Handleiding
WiFi instellen
voor een

Samil Power TL

Voorbereiding:

a. Laptop met een draadloze internet verbinding. Zorg ervoor dat de WiFi-functie is
ingeschakeld. Volg dan de onderstaande stappen voor de voltooiing van de WiFiverbinding.)
b. Trek de antenne voorzichtig uit de plastic clip en zet hem verticaal voor beter signaal.
LET OP: De
De antenne is voorbevestigd
voorbevestigd met een plastic clip. Na installatie dient de antenne te zijn
uitgeklapt ten behoeve van een optimale ontvangst.
ontvangst.

De procedure van de WiFi-instelling:
1. Test het WiFi signaal met je laptop op de plek waar de omvormer is/wordt geïnstalleerd, om
zeker te zijn dat er een goede WiFi verbinding tot stand gebracht kan worden met de omvormer
en de router.
2. Noteer de WiFi SSID van de omvormer.
Als de omvormer is ingeschakeld, drukt u op de
functietoets tot het WSN wordt weergegeven op het
scherm. Noteer de nummers op het display.
Het WiFi SSID van de omvormer is AP_XXX XXX XXX die later wordt gebruikt voor het aansluiten
van de laptop.
3. Configureer de WiFi-module.
a. Open de draadloze netwerkverbinding.
b. Vernieuw de netwerklijst en kies het WiFi
SSID: AP_XXX XXX XXX.
c. Voer het standaard wachtwoord
‘WIFI123456’ in het pop-upvenster.
d. Klik op verbinden.
4. Open vervolgens ‘Google Chrome’ of ‘Firefox’

5. Vul in de adresbalk het volgende in:
http://10. 10. 100. 254

6. In de pop-up de volgende gegevensinvullen
Gebruikersnaam: admin. Wachtwoord: admin
Klik op ‘OK’.
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a. Kies de taal.
b. Ga naar de STA instellingenpagina.

c. Klik op ‘Scan’.

d. Selecteer het WiFi SSID van de router.
De signaalsterkte van het WiFi SSID moet
minimaal 15 zijn voor een goede WiFi verbinding.
e. Klik op ‘OK’.
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f.

Voer het wachtwoord in van het WiFi SSID van de
router.
LET OP: Kies het correcte beveiligingstype
WEP, WPA, PSK of WPA2 PSK
LET OP: Kies het correcte encryptietype
AES of
of TKIP

g. Klik op ‘Opslaan’.

h. Klik op ‘Restart’

i.

De WiFi-module zal opnieuw opstarten. Wanneer dit
succesvol wordt voltooid, zal het volgende scherm
zichtbaar zijn.

Wacht ongeveer 60 seconden. Na een succesvolle instelling, zal de omvormer zijn IP-adres laten zien en de
groene LED op de onderkant van de omvormer licht tegelijk op:
Wanneer er na 60 seconden geen IP-adres op de omvormer verschijnt, zal de omvormer (en eventueel ook
de router) opnieuw opstarten.

Na het volgen van deze stappen is de WiFi module succesvol geïnstalleerd!
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Een account aanmaken voor de VI Plant
Nadat de WiFi-verbinding volledig is geconfigureerd tussen de omvormer en de router, dient er een account
aangemaakt te worden voor de VI plant om het PV systeem online te kunnen monitoren.
Voorbereiding:
c. De WiFi-module van de omvormer is geconfigureerd.
(Zie handleiding ‘WiFi instellen voor een Samil Power TL)
(Zie handleiding ‘WiFi instellen voor een Samil Power TL-D)
d. PC of laptop met een internet verbinding.

1. Ga naar WWW.V-IPLANT.COM
2. Klik op ‘Register’
3. Klik vervolgens op ‘Create ID’
Username: email eindgebruiker
Password: 123456
Wanneer er al een account voor de
eindgebruiker is aangemaakt, klik dan
op ‘Sign In’.

4. Vul de PV installatie gegevens in.
(Gebruik eventueel Samil Power als
installateursnaam, wanneer de eigen
naam niet geaccepteerd wordt).

5. Registreer de omvormer.
Klik op ‘Add Device’.
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6. Vul het serienummer van de omvormer in.
(Dit nummer is hoofdletter gevoelig).
7. Klik op ‘Check’.
(Het serienummer wordt gecontroleerd).
a. Omvormertype: 1 fase of 3 fase?
b. Aantal MPP Trackers: 1, 2 of 3?
8. Klik op ‘OK’.
9. Klik op ‘Finish’ om de registratie te voltooien.

10. Log opnieuw in op het portaal.
Wanneer er een succesvolle communicatie is met de omvormer
en het portaal zal, na ongeveer 15 minuten, een groen symbool
verschijnen.

Na het volgen van deze stappen is de VI Plant monitoring succesvol ingesteld!
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VIplant App

Iphone App
Download de App in de Appstore.
App naam: VI Plant.

Android
Android App
Download de App in de Playstore.
App naam: VI Plant.

Inloggegevens
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Inloggegevens
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

email eindgebruiker
123456

email eindgebruiker
123456

Voor het monitoren met het mobiele apparaat dient er altijd een actieve internetverbinding te zijn
3G, 4G of WiFi
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