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1 O této příručce 

 
Následující informace vás budou provázet celým 
návodem k obsluze. Ve spojení s tímto návodem 
k obsluze a instalaci platí také další dokumenty. 
Nezodpovídáme za žádné poškození způsobené 
nedodržováním pokynů v této příručce. 

 

1.1 Příslušné dokumenty 
Při instalaci měničů (střídač, inverter) prosím 
dodržujte všechny montážní a instalační pokyny pro 
součásti a jiné díly systému. Tyto pokyny jsou 
dodány spolu s příslušnými instalačními 
komponentami nebo zařízením příslušenství. 

 
 

1.2 Uložení a uchování dokumentů 
 

Udržujte prosím pokyny k instalaci a návod k obsluze na 
bezpečném místě, aby bylo zajištěno, že budou 
v případě potřeby kdykoli k dispozici. 

 
 

1.3 Symboly použité v tomto dokumentu 
 

Při provozu měniče prosím dodržujte bezpečnostní 
informace uvedené v této příručce! 

 
 

Upozornění! 
Potenciální nebezpečí pro 
výrobek a okolí! 

 
 
 
 

Poznámka! 
Užitečné informace a pokyny! 

 
 
 
 
 

Důležité! 
 
 

1.4 Označení CE 
 

Označení CE se používá k doložení skutečnosti, že 
měnič (střídač) Powador uvedený na typovém štítku 
splňuje základní požadavky následujících směrnic: 
Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu třídy B 
(Směrnice 89/336/EWG) 
Směrnice pro nízké napětí (Směrnice 73/23/EWG) 

1.5 Typový štítek 
Na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně 
zařízení, je uvedeno přesné označení výrobku. 
 
 
2 Bezpečnostní informace 
 
Monitorovací systém pro fotovoltaické instalace 
může být připojen pouze pověřeným 
a vyškoleným personálem. 
 
Před zahájením zapojování  se vždy ujistěte, že  
na vodiče a kabely není připojeno nebezpečné napětí. 
 
Pracovníci obsluhy si musí pečlivě přečíst tuto příručku 
a seznámit se se zařízením, dříve než zařízení uvedou 
do provozu. 
 
Při provozu zařízení musí být dodržovány všechny 
místní předpisy a nařízení. 
 
Poškozené nástroje musí být ihned vyřazeny 
z provozu a zkontrolovány pověřeným odborným 
pracovníkem. Manipulace se zařízením/nástroji 
nebo jejich modifikace nejsou přípustné. 
 
Otvírání zařízení není dovoleno. 
 
Bezpečnost zařízení a obsluhy nemůže být zaručena, 
pokud zařízení není provozováno v souladu 
s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce. 
 
Pro řádný a bezpečný provoz zařízení/nástroje je 
nezbytný správný transport, skladování, instalace 
a montáž, stejně jako pečlivá obsluha a údržba. 
 
 
2.1 Transport 
Měřicí ústředna (data logger) Powador-proLOG je na 
našem zkušebním pracovišti rozsáhle testována 
a kontrolována, aby byla zaručena nejvyšší kvalita 
našich výrobků. Naše měřicí ústředny opouštějí 
výrobní závod v řádném mechanickém a elektrickém 
stavu. Speciální obal zajišťuje, aby se během 
transportu k našim zákazníkům se zařízením nic 
nestalo. Poškození při transportu nicméně nelze zcela 
vyloučit. V takovém případě je zodpovědný dopravce. 
 
 
Při dodání měřicí ústřednu (data logger) pečlivě zkontrolujte. 
Objevíte-li na obalu jakékoli viditelné známky poškození, 
které naznačují, že mohlo dojít k poškození měřicí ústředny, 
nebo naleznete-li viditelné známky poškození přímo na 
měřicí ústředně, informujte prosím ihned odpovědného 
dopravce. 
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Společnost KACO Gerätetechnik GmbH poskytne 
nezbytnou pomoc. Písemné hlášení o škodě však musí 
být dopravci doručeno nejpozději do šesti dnů od 
dodání zboží. 

 

Pro vrácení měřicí ústředny použijte výhradně původní 
obaly – pouze tento materiál zaručuje bezpečný 
transport. 

 
 
3 Poznámky týkající se instalace 
 a provozu 

 
3.1 Záruka a ručení 

 
KACO Gerätetechnik GmbH poskytuje na měřicí 
ústřednu Powador-proLOG záruku dva roky začínající 
datem instalace. 
Během této doby KACO Gerätetechnik GmbH zaručuje 
řádnou funkci zařízení a bezplatnou opravu v případě 
výskytu poruchy, za kterou jsme odpovědni. 
Pokud by došlo k poruše nebo nesprávné funkci 
zařízení v době záruky, obraťte se prosím na svého 
odborného prodejce, popřípadě odborníka, který 
prováděl instalaci. 

 
Záruční nároky jsou vyloučeny v následujících 
případech: 

- Použití zařízení pro jiné než stanovené účely 
(normální používání) 

- Nesprávné používání a instalace, jež nejsou 
v souladu s požadovanými standardy 

- Nesprávná obsluha 
- Provoz zařízení s vadným ochranným vybavením 
- Manipulace se zařízením nebo neodborné 

opravy 
- Vliv cizích předmětů nebo vyšší moc (blesk, přepětí, 

bouře, požár) 
- Neadekvátní ventilace zařízení 
- Nedodržení relevantních bezpečnostních pokynů 

(VDE (Spolek německých inženýrů) apod.) 
- Poškození při transportu 

4 Instalace 
 
 
4.1 Výběr místa instalace 
 
Měřicí ústřednu Powador-proLOG je třeba nainstalovat 
v blízkosti telefonní přípojky nebo přípojky sítě Ethernet 
a síťové zásuvky 230 V. 
 
 
 
 
Aby nedošlo k poškození měřicí ústředny Powador-
proLOG nebo poškození domovní elektrické instalace, 
dodržujte prosím při výběru místa instalace následující 
pravidla: 
 
-  Měřic í  ús t ředna  Powador-proLOG nesmí 

být nainstalována venku nebo ve vlhkém 
prostředí. 
Musí být chráněna před vlhkostí a přímým 
slunečním zářením. 

-  Teplota okolí musí být v rozsahu 0° až +55°. 
-  Vrtané otvory musí být umístěny mimo stávající 

domovní instalace, např. elektrické vedení nebo 
plynové nebo vodovodní potrubí. 

-  Zařízení Powador-proLOG je třeba umístit rovně na 
plochém povrchu, aby nedošlo k poškození skříně. 

 

4.2 Instalace zařízení 
 
Zařízení je vhodné k instalaci na stěnu.  
Vrtané otvory je možno označit, jak ukazuje 
schematický obrázek níže. Vzdálenost mezi šrouby 
závěsu/podpěry a stěnou by měla být přibližně 3 mm. 
 
Umístěte měřicí ústřednu Powador-proLOG nad hlavy 
šroubů a opatrně ji stáhněte dolů. Poté upevněte spodní 
část zařízení Powador-proLOG pomocí třetího šroubu. 
Vrtací schéma (rozměry v mm): 
 

92 
 

Všechny záruční nároky budou projednány na půdě 
KACO Gerätetechnik GmbH. K tomu účelu bude zpětný 
transport zboží proveden pokud možno v původním 
nebo ekvivalentním obalu. KACO Gerätetechnik GmbH 
nemůže nést náklady na tyto služby. 

 

Záruční nároky budou společností KACO 
kompenzovány, jen když bude poškozené zařízení 
vráceno společnosti KACO spolu s kopií faktury 
vystavené zákazníkovi specializovaným prodejcem. 
Typový štítek zařízení musí být plně čitelný. V případě 
nesouladu si KACO vyhrazuje právo odepřít záruční 
služby. 

 
 
 
 
 
115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230 

 
 
 
 
167 225 
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4.3 Nastavovací přepínače 
 

 
 

Na desce plošných spojů zařízení Powador-
proLOG jsou tři nastavovací přepínače, které 
lze použít k nastavení následujících 
provozních režimů: 

 
OPTO <-> BEEPER 
Tento přepínač může být nastaven na OPTO nebo 
BEEPER. 

 
OPTO: Aktivován je pouze výstup D0. 
BEEPER: Aktivován je výstup D0 a interní bzučák 
(beeper). 

 
Funkce BEEPER by se měla aktivovat, 
jen když je výstup D0 použit jako výstup 
alarmu! 

 
PVI <-> PVI+PVIgo 
Tento přepínač může být nastaven na PVI nebo 
PVI+PVIgo.  
PVI: Signál RS485 je přiložen pouze na svorku “B A 
RS485“. Mohou být připojeny pouze solární měniče 
Powador. 

 
Jsou-li připojeny pouze měniče (tj. žádné 
proudové senzory), přepínač MUSÍ být 
v poloze “PVI“ (jinak nelze navázat 
komunikaci se solárními měniči). 

 
PVI+PVIgo: Signál RS485 je přiložen na svorku “B 
A RS485“ a porty RJ45 “PVI-go On“. Proudové 
senzory a solární měniče mohou být provozovány 
společně. 

 
Signál RS485 je přepínačem “PVI+PVI-go“ 
interně propojen z RJ45 PVI-go na svorku B 
A RS 485. 

 
 

24 V internal <-> 24 V external 
Přepínač je možno nastavit na INTERNAL nebo 
EXTERNAL. 

 
Tento přepínač odpovídá přednímu portu (vývodu) “24 
V external”. 
INTERNAL: Powador-go bude napájen interním 
zdrojem Powador-proLOG. 
EXTERNAL: Na svorku “24 V external" může být 
připojeno externí napájecí napětí pro zařízení Powador-
go. 

 
Reset 

Tlačítko Reset se používá k restartu  měřicí ústředny 
Powador-proLOG. 
 
 
 
 
 
4.4 Instalace 
 
Podrobná schémata zapojení naleznete na 
dokumentačním CD (standardní součást dodávky). 

 
 
4.4.1 Zdroj napětí 

Powador-proLOG se připojuje na 230 V 
AC a je napájen vestavěným napájecím 
zdrojem. Výstupní napětí 24 V DC 
napájecího zdroje je přivedeno na svorku 
označenou “24V external” pro externí 
senzory. 

 
 

4.4.2 Anténa GSM (pouze XL GSM) 
Tento port se používá pro připojení dodané 
antény GSM. Port je umístěn zcela vlevo 
mezi síťovým přívodem a porty Powador-go 
RJ45. Další podrobnosti o zařízení 

Powador-proLOG s modemem GSM jsou uvedeny v oddíle 
5 na straně 11. 

 
4.4.3 Powador-go 
Na porty RJ45 “PVI-go“ 
(Powador-go) je možno připojit až 
100 proudových senzorů. 
Proudové senzory je možno  

použít např. k integraci externích měničů do 
monitorovacího systému. 

 
 
 
Základní schéma zobrazující zapojení solárních 
měničů (INV) a proudových senzorů: 
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Powador-proLOG 

 
 

PVI-go 
(RJ45) 

 
RS 485 
B    A 

INV 32 
 
 
INV… 

 
Powador 
go 100 

 
 
INV 1 

 
 

Powador 
go … 

 
 

Powador 
go 1 
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4.4.4 Telefon 
 

Měřicí ústředny (data loggery) jsou vybaveny 
interním modemem (analogovým nebo ISDN). 
Potřebné kabely jsou součástí dodávky. 

 
 
 
Základní schéma zapojení solárních měničů: 

 
Powador-proLOG 

 
 
 

4.4.5 24 V externí (zadní port) 
 

Tento port zajišťuje napájení externích 
senzorů interním napájecím zdrojem 
24 V DC (max. 230 mA). Port je umístěn 
mezi analogovým/ISDN modemem 
a rozhraním Ethernet. 

 
RS 485 
B A 

INV 3 
 
 
 
INV 2 
 
 
 
INV 1 

 
 
 
 

4.4.6 Ethernet (pro zařízení M a XL) 
 

Navíc k integrovanému modemu je 
k dispozici síťové připojení Ethernet. 

 
 
 
 
 
 

Při realizaci přímého propojení 
s PC/laptopem dbejte na to, abyste použili 
překřížený (cross-over) kabel. Pro 
připojení na hub nebo přepínač je potřebný 
standardní patch kabel. 

 
 
 

Powador-proLOG je dosažitelný na 
adrese IP 192.168.100.50 (tovární 
nastavení); maska sítě je 255.255.255.0. 
Podrobné pokyny k připojení na zařízení 
Ethernet jsou uvedeny v oddíle 6.2. 

 
4.4.7 Připojení RS485 

 
Sběrnice RS485 se připojuje na šroubovací 
svorky A/B. Měřicí ústředna používá toto 
připojení ke komunikaci s externími linkami 
sběrnice (solárními měniči). Proudové senzory 
se připojují k připraveným portům (Powador- 
go / PVI-go). V závislosti na připojeném 
zařízení musí být přepínač přepnut na “PVI“ 
nebo “PVI + PVI-go“. 

Jsou-li připojeny solární měniče a proudové 
senzory, propojovací přepínač musí být 
přepnut na “PVI+PVIgo“. Jsou-li připojeny 
pouze měniče, přepínač musí být nastaven na 
“PVI“. 

 
 

Společně je možno provozovat max. 32 
solárních měničů Powador a PVI. Počet 
zařízení Powador 30000 xi je omezen na 
max. 10. Jedno zařízení Powador 30000xi 
používá v Powador-proLOG 3 adresy. 
Jsou-li společně provozována zařízení 
Powador, PVI a solární měniče 30 kW, 
nesmí být překročen max. počet 32 adres. 

 
 
4.4.8 Digitální výstup D0 
 

Digitální výstup D0 je možno použít jako 
výstup alarmu ke spouštění vysílačů, nebo 
jako impulsní výstup pro připojení displeje. 

 
Ke konfiguraci této funkce je nutné se připojit 
k Powador-proLOG a provést potřebná 
nastavení prostřednictvím prohlížeče (výstup 
spínače Admin Monitoring). Tento výstup byl 
navržen jako výstup optoelektronického 
vazebního členu (spínací kontakt); takže 
v případě potřeby je nutné připojit externí 
napětí. Max. zatížení je 50 mA. 

 
Připojení displeje k D0 
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Powador-proLOG Displej 
 
 

impulsní vstup 
D0 
+ - + - 
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Připojení vysílače signálů na D0 
 
 

 
Powador-proLOG 

 
Vysílač signálů 

 

Připojení senzoru slunečního záření a měřidla energie 
 

24V D0 
+ - + - 

Vstup AI1 je předkonfigurován pro připojení senzoru 
slunečního záření.  

+ - Digitální vstup DI1 je předkonfigurován pro připojení 
měřidla energie dodávané do sítě (grid-feeding meter). 

 
 
 

4.4.9 Analogové / digitální vstupy 
 

Zařízení je vybaveno 4 (verze XL) 
vstupy nebo 1 (verze M, L) 
analogovým vstupem, nastavenými pro 
měření napětí 0…10 V. 
Navíc je možné přímé připojení 
teplotního senzoru PT 1000. (Viz též 
oddíl 6.4, volitelný PVI web). Zařízení 
musí být příslušně nakonfigurováno. 

 
Napětí vyšší než 12 V DC nebo 
s obrácenou polaritou může vést ke 
zničení měřicího (senzorového) vstupu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. 
 
 
 

Externí napětí větší než 24 V DC nebo  
napětí s obrácenou polaritou může zničit 
senzorový vstup. Zdroj 24  V DC je 
k dispozici počínaje svorkou D0+. 

 

 
 
 

+ - 
AI1 

 
Powador-proLOG 
 
 

24V 
+ - 

 

 
 
 
+ - 
DI1 

(or) signál 
(sw) GND 
(rt) 24V 

 
Senzor  
záření 
Si-12TC 
 
 
 
Měřidlo 
energie 
 

+ Měřidlo 
- 

Čítací impulsy mohou být 
zpracovány digitálními čítacími 
vstupy 4 (verze XL) nebo 1 (verze 
M, L) (max. frekvence: 14Hz). 
K dispozici musí být rozhraní 
podle specifikace S0. 
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PIN Telefon 

Analogový ISDN 
1   
2   
3  STA / (B2) 
4 b= minus SRA / (B1) 
5 a= plus SRB / (A1) 
6  STB / (A2) 
7   
8   

 
PIN Ethernet 

Název Funkce 
1 TPTX- Vysílání dat 
2 TPTX+ Vysílání dat 
3 TPTX+ Vysílání dat 
4   
5   
6 TPTX- Vysílání dat 
7   
8   

 
PIN Powador-go 

Název Funkce 
1 +12 V…24 V Napájení 
2 +12 V…24 V Napájení 
3 +12 V…24 V Výstup alarmu 
4 b= plus Datová linka 
5 a= minus Datová linka 
6 GND (zem) Výstup alarmu 
7 GND (zem) Napájení 
8 GND (zem) Napájení 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Rozmístění vývodů (pinů) 
 

Port RJ45 
Vlevo: Pin 1 
Vpravo: Pin 8 

 
 
 
 
 
 

5 Uvedení do provozu 
 
5.1 Spuštění / přihlášení Powador-proLOG 

prostřednictvím webu Powador 
 

Konfigurace měřicí ústředny na místě instalace 

       NENÍ nutná. Vše, co musí uživatel udělat, je 
zajistit, aby všechny senzory byly řádně připojeny a telefonní 
připojení bylo funkční. 
 

Konfiguraci provádí KACO Geraetetechnik 
GmbH prostřednictvím vzdáleného 
datového připojení (DFÜ). Po úspěšné 
instalaci prosím vyplňte formulář 
přihlášky. 

 
 
5.2 Postup 
 
Krok 1: Připojení senzorů a solárních měničů 
Dříve než zařízení zapojíte, musí být připojeny 
a připraveny k provozu všechny senzory. 
Rozhraní RS485 musí být rovněž správně připojeno. 
 
Krok 2: Telefonní nebo ethernetové připojení 
Před spuštěním by se měla otestovat správná funkce 
telefonického připojení; poté by se mělo provést 
zapojení podle oddílu 4.4 – Instalace. Důležité 
podrobnosti o realizaci připojení Ethernet jsou uvedeny 
v oddíle 4.4.6 Ethernet. 
 
Krok 3: Zapnutí měřicí ústředny Powador-proLOG 
Zapněte zařízení připojením napájecího napětí. Po 
připojení napájecího napětí musí LED “Power“ 
(napájení) trvale svítit. 

 

 Systém potřebuje asi 2 minuty 
k dokončení fáze inicializace. Tento proces lze 
přirovnat k fázi zavádění systému do PC. Konec 
fáze zavádění systému (inicializace) je signalizován 
stavovou LED. Tato LED je během fáze inicializace 
vypnutá a po dokončení fáze inicializace začne 
blikat. 
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Krok 4: Kontrola stavových LED 
Po ukončení fáze spuštění (startup) poskytují stavové 
LED informace o stavu zařízení. 

Stavová LED vypnuta (OFF) -> Start systému 
Stavová LED bliká v pravidelných intervalech 
-> Systém připraven 

Volitelně: Kontrola naměřených hodnot 
prostřednictvím prohlížeče: Máte-li po spuštění 
k dispozici PC, můžete se připojit na měřicí ústřednu 
přes modem nebo Ethernet (viz oddíl 6, Připojení. 
Poté můžete kontrolovat naměřené hodnoty přímo 
prostřednictvím prohlížeče. Podrobnější pokyny jsou 
uvedeny v oddíle 7.2, Online data. 
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5.3 Powador-proLOG XL: Nabídka na displeji  
a stavové LED 

5.3.1   Vysvětlení indikace 4 stavových LED:  

LED “Power” (napájení) 
….bliká souvisle: Znamená to, že zařízení je napájeno 
napětím. 
… je vypnuta: porucha napájecího napětí. 

 
 LED“Status” (stav) 
… je vypnuta. Systém se zapíná; probíhá fáze inicializace. 
… bliká: systém úspěšně zaveden; normální provoz. 

 
LED “Connect” (připojeno) 
…je vypnuta: V současné době žádné připojení 
analogovým modemem, ISDN nebo GSM. 

…bliká: provádí se připojení na požadované číslo. 
…trvale svítí: připojení je úspěšné. 

 
LED “Alarm” (poplach) 
… je vypnuta: normální provoz. 
…je trvale zapnuta: zařízení dává signál alarmu na 
výstupu alarmu D0 (je-li nakonfigurován). 

 
 

5.3.2 Nabídka na displeji 
 

Displej vestavěný ve verzi XL je možno použít pro 
vstupy, jako je adresa IP webového protokolu, nebo pro 
vyhledávání typů měničů. Navíc je možno během 
provozu vyvolávat aktuální naměřené hodnoty proudu 
a uložené energetické výnosy. 

 
Navigace nabídkou na displeji: 

 
 

Enter: Potvrzení zadání nebo přechod na 
následující nižší úroveň nabídky k dalšímu 
vstupnímu bodu. 

 
 

Šipka nahoru – výběr položky nabídky nad 
aktuálním řádkem; zvýšení hodnoty 

 
Šipka dolů: Výběr položky nabídky pod 
aktuálním řádkem; snížení hodnoty 

 
ESC Escape: Zrušit zadání nebo návrat na 

předchozí úroveň 
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 Analogové hodnoty 
  

Digitální hodnoty  
Proudové senzory  
Solární měniče   

 

 
 
 
 

5.3.3 Displej: struktura nabídky 
 
 

Přehled Ethernet Aktuální IP adresa 
 

GSM Síla signálu 
 
 

Nastavení Komunikace Ethernet Zaváděcí protokol Žádný 
 
DHCP 

 
BOOTP 

 
RARP 

 
 

Statická IP adresa 
 

Maska podsítě 
 

Brána 
 
 

Modem / ISDN / GSM Místní IP adresa 
 

Vzdálená IP adresa 
 

Maska podsítě 
 

ISDN-MSN 
 

Kód PIN 
 

Volání-přijatý signál ON 
 
 

Měřicí ústředna  Tovární nastavení 

 
Okamžité hodnoty 

 
 
 
 
 
 

Instalace / provoz. Energie DI  Aktuální výkon 
 

Denní výnos energie 
 

Energie - předch. den 
 

Měsíční energie 
 

Roční energie 
 

Energie celkem 

 
Energie měniče Aktuální výkon 

 
Denní energie 

 
Energie předchozí den 

 
Měsíční energie 

 
Roční energie 

 
Energie celkem 

 
Alarmy / chyby Modem 

 
Systém 

 
Měřicí kanály 
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Popis položek nabídky: 
 

 Overwiew (přehled) 
Poskytuje informaci o aktuální IP adrese připojení 
Ethernet. Umožňuje také zobrazení síly signálu          
(pro zařízení GSM). 

 
• Ethernet 

•   Aktuální IP adresa: Zobrazuje IP adresu 
aktuálně používanou v síti LAN 

• GSM 
•   Síla signálu: Indikuje sílu signálu. 

 
Settings (nastavení) 
Sekci Communications (komunikace) lze použít 
k nastavení parametrů připojení, např. ke změně IP 
adresy nebo nastavení kódu PIN karty GSM. 
Sekci Data logger (měřicí ústředna) lze použít ke 
spuštění vzorkování měniče, v závislosti na tom, 
který ovladač (driver) je aktivován. Navíc je možno 
měřicí ústřednu vrátit k továrnímu nastavení (reset). 

 
• Communicatins (komunikace) 

• Ethernet 
•   Boot protocol (zaváděcí protokol)  

Žádný: 
Nepoužívá se zaváděcí protokol 

 
DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) : 
Server DHCP přiřadí IP adresu zařízení 
Powador-proLOG 

 
BOOTP (Bootstrap protocol): 
Server BOOTP přiřadí IP 
adresu zařízení Powador-
proLOG. 

 
RARP (Reverse Address Resolution 
Protocol): 
Server RARP přiřadí IP adresu zařízení 
Powador-proLOG 

 
•   Static IP address (statická IP adresa): 

Indikuje IP adresu, která je použita, 
když nebyl vybrán žádný zaváděcí 
protokol. 

 
•   Subnet mask (maska podsítě): 

Indikuje používanou masku podsítě; 
(pokud není serverem BOOTP nebo 
DHCP přiřazena jiná maska) 

 
•   Gateway (brána): 

Indikuje použitou bránu (pokud nebylo 
provedeno jiné přiřazení) 

 
•   Modem/ISDN/GSM 

Local IP address 
(místní IP adresa): 

Definuje IP adresu zařízení Powador- 
proLOG v síti WAN; 

 
•   Remote IP address(vzdálená IP adresa): 

IP adresa, kterou volající musí mít 
prostřednictvím sítě WAN 

 
•   Subnet mask (maska podsítě): 

Maska podsítě v síti WAN 
 

•   MSN (pouze ISDN): 
Nastavuje MSN 

 
•   PIN code (kód PIN) (pouze pro GSM): 

Nastavuje PIN GSM 
 

•   Call-accepted signal ON (signál přijetí volání 
zapnut) (pouze analog.) Tím se vymažou 
libovolná aktivní omezení přijetí volání. 

 
• Data logger (měřicí ústředna) 

•   Invert scan (vzorkování měniče): 
Používá se pro vzorkování solárních měničů 
Nastavit tovární nastavení:  
Návrat k továrnímu nastavení 
•  ISDN: 
Vymaže MSN 
•  Analog: 
Umožňuje signál přijetí volání 
•  Ethernet: 
Nastavuje IP adresu na 192.168.10.90 
•  GSM: 
Vymaže PIN GSM PIN 

 
Values at the moment (okamžité hodnoty): 
Zobrazuje aktuální měřené hodnoty. V závislosti na 
připojených zařízeních jsou možné různé dotazy. 
 
• Analog values (analogové hodnoty) 

Zobrazuje analogové naměřené hodnoty 
• Digital values (digitální hodnoty) 

Zobrazuje digitální naměřené hodnoty 
• Current sensors (proudové senzory) 

Zobrazuje odečítané hodnoty aktuálních senzorů 
• Inverters (měniče) 

Zobrazuje aktuální výstup jednotlivých měničů. 
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Installation/plant (instalace/provozovna) 
Pole “Výkon/energie” zobrazuje celkový výstup 
instalace a energii dodanou v různých časových 
intervalech. 
Pole “Alarmy/chyby” zobrazuje hlášení o zjištěných 
chybách systému. 

 
• Energy DI (energie DI) 

Je-li vybrán alespoň jeden digitální kanál 
k výpočtu celkového výstupu instalace, 
v následujících podnabídkách se zobrazí 
odpovídající naměřená data: 

 
• Latest Output (aktuální výkon) 
• Daily energy yield (denní výnos energie) 
• Previous day’s energy yield (výnos energie předchozího dne) 
• Monthly energy yield (měsíční výnos energie) 
• Annual energy yield (roční výnos energie) 
• Total energy yield (celkový výnos energie) 

 
 

Měnič energie 
Jsou-li pro výpočet výstupu instalace a výnosu energie 
vybrány měniče, odpovídající hodnoty se zobrazí  
v následujících podnabídkách: 

 
• Latest output (aktuální výkon) 
• Daily energy yield (denní výnos energie) 
• Previous day’s energy (výnos energie předchozího dne) 
• Monthly energy yield (měsíční výnos energie) 
• Annual energy yield (roční výnos energie) 
• Total energy yield (celkový výnos energie) 

 
Alarms/Errors (alarmy/chyby) 

• Communication (komunikace): 
Chyba během navazování spojení modemu 

 
• Systém (systém): 

Došlo k chybě systému. 
 

• Measuring channels (měřicí kanály): 
Chyba během detekce měřicích kanálů. 

 
 

Pro webové instalace Powador je heslo 
nastaveno na 0030. 
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5.4 Powador-proLOO M, L: nabídka LED 

 
Powador-proLOG M a L používá k indikaci stavu zařízení místo displeje diody LED. 
Navigace touto nabídkou je znázorněna níže: 

 
 
 
 
 

Start. podmínka Enter short (krátký) 
 
Enter long (dlouhý) 
 
Escape 

 
 
 
 

Hlavní 
nabídka 

komunikace 

 
Podnabídka 
Komunikace 

 
blikání: význam viz níže 

 
Volání přijato 

 
 
 
Automatic fallback 

 
 
 
 

Hlav. nab. 
Analog- / Digital 

Podnab. 
A/D 

hodnoty 
 
 

blikání: 
chyba 

analog. vstup 

blikání: 
chyba 
digitál. vstup 

 
 

Hlav. nab. 
Busunits (RS 485) 

Podnab. 
Bus units (RS 485) 

 Scan měniče 

 
 
 

blikání: alespoň jednou: 
Měnič neodpovídá 

Automatic fallback 

blikání: alespoň jednou 
Měnič neodpovídá 

 
 
 

 
Popis LED v podnabídce “Komunikace“ (communications) 

  

Žádný vyzváněcí tón – zařízení není schopno přijímat 
externí linku. 

  

Chybí nosná vlna – modem ztratil nebo nerozeznal signál 
nosné vlny. 

 Žádná odpověď – volané číslo neodpovídá. 

  
Obsazeno – volané číslo je obsazeno. 

 Souhrn chybových hlášení. Tato zpráva se zobrazí, jestliže 
během inicializace došlo k chybě nebo došlo-li k neznámě 
nebo obecné chybě. 
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5.5 Powador-proLOG XL s modemem GSM 
 

Aby byla zajištěna správná a úplná funkčnost měřicí 
ústředny Powador- proLOG, doporučujeme využívat 
výhod speciální zákaznické smlouvy, kterou nabízíme. 

 
Služba obsažená v této smlouvě bude účtována za 
náklady, tj. bez jakýchkoli dalších příplatků pro 
uživatele. Pochopte prosím, že KACO nemůže 
podporovat jakékoli uživatelské smlouvy třetí strany, 
protože to v minulosti často vedlo k problémům 
s různými poskytovateli sítí. 

• Požadavky pro používání volitelné datové karty 
GSM: 

• Datová karta GSM musí být přístupná 
pomocí analogového modemu; musí 
tudíž mít datové telefonní číslo. 

• Obvykle je obsluhou sítě přiřazeno 
druhé číslo pro přenos dat. 

• Musí být zajištěn přenos emailů včetně příloh. 
• Přenosová rychlost je 9,6 kbit/s. 
• Paměťové místo na kartě není nutné. 
• Objem přenášených dat není 

relevantní. 
 

Důležité: Karty GPRS nebo UMTS 
nemohou být vkládány. Před vložením 
karty do zařízení Powador-proLOG  

musíte změnit kód PIN na datové kartě SIM svého 
mobilu na “4321”. Při návratu k továrním nastavením 
se kód PIN zařízení Powador-proLOG změní na 
“0000“. 

 
Podrobné pokyny pro vložení karty SIM 
jsou uvedeny na dokumentačním CD 
(návod k obsluze). 

 
 
 
6 Připojení 

 

6.1 Hardwarové a softwarové požadavky 
 

Je-li zařízení proLOG vybaveno interním analogovým 
modemem, bude pro komunikaci potřebný analogový 
modem. Podobně, má-li zařízení Powador-proLOG 
interní modem ISDN, PC musí mít také modem ISDN, 
aby byla možná komunikace. Tabulka ukazující možná 
připojení je na straně 39. 

 
Hardware 
Standardní PC s modemem (analogovým nebo 
ISDN) pro zařízení Powador-proLOG s modemem, 
nebo připojení sítě Ethernet pro zařízení Powador-
proLOG s připojením Ethernet, umožňující přenos 
emailových dat prostřednictvím sítě. 

Software 
Internetový prohlížeč: od verze Internet Explorer 5.5 / 
Netscape 6.1 aktivovaný s Java skriptem. 
 
 
6.2 Připojení k Powador-proLOG   

s rozhraním Ethernet (M a XL) 
 
Zařízení Powador-proLOG a PC musí být připojeny 
k téže síti. IP adresy a maska sítě zařízení Powador-
proLOG a PC musí být uloženy v téže adresní paměti. 
Jsou-li tyto podmínky splněny, zařízení Powador-
proLOG je možno adresovat jako IP adresu 
prostřednictvím internetového prohlížeče (např. Mozilla 
nebo Internet Explorer). 
IP adresu je možno nastavit pomocí nabídky  “Network 
Connections” (Síťová připojení) v PC. 
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Zařízení Powador-proLOG musí být 
adresováno se správnou IP adresou 
a maskou sítě. Standardní IP adresa je  

192.168.100.50 s maskou sítě 255.255.255.0. To 
znamená, že zařízení Powador-proLOG může být 
adresováno pomocí PC majícího IP adresu 
192.168.100.xxx a masku sítě 255.255.255.0.  “xxx“ 
znamená libovolné číslo mezi a 254, přičemž číslo 50 je 
již předem přiřazeno zařízení Powador-proLOG. 

 
Příklad: 
IP adresa zařízení Powador-proLOG: 192.168.100.50 
IP adresa síťové karty (PC): 192.168.100.55 

 
Nastavení IP adresy, masky sítě a brány zařízení 
Powador-proLOG je možno změnit pomocí nabídky 
“Admin – monitoring” -> network -> settings. 
Indikovaná IP adresa se může měnit v závislosti na 
zvoleném nastavení. Tato IP adresa musí být 
v prohlížeči použita místo standardní adresy (uvedené 
výše). 

 
 

Po modifikaci a uložení nastavení 
a restartu je zařízení Powador- 
proLOG dosažitelné pomocí nových  

parametrů. Po návratu k továrním nastavením (reset) 
je IP adresa 192.168.10.90 

 
 

6.3 Připojení k Powador-proLOG s modemem 
 

Ke komunikaci se zařízením Powador-proLOG musí být 
pro PC nastavena nová datová přenosová linka. Toto 
nastavení se může lišit v závislosti na typu operačního 
systému - níže naleznete pokyny pro Windows 95/98, 
Windows 2000 a Windows XP. 

 
 
6.3.1 Windows 95/98 
 
Krok 1 
Zvolte “START / PROGRAMS (PROGRAMY) / 
ACCESSORIES (PŘÍSLUŠENSTVÍ) / 
COMMUNICATION“(KOMUNIKACE)", abyste získali 
přístup k nabídce “Dial up network.” (Výběrem této 
nabídky zobrazíte okno “Dial up network”). 
 
Krok 2 
Zvolte “Establish new connection” (vytvořit nové 
připojení) a přiřaďte vytvářenému připojení název. Navíc 
zadejte modem, který chcete pro toto připojení použít. 
(K PC musí být připojen a nainstalován vhodný 
modem). 
 
Je-li Powador-proLOG vybaven interním analogovým 
modemem, musí být pro komunikaci použit analogový 
modem nebo modem ISDN se simulací analogového.  
Je-li Powador-proLOG vybaven interním modemem ISDN, 
PC musí být pro komunikaci rovněž vybaven interním 
modemem ISDN. 
 

 
 
Krok 3 
Kliknutím na tlačítko “NEXT” (Další) sestavte 
připojení. Na kartě “GENERAL” (Obecné) zadejte 
telefonní číslo linky, pomocí níž chcete komunikovat 
se zařízením Powador-proLOG. 
 
Všechna ostatní nastavení již existují jako výchozí 
a není třeba je měnit.. 
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Uvědomte si prosím, že při zadávání telefonního 
čísla může být nutná předvolba pro vnější volání. 
Ve většině případů je jako předvolba pro vnější 
volání přiřazena “0”. 

 
 
 

Krok 4 
Dvojitým kliknutím na nové připojení otevřete 
dialogové okno “Connect to” (Připojit k). Kliknutím na 
tlačítko “Connect” (Připojit) spusťte proces vytáčení. 
Jako uživatelské jméno a heslo je nutno zadat 
“admin”.. 
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Znaky [ w ], [ , ] a prázdné znaky mezi  
číslicemi telefonních čísel jsou příkazy pro 
telefonní systém (čekejte, až se uplatní 
předčíslí externího spojení).  

Podrobnější informace jsou uvedeny v popisu 
telefonního systému. 

 
Krok 5 
Po navázání spojení se otevře prohlížeč (např. 
Netscape 6.1) a zadá se IP adresa zařízení. Standardní 
adresa je: http://192.168.200.1.  
Po potvrzení této adresy přejdete na počáteční stránku 
Powador-proLOG. 

http://192.168.200.1/�
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6.3.2 Windows 2000 
 

Krok 1 
Kliknutím na  “START / PROGRAMS (PROGRAMY) / 
ACCESSORIES (PŘÍSLUŠENSTVÍ)/ 
COMMUNICATION (KOMUNIACE“) zobrazíte nabídku 
“Network and Remote Communication”. (Sítě a 
vzdálená komunikace). Volbou této nabídky otevřete 
dialogové okno “Dial up Network” ( Vytáčecí síť). 

 
Krok 2 
Zvolte “Establish new Connection” (Vytvořit nové 
připojení) a přiřaďte nově vytvářenému připojení název 
podle vlastní volby. Navíc zadejte modem, který chcete 
použít pro toto připojení. (K PC musí být připojen 
a nainstalován vhodný modem). 

 
Je-li Powador-proLOG vybaven interním analogovým 
modemem, musí být ke komunikaci použit analogový 
modem nebo modem ISDN se simulací analogového 
modemu. 
Je-li Powador-proLOG vybaven interním modemem 
ISDN, PC musí být pro komunikaci rovněž vybaven 
interním modemem ISDN. 

 

 
 

Krok 3 
Kliknutím na tlačítko “NEXT“ (Další) sestavte 
připojení. K zadání telefonního čísla linky, pomocí níž 
chcete komunikovat se zařízením Powador-proLOG, 
použijte kartu “GENERAL” (Obecné). 
Všechna ostatní nastavení již existují jako výchozí 
a není nutné je měnit. 
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Uvědomte si prosím, že při zadávání 
telefonního čísla může být nutná předvolba 
pro vnější volání. Ve většině případů je jako 
předvolba pro vnější volání přiřazena “0”. 

 
 
 
 
 
 

Krok 4 
Dvojitým kliknutím na nové připojení otevřete 
dialogové okno “Connect to” (Připojit k). Kliknutím na 
tlačítko “Dial” (Vytočit) zahájíte proces vytáčení. Jako 
uživatelské jméno a heslo musí být zadáno 
“admin”. 

 

 
 

Znaky [ w ], [ , ] a mezery mezi číslicemi 
telefonního čísla jsou příkazy pro telefonní 
systém (čekejte, až se uplatní předčíslí 
externího spojení). 

 
 
 
Podrobnější informace jsou uvedeny v popisu 
telefonního systému. 
 
 
V dialogovém okně [Connect to Powador-proLOG] (Připojit 
k Powador-proLO) klikněte na příkaz [Properties] 
(Vlastnosti). Tím se otevře další okno. 
 
Vyberte možnost [Internet Protocol (TCP/IP)] a klikněte na 
tlačítko [Properties] (Vlastnosti). 
 
V novém dialogovém okně [Internet Protocol 
(TCP/IP) Properties] vyberte možnost [Use the 
following IP address] (Použít následující IP adresu) 
a zadejte IP adresu 192.168.200.51. Do pole 
[DNS-Server] zadejte 1.0.0.0.  
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Krok 5 
Po úspěšném navázání spojení se otevře prohlížeč 
(např. Netscape 6.1) a zadá se IP adresa zařízení. 
Standardní adresa je: http://192.168.200.1. 

 
Po potvrzení této adresy přejdete na počáteční stránku  
Powador-proLOG. 

 

6.3.3 Windows XP 

Krok 1 
Zajistěte, aby byl k PC připojen a nainstalován vhodný  
modem. 

 
Klikněte na “ START/SYSTEM CONTROL (Ovládací 
panely)" nebo “START / SETTINGS (Nastavení) / 
SYSTEM CONTROL“, abyste získali přístup k nabídce 
“Network connections“ (Síťová připojení). Vyberte 
možnost New Connection Wizard (Průvodce novým 
připojením). 

 
Je-li Powador-proLOG vybaven interním 
analogovým modemem, musí být pro 
komunikaci použit analogový modem nebo 
modem ISDN s analogovou simulací.  

Je-li Powador-proLOG vybaven interním modemem 
ISDN, PC musí být pro komunikaci rovněž vybaven 
interním modemem ISDN. 

 
Krok 2 
Klikněte na nabídku New Connection Wizard (Průvodce 
novým připojením) a potom na tlačítko "Next" (Další). 

 
Nyní zvolte nabídku “Connect to Internet“ (Připojit k 
internetu). V následujícím dialogovém okně zvolte “Set 
up my connection manually” (Vytvořit připojení ručně) 
a v následujícím dialogovém okně klikněte na 
”Connect using a dial-up modem“ (Připojit použitím 
modemu). 

 

 

http://192.168.200.1/�
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Krok 3 
Vytvořte připojení kliknutím na tlačítko Next (Další). 
Nejprve novému připojení přiřaďte název podle vlastní 
volby. Tento název bude používán k povolení 
opětovného připojení později. V následujícím 
dialogovém okně zadejte telefonní číslo zařízení 
Powador- proLOG. V následujícím dialogovém okně 
zadejte jako uživatelské jméno a heslo “admin”. 

 
POZNÁMKA: Dvě zaškrtávací políčka 
„Make this the default Internet connection“ 
(Nastavit jako výchozí připojení k 
internetu) a “Turn on Internet Connection  

Firewall for this connection”  (Zapnout bránu Firewall pro 
toto připojení) by neměla být zaškrtnuta, protože tyto 
možnosti by mohly bránit pozdější funkci. 
 

 
 

 
 
Všimněte si, že jako uživatelské jméno a heslo musí 
být zadáno “admin”. 
 
V následujícím dialogovém okně dokončete 
vytvoření nového připojení. 
 

 
 

Uvědomte si prosím, že při zadávání 
telefonního čísla může být nutná předvolba 
pro vnější volání. Ve většině případů je jako 
předvolba pro vnější volání přiřazena “0”. 



KACO Gerätetechnik GmbH 27 Operator’s  Instructions  Powador-proLOG 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Krok 4 
 
Po úspěšném vytvoření připojení se otevře dialogové 
okno “Connect to…” (Připojit k). V tomto dialogovém 
okně nejprve stiskněte tlačítko Properties (Vlastnosti). 
V následujícím dialogovém okně přejděte na kartu 
“Networking” (Síť), zaškrtněte políčko “Internet Protocol 
(TCP/IP)”, a pak klikněte na tlačítko “Properties” 
(Vlastnosti). 

 
Nyní zapněte přepínače “Use the following IP address” 
(Použít následující IP adresu) a “Use the following 
DNS server addresses” (Použít následující adresy 
serveru DNS) a do následujících polí zadejte adresu 
“192.168.200.51”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Od nynějška budete muset k vytvoření připojení  
zvolit "START / SYSTEM CONTROL” nebo 
“START / SETTINGS / SYSTEM CONTROL  
“Network Connections” (Síťová připojení). 

 
Do obou polí musí být zadána stejná adresa. 
Po zadání adresu potvrďte kliknutím na 
tlačítko “OK”. Zobrazí se dialogové okno 
“Connect to…”) (Připojit k). Kliknutím na 

tlačítko “Dial” (Vytočit) zahájíte vytáčení. Není nutné znovu 
zadávat uživatelské jméno a heslo. 
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Znaky [ w ], [ , ] a mezery mezi číslicemi 
telefonních čísel jsou příkazy pro telefonní 
systém (čekejte, až se uplatní předvolba 
externího spojení). 

 
Podrobnější informace jsou uvedeny v popisu 
telefonního systému. 

 
Krok 5 
Po úspěšném navázání spojení se otevře prohlížeč 
(např. Netscape 6.1) a zadá se IP adresa zařízení. 
Standardní adresa je: http://192.168.200.1. 
Po potvrzení této adresy přejdete na počáteční stránku 
Powador-proLOG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Powador - Web (volitelné) 
 

K této internetové službě se uživatelé musí samostatně 
přihlásit. Náklady na nastavení a používání softwaru 
mohou být různé. Přihlašovací formulář je obsažen na 
dokumentačním CD nebo jej lze stáhnout z domovské 
stránky KACO. Aby nedocházelo k zpožděním, je třeba 
formulář kompletně vyplnit požadovanými údaji. Příklad 
instalace je možno nalézt na  

 
http://www.kaco-geraetetechnik.de 

 
Tento příklad poskytuje podrobnější informace 
o našich instalacích a dává představu o jejich vysoké 
výkonnosti. 
Přístup k tomuto příkladu je v pravé části domovské 
stránky. Neměňte uživatele (USER) ani heslo 
a klikněte na tlačítko “GO” - tím získáte přístup k naší 
vzorové instalaci “KACO WERK 3” ve městě 
Neckarsulm. Protože tato instalace je volně přístupná 
komukoli, jsou nutná určitá omezení. 

 
Nyní místo zadání uživatele (USER) a hesla zadejte 
přístupová data k vaší instalaci/provozovně a klikněte na 
tlačítko “GO”, abyste získali přístup na svou instalaci. 

 
Je-li Powador-web plně nainstalován a připraven 
k provozu, obdržíte přístupová data pro svou 
provozovnu. 

 
 

Funkce "Java JIT Compiler enabled" 
musí být aktivní (např. u prohlížeče  

Internet Explorer v nabídce  EXTRAS (Nástroje) / 
INTERNET OPTIONS  (Možnosti Internetu) / EXTENDED 
(Upřesnit)). 
Navíc musí být prohlížečem nebo bránou firewall 
povoleny kontextové nabídky (pop-ups) naší stránky 
www.powador.net . 

http://192.168.200.1/�
http://www.kaco-geraetetechnik.de/�
http://www.powador.net/�
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7 Popis nabídky 

 
Po úspěšném navázání dálkového přenosu dat nebo 
síťového připojení má uživatel přístup na strukturu 
nabídky Powador-proLOG prostřednictvím prohlížeče. 

 
Používáte-li dálkový přenos dat 

       (modem), zadejte do prohlížeče 
http://192.168.200.1/ . 
Používáte-li síťové připojení, zadejte do 
prohlížeče IP adresu (standardně: 
http://192.168.100.50/). 

 
Na úvodní obrazovce se zobrazí následující položky 
nabídky: 

 
7.1 (General Information (všeobecné informace) 
7.2 Online values (online hodnoty) 
7.3 Status (stav) 
7.4 Configuration (konfgurace) 

 
Pro administrátora jsou k dispozici následující položky 
nabídky: 

 
7.5 Admin monitoring a 
7.6 Admin - measurement (správce - měření) 

Změna položek v tomto poli může mít za 
následek nesprávnou funkci měřicí ústředny 
(data loggeru). Nezadávejte prosím žádné 
změny bez předchozí konzultace 
s administrátorem KACO Geraetetechnik. 

 
 

Dokumentační CD dodávaný 
k zařízení Powador-proLOO 
obsahuje několik příkladů 
konfigurace. 

 
7.1 Všeobecné informace 
Na úvodní stránce jsou již zobrazeny 
nejdůležitější informace o instalaci. 
 
Hardware: 
Poskytuje přehled o přiřazených kanálech 
nebo dostupných abonentech sběrnice. 
 
Monitoring: 
Tato položka nabídky indikuje chybové hlášení 
o poslední chybě včetně času výskytu. 
Navíc zobrazuje poslední přenos dat. 
 
Plant parameters (System parameters) (parametry 
provozovny): 
Tyto položky se používají k poskytnutí informací 
o připojeném fotovoltaickém systému. 
 

 
 
Položka nabídky “General - > Login“ (Obecné - > 
Přihlášení) se používá pro přístup na přihlašovací 
stránku (login page), kde se můžete přihlásit jako 
systémový administrátor. Heslo je ist02. 

http://192.168.200.1/�
http://192.168.200.1/�
http://192.168.100.50/�
http://192.168.100.50/�
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7.2 Online Values (Online hodnoty) 
 

V tomto poli se zobrazují různé naměřené hodnoty ze 
a měřičů/čítačů připojených k analogovým a digitálním 
vstupům. Jsou-li na rozhraní RS485 připojeny měniče, 
můžete se dotazovat i na hodnoty měničů. 

 
7.2.1 Analog/digital Inputs (A/D vstupy) 

 

 
 

Příklad: 
Provozovna se skládá ze dvou podsekcí, které mají 
samostatná měřidla připojená k zařízení Powador-
proLOG. Abyste získali správné součty, musíte aktivovat 
tato dvě samostatná měřidla v nabídce “Admin –  
Measurement” -> Energy – Digital Channels” (správce - 
měření -> energie - digitální kanály). 

 
Details Digital inputs  
(detaily - digitální vstupy): 

 

 
 

V tomto poli se zobrazují naměřené hodnoty odděleně 
pro každý digitální vstup. 

 
Current Power (aktuální výkon): 
Měřicí impulsy se převádějí na odpovídající výstupní 
hodnotu (zobrazení v kW) pomocí impulsní konstanty. 

 
Minimum: 
Zobrazuje minimální naměřenou hodnotu aktuálního 
dne. 

 
Maximum: 
Zobrazuje maximální naměřenou hodnotu aktuálního 
dne. 

 
Meter reading (stav čítače): 
Zobrazuje celkový počet naměřených impulsů. Toto 
zobrazení je možno porovnat se skutečnou hodnotou 

měřidla energie (viz položku nabídky “Admin – 
Measurement - > Digital Channels“; zobrazení v kWh). 

 
 
Details analog inputs (Detaily – analogové 
vstupy: 
 
<< SCREENSHOT >> 
 
Analogové hodnoty jsou uvedeny spolu s číslem 
kanálu a popisem; zobrazují se následující informace: 
 
Value (hodnota): 
Aktuální online hodnota (aktualizace každých 10 sekund). 
Toto pole zobrazuje součet celkového výstupu energie 
provozovny. Chcete-li provést výpočet celkového 
součtu, zvolte “Admin Measurement -> Energy 
– Digital Channels “. 
 
Minimum: 
Zobrazuje nejmenší naměřenou hodnotu aktuálního dne. 
 
Maximum: 
Zobrazuje největší naměřenou hodnotu aktuálního dne. 
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7.2.2 Current sensors (proudové senzory) 
 

Jsou-li připojeny proudové senzory (Powador-go), 
zobrazí se v tomto poli aktuální naměřené hodnoty 
těchto proudových senzorů. 

 
 

 
 

7.2.3 Inverter Surway (přehled měničů) 
 

Jsou-li připojeny a řádně adresovány měniče, 
zobrazují se v tomto poli aktuální a souhrnné 
naměřené hodnoty. 

 
“Sum of all Invenrters” (součet všech měničů) 
indikuje celkové výnosy. “Survey of individual 
Inverters” (přehled jednotlivých měničů) zobrazuje 
seznam připojených měničů, jejich adresu, stav 
zařízení, aktuální výkon předávaný do sítě a denní 
výnos získaný do doby dotazu. Každá adresa měniče je 
propojena s detaily měniče. 

 

 
 
 

7.2.4 Inverter details (detaily měničů) 
 

V tomto poli je uveden seznam všech naměřených 
hodnot. V daném okamžiku lze z rozevíracího 
seznamu vybrat vždy jen jeden měnič. 

 
 

 
 
 
7.3 Status (stav) 
 
7.3.1 Plant messages (hlášení provozovny) 
 
Tato položka nabídky poskytuje souhrn možných 
stavů alarmu. 
 
Naměřené hodnoty alarmu jsou vraceny jako 
výsledek kritérií předdefinovaných v nabídce “Admin – 
Monitoring -> Formulas (vzorce) -> Criterion 0 – 4 
(kritérium 0-4)“. V souhrnu stavů jsou uvedeny 
následující informace: 
 

• Designation (označení): 
Zobrazuje název definovaný v části “Formula/Criterion” 
(vzorec/kritérium) 

• Status (stav): 
Indikuje, je-li kritérium definováno jako “active” (aktivní) 
nebo “inactive” (neaktivní) 

• Upper limit (horní mez): 
Zobrazuje aktuální horní mez kritéria monitorování. 

• Actual value (skutečná hodnota): 
Zobrazuje skutečnou hodnotu kritéria monitorování. 

• Lower limit (dolní mez): 
Zobrazuje aktuální dolní mez kritéria monitorování. 

• Alarm counter (čítač alarmů): 
Indikuje, jak často parametr překročil mezní hodnotu. 

• Transfer status (stav přenosu): 
Ukazuje, zda jsou v daném okamžiku připravena 
k přenosu hlášení alarmu. 

• Info: 
Ukazuje čas posledního alarmu. 

 
Alarmy provozovny zahrnují hlášení týkající se 
chyb v monitorovacím systému. 

 
• Designation (označení): 

Indikuje příčinu chybového hlášení. 
• Alarm type (typ alarmu): 

Informuje o typu hlášení alarmu - “Email / fax”. 
• Alarm target (contact) (cíl alarmu (kontakt)): 

Ukazuje kontakt (příjemce) chybového hlášení. 
• Alarm counter (čítač alarmů): 

Indikuje, jak často byl spuštěn alarm. 
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• Send status (odesílání stavu): 
Indikuje, zda jsou v daném okamžiku připravena 
chybová hlášení k odeslání. 

• Info: 
Indikuje čas posledního alarmu. 

 
Transfer status of emails (stav přenosu emailů) 
poskytuje informace o aktuálním stavu systému. Jsou-li 
například emaily připravené k přenosu, “Transfer 
status” se zobrazí jako “busy” (obsazeno). Normální 
stav je “Ready to Send” (připraveno k odeslání). 
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7.3.2 Inverters (měniče) 
 

Failure messages (chybová hlášení) poskytují 
informace o posledním hlášení alarmu, příjemci tohoto 
hlášení alarmu a typu zaslání. 
Quick Info (rychlé informace) shrnuje všechny 
připojené měniče včetně jejich adres a stavů zařízení. 

 

 
 
 

7.4 Configuration (konfigurace) 
 

7.4.1 Plant data (data provozovny) 
 

Data provozovny jsou zapotřebí v různých bodech – 
Powador-proLOG potřebuje tyto informace na první 
stránce (počáteční stránka), a to k získání rychlého 
přehledu o systému. K definici chybových hlášení jsou 
k dispozici “plant data” (data provozovny) v poli “Admin 
– Monitoring / Formulas (vzorce)”. 

 

Toto pole umožňuje zadávání informací 
o provozovateli provozovny, výkonu 
provozovny, typech modulů, orientaci atd. 
a nastavení přenosů chybových hlášení, 
frekvence vzorkování atd. 

 

• Plant designation (označení provozovny): 
Tato položka se zobrazuje na počáteční 
stránce a zobrazuje se pro všechna hlášení 
alarmu. 

• Operator (provozovatel): 
Pouze pro účely dokumentace. 

• Installed power (instalovaný výkon): 
Tento parametr se používá pro výpočet kritérií 
alarmu. 

• Module area (plocha modulů): 
Používá se pro výpočet kritérií alarmu. 

• Module efficiency (účinnost modulů): 

Používá se pro výpočet kritérií alarmu. 
• Inverter efficiency (účinnost měničů): 

Používá se pro výpočet kritérií alarmu 
• Number of subsystems (počet podsystémů): 
Používá se pro výpočet kritérií alarmu 
• Storage interval (interval ukládání): 
Komprese dat při 300, 600, 900, 1800, 3600 s. 

• Orientation (orientace): 
Informuje o orientaci instalace (např. k jihu) 

• Inclination (sklon): 
Uvádí úhel sklonu modulů 

• Module type (typ modulů): 
Data modulů 

• Inverter type (typ měniče): 
např. Powador 5000xi 

• Email contact for data transfer (emailový kontakt pro 
přenos dat): 
Zobrazuje příjemce odečítaných dat. 

• External call prefix (předčíslí externího hovoru): 
Používá se pro zadání číslice pro volbu externí linky 
(závisí na typu telefonní instalace). 

• Dial tone or pulse dialog (tónová nebo impulsní volba) 
Používá se pro volbu metody vytáčení. 

• Timeout (analog modem) (časová prodleva, analog. 
modem): 
Nastavuje max. čas mezi dvěma signály vyzvánění. 

• Language (jazyk): 
Umožňuje volbu mezi němčinou a angličtinou. 

• Connection Acceptance On / Off (příjem připojení 
zapnut/vypnut): 
Funkce “connection acceptance” měřicí ústředny 
může být omezena na určitý časový interval. 
Podrobnější informace jsou uvedeny na následující 
straně. 

• Vyzváněcí signál (analogový modem): 
Definuje počet zazvonění do odpovědi zařízení  
Powador-proLOG. 
• Kontakt pro denní přenos souboru faxem: 
Denní soubory je navíc možno v definovanou 
hodinu odesílat faxem. 
Možnosti: neaktivní, kontakt 1-4, standardní 
kontakt. 
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Doplňková nastavení pro akceptování připojení – 
vypnuto: 

 
• Čas začátku akceptování připojení: 

Definuje, od které hodiny musí zařízení přijímat 
hovory. 

• Čas konce akceptování připojení: 
Definuje, od které hodiny musí zařízení zastavit 
příjem volání. 

• Bell signal (signál vyzvánění) (analogový modem): 
Povolený počet signálů vyzvánění, než Powador-
proLOG musí odpovědět. 

• Time allowed for Connection Acceptance after 
Reset (čas povolený pro přijetí připojení po 
resetu): Indikuje (v sekundách), jak dlouho musí 
zařízení po resetu zůstat připraveno k příjmu 
hovorů. 

 

 
 

Změny budou aktivní až po stisknutí tlačítka 
“Save” (uložit). 

7.4.2 Standard contact (standardní kontakt) 
Je-li Powador-proLOG přednastaven, všechna hlášení 
alarmů a soubory načtených hodnot se posílají na 
adresu zadanou v poli “standard contact" (standardní 
kontakt). 
Pro jednotlivá kritéria alarmu, hlášení provozovny nebo 
parametry provozovny mohou být zadány změny. 
 

• Společnost, kontaktní osoba: 
Tato položka se používá k označení kontaktní osoby. 
Zobrazuje se v polích, která definují, kam je 
hlášení alarmu adresováno: 

• Ulice a PSČ, telefon, kontakt; Pouze pro 
účely dokumentace. 

• Mobil: 
Číslo mobilního telefonu pro hlášení alarmu 
pomocí SMS; všimněte si prosím, že číslo 
mobilního telefonu nesmí obsahovat žádné 
formátovací znaky! 

• FAX: 
Faxové číslo pro hlášení alarmu prostřednictvím faxu; 
uvědomte si prosím, že zadání čísla mobilního 
telefonu nesmí obsahovat žádné formátovací 
znaky! 

• Email: 
Emailová adresa fpro hlášení alarmu e-mailem 
(max. 40 znaků). 
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A description of protocols is given on page 10. 

 
7.4.3 Date/Hour (datum/hodina) 

 
Toto pole lze použít ke změně data a hodiny. 

 
Mějte prosím na paměti, že nastavení času 
přímo ovlivňuje protokolování dat. Odchylky 
v sekundách by se neměly opravovat. 

 
 

 
 

 
Změny budou aktivní až po stisknutí 

        tlačítka “Save” (uložit). 
 
 

7.5 Admin - Monitoring  
 (administrátor – monitorování)  

 
7.5.1 Network (síť) 
Pole Network (síť) je rozděleno na 4 dílčí pole. 

 
1. Nastavení 
Nastavení PPP Server odpovídá nastavení sítě pro 
webový server Powador-proLOG. 

 
IP Server Address (IP adresa serveru) 
IP adresa zařízení Powador-proLOG po vytočení 
modemem / ISDN /GSM (standardní nastavení: 
192.168.200.1). Maska sítě serveru: Neměňte ji. 

 
Caller IP Address (IP adresa volajícího) 
Neměňte ji. (Standardní nastavení: 192.168.200.51 

 
Server Telephone Number (tel. číslo serveru) 
Toto telefonní číslo se používá pouze 
k dokumentačním účelům; zobrazuje číslo, na kterém 
je dosažitelný Powador-proLOG. 

 
Lan-Interface settings (Ethernet) (nastavení 
rozhraní LAN) 
Tato nastavení odpovídají nastavení místní sítě  
Powador-proLOG. 

 
Current IP address (aktuální IP adresa) 
Zobrazuje aktuální IP adresu zařízení Powador-
proLOG. 

 
Boot Protokol (protokol zavádění systému) 
Lze zvolit none (žádný), DHCP, BOOTP, RARP. 

 
 
Static IP address (statická IP adresa) 
Používá se k zadání požadované IP adresy, pokud není 
používán žádný protokol zavádění sytému (boot 
protocol). 
 
Subnet Mask (maska podsítě) 
Toto pole definuje masku sítě, která se má použít, 
když není serverem BOOTP nebo DHCP přiřazena 
žádná jiná maska. 
 
Gateway (brána) 
Definuje bránu, pokud serverem BOOTP nebo DHCP 
není přiřazena jiná brána. 
 
1st DNS server (1. server DNS) 
Toto pole se používá pro zadání serveru DNS. 
 
2nd DNS server (2. server DNS) 
Toto pole se používá pro zadání alternativního serveru DNS. 
 
ISDN Terminal adapter settings (nastavení adaptéru 
terminálu ISDN) odpovídají nastavení ISDN zařízení 
Powador-proLOG. Má-li se zařízení používat jako ISDN 
extension (pobočka ISDN), musíte zadat příslušné 
číslo pobočky. 
 
MSN 
Číslo pobočky ISDN – obvykle telefonní číslo bez předvolby. 
Nastavení v Check of message paths (kontrola cest 
hlášení) se používá k otestování, je-li PowadorproLOG 
úspěšně připojen. Tato možnost dovoluje kontrolu 
kontaktů emailem, faxem a SMS. 
 
Test Contact (kontakt pro test) 
Toto pole se používá k zadání kontaktní osoby, která má 
dostávat testová hlášení. Je možno zvolit standardní 
kontakt nebo jednu ze čtyř kontaktních adres. 
Chcete-li zvolit typ kontaktu (email, fax nebo SMS), 
zaškrtněte odpovídající políčko. 
 

Změny budou aktivní až po stisknutí 
tlačítka “Save” (uložit) a restartu 
zařízení Powador-proLOG! 
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Indikuje IP adresu emailového serveru , u kterého se má 
provést přihlášení. IP adresa našeho počítačového 
střediska je 213.179.128.176. 

 
Emailová adresa Powador-proLOG 
Toto pole použijte k zadání platné emailové adresy. 
Dbejte na to, abyste pro zadanou emailovou adresu 
zadali správný server SMTP. 

 
 

Sběrná emailová adresa 
KACO Geraetetechnik nabízí službu, která odesílá 
emaily prostřednictvím serveru počítačového 
střediska. 
Chcete-li tento server používat, zadejte sběrnou emailovou 
adresu: 
data@mail1.meteocontrol.de. 
Odtud mohou být vaše emaily přeposlány na 
požadovanou adresu. 

 
POP3 Server (příchozí pošta) se používá k zadání 
detailů jako autorizace, IP adresa, uživatelské jméno 
a heslo. Tyto informace je třeba zadat, jen když jsou 
požadovány pro určitý emailový účet, pro náš server 
v počítačovém středisku nejsou nutné. 

 
 
 
 
 
 

2. Internet 
Toto pole se používá k nastavení bodů přístupu na 
internet (Internet access points (provider)) 
používaných zařízením Powador-proLOG pro přihlášení 
k internetu. Je třeba zadat popis, vytáčecí číslo, 
uživatelské jméno a heslo. Poskytovatelé jsou uvedeni 
v “Network -> Email“. 

 

 
 

Změny budou aktivní až po stisknutí 
tlačítka “Save” (uložit). 

 
3. Email 
Používá se k zadání nastavení potřebných k odesílání 
emailů. 

 
Nastavení serveru SMTP (odchozí pošta) definuje 
informace týkající se IP adresy a emailové adresy. 
Tyto položky jsou povinné, má-li Powador-proLOG 
odesílat emaily. 

 
IP adresa serveru 

 

Pole Dial-In services (vytáčené služby) se používá 
k nastavení priority poskytovatelů. 
To znamená, že poskytovatel uvedený v seznamu na 
prvním místě bude vybrán jako první. Nezdaří-li se 
připojení, Powador-proLOG vytočí číslo následujícího 
poskytovatele. 
 

Posílání emailů prostřednictvím 
rozhraní Ethernet: 
Mají-li se odesílat emaily prostřednictvím lokální 
sítě (např. přes DSL), nesmí být v seznamu 
vlevo vybrán žádný poskytovatel. 

 
Match with database server: Yes/ No (Sladění 
s databázovým serverem: ano/ne) 
Je-li používána služba “Powador-web“, všechna 
hlášení alarmu mohou být posílána na adresu příjemce 
a současně na portál. Díky tomu jsou chybová hlášení 
dostupná také ve funkci správy alarmů. 

mailto:data@mail1.meteocontrol.de�
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 Změny budou aktivní až po stisknutí tlačítka 
“Save” (uložit). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Změny budou aktivní až po stisknutí 
tlačítka “Save” (uložit). 

 
 
 
 
 
 

4. SMS 
Pole “Send SMS”(poslat SMS) může být použito 
k zadání čísla (čísel) serverů SMS servers (T-Mobile, 
Vodafone, E-plus, O2). 

 
Dialling code (s) (směrová čísla) 
Kódy serverů SMS oddělené středníkem. 

 
Phone number SMSC (analog) (telefonní číslo SMSC 
(analogové)) 
Telefonní číslo serveru používaného při posílání SMS. 

 
Phone number SMSC (ISDN) (telefonní číslo SMSC 
(ISDN)  
Telefonní číslo serveru používaného k posílání SMS. 

 
 
 

7.5.2 Contact addresses (kontaktní adresy) 
 

Pole “Contact addresses” (kontaktní adresy) se používá 
k zadání až čtyř dalších kontaktů navíc ke standardnímu 
kontaktu. Tyto kontakty obdrží hlášení alarmu v případě 
chyby. Nastavení se provádí stejným způsobem jako pro 
standardní kontakty. 
 

7.5.3 Switching output (spínací výstup) 
Toto pole se používá k nastavení digitálního výstupu. 
Umožňuje volbu mezi možnostmi inactive (neaktivní), alarm 
output (výstup alarmu) a meter output (výstup měřidla). Je-li 
výstup použit jako meter output (výstup měřidla) pro 
připojení displeje, je nutno zadat impulsní konstantu. Tato 
konstanta znamená, kolik impulsů vyšle zařízení Powador-
proLOG na výstupu D0 na jednu kilowatthodinu vyrobené 
energie. 
Je-li výstup použit jako výstup alarmu, tj. pro připojení 
zařízení alarmu, mohou být ve spodním poli “Set digital 
output” (nastavit digitální výstup) povoleny různé alarmy. 
Tyto alarmy se potvrzují v nabídkách “Admin monitoring -> 
plant messages (hlášení provozovny)”, “inverter” (měnič) 
a “formulas” (vzorce). 
 
 

 
 

Změny budou aktivní až po stisknutí tlačítka 
“Save” (uložit). 

 
 
7.5.4 Plant messages (hlášení provozovny) 
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Pole Plant messages (hlášení provozovny) odpovídá 
pouze chybám, které se vyskytly v monitorovacím systému 
samotném. Možná jsou následující nastavení: 

• Status (stav): 
Volí se mezi “inactive” (neaktivní) a “active” (aktivní). 

• Type of alarm (typ alarmu): 
Toto kritérium se používá k přihlášení 
k zvolenému počítači a k registraci. 

• Alarm target (contact) (cíl alarmu (kontakt)): 
Nastavuje kontakt, který má být upozorněn v případě 
alarmu; 

• Alarm counter (čítač alarmů): 
Zobrazuje, kolikrát již došlo k alarmu; 

• Current info (aktuální informace): 
Zobrazuje, kolikrát byl spuštěn poslední alarm; 

• Reset (vynulování):  
Tlačítko “Reset Counter” (vynulovat čítač) se 
používá k vynulování čítače alarmů. 
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7.5.5 Inverters (měniče) 

 
Toto pole je možno použít k zadání nastavení 
týkajících se monitorování měničů. Typ alarmu je 
možno nastavit pomocí “Type of alarm” (typ alarmu) 
(fax, email, SMS) a “alarm contact” (kontakt alarmu). 

 
• Anomaly file too large (soubor anomálií příliš velký): 

Tento soubor obsahuje seznam změn stavů 
měniče, které se obvykle nevyskytují při 
normálním provozu (“normal operation”). 
Je-li tento soubor příliš velký, znamená to, že 
bylo zaznamenáno příliš mnoho změn stavu, 
a spustí se hlášení alarmu. 

• Energy deviation (odchylka energie): 
V novém softwaru ještě není funkční! 

• No inverter feedback (žádná odezva měniče) 
Vyvolá hlášení alarmu, jestliže měnič neodpovídá. 

 
• Tolerance threshold at energy deviation (prahy 

tolerance odchylky energie): 
Toto nastavení odpovídá alarmu “energy deviation” 
(odchylka energie). Křivky energie měniče musí 
ležet mezi těmito prahy. Je-li (horní nebo dolní) práh 
překročen, vyvolá se hlášení alarmu. 

 
• Number of missing replies until triggering of alarm 

(počet chybějících odpovědí do spuštění alarmu): 
Tento příkaz indikuje počet požadavků 
a chybějících odpovědí měniče, než se spustí 
alarm. Přípustná hodnota závisí na počtu 
připojených měničů. 

 

 
 

7.5.6 Formulas (vzorce) 
 

Pole “Formulas” (vzorce) se používá 
k definování různých monitorovacích příkazů 
pro provozovnu. V části Nastavení jsou 
definovány následující parametry: 

 
• Description (popis): 

Používá se k zadání názvu kritéria. 
• Status (stav): 

Používá se k povolení nebo zakázání kritéria 
(neaktivní/aktivní) 

• Time (čas): 
Nastavuje různé intervaly pro analýzu nebo 
umožňuje denní analýzy. 

• Alarm target (contact) (cíl alarmu (kontakt)): 
Toto pole se používá k zadání kontaktu, který má 
být upozorněn v případě alarmu. 

• Type of message (typ hlášení): 
Definuje typ hlášení (email/fax). 

• Delay (zpoždění): 
Indikuje dobu čekání, tj. kolik intervalů/dnů je pro 
daný stav alarmu povoleno, než se spustí hlášení 
alarmu. 

• Number of triggered alarms (počet spuštěných alarmů): 
Zobrazuje počet registrovaných alarmů. 

• Reset Counter (nulování čítače): 
Umožňuje vynulovat čítač vzniklých alarmů. 

 
Formula settings (nastavení vzorců) je definováno 
v reverzní polské notaci (postfixovém zápisu). Příklad 
tohoto nastavení je uveden v oddíle 8 “Příklad 
konfigurace.” 
 

 
 
7.5.7 Status Alarms (Stavové alarmy) 
 
Toto dialogové okno se používá k vyhodnocení 
analogových a digitálních výstupů a vysílání 
příslušných alarmů. 
 
K dispozici je 5 různých stavových alarmů. 
 

 
 
 
V části Settings (nastavení) jsou definovány následující 
parametry: 
 

• Status (stav): 
Tento parametr může být nastaven na “inactive” 
(neaktivní) nebo “active” (aktivní) 
• Description (popis): 
Toto pole se používá k zadání názvu parametru. 
• Alarm contact (kontakt pro alarm): 
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Definuje osobu, která má být upozorněna 
v případě alarmu. 

• Type of message (typ hlášení): 
Definuje typ hlášení, např. “email” nebo “fax” 

• Delay (zpoždění): 
Indikuje dobu čekání, tj. kolik sekund je stavový 
alarm aktivní, než se vrátí hlášení. 

 
• Re-activation of alarm after reset (reaktivace alarmu 

po vynulování): 
Indikuje časový interval, po kterém se alarm 
reaktivuje (je-li měření pro tento časový interval 

• Number of triggered alarms (počet spuštěných 
alarmů): 
Indikuje počet registrovaných alarmů. 

 
V části Formula Settings (nastavení vzorců)  
se rozlišují následující funkce: 

 
• Analog: 

Je-li překročena mezní hodnota, bude kontaktu 
definovanému v části Settings zasláno hlášení 
(např. Measur. Channel 1 >= limit of 8.0 V) 
(měř. kanálu 1. >= mez 8,0 V) 

 

 
 

• Status (stav): 
Hlášení se vyšle, pokud například Status Channel 1 
(stav kanálu 1) již neodpovídá chybové úrovni 
definované jako “low” (nízká) nebo “high” (vysoká). 

 

 
 

• Pulse meter (čítač impulsů): 
Je-li překročena definovaná hodnota, odešle se 
hlášení kontaktu definovanému v části Settings 
(např. Meter 1 <=  limit of 1.0 kW)  
(měřidlo 1 <= mez 1, kW ). 

 

 
 

7.6 Admin Measurement (měření - admin) 
 

7.6.1 Analog Channels (analogové kanály) 
 

• Status (stav): 
Používá se k povolení/zakázání kanálu (neaktivní / 
aktivní). V závislosti na stavu jsou naměřené 
hodnoty protokolovány v datových souborech. 

• Description of channel/measured value (označení 
kanálu/naměřené hodnoty: 
Definuje název kanálu. Toto označení se používá 
k zobrazení naměřených hodnot online. 

 
• Abbreviation (zkratka): 
Definuje zkratku kanálu pro používání v datových 
souborech. Tato zkratka by měla být vybrána 
z předdefinovaného seznamu (viz oddíl 9: Seznam 
zkratek) k usnadnění synchronizace s internetovou 
databází. 

 
• Unit (jednotka): 
Definuje jednotku naměřených hodnot. 
Tento popis je používán v  zobrazení 
naměřených hodnot online. 

 
• Gradient (sklon): 
Gradient (sklon) použitý ke konverzi naměřeného 
vstupního napětí na fyzikální hodnoty. 

 
• Offset: 
Indikuje hodnotu offsetu jako fyzikální hodnotu. 

 

 
 
 
 
7.6.2 Digitální kanály 
 

• Status (stav): 
Kanál může být nastaven na “inactive” (neaktivní) nebo 
“active” (aktivní); naměřené hodnoty budou protokolovány 
v datových souborech v závislosti na tomto stavu. 

 
• Description of channel/measured value (označení 
kanálu/naměřené hodnoty): 
Definuje název kanálu. Toto označení se používá 
pro zobrazení naměřených hodnot online. 

 
• Abbreviation (zkratka): 
Definuje zkratku kanálu pro používání v datových 
souborech. Tato zkratka by měla být vybrána 
z předdefinovaného seznamu (viz oddíl 9: Seznam 
zkratek) k usnadnění synchronizace s internetovou 
databází. 



KACO Gerätetechnik GmbH 42 Operator’s  Instructions  Powador-proLOG 

 

 

 
 
 

• Unit (jednotka): 
Definuje jednotku naměřených hodnot. Tento popis je 
používán v  zobrazení naměřených hodnot online. 

 
• Number of decimal places (počet desetinných míst): 
Definuje počet desetinných míst pro online 
zobrazení a archivaci datového souboru. 

 
• Pulse constant (impulsní konstanta): 
Impulsní konstanta se používá k převodu 
naměřených impulzů na fyzikální veličiny; 
konstanta je vyjádřena v imp./kWh. 

 
• Power interval (výkonový interval): 
Definuje časový interval pro výpočet skutečné 
hodnoty výkonu z počtu impulzů; čas je 
definován v sekundách (v závislosti na frekvenci 
impulsů). 

 
• Meter status (stav měřidla): 
Indikuje skutečnou hodnotu z měření energie: 
tuto hodnotu lze rovněž zadat ručně. 

 

 
 
 

7.6.3 Expansion modules (rozšiřující moduly) 
 

Počet vstupů zařízení Powador-proLOG je možno 
zvýšit přidáním až 8 (osmi) rozšiřujících modulů. 
Komunikace mezi zařízením Powador-proLOG 
a rozšiřujícím modulem probíhá prostřednictvím místní 
sítě Ethernet. 

 
       Jen ve spojení se zařízením  typu Powador 

M a XL (rozhraní Ethernet). Podrobný popis je přiložen 
k rozšiřujícím modulům. 

 
 
 
7.6.4 Current sensor (proudový senzor) 
 
Toto pole se používá k přidávání nebo odebírání 
senzorů. Chcete-li přidat či odebrat senzor, zadejte 
sběrnicovou adresu a klikněte na tlačítko “Add” (přidat) 
nebo “Delete” (odebrat). Po dokončení zadání potvrďte 
nový seznam adres kliknutím na tlačítko “Accept” 
(přijmout). 
 

 
 
Pole “Sensor programming” (programování senzorů) je 
možno použít ke změně adresy senzoru. Přejmenování 
adres senzorů je nezbytné, protože zdvojené adresy 
nejsou pro měřicí ústřednu(data logger) přípustné. 
Proudovými senzory musí být podporovány také 
všechny další možnosti, proto by měly být nastavovány 
jen po konzultaci s KACO Geraetetechnik! 
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7.6.5 Inverters (měniče) 
 

Jsou-li připojeny měniče, je toto pole možno použít 
pro správu, např. přidání měničů nebo odebrání 
měničů ze systému. 

 

 
 
 

7.6.6 Energy – digital channels  
(energie - digitální kanály) 

 
Tato stránka se vztahuje k poli “online values“ (online 
hodnoty) -> “analog – digital”. Administrátorům je 
dovoleno opravovat hodnoty energie indikované v tomto 
poli. 

 
Navíc může být pole “Digital inputs to be summed” 
(digitální vstupy k sumarizaci) požito k definování, 
které kanály se mají zahrnout do sumarizace. 

 

 
 

7.6.7 Inverter energy (energie - měniče) 
 

Jsou-li připojeny měniče, lze toto pole použít ke 
korekci hodnot zobrazených v “Online values  
(online hodnoty) -> “Overview of inverters” 
(přehled měničů). 

 
Součet automaticky zahrnuje všechny připojené 
měniče; proto zde nejsou žádné možnosti výběru. 

 
 
 

 
 
 
7.6.8 Time Synchronization (časová synchronizace) 
 
Tato položka nabídky se používá k synchronizaci 
systémového času zařízení Powador-proLOG. 
• No synchronization (žádná synchronizace): 

Systém je nutno nastavit ručně v nabídce “Configuration 
- Date / Hour (konfigurace – datum/hodina). 

• Internet synchronization (internetová synchronizace): 
Tuto funkci lze použít jen ve spojení s webem Powador. 
• Network synchronization (síťová synchronizace): 

Zařízení Powador-proLOG provádí časovou 
synchronizaci prostřednictvím brány místní sítě. Brána 
musí podporovat funkci časového serveru. 
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8 Příklad konfigurace 

 
 

8.1 Analogové kanály 
 

8.1.1 Napěťový vstup 
 

Vzorec pro převod naměřené výpočetní hodnoty na 
fyzikální hodnotu: 

 
[phys. Value] = ([MW] *[.Gradien.t.]) + [offset 

Protože teplota má být měřena do –50°C, činí offset 
 
Offset = -50°C 
 
8.1.2 Proudový vstup 
 
Vzorec pro převod naměřené výpočetní hodnoty na 
fyzikální hodnotu je: 
 
[phys..Value.] =  ([MW] *[.Gradien.t..]) + [Offset 

 
 

[ phys.FinalValue - MeasuringRange] 
 
 
 

[Gradient ] = ( 

 
 
[phys. FinalValue - MeasuringRange] 

) 

[Gradient ] = ( ) 
FinalValueMeasuringChannel 

FinalValueMeasuringChannel [Offset ] =" [ phys.MeasuringValue] 
 
 

M [Offset ] = [ phys.MeasuringValue] 
 
 

Popis: 
[MW): Aktuální odečtená hodnota na vstupu  
kanálu [V].  
[FinalValueMeasuringChannel] (koncová hodnota 
měřicí stupnice): Hodnota při vstupu napětí 10 voltů. 

 
Příklad 1: Na analogový kanál má být připojen 
senzor s konstantou 10 V=1500 W/m². Koncová 
hodnota měřicího rozsahu je 10 V. 
Gradient (sklon) se tedy vypočítá takto: 

 
 

Gradient = 1500 W / m2 = 150 
10 

 
Jestliže kanál při kalibraci nevykazuje žádný 
offset, je možno pro tento kanál dosadit 0. Za 
předpokladu, že kanál má při kalibraci offset např. 
+15 W/m², je třeba kanál nastavit takto: 

 
Offset " = - 15 W/m2 

 
Příklad 2: Ke kanálu má být připojeno zařízení PT100 
přes měřicí převodník. Při +100°C dává měřicí 
převodník výstupní napětí 10 V a při –50°C dává 
výstupní napětí 0 V. Z toho plyne konečná fyzikální 
hodnota měřicího rozsahu 150 °C. To znamená, že 
gradient je: 

 

Gradient = 150°C = 15 
10 

Vysvětlení: 
[MW]: Aktuální naměřená hodnota na vstupu 
kanálu v [mV]. 
[Final value of measuring scale] (koncová hodnota měřicí 
stupnice): Na proudovém vstupu: 20 mA. 
 
 
8.2 Digitální vstupy 
 
Převod na fyzikální jednotku je založen na 
následujícím vzorci: 

phys.MeasuredValue =  Σ pulses 
time.constant 
 

Příklad: Měřidlo dává 6000 imp./kWh a má být 
připojeno na digitální vstup. Tato měřicí konstanta se 
zadá přímo jako hodnota do pole “pulse constant” 
(imp./kWh), takže hodnoty se při online zobrazení 
zobrazí již jako hodnoty energie [kWh]. K zobrazení 
aktuálního výkonu musí být zadána hodnota do pole 
[Interval for current output(s) ] (interval pro aktuální 
výkon), např. 60. V tom případě se sčítají impulsy 
v intervalu 60 sekund a převedou se na průměrný 
výkon za celý interval. 
 
 
8.3 Kritérium alarmu 
 
Na dalším příkladu je ukázáno, jak lze pomocí tohoto 
zařízení dosáhnout pohodlného a efektivního 
monitorování provozovny: 
 
Příklad:    Fotovoltaická instalace (provozovna) je 
vybavena senzorem záření pro měření slunečního 
záření (oslunění) na úrovni modulu a měřidlem výkonu 
s impulsním výstupem. Na základě těchto parametrů je 
třeba definovat prahové hodnoty, které spustí hlášení 
alarmu oznamující poruchu nebo nesprávnou funkci 
provozovny. 
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8.3.1 Základní princip monitorování 
 

Tento příklad je založen na fyzikálním poměru mezi 
slunečním zářením (osluněním) a generovaným 
výkonem; za ideálních podmínek by tento poměr byl: 

 
[generated power (generovaný výkon) ] = [Insolation 
(oslunění) * AreaModule * etaModule* eta inverter ] 

 
Za předpokladu, že fotovoltaický modul má účinnost 
12 %, měnič má účinnost 91 % a plocha modulu je 
10 m2, je ideální poměr zobrazen na níže uvedeném 
grafu: 

 
1,1 

 
1 

Mezní přímky jsou nyní definovány následujícími vzorci: 
 
Dolní mez: 
Y <  mdolní × X +  tdolní 

Pac + mdolní ×(GModule× AArry×etaPV ×etaWR ) + (tdolní ×Pnenn) 
 
Horní mez: 
Y >  mhorní × X +  thorní 

Pac + mhorní ×(GModule× AArry×etaPV ×etaWR ) + (thorní ×Pnenn) 
kde: mdolní = 0,85 tdolní = - 0,25 
 

mhorní = 1,1 thorní = 0,15 

0,9 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000          1100 

Ozáření v  [W/m²] 

8.3.2 Parametrizace měřicího zařízení 
 
Nastavení pomocí položky nabídky “Admin – monitoring – 
formulas (vzorce) / criterion X (kritérium X)”: 
 
Nejprve se pro tento parametr alarmu určí obecné 
definice: 
 

• Designation (označení): “Power generated by solar 
insolation” (výkon generovaný osluněním) 
• Status (stav): “active“ (aktivní) 
• Time: (čas) “Interval“ 

Protože ve skutečnosti není tento poměr nikdy přesně 
lineární v celém rozsahu (menší množství slunečního 
záření => nižší účinnost), musí být nalezeno řešení pro 
funkční kritérium hlášení chyby. 

 

Proto „otvíráme“ rozsah, ve kterém se mohou 
nacházet odečtené hodnoty. To vyžaduje dva vzorce 
pro výpočet přímek, které tvoří horní a dolní mez 
„rozumného“ rozsahu. 

 
1,4 

 
 

Störmeldung: 
obere Gernzüberschreitung 

1 

 
0,8 

• Alarm target (contact) (cíl alarmu (kontakt) “Standard 
contact“ (standardní kontakt) 
• Type of message (typ hlášení): E-Mail 
• Delay (zpoždění): “8“ 

(spouštění zpoždění alarmu 2 hodiny při měřicím 
intervalu 2 hodiny). 

 
 
 
 

K odeslání hlášení alarmu musí být 

         definován kontakt v nabídce: 
[ Admin – Monitoring / Contact 
addresses / contact x ) ! 

 
Položky vzorce: 

0,6 

 
0,4 

 
0,2 

gültiger Bereich  
 
 

Störmeldung: 
untere Gernzüberschreitung 

 
Y Generování PVA (dig_0) 
 
m (dolní mez) 0,85 

 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m (horní mez) 1,1 

 
-0,2 

 
 
 

Ozáření ve [W/m²] 

ideal  Grenze  unten  Grenze  oben 

 
X Modul oslunění 

(ana_0);plocha provozovny; * 
;etaPV;*;etaWR;* 

 
 

Pro získání větší volnosti a flexibility při výběru 
rozsahu je možno definovat různé gradienty. 
Posun přímky o tupper a tlower je třeba definovat jako 
absolutní hodnotu (např.: 0,2 kW). 

c (dolní mez) 200 
 
c (horní mez) 200 
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8.4 Programovací kritéria založená na  
  příkladu porovnání měničů 

 
V tomto příkladu je denní výtěžek WR4 porovnáván 
s denním výtěžkem WR5. Zadejte označení a povolte 
kritérium. Potom zadejte, zda se má kritérium vypočítat 
při každém intervalu přihlášení nebo jedenkrát za den. 

 
V poli “formula settings” (nastavení vzorce), 
zadejte pro x a y zkratku denního výtěžku 
příslušného měniče (v tomto příkladu EWR_3, 
E_WR4). 

 
Posun adres je způsoben tím, že adresy u zařízení 
proLOG začínají  „0“ (denní výnos energie  
WR 5 →WR_4). Tato hodnota se pak vydělí 
výkonem příslušného nainstalovaného generátoru. To 
umožňuje porovnání hodnot různých solárních 
měničů (v tomto případě: EWR_3 má instalovaný 
výkon modulu 5,6 kW a EWR_4 4,8 kW). Dolní a horní 
mez je možno nastavit v bodě c, gradient platného 
rozsahu je možno nastavit v bodě m. Ve většině 
případů může gradient zůstat beze změny. 
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9 Seznam zkratek 

 
Odečítané hodnoty: Powador-proLOG  

Jednotka 
Měřidlo energie předávané do sítě E_Z_EVU kWh 
Měřidlo sekce 1 provozovny E_Z_PV1 kWh 
Měřidlo sekce 2 provozovny E_Z_PV2 kWh 
Měřidlo sekce 3 provozovny E_Z_PV3 kWh 
Oslunění modulu úrovně 0 G_M0 WIm² 
Oslunění modulu úrovně 1 G_M1 WIm² 
Oslunění modulu úrovně části 2 G_M2 WIm² 
Oslunění modulu úrovně části 3 G_M3 WIm² 
Oslunění na horizontální úrovni G_H0 WIm² 
Teplotní modul T_M0 °C 
Teplotní modul část 1 T_M1 °C 
Teplotní modul část 2 T_M2 °C 
Okolní teplota  T_U0 °C 
Okolní teplota 1 T_U1 °C 
Teplota kolektoru T_K0 °C 
Teplota kolektoru část 1 T_K1 °C 
DC proud I_DC_0 A 
DC proud sekce 1 provozovny I_DC_1 A 
DC proud sekce 2 provozovny I_DC_2 A 
DC proud sekce 3 provozovny I_DC_3 A 
DC napětí U_DC_0 V 
DC napětí sekce 1 provozovny U_DC_1 V 
DC napětí sekce 2 provozovny U_DC_2 V 
DC napětí sekce 3 provozovny U_DC_3 V 
AC proud I_AC_0 A 
AC proud sekce 1 provozovny I_AC_1 A 
AC proud sekce 2 provozovny I_AC_2 A 
AC proud sekce 3 provozovny I_AC_3 A 
AC napětí U_AC_0 V 
AC napětí sekce 1 provozovny U_AC_1 V 
AC napětí sekce 2 provozovny U_AC_1 V 
AC napětí sekce 3 provozovny U_AC_1 V 

   
Rychlost větru W_V0 mIs 
Směr větru W_R0 ° 
Vlhkost vzduchu F_L0 % 
Množství tepla - kolektor WM_K0 kWh 
Množství tepla - topení WM_H0 kWh 
Množství tepla – kogenerační jednotka WM_BHKW0 kWh 
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10 Technická data 

 
Okolní teploty 

 
Provoz: 0°C až +55°C 

 
Skladování a doprava: -20°C až +65°C 

 
Elektrická data 

 
Napájecí napětí: 
230 V AC 85 V AC až 260 V AC 

 
Napájecí zdroj 24 V DC pro senzory: 
Analogový modem max. 190 mA 
Modem ISDN  max. 230 mA 
GSM max. 160 mA 

 
Analogové vstupy: (konfigurovatelné) 
0 V DC až 10 V DC max. 24 V DC 
0 mA až 20 mA max. 40 mA I 3 V DC 
PT-1000 Měření odporu 

 
Digitální vstupy: 
Nízká úroveň = 0 V DC až 7 V DC 
Vysoká úroveň = 9 V DC až 24 V DC 
Funkce pouze prostř. interního zdroje 

 
Digitální výstup 
Výstup optoelektronického členu 
max. zátěž 70 V DC I 50 mA I (dodržovat polaritu!) 

 
Příkon: 
Přibl. 7.5 VA (měřicí režim bez senzorů) 

 
Přesnost měření 

 
Napěťový vstup: 0,5% vstupní hodnoty (EW) 

Proudový vstup: 1% vstupní hodnoty (EW) 

Rozhraní (interfaces) 

Rozhraní 1: Připojení PSTN 
Externí modem 
Připojení ISDN  

 
Rozhraní 2: Připojení Ethernet  

 
Rozhraní 3: RS – 485 

 
Mechanická data 
 
Rozměry (šxvxh): 230 x 225 x 85mm 
Instalace: na stěnu 
Třída krytí: IP21 
Hmotnost: 1 kg 
 
Baterie 
 
Jako baterie se používá lithiový článek typu 
Li2032. Tuto baterii lze skladovat více než 10 let. 
Životnost baterie (je-li baterie uvnitř zařízení) je 
delší než 5 roků. 
Výměna baterie odpájením u výrobce. 

Možnosti alarmu různých typů modemů: 

Ethernet 
Alarm prostřednictvím emailu 
Přímé propojení s PC možné jen prostřednictvím 
síťové karty. 
 
Analogový modem 
Alarm prostřednictvím emailu, sms, faxu 
Přímé propojení s PC možné pouze prostřednictvím 
analogového modemu. 
 
Modem ISDN 
Alarm prostřednictvím emailu, sms 
Přímé propojení s PC možné pouze prostřednictvím 
modemu ISDN. 
 
GSM 
Alarm prostřednictvím emailu, sms, faxu 
Přímé propojení s PC možné pouze prostřednictvím 
analogového modemu. 
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