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1 Przegląd 

1.1 Wprowadzenie 

Karta Wi-Fi zbiera dane z podłączonych falowników i przesyła dane do internetowego centrum 

danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Usługa HTTP serwera danych może 

monitorować wiele urządzeń i może przechowywać wszystkie dane / zdarzenia na serwerze. Po 

zainstalowaniu karty Wi-Fi użytkownicy mogą skonfigurować parametry komunikacyjne jako tryb 

AP (Access Point) lub zdalnie uzyskać dostęp do danych falownika przez Internet w trybie STA 

(Tryb Station). Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących pracy falownika i 

analizować problemy za pomocą przeglądarki internetowej. Ta karta Wi-Fi automatycznie 

zaktualizuje / zainstaluje najnowsze oprogramowanie.  

 

 

Diagram 1-1 

1.2 Cechy 

 Przesyła informacje do serwera danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 

 Zdalne monitorowanie danych falownika za pośrednictwem serwera w dowolnym 

momencie 

 Powiadomienie o wydarzeniu za pośrednictwem poczty e-mail 

 Wbudowany serwer WWW 

 Automatyczna aktualizacja oprogramowania 
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1.3 Przegląd produktu 

  

Diagram 1-2 
Dioda LED stanu systemu:  

Status LED Opis 

Wyłączone Wyłączenie zasilania lub błąd wewnętrzny 

500 ms włączone, 500 

ms wyłączone 
Internet nie jest dostępny. 

100ms włączone, 

2900ms wyłączone 
Błąd komunikacji z monitorowanym urządzeniem 

100 ms włączone, 100 

ms wyłączone 
W procesie przesyłania danych do serwera 

Włączone Karta Wifi działa normalnie. 

 

2 Przygotowanie 

2.1 Warunek wstępny 

Następujące urządzenia są wymagane, jeśli używasz karty Wi-Fi lub Wi-Fi Box:  

 

 

Dla Wi-Fi Card: 

1. Karta Wi-Fi (Diagram 2-1) 

2. Bezprzewodowy punkt dostępu 

3. Monitorowane urządzenie  

Dla Wi-Fi Box: 

1. Wi-Fi Box 

2. Bezprzewodowy punkt dostępu 

3. Kabel do transmisji danych  

4. Monitorowane urządzenie 

� Antena 

� Dioda LED stanu systemu 

� Golden Fingers: aby podłączyć 

inteligentne gniazdo 

podłączonego urządzenia 
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2.2 Instalacja 

Dla Wi-Fi Card: 

1. Podłącz antenę do karty Wi-Fi.   

 
2. Zdejmij pokrywę inteligentnego gniazda znajdującą się na falowniku. Włóż kartę 

Wi-Fi do gniazda i zabezpiecz ją za pomocą śrub.  

       
 

Dla Wi-Fi Box: 

1. Podłącz antenę do Wi-Fi box.  

2. Podłącz zacisk DB9 kabla do transmisji danych do Wi-Fi Box.  

3. Podłącz kabel danych do falownika.  
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3 Konfiguracja karty Wi-Fi 

3.1 Szybka konfiguracja 

a) Jeśli korzystasz z Wi-Fi box, podłącz go do zasilacza.  

b) Za pomocą urządzenia takiego jak telefony komórkowe lub laptopy połączyć 

się z punktem dostępowym o nazwie ”wificard”. Hasło to ”open”.  

c) Otwórz przeglądarkę. Wprowadź ”wificard.net” lub ”192.168.1.1”, aby 

uzyskać dostęp do panelu sterowania.  

d) Kliknij ”Application Config”. Skonfiguruj ”Time Zone” i ”Daylight saving time”. 

Następnie kliknij przycisk ”Apply”.  

 
e) Kliknij ”Network Config”. Wprowadź informacje o karcie Wi-Fi w 

obszarze ”Add Profile” i kliknij przycisk ”Add”, aby zapisać. Wszystkie 

wprowadzone dane będą wyświetlane w profilach STA.  

 



 

  karta wifi strona 5 
 Power Protection

f) W obszarze roli urządzenia na tej samej stronie wybierz “Station” w 

kolumnie Mode i kliknij przycisk “Apply”. Włącz zasilanie karty Wi-Fi po 5 

sekundach, aby wprowadzić ustawienia w życie.  

 

3.2 Konfiguracja pinów 

Ustaw zworkę UC2 z pozycji ”1,2” na ”2,3”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Po 

przywróceniu ustawień fabrycznych karta Wi-Fi będzie działała w trybie AP (Access 

Point), SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) to ”wificard” a hasło to “open”. Po 

przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne jest zwrócenie zworki do pozycji ”1,2”. 

W przeciwnym razie karta Wi-Fi zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych po 

zresetowaniu. 

 

Pin  Domyślna pozycja Funkcje 

UC2 1,2 1,2: Normalna operacja  

2,3: Przywróć ustawienia fabryczne 

 

3.3 Uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera w trybie STA (Station)  

Wprowadź aktualny adres IP karty Wi-Fi w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do 

wbudowanej strony internetowej w trybie "Station".   
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3.4  Wbudowany serwer internetowy 

W menu serwera WWW dostępnych jest pięć głównych funkcji:   

 Zielony przycisk R: uruchom ponownie kartę Wi-Fi. 

 System Information: wyświetla aktualny status karty Wi-Fi. 

 Application Config: Wymień parametry karty Wi-Fi. 

 Network Config: Ustawienia konfiguracji sieci, w tym tryb AP i STA. 

 Diagnostic Tools: Narzędzie do testowania Ping do analizy połączeń 

sieciowych.  
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3.4.1 Informacje o systemie 

 
Status: Wyświetla status przesyłania i status komunikacji UART 

 Upload: Stan przesyłania danych z karty Wi-Fi do serwera danych za 

pośrednictwem protokołu http. Tx reprezentuje ilość przesyłania danych z 

karty Wi-Fi. Rx reprezentuje liczę odpowiedzi z centrum danych. Oznacza to 

również, ile razy pomyślnie przesłano dane. Liczby zostaną zresetowane do 

zera, gdy osiągną 65535.  

 UART: Stan komunikacji między kartą Wi-Fi i monitorowanym urządzeniem. 

Tx reprezentuje ilość przesyłania danych z karty Wi-Fi. Rx oznacza liczbę 

otrzymanych komend. Wartość Rx może być znacznie mniejsza niż wartość Tx. 

Liczby zostaną zresetowane do zera, gdy osiągną 65535. 

 

Device: Wyświetla informacje względne karty Wi-Fi. 

 Device ID: Numer seryjny karty Wi-Fi. Identyfikuje kartę Wi-Fi na serwerze 

danych.  

 Device Mode: Bieżący tryb pracy. (Tryb dostępu lub tryb stacji)  

 System Time: Aktualny czas na karcie Wi-Fi. Format to RRRR-MM-DD GG: 

MM: SS.  

 System Up Time: Reprezentuje godziny pracy od zainicjowania karty Wi-Fi. 

Format to X dni GG: MM: SS.  
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Network: Wyświetla konfigurację internetową, w tym tryby AP i STA.  

 AP SSID: Identyfikator karty sieci Wi-Fi w trybie AP. 

 AP Domain Name: Wprowadź nazwę, aby uzyskać dostęp do interfejsu 

internetowego w trybie AP.  

 STA IP Address: Wprowadź adres IP, aby uzyskać dostęp do interfejsu 

internetowego w trybie STA. Ten adres jest skuteczny tylko wtedy, gdy stan 

STA DHCP jest wyłączony.  

 

Application: 

 FW Version: Wersja oprogramowania karty Wi-Fi.  

 FW Timestamp: Sygnatura czasowa dla oprogramowania układowego. Może 

to być przydatne do sprawdzenia statusu aktualizacji oprogramowania 

układowego.  

 HTML Timestamp: Sygnatura czasowa dla wbudowanego interfejsu 

internetowego.  
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3.4.2 Konfiguracja aplikacji 

 
Server: Wyświetla powiązane parametry centrum danych. 

 Host Name: Nazwa hosta serwera, domyślne to power-datacenter.com 

 Port: Port serwera danych HTTP 

 Post URL: Adres do przesyłania danych karty Wi-Fi 

 Firmware URL: Adres do weryfikacji i pobrania najnowszego oprogramowania 

układowego. 

 

 

Time: Pokazuje powiązany parametr, aby skonfigurować klienta SNTP. Karta Wi-Fi jest 

wbudowana w klienta SNTP. Gdy karta Wi-Fi jest podłączona do Internetu, może 

uzyskać dostęp do czasu za pośrednictwem protokołu SNMP. 

 SNTP Server*: Przypisanie adresu serwera SNTP, karty Wi-Fi otrzyma 

aktualizacje czasowe za pośrednictwem tego adresu. Domyślnie na 

time.windows.com.  

 Time Zone: Wybierz lokalną strefę czasową, a karta Wi-Fi dokona konwersji 

czasu lokalnego na podstawie aktualizacji czasu z serwera SNTP.  

 Daylight saving time: Wybierz tę opcję, jeśli lokalna strefa czasowa 

zastosowała zmianę czasu. Karta Wi-Fi zmieni czas lokalny na podstawie tego 

ustawienia. 
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Interval: Cykle pracy karty Wi-Fi. 

 Post Data: Jest to interwał czasowy, w którym karta Wi-Fi przesyła informacje 

o monitorowanym urządzeniu do serwera danych. Zakres ustawień wynosi od 

30 do 3600 sekund, a wartość domyślna to 300 sekund.  

 Firmware Update: Jest to interwał czasowy, w którym karta Wi-Fi jest 

synchronizowana z serwerem aktualizacji. Zakres ustawień wynosi od 0 do 

720 godzin. Ustawienie domyślne to 24 godziny, a 0 oznacza, że ta funkcja 

jest wyłączona.  

 

 

 

 Device ID: Numer seryjny karty Wi-Fi i jest to jedyny środek identyfikujący w 

serwerze danych. Nie modyfikować, chyba że administrator serwera 

powiadomi o tym.   

 Parallel data collected: Zbierz dane równoległe. Domyślne ustawienie to 

“Enable”.  

 

3.4.3 konfiguracja sieci 

 

 Mode: Dwa tryby pracy, punkt dostępowy (AP) i tryb stacji. Domyślne 

ustawienie to “Access Point”.  
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*UWAGA:  Zmieniając to ustawienie, należy ręcznie zrestartować kartę Wi-Fi.   

 
 SSID: Wprowadź identyfikator SSID w trybie AP. Domyślny identyfikator SSID 

to “wificard”. 

 Security Type: Wybierz standard bezpieczeństwa. Domyślne ustawienie 

to ”Open”. 

 Security Key: Wprowadź hasło. Maksymalna długość to 62 znaków.  

 

 

Add Profile: Ustawienie parametru w trybie stacji. Można dodać maksymalnie 7 

profili.   

 SSID: Wprowadź identyfikator SSID w trybie stacji. 

 Security Type: Wybierz standard bezpieczeństwa. Domyślne ustawienie to 

“Open”. 

 Security Key: Wprowadź hasło. Maksymalna długość to 62 znaków. 

 Profile Priority: Ustaw priorytet profilu. Zakres wynosi od 0 do 7. Jeśli 

ustawienie wynosi 0, jest to pierwszy priorytet.  
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STA Profiles: Pokazuje cały dostępny profil internetowy. Użytkownicy mogą usunąć 

indywidualny profil, klikając pole wyboru i przycisk “Remove”.  

 
Station IP: Konfiguracja bezprzewodowa dla trybu stacji. Domyślne ustawienie to 

“Enable” dla DHCP client. DHCP client musi być “Disable”, aby ręcznie skonfigurować 

adres IP, maskę podsieci, bramę i serwer DNS, aby połączyć się z serwerem danych. 
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3.4.4 Narzędzia diagnostyczne 

Ping Test: Aby pomóc użytkownikom w sprawdzeniu stanu łączności z kartą 

Wi-Fi.
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4 Kontrola 

Jeśli karta Wi-Fi działa normalnie, przesyła dane przez sieć bezprzewodową do 

serwera danych http://power-datacenter.com. Użytkownicy muszą się zarejestrować, 

aby monitorować status operacyjny i powiązać numer seryjny monitorowanego 

urządzenia z zarejestrowanym kontem.  

 

Aby zoptymalizować komfort użytkownika, sugerujemy przeglądanie informacji za 

pomocą sugerowanej przeglądarki, w tym: Chrome 6+, IE10 +, Firefox 4.0+, Safari. Jak 

również przeglądarkę w smartfonach i tabletach. 
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4.1 Rejestracja 

1. Kliknij “register now” pod przyciskiem logowania, aby rozpocząć proces 

rejestracji.  

 

 

 User name：Wprowadź nazwę użytkownika i zapamiętaj ją do dalszego 
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użytku. 

 Password：Zawiera 6 znaków ASCII, w tym litery i cyfry oraz wielkość liter.  

 Confirm password：Wprowadź ponownie hasło z powyższego kroku. 

2. Kliknij przycisk , aby ukończyć rejestrację 

4.2 Logowanie 

Po rejestracji można zalogować się do serwera danych. Strona logowania jest 

pokazana poniżej:  

 

Po zalogowaniu strona główna serwera danych zostanie pokazana, jak pokazano 

poniżej: 
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 Location Manager: Użytkownicy mogą monitorować wszystkie urządzenia w 

różnych lokalizacjach. 

 Device Manager: Użytkownicy mogą powiązać urządzenia z wyznaczoną 

lokalizacją i przypisać je użytkownikom.  
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 Monitor: Jest pogrupowane według lokalizacji, a wszystkie urządzenia z 

przypisaną lokalizacją zostaną wymienione. 

 User Manager: tu tworzysz dodatkowych użytkowników dla konta. 
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4.3 Menedżer lokalizacji  

 

1. Użytkownicy mogą tworzyć, usuwać i edytować lokalizacje. 

2. Po rejestracji system przydzieli użytkownikowi “undefined” lokalizację, którą można 

usunąć lub edytować. 

3. Kliknij  aby stworzyć nową lokalizację, jak pokazano poniżej.  
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4. Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij  aby uzupełnić nową 

lokalizację. 

5. Kliknij , aby zakończyć tworzenie.  



 

  karta wifi strona 21 
 Power Protection

4.4 Menadżer urządzeń 

 

1. Bind Device: Przypisz urządzenie do lokalizacji.   

 Device: Podaj numery seryjne monitorowanego urządzenia. (Etykieta z 

numerem seryjnym znajduje się na monitorowanym urządzeniu).   

 Device name: Przypisz nazwę, aby umożliwić użytkownikom bezpośrednią 

identyfikację karty lub urządzenia.  

 Device type: Wybierz typ urządzenia monitorowanego. 

 Location name: Wybierz powiązaną lokalizację monitorowanego urządzenia. 

 

Kliknij  aby wykonać zadanie. 

Kliknij  aby wyświetlić informacje o powiązanym urządzeniu. 

 

2. Przydziel urządzenie 

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, patrz rozdział 4.6 w części Zarządzanie 

użytkownikami. 
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4.5 Kontrola 

 

1. Jest pogrupowane według lokalizacji, a wszystkie urządzenia w tej lokalizacji 

zostaną wymienione. 

2. Wiadomość będzie aktualizowana raz na 5 minut. 

3. Kliknij , aby wyświetlić szczegółowe informacje na nowej stronie. 

 



 

  karta wifi strona 23 
 Power Protection

 Kliknij , aby zamknąć okno.  

 Status: Aktualny status operacyjny monitorowanego urządzenia. 

 Status Display: 

Pokazuje stan monitorowanego urządzenia w postaci graficznej. Numer 

seryjny jest wyświetlany w górnej części okna, a wskaźnik stanu działania 

wyświetlany jest w postaci kolorowej kropki po prawej stronie. 

 

a) Basic information: 

Wyświetla podstawowe informacje, takie jak napięcie, prąd, obciążenie, 

temperatura itp.  

 

b) Power Information:  

Wyświetla statystyki wytwarzania energii podzielone na “per hour,” “Daily,” 

“Monthly,” “Annual” basis.  
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c) Rated information: 

Pokazuje nominalne informacje znamionowe, w tym napięcie wejściowe, 

napięcie wyjściowe, częstotliwość, napięcie akumulatora itp. 
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d) Product Information  

Pokazuje informacje o produkcie, w tym typ modelu, wersję procesora 

głównego, napięcie itp.  

 

 Data: Dane historyczne aktualnie monitorowanego urządzenia. 
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 Event log: Zdarzenia historyczne aktualnie monitorowanego urządzenia. 

 

 Power generation data log：Dane dotyczące wytwarzania energii z aktualnie 

monitorowanego urządzenia. 
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4.6 Zarządzanie użytkownikami 

Użytkownicy mogą tworzyć dodatkowe loginy i przypisać określoną kartę Wi-Fi do 

określonego loginu. Użytkownik końcowy może monitorować urządzenie logując się 

do serwera danych za pomocą przypisanych kart Wi-Fi. 

 

1. Stwórz użytkownika 

 

 Kliknij  aby wyświetlić okno tworzenia logowania.  
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 Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij  , aby ukończyć operację. 
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 Kliknij  zakończyć proces tworzenia. 

 Kliknij  aby usunąć istniejącego użytkownika (ów).  

 

2. Przydziel urządzenie 

Karta Wi-Fi może być przypisana do konkretnego użytkownika końcowego. 

 

Device type/ Location name: Wartość rozwijana może się różnić w zależności od 

różnych urządzeń.  

Device: Wybierz urządzenie. 

End user: Wybierz jednego z użytkowników końcowych. 

 

Kliknij , aby ukończyć zadanie: 

 

Kliknij , aby odłączyć przypisanie karty Wi-Fi. 
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4.7 Powiadomienie e-mail 

Użytkownicy mogą konfigurować powiadamianie pocztą e-mail, gdy w falowniku 

pojawią się ostrzeżenia lub napotkane problemy. Serwer danych wyśle 

powiadomienia o alarmie na określone adresy e-mail. Kliknij wskaźnik w prawym 

górnym rogu ekranu, aby rozpocząć. 

 
 

 

Wybierz “My profile” 

 

Zostanie wyświetlony monit z następującym ekranem i wprowadź adres e-mail 

zamierzonego odbiorcy.  Zaznacz pole ”Email notification” , a następnie kliknij 

, aby potwierdzić wprowadzone dane. 

 

 



 

  karta wifi strona 31 
 Power Protection

5 Rozwiązywanie problemów  

Jeśli masz problemy z którymkolwiek z powyższych etapów, skorzystaj z drzewka 

poniższej, aby rozwiązać problemy z kartą Wi-Fi. 

start

Check system 

LED status

stop

LED is still 

off 

Check power

Supply LED is 500ms 

on , 500ms off

Check Access 

Point and your 

STA Profiles
LED is 100ms on , 

2990ms off

Check communication with 

the monitored device

Check the SN 

you bind to 

website 

You use WiFi Card SN or 

the monitored device 

SN is wrong 

Provide GPRS Card SN and 

the monitored device SN to 

your sales for help.

Y

N

Y N

Y N

N

Y

Y

 



 

  karta wifi strona 32 
 Power Protection

5.1 Często Zadawane Pytania 

 Pytanie 1: Karty WiFi nie można ustawić w trybie STA (Stacja).  

Rozwiązanie: Upewnij się, że pin UC2 znajduje się w pozycji "1,2" i że jest 

utworzony lub obecny co najmniej jeden efektywny profil STA (Station).  

 Pytanie 2: Czas urządzenia jest nieprawidłowy na serwerze danych.  

Rozwiązanie: Jeśli monitorowane urządzenie jest wyposażone w zegar czasu 

rzeczywistego (RTC), karta Wi-Fi zastosuje ustawienie czasu lokalnego 

urządzenia. Upewnij się, że ustawienie czasu w monitorowanej jednostce 

jest prawidłowe. W przeciwnym razie karta Wi-Fi zastosuje informacje o 

czasie za pośrednictwem protokołu SNTP.   

 


