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1 Productoverzicht

Uiterlijke kenmerken1.1

1. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tijdens het 
vervaardigen van dit document is er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van de inhoud te 
waarborgen. Alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in dit document bieden echter geen 
garantie van welke soort dan ook, zij het uitdrukkelijk of impliciet. 

2. Lees vóór de installatie van het apparaat de SmartLogger1000-gebruikershandleiding aandachtig 
door om vertrouwd te raken met de productinformatie en de voorzorgsmaatregels. In de volgende 
tekst wordt SmartLogger1000 afgekort tot SmartLogger.

3. Installeer en gebruik het apparaat in overeenstemming met dit document en de 
gebruikershandleiding. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik 
geïsoleerde gereedschappen bij het installeren van het apparaat. 

4. Dit document maakt gebruik van het typische scenario waar de SmartLogger wordt gebruikt als 
voorbeeld voor het beschrijven van de handelingen aangaande installatie en kabelverbinding.

ZijaanzichtVooraanzicht

Achteraanzicht

(1) LED-indicatoren (3) Knoppen

Symbool Naam Symbool Naam

Controlelampje voor voeding ESC Escape

Reeksindicator Omhoog

Alarmindicator Omlaag

N/B N/B OK

(1) Lichtgevende diode-indicatoren 

(LED-indicatoren)

(2) Vloeibare-kristallenscherm (LCD-scherm)

(3) Knoppen

(4) Sleuf voor het vastzetten van een 

digitale geheugenkaart (SD-kaartsleuf) 

(gereserveerd)

(5) Universele seriële bus (USB-poort)

(6) Wandmontage-opening

(7) Klemmen voor de geleiderail

(8) Ventilatie-openingen
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Poort 

(zijdescherm)
Functie Beschrijving

POWER Stroomvoorziening 12 V DC

FE Snel ethernet

Kan aangesloten worden op een lokale netwerkswitch 

(LAN-switch), router, Power over Ethernet (PoE) of 

PC.

RS232 RS232
Kan aangesloten worden op een extern RS232-

apparaat.

AI Analoge ingang
4-20 mA en 0-20 mA stroomingang (actief), 

gereserveerd

DI Digitale ingang Kan aangesloten worden op een droge contactingang.

DO Digitale uitgang Relaisuitgang

S0.In

Kan aangesloten worden 

op een gepulseerd-

vermogensmeter

Gereserveerd

CAN CAN Gereserveerd

COM1–COM3 RS485

Ondersteunt drie RS485-poorten die verbinding 

kunnen maken met apparaten zoals de wisselrichter 

en het instrument voor omgevingsmonitoring (EMI).

Onderaanzicht

1. Als de SmartLogger communiceert met een wisselrichter via een AC-stroomkabel, moet de 
centrale controllermodule (CCO) van de communicatie via elektrische leidingen (PLC) worden 
aangesloten op de SmartLogger. Bovendien moeten een miniatuur stroomonderbreker (MCB) en 
een messchakelaar worden geïnstalleerd tussen de PLC-CCO-module en de busbar om schade 
aan het apparaat te voorkomen in het geval van kortsluiting.

2. Als de SmartLogger communiceert met een wisselrichter via een AC-kabel, moeten de kabel van 
de messchakelaar naar de MCB en de kabel van de busbar naar de messchakelaar beide door 
uzelf worden gemaakt. Aanbevolen kabel: drie-aderige gewapende kabel met een werkspanning 
naar de massa groter dan of gelijk aan 600 V en met een doorsnede van een eenaderige 
montagedraad van 4 mm2.

3. De netwerkkabel die met de SmartLogger wordt meegeleverd, is 2,2 meter lang. Bepaal de 
montagepositie van elk onderdeel op basis van de lengte van de kabel.

2 Typische kabelverbindingsscenario's

KENNISGEVING
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RS485/PLC+glasvezel

Onderdeel
Aanbevolen model 
of specificaties

Componentenherkomst Hoeveelheid

SmartLogger SmartLogger1000
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

RS485-piekbeveiligingsapparaat 
(SPD)

PowerSA-5KA-15V
Kan worden gekocht van 
Huawei

2 stuks

CCO PLC PLC CCO01A
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

Ringschakelaar
AR531 of een ring-
netwerk-LAN-switch 
van een lokaal model

Door uzelf gemaakt 1 stuk

Optische module

FTLF1323P1BTR-HW 
of een optische 
module van een 
lokaal model

Door uzelf gemaakt 2 stuks

Toegangsaansluitkast (ATB)
CT-GZF2PJ-8, CT-
GPH-A-8, of een ATB 
van een lokaal model

Door uzelf gemaakt 1 stuk

Messchakelaar

Zekering
Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom: 6 A

Door uzelf gemaakt 3 stuks

Messchakelaarkast

Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom ≥ 6 A; Aantal 
polen: drie

Door uzelf gemaakt 1 stuk

MCB
Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom ≥ 6 A

Door uzelf gemaakt 1 stuk

Aansluiting
Overeenkomend met 
de netstroomadapter

Door uzelf gemaakt 1 stuk
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Onderdeel
Aanbevolen model 
of specificaties

Componentenherkomst Hoeveelheid

SmartLogger SmartLogger1000
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

RS485-piekbeveiligingsapparaat PowerSA-5KA-15V
Kan worden gekocht van 
Huawei

2 stuks

CCO PLC PLC CCO01A
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

PoE-module
POE35-54A of 
POE85-56A

Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

PoE SPD POE-2
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

CPE EG860V2-C71
Kan worden gekocht van 
Huawei

1 stuk

Messchakelaar

Zekering
Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom: 6 A

Door uzelf gemaakt 3 stuks

Messchakelaarkast

Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom ≥ 6 A; Aantal 
polen: drie

Door uzelf gemaakt 1 stuk

MCB
Nominale spanning 
≥ 500 V; nominale 
stroom ≥ 6 A

Door uzelf gemaakt 1 stuk

Aansluiting
Overeenkomend met 
de netstroomadapter

Door uzelf gemaakt 1 stuk

RS485/PLC+LTE
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Installatieruimte3.1

3 De SmartLogger monteren

Montagevorm3.2

Op een muur

Plaats de SmartLogger op een vlakke muur met voldoende capaciteit om de SmartLogger die 500 g 

weegt zorgeloos te bevestigen. 

Chassisafmetingen (b x h x d) 

225 mm x 140 mm x 50 mm

1. Bepaal de bevestigingsgaten op basis van de posities van 

de gaten in de achterkant van de SmartLogger en markeer 

de bevestigingsgaten met een markeerstift.

Als u bij het boren van de gaten en het monteren van de 

SmartLogger op een hoge positie een ladder gebruikt, 

wees dan voorzichtig om te voorkomen dat u valt. 

Hulpstukken voor de 

wandmontage van de 

SmartLogger

BoutExpansieplug

KENNISGEVING
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2. Boor de gaten met behulp van een boorhamer en plaats de expansiepluggen en de bouten.

3. Hang de SmartLogger op aan de bouten die aan de muur zijn bevestigd middels de 

bevestigingsgaten in de achterzijde van de SmartLogger.

Wanneer u de SmartLogger aan de muur ophangt, moet u ervoor zorgen dat het deel van de 

kabelverbindingen naar beneden wijst om kabels gemakkelijk in kunnen insteken en onderhouden.

Langs een geleiderail

Huawei levert de geleiderail voor de SmartLogger niet. Als u deze montagevorm kiest, moet u zelf 

een 35 mm standaard geleiderail maken.

1. Bevestig de geleiderail voordat u de 

SmartLogger ophangt. 

2. Controleer of de lengte van de geleiderail 

voldoende is om de SmartLogger te 

bevestigen. De aanbevolen lengte is 250 mm 

of meer.

Eenheid: mm 

1. Klik de railklem aan de achterzijde van de SmartLogger vast in de geleiderail.

Klik 

OPMERKING

KENNISGEVING
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4 Het monteren van het RS485-piekbeveiligingsapparaat

1. De SmartLogger heeft drie COM-poorten. Om 
een COM-poort van de SmartLogger aan te 
sluiten op een COM-poort van een apparaat 
voor buiten, wordt u aangeraden om een RS485-
piekbeveiliginsapparaat te verbinden ter 
versterking van het beveiligingsvermogen tegen 
overspanning.

2. Elk RS485-piekbeveiliginsapparaat kan 
verbinding maken met twee COM-poorten. Elke 
SmartLogger kan geconfigureerd worden met 
maximaal twee RS485-piekbeveiliginsapparaten.

3. Als de SmartLogger op een geleiderail is 
geïnstalleerd, kan het RS485-
piekbeveiliginsapparaat de geleiderail met de 
SmartLogger delen. In dit geval is de aanbevolen 
lengte van de geleiderail 400 mm of meer.

4. Zet de geleiderail vast alvorens het RS485-
piekbeveiliginsapparaat te monteren.

5 De massakabel van het RS485-piekbeveiliginsapparaat aanbrengen

Een kabel met koperen kern voor buitengebruik met een diameter van 4 mm2 of 12 AWG wordt aanbevolen. 

2. Strip een deel van de isolatielaag van de draadkern en steek het gestripte deel in poort 3 

van het RS485-piekbeveiliginsapparaat.

• Sluit het andere uiteinde van de massakabel aan op de aardingsstaaf.
• Breng, ter verbetering van de corrosiebestendigheid van de aardingsaansluiting, na het 

aansluiten van de massakabel silicagel of verf aan rond de aansluiting.

1. Maak een massakabel met een geschikte lengte en strip 8 mm van de isolatielaag aan één kant.  

3. Draai de schroef op poort 3 vast met een platte schroevendraaier om de kerndraad te bevestigen.  

6 Kabels aansluiten op COM-poorten

1. De SmartLogger kan via de COM-poorten verbinding maken met apparaten zoals de wisselrichter en 
het EMI.

2. De SmartLogger heeft drie COM-poorten. Om een COM-poort van de SmartLogger aan te sluiten op 
een COM-poort van een apparaat voor buiten, wordt u aangeraden om een RS485-
piekbeveiliginsapparaat te verbinden ter versterking van het beveiligingsvermogen tegen overspanning.

3. Elk RS485-piekbeveiliginsapparaat kan verbinding maken met twee COM-poorten. Elke SmartLogger 
kan geconfigureerd worden met maximaal twee RS485-piekbeveiliginsapparaten.

OPMERKING

OPMERKING

KENNISGEVING
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Poortdefinities6.1

COM-poort (SmartLogger)

Voor de definities van de communicatiepoorten op apparaten zoals het EMI en de 

vermogensmeter, zie de documenten die bij de apparaten zijn geleverd. Zorg er bij het aansluiten 

van kabels voor dat RS485+ aangesloten is op de COM+-poort op de SmartLogger en dat RS485-

aangesloten is op de COM- -poort op de SmartLogger.

Poort Aanduiding Functie

COM1

NC Gereserveerd

NC Gereserveerd

–
RS485B, RS485 differentieel 
signaal-

+
RS485A, RS485 differentieel 
signaal+

COM2

–
RS485B, RS485 differentieel 
signaal-

+
RS485A, RS485 differentieel 
signaal+

COM3

–
RS485B, RS485 differentieel 
signaal-

+
RS485A, RS485 differentieel 
signaal+

Nr. Poortdefinitie Functie

1 RS485A IN
RS485A, RS485 differentieel 

signaal+

2 RS485A OUT
RS485A, RS485 differentieel 

signaal+

3 RS485B IN
RS485B, RS485 differentieel 

signaal-

4 RS485B OUT
RS485B, RS485 differentieel 

signaal-

Nr. Poortdefinitie Functie

5 RS485A IN
RS485A, RS485 

differentieel signaal+

6 RS485A OUT
RS485A, RS485 

differentieel signaal+

7 RS485B IN
RS485B, RS485 

differentieel signaal-

8 RS485B OUT
RS485B, RS485 

differentieel signaal-

• Voor het gebruiksgemak, beschrijft dit document alleen de poorten die bekabeld moeten worden.

• Aansluitklemmen van de types 1 en 2 bevinden zich in verschillende modellen SUN2000's.

• De RJ45-netwerkpoort zit op alle modellen SUN2000's.

Aansluitklem type 1 (SUN2000)

Aansluitklem type 2 (SUN2000)

KENNISGEVING
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1. Beveiligingspoorten kunnen aangesloten worden op COM-poorten van de SmartLogger. Poort 4 
is niet aangesloten.

2. Piekpoorten kunnen aangesloten worden op RS485-poorten op andere apparaten. Poort 3 is de 
massa-poort.

3. Beveiligingspoorten en piekpoorten mogen niet verward worden.
4. Een RS485-piekbeveiligingsapparaat kan twee COM-poorten beschermen.
5. Beschermingspoorten 2 en 6 en piekpoorten 1 en 5 vormen een RS485-piekbeveiligingspoort 

voor het beschermen van één COM-poort. Beschermingspoorten 8 en 12 en piekpoorten 7 en 11 
vormen nog een RS485-piekbeveiligingspoort voor het beschermen van nog een COM-poort.

SPD RS485-signaal

RJ45-netwerkpoort (SUN2000)

Nr. Kleur Functie

1 Wit en oranje RS485A, RS485 differentieel signaal+

2 Oranje RS485B, RS485 differentieel signaal-

3 Wit en groen N/B

4 Blauw RS485A, RS485 differentieel signaal+

5 Wit en blauw RS485B, RS485 differentieel signaal-

6 Groen N/B

7 Wit en bruin N/B

8 Bruin N/B

RS485-

piekbeveiligingspoort
Beveiligingspoort Functie Piekpoort Functie

RS485-

piekbeveiligingspoort 1

2

RS485A, 

RS485 

differentieel 

signaal+

1

RS485A, RS485 

differentieel 

signaal+

6

RS485B, 

RS485 

differentieel 

signaal-

5

RS485B, RS485 

differentieel 

signaal-

RS485-

piekbeveiligingspoort 2

8

RS485A, 

RS485 

differentieel 

signaal+

7

RS485A, RS485 

differentieel 

signaal+

12

RS485B, 

RS485 

differentieel 

signaal-

11

RS485B, RS485 

differentieel 

signaal-

Het RS485-piekbeveiligingsapparaat aansluiten6.2

Een computerkabel DJYP2VP2-22 2x2x1 of een communicatiekabel met een diameter van de 
geleidende kern van 1 mm2 en een buitendiameter van 14-18 mm wordt aanbevolen.

OPMERKING

OPMERKING
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4. Plaats het klemmenblok in de COM-poort van de SmartLogger. 

5. Verwijder een passende lengte van de stalen mantel en de isolatielaag van het andere uiteinde 

van de kabel met een draadstripper.  

Eenheid: mm 

6. Sluit de kabel aan op de beveiligingspoort van het RS485-piekbeveiliginsapparaat.

Controleer of de COM+-poort op de 

SmartLogger verbonden is met 

beschermingspoort 2 of 8 op het RS485-

piekbeveiligingsapparaat, en dat de COM- -

poort op de SmartLogger verbonden is met 

beschermingspoort 6 of 12 op het RS485-

piekbeveiligingsapparaat.

1. Druk op de witte contactplaat van de overeenkomstige draadklem om de metalen veer in de 

draadklem in te drukken.

2. Plaats het ongeïsoleerde deel van de kerndraad in de draadklem.

3. Laat de witte contactplaat los om de kerndraad te bevestigen.

(1) Draadklem                (2) Witte contactplaat

3. Sluit de kabel aan op het klemmenblok van de SmartLogger.

1. Verwijder een passende lengte van de stalen mantel en de isolatielaag van één uiteinde van de 

kabel met een draadstripper.  

Eenheid: mm 

2. Verwijder het klemmenblok van de COM-poort van de SmartLogger. 

OPMERKING

KENNISGEVING
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1. Verwijder een passende lengte van de stalen mantel en de isolatielaag van één uiteinde van de 

kabel met een draadstripper. 

1. Controleer of de RS485A-poort op de 

wisselrichter verbindt met piekpoort 1 

of 7 op het RS485-

piekbeveiligingsapparaat, en dat de 

RS485B-poort op de wisselrichter 

verbindt met piekpoort 5 of 11 op het 

RS485-piekbeveiligingsapparaat.

2. Omwikkel het deel zonder isolatielaag 

met isolatieband, na het aansluiten 

van kabels.

Eenheid: mm 

1. Controleer of de RS485-communicatiekabel niet langer is dan 1000 meter.

2. Voor het aansluiten van de kabels op de SUN2000 wordt een aansluitklem aanbevolen. Het 

volgende maakt gebruik van het SUN2000-33KTL/40KTL-klemmenblok als voorbeeld voor het 

beschrijven van een kabelverbinding.

3. Wanneer u een klemmenblok op de wisselrichter aansluit, wordt u aangeraden een 

computerkabel (DJYP2VP2-22 2x2x1) te gebruiken of een communicatiekabel met een 

doorsnede van de geleidende kern van 1 mm2 en een buitendiameter van de kabel tussen 14 mm 

en 18 mm.

4. Wanneer u de RJ45-netwerkpoort aansluit op de wisselrichter, wordt aanbevolen gebruik te 

maken van de CAT 5E-netwerkkabel met bescherming voor buitengebruik.

5. De meegeleverde kabels worden aanbevolen voor het aansluiten op apparaten zoals het EMI, de 

vermogensmeter en de potentiaalafhankelijke degradatiemodule (PID).

De RS485-communicatiekabel verbinden6.3

RS485-

piekbeveiligingsapparaat

3. Strip een passende lengte van het andere uiteinde van de kabel en sluit het uiteinde aan op het 

SUN2000-klemmenblok.

2. Sluit de kabel aan op de piekpoort op het RS485-piekbeveiligingsapparaat.

KENNISGEVING

OPMERKING
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Meerdere apparaten aansluiten6.4

1. Op één SmartLogger kunnen maximaal 80 apparaten worden aangesloten. U wordt geadviseerd 
om minder dan 30 apparaten aan te sluiten op elke RS485-route.

2. Zorg ervoor dat de apparaten die aansluiten op dezelfde COM-poort voldoen aan hetzelfde 
communicatieprotocol.

1. De RS485 IN- en RS485-OUT-poorten op de SUN2000 kunnen beide aansluiten op de 
SmartLogger. Dit document maakt gebruik van de RS485-OUT-poort als voorbeeld voor een 
beschrijving van de verbinding tussen de SUN2000 en de SmartLogger.

2. Controleer of de COM+ (RS485A)-poort op de SmartLogger is verbonden met beschermingspoort 
2 of 8 op het RS485-piekbeveiligingsapparaat, en dat de COM- (RS485B)-poort op de 
SmartLogger is verbonden met beschermingspoort 6 of 12 op het RS485-
piekbeveiligingsapparaat.

3. Controleer of piekpoort 1 of 7 op het RS485-piekbeveiligingsapparaat is aangesloten op 
aansluiting 6 (RS485A OUT) op het SUN2000-klemmenblok, en dat piekpoort 5 of 11 op het 
RS485-piekbeveiligingsapparaat is aangesloten op aansluiting 8 (RS485B OUT) op het 
SUN2000-klemmenblok.

7 Het aansluiten van een kabel op de DI-poort

1. In Duitsland en enkele andere Europese landen waarin een droog contact vereist is, wordt een 

toonfrequentontvanger gebruikt om netwerkplanningssignalen om te zetten in droge 

contactsignalen.

2. Twee-aderige of meeraderige kabels met een diameter van 1 mm2 worden aanbevolen. 

OPMERKING

KENNISGEVING
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8 Een ethernet-netwerkkabel aansluiten

1. Druk op de witte contactplaat van de overeenkomstige draadklem om de metalen veer in de 

draadklem in te drukken.

2. Plaats het ongeïsoleerde deel van de kerndraad in de draadklem.

3. Laat de witte contactplaat los om de kerndraad te bevestigen.

(1) Draadklem            (2) Witte contactplaat

1. De SmartLogger heeft één ethernetpoort, waarmee de SmartLogger verbinding kan maken met 

een apparaat van derden.

2. De SmartLogger kan verbinding maken met een LAN-switch, router of PoE-apparaat en 

vervolgens met een PC. Het kan ook rechtstreeks verbinding maken met een PC. Selecteer het 

aangesloten apparaat op basis van het daadwerkelijke netwerkscenario.

3. Sluit, als de kabel tussen de SmartLogger en de PC via een PoE-apparaat buitenshuis wordt 

gerouteerd, een PoE-SPD aan op het PoE-apparaat om de overspanningsbeveiliging te 

verbeteren. Zorg ervoor dat de ethernet-netwerkkabel niet meer dan 100 meter lang is.

4. Sluit de POE- poort van het PoE-apparaat aan op de PROECT-poort van het PoE SPD.

1. Maak een kabel met een 

passende lengte, strip een deel 

van de isolatielaag en sluit de 

gestripte kerndraad aan op de 

toonfrequentontvanger.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de DI-poort op de SmartLogger.

Nr. Poortdefinitie Functie

1 GND1

Droge contactingang massaklem 1, 

gebruikt voor actieve 

vermogensverlaging voor DI1-DI4

2 DI1 DI_1

3 DI2 DI_2

4 DI3 DI_3

5 DI4 DI_4

6 GND2

Droge contactingang massaklem 2, 

gebruikt voor reactieve 

vermogenscompensatie voor 

DI1-DI4 

OPMERKING

OPMERKING



10 Inschakelen van het systeem

1. Steek de uitgangsklem van de netstroomadapter in de POWER-poort van de SmartLogger.

2. Steek de stekker van de stroomkabel in een wisselstroom-stopcontact. 

14

Nr. Controleer of Controleresultaat

1 De SmartLogger goed is geïnstalleerd. □Correct □Niet correct

2
Alle massakabels goed zijn aangesloten, zonder onderbrekingen of 

kortsluiting.
□Correct □Niet correct

3

De routing voor de voedingskabel en de signaalkabel voldoet aan 

de vereisten voor het routeren van hoogspannings- en 

laagspanningskabels en voldoet aan het bekabelingsplan.

□Correct □Niet correct

4
Alle kabels keurig opgebonden zijn en of de kabelbinders 

gelijkmatig en netjes in dezelfde richting zijn vastgezet.
□Correct □Niet correct

5 Er geen onnodige plakband of kabelbinder op de kabels zit. □Correct □Niet correct

9 De installatie controleren

1. Sluit een uiteinde van de meegeleverde netwerkkabel aan op de ethernetpoort van een 

apparaat.

2. Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de FE-poort van de SmartLogger.
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11 Systeem in bedrijf stellen

Stel, bij het voor de eerste keer starten van de SmartLogger, op het controlepaneel de 
initialisatieparameters in zoals de systeemtaal, systeemtijd, het adres zoekbereik voor de RS485-
poort en de ethernet-parameters.

1. Dit document maakt gebruik van de LCD-screenshots van 
SmartLogger V100R001C00SPC109 als voorbeeld.

2. Nadat de datum en tijd ingesteld zijn, worden de datum en het 
tijdstip van alle wisselrichters die op de SmartLogger aansluiten 
gesynchroniseerd. Daarom moet u ervoor zorgen dat de instellingen 
juist zijn.

3. Stel op het ethernet-scherm het IP-adres van de SmartLogger in 
volgens de regels van de stroomcentrale en zorg ervoor dat het 
verschilt van het IP-adres van de andere apparaten.

4. Het oproepen van sommige menu's vereist een account-verificatie. 
Wijzig daarom het wachtwoord onmiddellijk na het instellen van de 
initialisatieparameters om de beveiliging van uw account te 
garanderen. Voor specifieke parameterinstellingen, zie de 
SmartLogger1000 Handleiding.

De SmartLogger stelt gebruikers in staat om apparaten op het LCD-scherm, de embedded WebUI, 
en de NMS in bedrijf te stellen.

Aanmeldmodus Gebruikersnaam Initieel wachtwoord

LCD

Common user

000001Advanced user

Special user

WEBa

Common user Changeme
(Als de SmartLogger softwareversie SUN2000 
V100R001C95SPC010 of eerder is, is het initiële 
wachtwoord 000001.)

Advanced user

Special user

Opmerking a: Als de SmartLogger verbindt met de WebUI, typt u https://XX.XX.XX.XX in de adresbalk 
van de browser (XX.XX.XX.XX is het IP-adres van de SmartLogger en is 192.168.0.10 standaard). Het 
IP-adres van de SmartLogger kan worden opgevraagd op het LCD-scherm.

1. Aanbevolen: Wijzig het initiële wachtwoord onmiddellijk na de eerste aanmelding om de veiligheid van 
het account te garanderen.

2. In dit document worden de belangrijkste inbedrijfstellingsinstructies geïntroduceerd met behulp van de 
LCD-schermconnectie als voorbeeld.

OPMERKING

OPMERKING
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Hoe kan ik het RS485-piekbeveiligingsapparaat?12.3

Vervorm de sleuf naast poort 1,3, of 5 met een 

platte schroevendraaier en trek het RS485-

piekbeveilingingsapparaat naar buiten.12

De SmartLogger kan geen apparaten vinden.12.2

1. Controleer de verbinding van de RS485-communicatiekabel. Als de kabel los is, losgekoppeld, of 

omgekeerd aangesloten, sluit die dan opnieuw aan en zet deze vast.

2. Controleer de RS485-communicatie-parameterinstellingen op de SmartLogger en zorg ervoor dat 

de baudrate en het communicatie-adres correct zijn ingesteld.

3. Voeg de apparaten die niet automatisch kunnen worden gedetecteerd, zoals het EMI en de 

vermogensmeter handmatig toe.

4. Controleer of de EMI-parameters correct zijn ingesteld.

5. Stel het adres van de wisselrichter in binnen het zoekbereik dat is ingesteld voor de SmartLogger.

6. Neem contact op met de leverancier of met de technische ondersteuning van Huawei.

Veelgestelde vragen

De SmartLogger kan niet worden ingeschakeld.12.1

1. Controleer of de voedingskabel is aangesloten op de voedingsadapter.

2. Controleer of de voedingskabel is aangesloten op het wisselstroom-stopcontact.

3. Vervang de voedingsadapter.

4. Neem contact op met de leverancier of met de technische ondersteuning van Huawei.

12
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