τροφοδοσία άεργης ισχύος > Χρόνος απόκρισης συντονισμού
(εξωτερικός έλεγχος)" επιλέξτε το σημείο "Χρόνος
απόκρισης συντονισμού".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η ρύθμιση είναι απαραίτητη όταν
χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότεροι
Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL και μπορεί
να διενεργηθεί μόνο από εγκαταστά‑
τες με εισαγωγή του προσωπικού
τους κωδικού συντήρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες για
το λογισμικό παραμετροποίησης
PARAKO για αντιστροφείς PIKO μπο‑
ρείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα
μας, στη σελίδα λήψης αρχείων για το
προϊόν σας στις οδηγίες λειτουργίας
των εφαρμογών.

2. Ρυθμίστε τον χρόνο απόκρισης συντονισμού σε 1 s.
3. Για τον εξωτερικό έλεγχο της ενεργής ισχύος επι-

λέξτε τον τρόπο "Κατηγορία ισχύος".
4. Στις προδιαγραφές για τη χαμηλή προτεραιότητα

καταχωρίστε την τιμή 1000 W/s.
5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.
H

Ο χρόνος απόκρισης συντονισμού έχει ρυθμιστεί.
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Ρυθμίσεις στο K
 OSTAL Smart Energy Meter
Διεπαφή RS485
Με την εργοστασιακή ρύθμιση, δεν χρειάζεται να γίνουν
αλλαγές στις διεπαφές RS485. Αυτές οι διεπαφές είναι
προ-διαμορφωμένες στην κατάσταση παράδοσης.
Στις διεπαφές RS485 μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω συσκευές:
n

RS485 (A): PLENTICORE plus / P
 LENTICORE BI

n

RS485 (B): PIKO MP plus

Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις,
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Άνοιγμα της διαμόρφωσης Modbus στο σημείο Ρυθ-

μίσεις Modbus.
3. Επιλογή του PIKO IQ/PLENTICORE στην αναπτυσ-

σόμενη λίστα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Παράμετρος

Τιμή

Διεπαφή

RS485 A

Τρόπος λειτουργίας

Slave

Προρύθμιση

PIKO IQ / PLENTICORE

Διεύθυνση Slave

1

Ρυθμός μετάδοσης

38400

Bit δεδομένων

8

Ισοτιμία

Δεν υπάρχει

Bit διακοπής

2

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

4. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο

"Αποθήκευση".
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Προσθήκη αντιστροφέων KOSTAL στο KOSTAL
Smart Energy Meter
Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL σε ομαδική διασύνδεση
(swarm), οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται και να ελέγχονται μέσω του KOSTAL Smart Energy Meter, πρέπει
να ρυθμιστούν στο KOSTAL Smart Energy Meter.
Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Προσπελάστε το στοιχείο μενού Αντιστροφέας

> Συσκευές (διαχείριση των χρησιμοποιούμενων
αντιστροφέων).
3. Προσθέστε αντιστροφείς μέσω του συμβόλου

θετικού πρόσημου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Παράμετρος

Τιμή

Τύπος

Επιλογή αντιστροφέα

Διεύθυνση IP

Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP
του αντιστροφέα. Μπορείτε
να διαβάσετε τη διεύθυνση IP
στην οθόνη του αντιστροφέα.

Μέγιστη ισχύς εξόδου

Καταχωρίστε τη μέγ. ισχύ εξόδου του αντιστροφέα. Αυτή
απαιτείται, όταν πρέπει να
ρυθμιστεί και να υπολογιστεί
ένας περιορισμός ισχύος στο
σημείο σύνδεσης δικτύου.

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα
αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες
προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπο‑
ρούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους"
Αναγνωριστικό μονάδας

Σε περίπτωση χρήσης του
αναγνωριστικού μονάδας,
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η
προεπιλεγμένη τιμή 71.

4. Προσθέστε περισσότερους αντιστροφείς μέσω της

ίδιας λειτουργίας.
5. Αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο "OK".
H

Οι αντιστροφείς έχουν ρυθμιστεί στο KOSTAL Smart
Energy Meter.
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Ρύθμιση περιορισμού τροφοδοσίας
Για να ρυθμίσετε έναν περιορισμό τροφοδοσίας (περιορισμό ισχύος) στο σημείο σύνδεσης δικτύου για το
δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, η ρύθμιση αυτή πρέπει να
γίνει στο KOSTAL Smart Energy Meter.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο
Κεφ. 4.8
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σε όλους τους άλλους αντιστροφείς
KOSTAL στην ομαδική διασύνδεση
(swarm) δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί/
ρυθμιστεί ένας περιορισμός, γιατί
ελέγχονται από το KOSTAL Smart
Energy Meter. Αυτό ισχύει αποκλει‑
στικά για τη λειτουργία ομαδικής
διασύνδεσης (swarm).

1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Προσπελάστε το στοιχείο μενού Αντιστροφέας >

«Περιορισμός ισχύος».
3. Καταχωρίστε το όριο ισχύος τροφοδοσίας για όλο το

σύστημα. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή, ρυθμίζοντάς τον απλά σε ένα ορισμένο ποσοστό (π.χ. 70%).
4. Ενεργοποιήστε τον περιορισμό ισχύος.
H

Ο περιορισμός τροφοδοσίας στο σημείο σύνδεσης
δικτύου έχει ρυθμιστεί για όλους τους αντιστροφείς.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

64

Εγκατάσταση

1

2

3

4

5

Διαμόρφωση συσκευών στο KOSTAL Solar Portal
Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL και το KOSTAL Smart
Energy Meter πρέπει τώρα να εκχωρηθούν σε μια Φ/Β
εγκατάσταση στο KOSTAl Solar Portal.
n

Για αυτό θα πρέπει να συνδεθείτε στο KOSTAL Solar
Portal

n

Δημιουργήστε μία νέα εγκατάσταση

n

Προσθέστε τώρα σε αυτήν την εγκατάσταση όλους
τους αντιστροφείς KOSTAL, οι οποίοι βρίσκονται σε
ομαδική διασύνδεση (swarm), καθώς και το KOSTAL
Smart Energy Meter.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις οδηγίες
χρήσης για το KOSTAL Solar Portal. Μπορείτε να βρείτε
αυτές τις οδηγίες στη σελίδα λήψης αρχείων.
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3.8 Διεξαγωγή ρυθμίσεων στον Webserver
Μετά την έναρξη λειτουργίας μπορούν να πραγματοποιηθούν επιπλέον ρυθμίσεις μέσω της διασύνδεσης Web
του KOSTAL Smart Energy Meter.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνδεθείτε στο KOSTAL
Smart Energy Meter μέσω ενός υπολογιστή ή Tablet.
Μπορείτε να βρείτε μια αναλυτική περιγραφή αυτής της
Κεφ. 4.
διαδικασίας στο
Μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει επιπλέον
να διενεργηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις από τον
εγκαταστάτη:
n

Εκτέλεση των προδιαγραφόμενων ρυθμίσεων
της επιχείρησης ηλεκτρισμού για την τροφοδοσία
δικτύου/τον περιορισμό ισχύος, όταν αυτές δεν
έχουν εκτελεστεί στον αντιστροφέα (π.χ. για δυναμικό περιορισμό στο PIKO 4.2 - 20, PIKO EPC και για
ομαδική διασύνδεση (swarm) Φ/Β αντιστροφέων).

n

Σύνδεση στο KOSTAL Solar Portal. Στην περίπτωση
αυτή, τα δεδομένα μετρήσεων από το KOSTAL
.
Smart Energy Meter αποστέλλονται στην πύλη

n

Ρύθμιση ημερομηνίας / ζώνης ώρας

n

Ενημέρωση υλικολογισμικού συσκευών

n

Αλλαγή του κωδικού του KOSTAL Smart Energy
Meter. Αυτό μπορεί να γίνει στο στοιχείο μενού
Κεφ. 5.5
"Προφίλ" > "Αλλαγή κωδικού"

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

Κεφ. 5.4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για τη σύνδεση χρειάζεστε τον κωδικό
της πινακίδας τύπου του μετρητή
ενέργειας που υπάρχει, επίσης, σε
ξεχωριστό φυλλάδιο που περιλαμβά‑
νεται στη συσκευασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η σύνδεση στο KOSTAL Solar είναι
αναγκαία μόνο για το PIKO MP plus
με συσσωρευτή ή για Φ/Β αντιστρο‑
φείς KOSTAL σε ομαδική διασύνδεση
(swarm).
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4.1 Webserver

1
2

3
4
5

Επιλογή γλώσσας
Είσοδος/αποσύνδεση από τον Webserver, Αλλαγή
κωδικού
Εμφάνιση/απόκρυψη πλευρικού μενού
Μενού
Υποδείξεις για την άδεια χρήσης

Ο Webserver είναι μια εικονική διεπαφή του K
 OSTAL
Smart Energy Meter για τον χρήστη.
Μέσω του Είσοδος πραγματοποιείτε τη σύνδεση στο
KOSTAL Smart Energy Meter.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για την ακριβή ένδειξη των τιμών
ενέργειας είναι απαραίτητο να έχει
εγκατασταθεί το KOSTAL Smart
Energy Meter στο σημείο σύνδεσης
δικτύου, διαφορετικά δεν μπορούν
να καταγραφούν όλοι οι καταναλωτές
στο δίκτυο κατοικίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για τη σύνδεση χρειάζεστε τον κωδικό
της πινακίδας τύπου του μετρητή
ενέργειας που υπάρχει, επίσης, σε
ξεχωριστό φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.2 Προετοιμασία KOSTAL Smart Energy Meter
Το KOSTAL Smart Energy Meter θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένο σε ένα υπάρχον τοπικό δίκτυο για να έχετε
πρόσβαση σε αυτό.
Για να γίνει αυτό απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε και συνδέστε το KOSTAL Smart Energy

Meter στη ράγα σε ένα κιβώτιο διανομέα σύμφωνα
με τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
2. Καλύψτε στο κιβώτιο διανομέα το K
 OSTAL Smart

Energy Meter με το κάλυμμα ή την προστασία έναντι
αγγίγματος της πλακέτας υπο-κατανομής.
3. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη σύνδεση δικτύου

(θύρα LAN) του KOSTAL Smart Energy Meter.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου σε

έναν δρομολογητή/διακόπτη.
5. Τροφοδοτήστε την πλακέτα υπο-κατανομής ξανά

με ρεύμα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκκίνησης του K
 OSTAL Smart Energy Meter.
H

Το KOSTAL Smart Energy Meter είναι συνδεδεμένο
στο δίκτυο.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.3 Άνοιγμα επιφάνειας χρήστη
Η επιφάνεια χρήστη ανοίγει μέσω ενός προεπιλεγμένου
προγράμματος περιήγησης σε έναν υπολογιστή, Tablet ή
κινητό τηλέφωνο. Για να γίνει αυτό καταχωρίστε στη
γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης το
όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του
KOSTAL Smart Energy Meter. Το εργοστασιακό όνομα
κεντρικού υπολογιστή αποτελείται από το όνομα του
προϊόντος και τον σειριακό αριθμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις
ρυθμίσεις του δρομολογητή και υπό
συνθήκες δεν είναι διαθέσιμη σε μεγαλύτερα διαχειριζόμενα δίκτυα.

Παράδειγμα: KSEM-712345678
Άνοιγμα διασύνδεσης Web από το
περιβάλλον δικτύου στα Windows 10
Στα Windows κάντε κλικ στην Εξερεύνηση αρχείων στο
"Δίκτυο" ή ανοίξτε το "Συσκευές και Εκτυπωτές" μέσω
της αναζήτησης.
Θα πρέπει να βλέπετε ένα εικονίδιο με το όνομα του
KOSTAL Smart Energy Meter (π.χ. KSEM-712345678).
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του K
 OSTAL Smart Energy
Meter. Ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης
με τη σελίδα σύνδεσης του K
 OSTAL Smart Energy Meter.
Χρήση με HTTPS στο πρόγραμμα περιήγησης
Για τη χρήση του K
 OSTAL Smart Energy Meter με HTTPS
στο πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει στη γραμμή
διεύθυνσης να εισαχθεί "https://" αντί για "http://".
1. Καταχωρίστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη

διεύθυνση IP του KOSTAL Smart Energy Meter στη
γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης.
2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.
P

Το δίκτυο στόχος δεν επιτρέπεται
επιπλέον να χαρακτηριστεί στον υπολογιστή ως "Δημόσιο δίκτυο", επειδή
αυτή η λειτουργία θα μπλοκαριστεί
από τα Windows.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Εφόσον η διασύνδεση Web του
KOSTAL Smart Energy Meter δεν είναι
εγγεγραμμένη ιστοσελίδα στο Internet,
αυτή θα εμφανιστεί από το πρόγραμμα περιήγησης ως μη ασφαλής.
Για να ανοίξετε ωστόσο τη διασύνδεση Web, πρέπει να αγνοήσετε τις
προειδοποιήσεις του προγράμματος
περιήγησης και να προσθέσετε κάτω
από το "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" μια εξαίρεση μίας φοράς ή μια
μόνιμη εξαίρεση.

Ανοίγει το παράθυρο εισόδου.

3. Καταχωρίστε τον κωδικό και πατήστε το πλήκτρο

ENTER
H

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ανοίγει η επιφάνεια χρήστη του KOSTAL Smart
Energy Meter.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για τη σύνδεση χρειάζεστε τον κωδικό
της πινακίδας τύπου του μετρητή
ενέργειας που υπάρχει, επίσης, σε
ξεχωριστό φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
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4.4 Διεξαγωγή ρυθμίσεων
Αν στη διεπαφή RS485 A πρέπει να συνδεθεί ένα
PIKO IQ ή P
 LENTICORE ή στη διεπαφή RS485 B ένα
PIKO MP plus, δεν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις
γιατί οι συγκεκριμένες συσκευές είναι ήδη προδιαμορφωμένες για αυτές τις διεπαφές στην κατάσταση
παράδοσης.
Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις διεπαφές
του KOSTAL Smart Energy Meter, μπορείτε να επιλέξετε έναν αντιστροφέα για τη διεπαφή στο Ρυθμίσεις
Modbus. Οι κατάλληλες τιμές είναι εργοστασιακά καταχωρισμένες. Εάν απαιτείται, μπορείτε και να προσαρμόσετε αυτές τις τιμές.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.5 Ο πίνακας εργαλείων

1
2

3
4
5

6

7

Επιλογή γλώσσας
Είσοδος/αποσύνδεση από τον Webserver, Αλλαγή
κωδικού
Εμφάνιση/απόκρυψη πλευρικού μενού
Άνοιγμα μενού
Προβολή τρέχουσας ροής ενέργειας
Άνοιγμα μενού Smart Meter
Προβολή τρεχουσών πληροφοριών συστήματος
Άνοιγμα του Ρυθμίσεις συσκευής
Κείμενα υπόδειξης για την άδεια χρήσης

Ο πίνακας εργαλείων δίνει στον χρήστη μια επισκόπηση
των σημαντικότερων τρεχόντων δεδομένων του
KOSTAL Smart Energy Meter.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η τιμή στο κέντρο της εικόνας παρουσιάζει την ισχύ σε kW (ενεργός
ισχύς). Σε συνδυασμό με την κίνηση
των βελών, η τιμή σημαίνει τροφοδοσία ή λήψη. Οι τιμές στις γραμμές
του βέλους δείχνουν την ενέργεια σε
kWh (ενεργός ενέργεια), η οποία έχει
τροφοδοτηθεί ή ληφθεί καθ' όλη τη
διάρκεια λειτουργίας.
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4.6 Μενού - S
 mart Meter

1
2

3
4

Ένδειξη ενεργού ισχύος (άθροισμα φάσεων)
Ένδειξη ενεργού ενέργειας με βάση την κατανάλωση
ή τη λήψη ανά φάση
Τιμές μέτρησης ανά φάση
Τιμές μετρήσεων διευρυμένου τρόπου λειτουργίας
με φαινομένη ισχύ και άεργη ισχύ/ενέργεια

Τα γραφικά προσφέρουν στον χρήστη μια γενική εικόνα
σχετικά με το αν το συνολικό σύστημα αυτήν τη στιγμή
λαμβάνει ή τροφοδοτεί ρεύμα.
Όλες οι τιμές ισχύος και ενέργειας χαρακτηρίζονται
ξεχωριστά ως λήψη (+) και τροφοδοσία (-).

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Ενεργός ισχύς
Το διάγραμμα δείχνει την ισχύ των επιμέρους φάσεων
αθροιστικά. Η ενεργός ισχύς (P) είναι η ισχύς που έχει
μετατραπεί και που χρησιμοποιείται πραγματικά από
έναν καταναλωτή. Αυτή μετριέται σε Watt.
Ενεργός ενέργεια
Το διάγραμμα, καθώς και ο πίνακας δείχνουν τις τιμές
ισχύος του συνολικού συστήματος ανά φάση ως σύνολο
της κατανάλωσης ή της τροφοδοσίας. Η ενεργός ενέργεια είναι η ισχύς που παράγεται σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Αυτή δίνεται σε βατώρες.
Τιμές μέτρησης ανά φάση
Ο πίνακας δείχνει όλες τις τιμή μέτρησης ανά φάση
που καταγράφονται από το σύστημα. Στον διευρυμένο
τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται επιπλέον η φαινομένη
ισχύς και η άεργος ισχύς/ενέργεια.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.7 Μενού - Τιμολόγιο
Επισκόπηση

1

2

3
4

5
6

Εναλλαγή προβολής μεταξύ τροφοδοσίας και κατανάλωσης (λήψης)
Επιλογή χρονικού διαστήματος (ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος)
Διάγραμμα
Επιλογή χρονικού διαστήματος (η προβολή εξαρτάται
από την επιλογή προβολής χρονικού διαστήματος)
Άνοιγμα ρυθμίσεων τιμολογίου
Προβολή και απόκρυψη της ενέργειας/του κόστους
με επιλογή μέσω υπομνήματος

Πληροφορίες κατανάλωσης και τιμολογίου για την
τροφοδοσία και την κατανάλωση. Τα τιμολόγια για την
τροφοδοσία και την κατανάλωση (λήψη) καθορίζονται
στο σημείο Ρύθμιση τιμολογίου.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Το διάγραμμα παρουσιάζει ταυτόχρονα την ενέργεια σε kWh καθώς και το
κόστος στο ρυθμισμένο νόμισμα.
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Καταχώριση τιμολογίου

1
2
3
4

5
6
7

Επιλογή νομίσματος
Καταχώριση μηνιαίας βασικής χρέωσης
Επιλογή ζώνης ώρας
Εναλλαγή μεταξύ τιμολογίου τροφοδοσία/
κατανάλωσης
Προβολή καταχωρισμένου τιμολογίου
Επεξεργασία τιμολογίου
Επιστροφή στην επισκόπηση

Επιλέξτε εδώ το νόμισμα και ρυθμίστε τη μηνιαία βασική
χρέωση. Με το σύμβολο μολυβιού δίπλα στην προβολή
τιμολογίου μπορεί να καθοριστεί η τιμή εργασίας για το
τιμολόγιο της τροφοδοσίας ή κατανάλωσης (λήψη).

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Διαχείριση τιμών εργασίας

1

2

3
4
5

6

Επιλογή των ημερών για τις οποίες πρέπει να ισχύει
το τιμολόγιο
Επιλογή του χρονικού διαστήματος για το οποίο
πρέπει να ισχύει το τιμολόγιο
Καταχώριση τιμής εργασίας (τιμολόγιο)
Δημιουργία νέας τιμής εργασίας
Εκχώρηση της τιμής εργασίας στις επιλεγμένες
ημέρες/ώρες
Αποθήκευση ρυθμίσεων

Καταχωρίστε πρώτα μια τιμή εργασίας. Μπορούν να
δημιουργηθούν πολλαπλές για τροφοδοσία και κατανάλωση. Επιλέξτε, στη συνέχεια, τις ημέρες και τις ώρες
για τις οποίες πρέπει να ισχύει η τιμή εργασίας και
εκχωρήστε τη με το πλήκτρο "Εκχώρηση". Από το
χρώμα μπορείτε να δείτε ποια τιμή εργασίας/ποιο
τιμολόγιο ισχύει για κάθε χρονικό διάστημα.
© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Αν μια ρυθμισμένη τιμή εργασίας δεν
εκχωρείται σε κάποιο χρονικό διάστημα, αυτή διαγράφεται αυτόματα μετά
την αποθήκευση.
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4.8 Μενού αντιστροφέων

1

2

3
4
5

Επισκόπηση κατάστασης αντιστροφέα
Επισκόπηση κατάστασης συσσωρευτή (μόνο για το
PIKO MP plus με συσσωρευτή)
Ρύθμιση αντιστροφέα/συσσωρευτή (π.χ. για περιορισμό ισχύος, ομαδική διασύνδεση (swarm) ή
χρήση συσσωρευτή σε συνδυασμό με το P
 IKO MP
plus) και ένδειξη των ρυθμισμένων αντιστροφέων/
συσσωρευτών.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση K
 OSTAL Solar Portal
Ρύθμιση περιορισμού ισχύος
Ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών μέσω κωδικού ενεργοποίησης

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Με αυτή τη λειτουργία μπορούν να
ενεργοποιηθούν πρόσθετες επιλογές.
Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται π.χ. η
έγκριση της διαχείρισης συσσωρευτή
για σύνδεση ενός συσσωρευτή σε συνδυασμό με το PIKO MP plus.
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Η σύνδεση του KOSTAL Smart Energy Meter σε Φ/Β
αντιστροφέα KOSTAL χρησιμεύει στη μείωση της ισχύος
τροφοδοσίας από τον αντιστροφέα, όταν αυτό απαιτείται, ή στον έλεγχο συσσωρευτή στο PIKO MP plus.
Επιπλέον, το K
 OSTAL Smart Energy Meter μπορεί να
συνδεθεί στο K
 OSTAL Solar Portal για τη μεταφορά
στην πύλη των δεδομένων του KOSTAL Smart Energy
Meter και του αντιστροφέα.
Μενού "Επισκόπηση κατάστασης"
Στο μενού "Επισκόπηση κατάστασης", το KOSTAL
Smart Energy Meter παρουσιάζει γενικές πληροφορίες
για τις συσκευές.
Μενού "Συσκευές"
Στο μενού "Διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών"
πραγματοποιείται η ρύθμιση και η διαχείριση των συνδεδεμένων αντιστροφέων ή συσσωρευτών.
Μέσω του κουμπιού Συν (+) μπορούν να προστεθούν
νέες συσκευές. Ο τύπος της επικοινωνίας (TCP ή
RS485) μεταξύ του αντιστροφέα και του KOSTAL Smart
Energy Meter αποφασίζεται σύμφωνα με την επιλογή
του αντιστροφέα (π.χ. PIKO IQ ή PIKO MP plus).
Αν επιλεγεί η λειτουργία διαχείρισης συσσωρευτή μαζί με
το P
 IKO MP plus, μπορεί να επιλεγεί η θύρα επικοινωνίας με τον συσσωρευτή και ένα βάθος εκφόρτισης
(SOC).
Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, πρέπει να διαμορφώνονται κάθε φορά διαφορετικές παράμετροι. Όταν
έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές ρυθμίσεις
μπορεί να εκκινηθεί η αναγνώριση του αντιστροφέα
μέσω του πλήκτρου "ΟΚ".

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η διαχείριση συσσωρευτή εμφανίζεται μόνο αν η πρόσθετη επιλογή του
συσσωρευτή για το PIKO MP plus έχει
ενεργοποιηθεί μέσω ενός κωδικού
ενεργοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μία συσκευή προστίθεται στο
KOSTAL Smart Energy Meter μόνο
όταν η αναγνώριση του αντιστροφέα
ήταν επιτυχής.
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Επεξήγηση
Πρέπει να γίνει διαμόρφωση ενός
αντιστροφέα P
 IKO MP plus.
Επιλέξτε τον σχετικό τύπο / κατηγορία ισχύος του αντιστροφέα. Με
αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται αυτόματα η μέγιστη ισχύς εξόδου AC του
αντιστροφέα.
Αυτός ο τύπος αντιστροφέα επικοινωνεί μέσω της διεπαφής RS485.
Για τη σύνδεση του αντιστροφέα θα
πρέπει να καταχωριστεί η διεπαφή
RS485 του KOSTAL Smart Energy
Meter, στην οποία έχει συνδεθεί ο
αντιστροφέας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Το PIKO MP plus πρέπει εδώ να διαμορφωθεί μόνο σε περίπτωση ομαδικής διασύνδεσης (swarm) ή χρήσης με
ένα σύστημα συσσωρευτή.

Αν υπάρχουν πολλοί αντιστροφείς
πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές διευθύνσεις RS485.
Η τιμή για τη λήξη χρόνου δεν πρέπει
να αλλάξει. Περισσότερες σχετικές
πληροφορίες θα βρείτε στις επόμενες
σελίδες, στην ενότητα "Λήξη χρόνου".
Διαχείριση συσσωρευτή:
Αν πρέπει να διαμορφωθεί ένας
συσσωρευτής για το P
 IKO MP plus,
εδώ μπορεί για αυτήν την περίπτωση
να ενεργοποιηθεί η υποστήριξη
συσσωρευτή.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλεγεί η θύρα επικοινωνίας (RS485)
του KSEM, στην οποία συνδέεται το καλώδιο επικοινωνίας του
συσσωρευτή.
Περισσότερες πληροφορίες για
τις ρυθμίσεις θα βρείτε στις επόμενες σελίδες, στην ενότητα
"Συσσωρευτής".
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η διαχείριση συσσωρευτή εμφανίζεται μόνο αν η πρόσθετη επιλογή του
συσσωρευτή για το PIKO MP plus έχει
ενεργοποιηθεί μέσω ενός κωδικού
ενεργοποίησης.
Αν εκτελείται διαμόρφωση συσσωρευτή μέσω αυτού του σημείου, μετά την
επιβεβαίωση ο συσσωρευτής συνδέεται αυτόματα με τον αντιστροφέα.
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Επεξήγηση
Πρέπει να γίνει διαμόρφωση
ενός αντιστροφέα PIKO IQ/
PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI.
Επιλέξτε τον σχετικό τύπο / κατηγορία ισχύος του αντιστροφέα. Με
αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται αυτόματα η μέγιστη ισχύς εξόδου AC του
αντιστροφέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Ο αντιστροφέας πρέπει εδώ να
διαμορφωθεί μόνο σε περίπτωση
ομαδικής διασύνδεσης (swarm).

Αυτός ο αντιστροφέας επικοινωνεί
μέσω TCP. Απαιτείται η δήλωση μιας
διεύθυνσης IP για τη σύνδεση.
Το αναγνωριστικό μονάδας δεν πρέπει να αλλάξει.
PIKO FW >= 5.0

Πρέπει να γίνει διαμόρφωση ενός
αντιστροφέα PIKO 3.0-20 ή PIKO 36
EPC.
Επιλέξτε τον σχετικό τύπο / κατηγορία ισχύος του αντιστροφέα. Με
αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται αυτόματα η μέγιστη ισχύς εξόδου AC του
αντιστροφέα.
Αυτός ο τύπος αντιστροφέα επικοινωνεί μέσω TCP (LAN). Απαιτείται
η δήλωση μιας διεύθυνσης IP για τη
σύνδεση.
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Επεξήγηση
Πρέπει να γίνει διαμόρφωση ενός
συσσωρευτή σε ένα διαμορφωμένο
PIKO MP plus.
Σύνδεση με αντιστροφέα
Επιλέξτε τον αντιστροφέα, με τον οποίο
συνδέεται ο συσσωρευτής. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχει διαμορφωθεί,
ώστε να εμφανίζεται εδώ.
Σειριακή διεπαφή
Ο συσσωρευτής επικοινωνεί μέσω της
διεπαφής RS485. Για τη σύνδεση του
συσσωρευτή θα πρέπει να καταχωριστεί η διεπαφή RS485 του KOSTAL
Smart Energy Meter, στην οποία έχει
συνδεθεί το καλώδιο επικοινωνίας του
συσσωρευτή.
Τύπος συσσωρευτή
Επιλέξτε τον τύπο συσσωρευτή, π.χ.
BYD HVM ή BYD HVS.
Αριθμός Φ/Β πλαισίων
Επιλέξτε τον αριθμό των Φ/Β πλαισίων,
τα οποία είναι εγκατεστημένα στον
συσσωρευτή.
Μέγ. SOC (κατάσταση φόρτισης)
Εδώ θα πρέπει να ρυθμίσετε τη μέγιστη
κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή
(προεπιλεγμένη τιμή 100%).
Ελάχ. SOC (κατάσταση φόρτισης)
Εδώ θα πρέπει να ρυθμίσετε την ελάχιστη κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Σε αυτή την περίπτωση λάβετε
υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή του συσσωρευτή (προεπιλεγμένη
τιμή 5%).
Ονομαστική ισχύς φόρτισης/αποφόρτισης συσσωρευτή
Αυτή η τιμή ρυθμίζεται αυτόματα και δεν
πρέπει να τροποποιηθεί. Υπολογίζεται
από τον τύπο του συσσωρευτή και τον
αριθμό των Φ/Β πλαισίων. Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί εάν οι τιμές δεν
είναι κατάλληλες για τον συσσωρευτή.
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Επεξήγηση

Λήξη χρόνου

Αυτή η τιμή σε δευτερόλεπτα δείχνει
μετά από πόσο χρόνο εμφανίζεται
ένα μήνυμα σφάλματος σε μία βλάβη
επικοινωνίας για τη διαμορφωμένη
συσκευή.

Μέγιστη ισχύς εξόδου

Αυτή η τιμή πρέπει να ρυθμιστεί
αναγκαστικά για κάθε συνδεδεμένο
αντιστροφέα.
Με την επιλογή του τύπου / της
κατηγορίας ισχύος του αντιστροφέα
ρυθμίζεται αυτόματα η μέγιστη ισχύς
εξόδου του αντιστροφέα.
Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι η
μέγιστη ισχύς που μπορεί να επιτύχει τεχνικά ο προς διαμόρφωση
αντιστροφέας.
Η τιμή για τη μέγ. ισχύ εξόδου εξαρτάται μόνο από τον τύπο αντιστροφέα και την έκδοση. Η πραγματική
ικανότητα ισχύος των συνδεδεμένων
Φ/Β πλαισίων δεν έχει σημασία για
αυτήν τη ρύθμιση.

Επεξήγηση της επισκόπησης συσκευών
Παράμετρος
Όνομα

Επεξήγηση
Προβολή του ονόματος που έχει
καθορίσει ο χρήστης για τον Φ/Β
αντιστροφέα KOSTAL.
Η ονομασία καθορίζεται μέσω της
επιφάνειας μενού του αντιστροφέα.

Τύπος

Δείχνει το όνομα τύπου του
αντιστροφέα/συσσωρευτή.

Διεύθυνση

Εμφανίζεται είτε η διεύθυνση IP είτε η
διεύθυνση RS485 του αντιστροφέα.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Επεξήγηση
Προβολή της κατάστασης επικοινωνίας προς τον αντιστροφέα. Μπορούν
να υπάρχουν δύο καταστάσεις:
Το ΟΚ (√) δείχνει ότι η επικοινωνία με
τον αντιστροφέα λειτουργεί σωστά.
Το Σφάλμα (!) σημαίνει ότι έχει διακοπεί η επικοινωνία με τον αντιστροφέα.

Πληροφορίες (i)

Μέσω του συμβόλου Πληροφορίες
μπορούν να ζητηθούν πρόσθετες
πληροφορίες, όπως ο σειριακός
αριθμός, οι εκδόσεις του hardware και
του λογισμικού.
Το ΟΚ (√) δείχνει ότι η επικοινωνία με
τον αντιστροφέα λειτουργεί σωστά.
Οι άλλες τιμές αποτελούν κωδικό
σφάλματος.

Επεξεργασία (σύμβολο
μολυβιού)

Μέσω του συμβόλου Επεξεργασία
() μπορεί να αλλάξει η διαμόρφωση
ενός συνδεδεμένου αντιστροφέα/
συσσωρευτή. Τυχόν αλλαγές θα
γίνουν ενεργές μόνο αφού πατηθεί το
"OK".

Διαγραφή (σύμβολο κάδου
απορριμάτων)

Μέσω του συμβόλου κάδου απορριμάτων μπορεί να γίνει η διαγραφή
ενός αντιστροφέα από το K
 OSTAL
Smart Energy Meter.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Πύλη Φ/Β συστημάτων
Στο μενού "Διαμόρφωση του K
 OSTAL Solar Portal"
μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η σύνδεση στην πύλη Φ/Β συστημάτων. Επιπρόσθετα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
σύνδεσης.
Η δημιουργία ή η διακοπή της σύνδεσης στο KOSTAL
Solar Portal πραγματοποιείται μόνο αφού γίνει κλικ στο
πλήκτρο "Αποθήκευση".
Παράμετρος
Τελευταίο αίτημα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για να εμφανίζουν τα δεδομένα στην πύλη Φ/Β συστημάτων
τις σωστές χρονικές τιμές, είναι
σημαντικό να επιλεγεί η σωστή
ζώνη ώρας και η ώρα στο KOSTAL
Smart Energy Meter στη διαδρομή
"Ρυθμίσεις συσκευών > Συσκευή >
Ημερομηνία και ώρα".

Επεξήγηση
Χρονική στιγμή του τελευταίου αιτήματος στην πύλη Φ/Β συστημάτων.
Ένα "-" σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν
έχει υπάρξει αίτημα.

Τελευταία απάντηση

Χρονική στιγμή της τελευταίας απάντησης της πύλης.

Αναγνωριστικό μηχανής

Ένα αναγνωριστικό για το K
 OSTAL
Smart Energy Meter που προκύπτει
από την πύλη Φ/Β συστημάτων.

Σειριακός αριθμός

Σειριακός αριθμός του K
 OSTAL Smart
Energy Meter

Αύξων αριθμός

Αύξων αριθμός του K
 OSTAL Smart
Energy Meter.

Ενεργοποίηση πύλης Φ/Β
συστημάτων

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
σύνδεση/μεταφορά προς την πύλη
Φ/Β συστημάτων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Στην πύλη Φ/Β συστημάτων πρέπει
να καταχωριστεί το είδος και ο
σειριακός αριθμός του αντιστροφέα
για τη σύνδεση χρήστη.
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Περιορισμός ισχύος
Μέσω του μενού "Διαχείριση ισχύος τροφοδοσίας"
μπορεί να οριστεί ένα όριο τροφοδοσίας για το συνολικό
σύστημα που μετράει το KOSTAL Smart Energy Meter
σε ομαδική διασύνδεση (swarm).
Ο περιορισμός ισχύος παρακολουθεί την τροφοδοσία
του συνολικού συστήματος. Αν γίνει υπέρβαση της τιμής
του ορίου τροφοδοσίας, το K
 OSTAL Smart Energy
Meter υπολογίζει πόσο πρέπει να μειώσει την ισχύ του ο
κάθε συνδεδεμένος αντιστροφέας, έτσι ώστε να μην
γίνεται υπέρβαση του ορίου τροφοδοσίας. Για τον
υπολογισμό του πόσο πρέπει να μειώσει την ισχύ του ο
κάθε επιμέρους αντιστροφέας, αποτελεί βάση η τιμή
"Μέγιστη ισχύς εξόδου" που έχει ρυθμιστεί για τον
εκάστοτε αντιστροφέα.
n

Μέσω του "Ενεργοποίηση περιορισμού ισχύος" εκκινείται ο έλεγχος της τροφοδοσίας και η επικοινωνία
με τους αντιστροφείς.

n

Στο πεδίο εισαγωγής "Όριο ισχύος τροφοδοσίας"
καταχωρίζεται η μέγιστη τιμή που επιτρέπεται να
τροφοδοτείται από το συνολικό σύστημα. Για τον πιο
απλό υπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής ισχύος τροφοδοσίας.

n

Στο σημείο "Για προχωρημένους" μπορεί να τροποποιηθεί το χρονικό διάστημα για την επικοινωνία
ανάμεσα στο K
 OSTAL Smart Energy Meter και τους
αντιστροφείς και να επιλεχθεί ένα χρονικό εύρος για
τον υπολογισμό της μέσης τιμής. Αυτό θα πρέπει να
διενεργείται μόνο σε περίπτωση προβλημάτων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Υπόδειξη για τον περιορισμό
ισχύος σε περίπτωση πολλαπλών
αντιστροφέων
Σε περίπτωση περιορισμού ισχύος,
κάθε συνδεδεμένος αντιστροφέας θα
περιοριστεί κατά το ίδιο ποσοστό επί
τοις εκατό της συνολικής του ισχύος
εξόδου.
Αν οι συνδεδεμένοι αντιστροφείς
έχουν διαφορετική μέγιστη ισχύ εξόδου, η ισχύς θα μειωθεί μεμονωμένα
σε κάθε αντιστροφέα.
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Περιορισμός ισχύος - Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Παράμετρος

Επεξήγηση

Χρονικό διάστημα
αποστολής

Χρονικό διάστημα μετάδοσης
του ρυθμισμένου περιορισμού
ισχύος στους αντιστροφείς που
είναι καταχωρισμένοι στο σημείο
"Αντιστροφείς".

Χρονικό διάστημα
αντιστροφέα

Διάρκεια της χρονικής περιόδου, κατά
την οποία συλλέγονται οι τιμές ισχύος
των αντιστροφέων για τη δημιουργία
μιας μεταβλητής μέσης τιμής.

Χρονικό διάστημα KOSTAL
Smart Energy Meter

Διάρκεια της χρονικής περιόδου, κατά
την οποία συλλέγονται οι τιμές ισχύος
του KOSTAL Smart Energy Meter για
τη δημιουργία μιας μεταβλητής μέσης
τιμής.

Κωδικός ενεργοποίησης
Με αυτή τη λειτουργία μπορούν να ενεργοποιηθούν
πρόσθετες επιλογές. Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται π.χ.
η έγκριση της διαχείρισης συσσωρευτή για σύνδεση ενός
συσσωρευτή στο PIKO MP plus.
Παράμετρος
Κωδικός ενεργοποίησης

Επεξήγηση
Εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποίησης π.χ. για τη διαχείριση
συσσωρευτή.
Θα πρέπει προηγουμένως να
προμηθευτείτε τον κωδικό ενεργοποίησης από το KOSTAL Solar
Webshop.

Ενεργοποιημένες πρόσθετες επιλογές

Επισκόπηση των τρεχόντων ενεργοποιημένων επιλογών στο KOSTAL
Smart Energy Meter.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποίησης π.χ. για σύνδεση συσσωρευτή.
Θα πρέπει προηγουμένως να τον
προμηθευτείτε από το KOSTAL Solar
Webshop.
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4.9 Μενού - Ρυθμίσεις Modbus

1

2
3
4

Ρύθμιση της διεπαφής Modbus RTU (RS485)
Η διεπαφή RS485 A είναι εργοστασιακά προδιαμορφωμένη για το PIKO IQ/PLENTICORE και η διεπαφή
RS485 B για το PIKO MP plus
Ρύθμιση της διεπαφής Modbus TCP
Διαμόρφωση Modbus για προχωρημένους
Λήψη/επαναφορά της διαμόρφωσης Modbus

Επιλέξτε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις
διεπαφές RS485 M
 odbus RTU ή ενεργοποιήστε τη
λειτουργία Modbus TCP, όταν οι συσκευές επικοινωνούν
μέσω Ethernet (LAN). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να
ενεργοποιηθεί επιπλέον στον αντιστροφέα η Επικοινωνία
Modbus TCP.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μια πιο λεπτομερής περιγραφή του
πρωτοκόλλου Modbus και του τρόπου
λειτουργίας του μπορεί να βρεθεί στις
προδιαγραφές του Modbus (π.χ. βλ.
www.modbus.org). Το Modbus TCP
είναι μέρος του προτύπου IEC 61158.
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Modbus RTU
Στη διεπαφή Modbus RTU RS485 μπορούν να συνδεθούν Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL αλλά και άλλες
συσκευές.
Στον τρόπο λειτουργίας "Modbus RTU Slave", το
KOSTAL Smart Energy Meter διαθέτει τα δεδομένα
μετρήσεων μέσω της διεπαφής RS485. Απεναντίας,
στον τρόπο λειτουργίας "Modbus RTU Master" αποστέλλονται και εγγράφονται δεδομένα μετρήσεων σε
άλλες συσκευές slave για να είναι εφικτός ο έλεγχός
τους. Ο τρόπος λειτουργίας "Master" είναι δυνατός μόνο
με ρυθμίσεις που καθορίζονται από τον χρήστη.
Και οι δύο διεπαφές RS485 A και B μπορούν να διαμορφωθούν μεμονωμένα.
Επιλέγοντας έναν αντιστροφέα για τη διεπαφή RS485
A ή B, συμπληρώνονται όλα τα πεδία με προκαθορισμένες τιμές. Αυτές μπορούν να προσαρμοστούν, αν είναι
απαραίτητο.

A

RS485
Modbus

L1

L2

L3

Smart Energy Meter
LAN

B

LAN

STATUS
NETWORK
SERIAL BUS

4
3
2
1

Data B
Data A
GND
VCC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση
του καλωδίου επικοινωνίας από τον
αντιστροφέα στην υποδοχή RS485
μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του KOSTAL Smart Energy
Meter.
Ανάλογα με το μήκος του καλωδίου
και το πλήθος των συμμετεχόντων
στον δίαυλο, συνιστάται να τερματίζετε τον δίαυλο και στα δύο άκρα με
αντίσταση 120 Ohm. Μέσω του τερματισμού μειώνονται οι ανακλάσεις
στη σύνδεση. Αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι απολύτως
απαραίτητο για να είναι αξιόπιστη η
εφαρμογή.

REST

L1

L2

L3

N

A > PIKO IQ / PLENTICORE plus
B > PIKO MP plus

Εικ. 8: Διεπαφές RS485
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Ρυθμίσεις M
 odbus RTU μέσω RS485
Παράμετρος
Διεπαφή

Επεξήγηση
RS485 (A)
Προδιαμορφωμένη για PIKO IQ/
PLENTICORE
RS485 (B)
Προδιαμορφωμένη για P
 IKO MP plus

Ενεργοποίηση διεπαφής

Ενεργοποιημένη
Η λειτουργία Modbus Slave είναι
ενεργοποιημένη στην εκάστοτε διεπαφή RS485. Μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί η διεπαφή και αποθηκευτούν
οι ρυθμίσεις μπορούν να ζητηθούν
δεδομένα μέσω της διεπαφής του
KOSTAL Smart Energy Meter.
Απενεργοποιημένη
Η διεπαφή Modbus είναι απενεργοποιημένη.

Προρύθμιση

Επιλογή της συνδεδεμένης συσκευής.
Μέσω μιας επιλογής συμπληρώνονται
όλα τα πεδία με προκαθορισμένες
τιμές. Αυτές μπορούν να προσαρμοστούν, αν είναι απαραίτητο.

Τρόπος λειτουργίας

Slave (προεπιλεγμένη τιμή)/
Master
Η διεπαφή λειτουργεί είτε ως Modbus
Master (αποστέλλονται και εγγράφονται δεδομένα σε συσκευές slave) είτε
ως Modbus Slave (διατίθενται μόνο
δεδομένα που μπορούν να προσπελαστούν από άλλες συσκευές).

Διεύθυνση Slave

Ορίζει τη διεύθυνση του Energy
Manager στο Modbus.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σε περίπτωση χρήσης του PIKO MP
plus με συνδεδεμένο συσσωρευτή,
είναι απαραίτητο να απενεργοποιηθεί
εδώ η διεπαφή. Αυτό ζητείται κατά τη
διαμόρφωση του συσσωρευτή από το
στοιχείο μενού "Συσκευές".

Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ
1 και 247.
Ρυθμός μετάδοσης

Ορίζει τον ρυθμό μετάδοσης της
σύνδεσης.

Bit δεδομένων

Ορίζει τον αριθμό των bit δεδομένων

Ισοτιμία

Ορίζει την ισοτιμία της σύνδεσης.

Bit διακοπής

Ορίζει τον αριθμό των bit διακοπής.
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Modbus TCP
Στη διεπαφή Modbus TCP (LAN) μπορούν να συνδεθούν
Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL, π.χ. για ομαδική διασύνδεση
(swarm), αλλά και άλλες συσκευές που αξιολογούν τα
δεδομένα του KOSTAL Smart Energy Meter ή ελέγχονται
από αυτό.
Τρόπος λειτουργίας - Master
Στον τρόπο λειτουργίας "Master", το KOSTAL Smart
Energy Meter αποστέλλει και εγγράφει πληροφορίες στο
μητρώο της διαμορφωμένης συσκευής slave. Αυτές
προστίθενται μέσω της εισαγωγής της διεύθυνσης IP
Slave (π.χ. διεύθυνση IP αντιστροφέα και θύρα).
Παράμετρος

Επεξήγηση

Διεύθυνση Slave

Καθορίζει τη διεύθυνση ενός TCP Slave.
Μπορεί να καταχωριστεί σε μορφή μιας
διεύθυνσης IP ή μιας διεύθυνσης URL.

Θύρα

Καθορίζει τη θύρα TCP, στην οποία η
συσκευή slave αναμένει την επικοινωνία
Modbus.

x

Διαγράφει τη γραμμή

Προσθήκη

Προσθέτει μία γραμμή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μπορούν να σταλούν και να εγγραφούν τα εσωτερικά μητρώα τρεχουσών τιμών και τα εσωτερικά μητρώα
τιμών ενέργειας. Τα μητρώα KSEM/
RM PnP και τα μητρώα SunSpec δεν
μεταδίδονται μέσω του Modbus TCP
Master. Πληροφορίες για τα σχετικά
μητρώα θα βρείτε στην τεκμηρίωση
"KOSTAL Smart Energy Meter Interface Description Modbus" στη
σελίδα λήψης αρχείων για το KOSTAL
Smart Energy Meter.

Μπορούν να διαμορφωθούν έως 10 TCP Slave.
Τρόπος λειτουργίας - Slave
Στον τρόπο λειτουργίας "Slave", το Energy Manager
διαθέτει τα δεδομένα των μετρήσεών του μέσω της
διεπαφής LAN (TCP/IP). Επιπλέον πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Επικοινωνία Modbus TCP στον
αντιστροφέα.
Παράμετρος
Ενεργοποίηση
TCP-Slave

Επεξήγηση
Ενεργοποιημένη
Η λειτουργία Modbus Slave είναι ενεργοποιημένη στη διεπαφή Ethernet (LAN).
Μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί η διεπαφή
και αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις μπορούν
να ζητηθούν δεδομένα μέσω της διεπαφής του K
 OSTAL Smart Energy Meter.
Απενεργοποιημένη
Η διεπαφή Modbus είναι
απενεργοποιημένη.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για να μπορεί το KOSTAL Smart
Energy Meter να λαμβάνει δεδομένα
μέσω της διεπαφής TCP θα πρέπει
και ο αντιστροφέας να τα μεταδίδει
μέσω αυτής της διεπαφής.
Στο PIKO IQ/PLENTICORE θα πρέπει
π.χ. αυτό να ενεργοποιηθεί στον
Webserver στη διαδρομή Ρυθμίσεις >
Modbus/SunSpec TCP (βλ. οδηγίες
λειτουργίας αντιστροφέα).
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Διαμόρφωση Modbus για προχωρημένους
Εδώ μπορούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη λειτουργία Modbus Master. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα διαμορφωμένα Modbus Master.
Χρονικό διάστημα αποστολής
Εδώ μπορεί να ρυθμιστεί ένα χρονικό διάστημα, το
οποίο καθορίζει τη διάρκεια των περιόδων στις οποίες
πρέπει να αποστέλλονται τα δεδομένα μετρήσεων από
το K
 OSTAL Smart Energy Meter. Το Energy Manager
στέλνει, κατά κανόνα, τα δεδομένα των μετρήσεών του
μέσω των Modbus Master μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.
Αντιθέτως, αν είναι ενεργοποιημένο το χρονικό διάστημα,
τα δεδομένα αποστέλλονται σε ένα τακτικό χρονικό
διάστημα ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα. Στην περίπτωση αυτή μεταδίδονται πάντα μόνο οι τρέχουσες τιμές
μέτρησης κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής και δεν
δημιουργούνται μέσες τιμές για το χρονικό διάστημα.
Παράμετρος
Ενεργοποίηση σταθερού
χρονικού διαστήματος
αποστολής

Επεξήγηση
Ενεργοποιημένο
Τα δεδομένα του K
 OSTAL Smart
Energy Meter αποστέλλονται σε ένα
σταθερό χρονικό διάστημα. Επιλογή
του χρονικού διαστήματος μέσω αναπτυσσόμενου μενού.
Απενεργοποιημένο
Τα δεδομένα του K
 OSTAL Smart
Energy Meter Daten αποστέλλονται
μετά από κάθε κύκλο μέτρησης
(200 ms ή 500 ms).

Τιμές μέτρησης

Τρέχων κύκλος μέτρησης
Μετάδοση τρεχόντων τιμών μέτρησης
κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής.
Μέσες τιμές για το χρονικό διάστημα αποστολής
Υπολογισμός και αποστολή μιας μέσης
τιμής για όλους τους κύκλους μέτρησης εντός του ρυθμισμένου χρονικού
διαστήματος αποστολής.
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Διαμόρφωση μητρώου
Εδώ μπορούν να επιλεγούν ομάδες μητρώων, τα οποία
πρέπει να εγγραφούν στον τρόπο λειτουργίας Master.
Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί το φορτίο
συστήματος του KOSTAL Smart Energy Meter όταν
δεν χρειάζονται όλα τα μητρώα. Αυτό είναι αναγκαίο
σε περίπτωση που συνδέονται πολλές συσκευές στο
KOSTAL Smart Energy Meter.
Με το βέλος δεξιά μπορεί να ανοίξει ένας αναλυτικός
κατάλογος των μητρώων που περιλαμβάνονται στις
εκάστοτε ομάδες.
Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν τα
παρακάτω μητρώα:
Παράμετρος

Επεξήγηση

Σύνολο τρεχουσών τιμών

Οι τρέχουσες τιμές όλου του συστήματος (μητρώο 0–27)

Τρέχουσες τιμές φάσεων

Οι τρέχουσες τιμές με ανάλυση κατά
φάσεις (μητρώο 40–145)

Σύνολο τιμών ενέργειας

Οι τιμές ενέργειας όλου του συστήματος (μητρώο 512–551)

Τιμές ενέργειας φάσεων

Οι τιμές ενέργειας με ανάλυση κατά
φάσεις (μητρώο 592–791)

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Πληροφορίες για τα σχετικά μητρώα
θα βρείτε στην τεκμηρίωση "KOSTAL
Smart Energy Meter - Interface
Description Modbus" στη σελίδα
λήψης αρχείων για το KOSTAL Smart
Energy Meter.
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Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για τη διαμόρφωση
Από αυτό το σημείο μπορεί να γίνει εξαγωγή ή εισαγωγή
ολόκληρης της διαμόρφωσης Modbus.
n

Η εξαγωγή διαμόρφωσης επιτρέπει τη λήψη της τρέχουσας αποθηκευμένης διαμόρφωσης ως αρχείο.

n

Η εισαγωγή διαμόρφωσης επιτρέπει την εισαγωγή
της διαμόρφωσης από ένα αρχείο που έχει ήδη δημιουργηθεί με εξαγωγή.
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4.10 Μενού - Ρυθμίσεις συσκευής

1
2
3

4
5
6

Ένδειξη γενικών πληροφοριών συστήματος
Διαμόρφωση διεπαφής δικτύου
Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μετασχηματιστή
ρεύματος, εδώ μπορεί να αναφερθεί η αναλογία
Κεφ. 3.7
μετασχηματιστή.
Δείχνει την κατάσταση της σειριακής διεπαφής
Δημιουργία ή άνοιγμα ενός αντιγράφου ασφαλείας
Στη συσκευή μπορούν να εφαρμοστούν ρυθμίσεις
ώρας, επανεκκίνηση, ενημερώσεις ή να εκτελεστούν
ιστορικά λειτουργίας συστήματος
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Πληροφορίες συστήματος
Γενικές πληροφορίες συστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του
συστήματος.
Παράμετρος

Επεξήγηση

Όνομα προϊόντος

Προβολή ονόματος προϊόντος

Έκδοση

Έκδοση εγκατεστημένου
υλικολογισμικού

Σειριακός αριθμός

Σειριακός αριθμός της συσκευής

Φορτίο CPU

Τρέχον φορτίο CPU

Κατανάλωση RAM

Τρέχουσα χρήση RAM

Όνομα κεντρικού
υπολογιστή

Όνομα συσκευής στο δίκτυο.
Εργοστασιακά αυτό αποτελείται
από την ονομασία KSEM-σειριακός
αριθμός.
Το όνομα μπορεί να τροποποιηθεί
στις ρυθμίσεις δικτύου.

Διεύθυνση IP

Διεύθυνση MAC

Η διεύθυνση IP του KOSTAL Smart
Energy Meter, η οποία καθορίστηκε
χειροκίνητα ή μέσω ενός διακομιστή
DHCP.
Η διεύθυνση MAC του KOSTAL Smart
Energy Meter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Το (i) δίπλα στη διεύθυνση IP επιτρέπει την προσπέλαση πληροφοριών
για προχωρημένους σχετικά με τις
ρυθμίσεις δικτύου.
Ανοίγει ένα παράθυρο με τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τη μάσκα υποδικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη και τον
διακομιστή DNS.
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Ρυθμίσεις δικτύου
Εδώ μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις
ρυθμίσεις IP.
Παράμετρος
Όνομα κεντρικού
υπολογιστή

Επεξήγηση
Το όνομα κεντρικού υπολογιστή είναι
η μοναδική ονομασία της συσκευής
στο δίκτυο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Προσέξτε ότι τυχόν ακατάλληλες
ρυθμίσεις μπορεί να αποκλείσουν την
πρόσβαση στην επιφάνεια χρήστη.

Το όνομα μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα και μπορεί να αποτελείται από
κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και παύλες.
DHCP

Όταν είναι ενεργοποιημένο το DHCP,
τότε η συσκευή λαμβάνει αυτόματα
μια διεύθυνση IP, π.χ. από έναν δρομολογητή. Στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις.
Αν πρέπει να ρυθμιστεί μια στατιστική
διεύθυνση IP πρέπει να απενεργοποιηθεί το DHCP και να ανοιχτούν οι
"Ρυθμίσεις για προχωρημένους". Εδώ
μπορεί να διαμορφωθεί μια στατιστική
διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου,
προεπιλεγμένη πύλη και ο διακομιστής DNS.
Όταν είναι ενεργοποιημένο το UPnP
η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα
από τους υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο
και εμφανίζεται στο περιβάλλον
δικτύου. Έτσι μπορεί ο χρήστης να
βρει πιο εύκολα τη συσκευή στο
δίκτυο, αν δεν είναι γνωστή η διεύθυνση IP.
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Ρυθμίσεις email
Αν υπάρχει ένα συμβάν, το K
 OSTAL Smart Energy Meter
μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά. Για τον σκοπό αυτό
μπορείτε να κάνετε τη σχετική διαμόρφωση στον διακομιστή SMTP (διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), για να ενημερώνεστε στη συνέχεια για τα διάφορα
συμβάντα μέσω email.
Εκτέλεση διαμόρφωσης SMTP
Παράμετρος

Επεξήγηση

Διεύθυνση email

Καταχωρίστε εδώ μία διεύθυνση email

Διακομιστής SMTP

Καταχωρίστε εδώ το όνομα του διακομιστή SMTP
(π.χ. securesmtp.t-online.de).

Θύρα

Καταχωρίστε εδώ τη θύρα (π.χ. 465).

Χρήση κρυπτογραφημένης
σύνδεσης (TLS)

Αν απαιτείται κρυπτογράφηση
(SSL/TSL), ενεργοποιήστε την εδώ.

Για τον διακομιστή
απαιτείται επαλήθευση
ταυτότητας

Αν απαιτείται είσοδος, ενεργοποιήστε
την εδώ.

Όνομα χρήστη

Καταχωρίστε εδώ τις παραμέτρους εισόδου στον διακομιστή
SNTP (διακομιστής ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας).

Κωδικός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μπορείτε να λάβετε τα απαιτούμενα
στοιχεία για τη διαμόρφωση από τον
πάροχό σας.

Μετά τη διαμόρφωση SMTP πρέπει να ελεγχθούν οι
ρυθμίσεις. Για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο δοκιμής, για να στείλετε ένα μήνυμα δοκιμής
στη διαμορφωμένη διεύθυνση email. Αν λάβετε ένα
μήνυμα δοκιμής, οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Διαφορετικά,
διορθώστε τις.
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Εσωτερικός μετρητής ρεύματος / μετασχηματιστής ρεύματος
Το KOSTAL Smart Energy Meter μπορεί να μετρήσει
άμεσα έως και 63 A ανά εξωτερικό αγωγό. Για υψηλότερα ρεύματα χρησιμοποιούνται εξωτερικοί μετασχηματιστές ρεύματος. Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη
σε μετασχηματιστή ρεύματος, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί
εδώ.
Για να γίνει αυτό ενεργοποιήστε το "Χρήση μετασχηματιστή ρεύματος" και ρυθμίστε την αναλογία μετασχηματιστή. Στη λίστα επιλογής δίνονται οι συνηθισμένες
αναλογίες μετασχηματιστών. Αν δεν υπάρχει η αναλογία
στη λίστα, κάντε κλικ στο "Άλλη" και καταχωρίστε την
αναλογία χειροκίνητα. Το πρωτεύον ρεύμα θα πρέπει
εδώ να βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 1 και 5000 και το
δευτερεύον ρεύμα στην περιοχή μεταξύ 1 A και 5 A.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μπορείτε να βρείτε μία περιγραφή
της ηλεκτρικής σύνδεσης των μετασχηματιστών ρεύματος σε έμμεση
μέτρηση στις οδηγίες εγκατάστασης
του KOSTAL Smart Energy Meter.
Αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μετασχηματιστές ρεύματος, συνιστώνται οι
παρακάτω προδιαγραφές:
- Πρωτεύον ρεύμα 100 A
- Δευτερεύον ρεύμα 5 A
- Κατηγορία ακριβείας 1
Έναν κατάλογο με τους συνιστώμενους μετασχηματιστές ρεύματος
μπορείτε να βρείτε στη σελίδα λήψης
αρχείων για το προϊόν.

Σειριακή διεπαφή
Πληροφορίες κατάστασης για τις σειριακές διεπαφές. Αυτές μπορούν είτε να είναι ελεύθερες είτε να
είναι κατειλημμένες από μια συγκεκριμένη εφαρμογή,
το όνομα της οποίας θα εμφανίζεται τότε εδώ. Η
διαμόρφωση της σειριακής διεπαφής πραγματοποιείται στα εκάστοτε μενού (π.χ. ρυθμίσεις Modbus ή
αντιστροφέας)
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Αντίγραφο ασφαλείας
Δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας που προστατεύεται με κωδικό, για διασφάλιση των δεδομένων και
των ρυθμίσεων του KOSTAL Smart Energy Meter.
Παράμετρος
Δημιουργία

Επεξήγηση
Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των
ρυθμίσεων συστήματος και των συγκεντρωμένων δεδομένων. Μέσω του πεδίου
"Κωδικός" μπορεί προαιρετικά να καταχωριστεί ένας κωδικός για την προστασία
του αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων.
Κατά τη δημιουργία του αντιγράφου
ασφαλείας, το σύστημα δεν εκτελεί
μετρήσεις και προκύπτει μία σύντομη
διακοπή της επικοινωνίας.
Ξεκινήστε τη διαδικασία δημιουργίας του
αντιγράφου ασφαλείας με το πλήκτρο
"Δημιουργία". Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας (Backup.
bak) είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα
περιήγησης για λήψη.

Άνοιγμα αντιγράφου
ασφαλείας

Με το πλήκτρο "Περιήγηση" μπορείτε να
επιλέξετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.
Με κλικ στο "Άνοιγμα" ανοίγει ένα
παράθυρο διαλόγου για το άνοιγμα του
αντιγράφου ασφαλείας.
Εδώ θα πρέπει να καταχωριστεί ο κωδικός (αν έχει οριστεί) για το αντίγραφο
ασφαλείας. Η διαδικασία ξεκινά μέσω του
πλήκτρου "Άνοιγμα".
Λάβετε υπόψη σας την υπόδειξη στο
παράθυρο διαλόγου. Όλα τα δεδομένα
και οι διαμορφώσεις επαναφέρονται
στην κατάσταση που ήταν τη χρονική
στιγμή της δημιουργίας του αντιγράφου
ασφαλείας. Όλα τα δεδομένα και οι
διαμορφώσεις που δημιουργήθηκαν μετά
από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
διαγράφονται.
Μετά το επιτυχές άνοιγμα του αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται επανεκκίνηση
της συσκευής.
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Συσκευή
Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων στο KOSTAL Smart Energy
Meter.
Παράμετρος
Ημερομηνία και ώρα

Επεξήγηση
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της
ώρας της συσκευής.
Τοπική ζώνη ώρας
Ρύθμιση της ζώνης ώρας για να
λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές
αλλαγές, π.χ. ρυθμίσεις θερινής/χειμερινής ώρας, από το σύστημα.
NTP
Σε περίπτωση που το K
 OSTAL Smart
Energy Meter είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω ενός
δικτύου, συνιστάται να ενεργοποιείται
η επιλογή "NTP". Στην περίπτωση
αυτή, η ώρα λαμβάνεται αυτόματα
από έναν διακομιστή μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, από τις Ρυθμίσεις
για προχωρημένους μπορείτε να
ρυθμίσετε έναν εναλλακτικό διακομιστή NTP.
Ρύθμιση ώρας
Το KOSTAL Smart Energy Meter
λειτουργεί εσωτερικά μόνο με την
ώρα UTC, η οποία μετατρέπεται στην
τοπική ζώνη ώρας για την ένδειξη.
Αν το KOSTAL Smart Energy Meter
δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο
ή αν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
αυτόματος συγχρονισμός της ώρας, η
ώρα μπορεί να ρυθμιστεί και χειροκίνητα. Για να γίνει αυτό εμφανίζεται
στην επιφάνεια η τρέχουσα ώρα του
συστήματος καθώς και η τρέχουσα
ώρα του προγράμματος περιήγησης.
Κάνοντας κλικ στο "Ρύθμιση ώρας"
πραγματοποιείται συγχρονισμός
αυτών των δύο ωρών. Η ώρα του
προγράμματος περιήγησης μετατρέπεται αυτόματα σε UTC και ορίζεται
ως ώρα συστήματος του K
 OSTAL
Smart Energy Meter.
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Επεξήγηση

Επαναφορά - Επανεκκίνηση της συσκευής

Κάνοντας κλικ στο "Επανεκκίνηση" εκτελείται επανεκκίνηση της
συσκευής. Αυτή μπορεί να διαρκέσει
μερικά λεπτά. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να φορτωθεί ξανά η διασύνδεση Web.

Επαναφορά - Επαναφορά
της συσκευής στην κατάσταση παράδοσης

Κάνοντας κλικ στο "Επαναφορά"
η συσκευή επαναφέρεται στην
κατάσταση παράδοσης. Στη συνέχεια ισχύει πάλι ο προεπιλεγμένος
κωδικός. Για την εκ νέου σύνδεση
χρειάζεστε τον κωδικό της πινακίδας
τύπου του μετρητή ενέργειας που
υπάρχει, επίσης, σε ένα ξεχωριστό
φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.

Ενημέρωση υλικολογισμικού συσκευής

Μέσω αυτού του στοιχείου μενού
μπορεί να εφαρμοστεί νέο υλικολογισμικό συσκευών για το K
 OSTAL
Smart Energy Meter
Κεφ. 5.4.

Ιστορικά λειτουργίας
συστήματος

Με αυτό το στοιχείο του μενού
μπορεί να γίνει λήψη του ιστορικού
λειτουργίας του συστήματος για
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ως
αρχείο κειμένου
Κεφ. 5.3.
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5.1 Λειτουργίες του πλήκτρου επαναφοράς
Επανεκκίνηση KOSTAL Smart Energy Meter
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ με
ένα αιχμηρό αντικείμενο για λίγο περισσότερο από
6 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια, η συσκευή εκκινείται.
Επαναφορά του κωδικού της διασύνδεσης Web
Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς ως εξής:
n

μία φορά παρατεταμένα (μεταξύ 3 και 5 δευτερολέπτων) και, στη συνέχεια,

n

μία φορά σύντομα (μισό δευτερόλεπτο).

Η παύση μεταξύ των δύο πατημάτων του πλήκτρου δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο. Αν η
εντολή αναγνωρίστηκε σωστά, η LED κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα. Ο κωδικός της
διασύνδεσης Web επαναφέρεται στην κατάσταση παράδοσης (βλ. πινακίδα τύπου στη συσκευή).
Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Για τη σύνδεση χρειάζεστε τον κωδικό
της πινακίδας τύπου του μετρητή
ενέργειας που υπάρχει, επίσης, στο
ξεχωριστό φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς ως εξής:
n

μία φορά σύντομα (μισό δευτερόλεπτο) και, στη συνέχεια,

n

μία φορά παρατεταμένα (μεταξύ 3 και 5 δευτερολέπτων).

Η παύση μεταξύ των δύο πατημάτων του πλήκτρου δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο. Αν η
εντολή αναγνωρίστηκε σωστά, η LED κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα. Κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου ενεργοποιείται μεταξύ άλλων
και το DHCP.
Επαναφορά KOSTAL Smart Energy
Meter στην κατάσταση παράδοσης
Ανοίξτε τον W
 ebserver. Κάνοντας κλικ στο "Επαναφορά"
στο στοιχείο μενού Ρυθμίσεις συσκευής > Συσκευή >
Επαναφορά συσκευής στην κατάσταση παράδοσης,
γίνεται επαναφορά της συσκευής.
© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Μετά την επαναφορά ισχύει πάλι ο
προεπιλεγμένος κωδικός. Για την εκ
νέου σύνδεση χρειάζεστε τον κωδικό
της πινακίδας τύπου του μετρητή
ενέργειας που υπάρχει, επίσης, σε
ένα ξεχωριστό φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
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5.2 Μηνύματα σφάλματος/
Ενδείξεις
Η LED κατάστασης δεν ανάβει
Το KOSTAL Smart Energy Meter δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.
n

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος τουλάχιστον ο
εξωτερικός αγωγός L1 και ο ουδέτερος αγωγός N
στο K
 OSTAL Smart Energy Meter.

Η LED κατάστασης ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
Υπάρχει κάποιο σφάλμα.
n

Επανεκκινήστε το KOSTAL Smart Energy Meter.
Με αιχμηρό αντικείμενο πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς τουλάχιστον για 6 s.

n

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις ή τον
εγκαταστάτη.

Η LED δικτύου δεν ανάβει ή το KOSTAL Smart
Energy Meter δεν εμφανίζεται στο δίκτυο
Το καλώδιο δικτύου δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στη
σύνδεση δικτύου.
n

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά
συνδεδεμένο στη σύνδεση δικτύου.

Το KOSTAL Smart Energy Meter δεν βρίσκεται στο ίδιο
τοπικό δίκτυο.
n

Συνδέστε το KOSTAL Smart Energy Meter στον ίδιο
δρομολογητή/διακόπτη.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Η LED σειριακού διαύλου ανάβει με κόκκινο χρώμα ή αναβοσβήνει με πορτοκαλί
Ελέγξτε στην επιφάνεια χρήστη εάν υπάρχουν μηνύματα σφάλματος στην επικοινωνία με τον σταθμό
προορισμού.
n

Αν απαιτείται, ελέγξτε την καλωδίωση προς τον
σταθμό προορισμού.

Το K
 OSTAL Smart Energy Meter παράγει
μη ρεαλιστικές τιμές μέτρησης
Το KOSTAL Smart Energy Meter τοποθετήθηκε
εσφαλμένα.
n

Ελέγξτε ξανά τη σύνδεση του L1 έως το L3.

n

Ο μετασχηματιστής ρεύματος δεν έχει διαμορφωθεί.
Στις Ρυθμίσεις συσκευής > Αναλογία μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε τον μετασχηματιστή ρεύματος
και ρυθμίστε τη σωστή αναλογία μετασχηματιστή.

Η επιφάνεια χρήστη δεν μπορεί να ανοίξει
μέσω της διεύθυνσης IP ή το όνομα
του K
 OSTAL Smart Energy Meter
n

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου.
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5.3 Εξαγωγή ιστορικού λειτουργίας
Για σκοπούς τεχνικής υποστήριξης μπορεί να γίνει λήψη
του ιστορικού λειτουργίας από το K
 OSTAL Smart Energy
Meter. Το ιστορικό λειτουργίας χρησιμεύει τότε στην
τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση σφαλμάτων.
Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart

Energy Meter

Κεφ. 4.3

2. Ανοίξτε το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις συσκευής" >

"Συσκευή" > "Ιστορικά λειτουργίας συστήματος".
3. Επιλέξτε το χρονικό σημείο στο "Ιστορικά λειτουρ-

γίας από".
4. Πατήστε το πλήκτρο "Λήψη" για να ξεκινήσετε τη

λήψη.
5. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας.
H

Η λήψη έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να διαθέσετε τα δεδομένα στην τεχνική υποστήριξη.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH
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5.4 Ενημέρωση υλικολογισμικού συσκευής
Μέσω αυτού του στοιχείου μενού μπορεί να εφαρμοστεί νέο υλικολογισμικό συσκευής για το K
 OSTAL Smart
Energy Meter.
Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Κατεβάστε το τρέχον υλικολογισμικό από την ιστο-

σελίδα μας μέσω της διαδρομής Λήψη αρχείων >
Πρόσθετος εξοπλισμός > K
 OSTAL Smart Energy
Meter.
2. Πατώντας το πλήκτρο "Περιήγηση", επιλέξτε το

αρχείο στον υπολογιστή σας.
3. Με το "Ενημέρωση" ξεκινάει η ενημέρωση.
4. Μετά από ένα ερώτημα γίνεται φόρτωση του νέου

υλικολογισμικού και εγκατάστασή του στο K
 OSTAL
Smart Energy Meter.
P

Στο τέλος πραγματοποιείται επανεκκίνηση του
KOSTAL Smart Energy Meter. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Στη συνέχεια,
είναι απαραίτητο να φορτωθεί ξανά η ιστοσελίδα.

H

Το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.
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5.5 Αλλαγή κωδικού
Ο κωδικός μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του παρακάτω
στοιχείου μενού.

1

Αλλαγή κωδικού

1. Στο στοιχείο μενού Αποσύνδεση, ανοίξτε το στοιχείο

μενού Αλλαγή κωδικού.
2. Καταχωρίστε πρώτα τον τρέχοντα κωδικό.
3. Καταχωρίστε τον νέο κωδικό. Αυτός πρέπει να απο-

τελείται από τουλάχιστον 8 γράμματα και να περιλαμβάνει κεφαλαία και πεζά γράμματα.
4. Στο "Επιβεβαίωση" καταχωρίστε πάλι τον κωδικό.
5. Επιβεβαιώστε την καταχώριση πατώντας το πλήκτρο

"Αποστολή".
H

Ο κωδικός έχει αλλάξει.
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