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Nastavení střídače DEYE 

 

1. Hlavní obrazovka displeje: 

 

Obrázek 1: Hlavní obrazovka displeje 

Do menu Nastavení přejdete kliknutím na ikonu  v pravém rohu. 

2. Výchozí menu: 

 

Obrázek 2: Výchozí menu 

Ve výchozím menu vyberte sekce, které chcete nastavit. 

Battery Seting – Nastavení baterie 

Basic Setting – Základní nastavení 

System Work Mode – Nastavení pracovního režimu systému 

Grid Setting – Nastavení sítě 

Gen Port Use – Nastavení použití portu generátoru 

Advanced Function – Pokročilé funkce 

Device Info. – Informace o zařízení  
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3. Nastavení baterie: 

 

Obrázek 3: Nastavení baterie 1 

a) Batt Mode: Use Batt V 

b) Battery capacity: Hodnotu nastavte podle výkonu baterie. 

● 7,5kWh bat. – 90Ah 

● 11kWh bat. – 135Ah 

● 12kWh bat. – 150Ah 

● 15kWh bat. – 180Ah 

● 17,5kWh bat. – 205Ah 

● 30kWh bat. – 180Ah 

● 45kWh bat – 180Ah 

c) Max A charge: 200A 

Max A discharge: 200A 

Activate battery: Zapnuto 

Uložte nastavení kliknutím na . 

 

Obrázek 4: Nastavení baterie 2 

a) Gen charge: Vypnuto 

Gen signal: Vypnuto 

Grid charge: Vypnuto 

Grid signal: Vypnuto 

Uložte nastavení kliknutím na . 
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Obrázek 5: Nastavení baterie 3 

Sekce 1: 

a) Float V: 54.0V 

b) Absorption V: 54.0V 

c) Equalization V: 54.0V 

Sekce 2: 

a) Batt Resistance: 25 mOhms 

Sekce 3: 

a) Low Batt (nebere nic z baterky): 50,6V 

b) Shutdown (absolutní vypnutí baterky): 49,6V 

c) Restart: 52.0V 

Uložte nastavení kliknutím na .  

 

4. Základní nastavení: 

 

Obrázek 6: Základní nastavení 

a) Time Syncs: Zapnuto 

Beep: Vypnuto 

Auto Dim: Zapnuto 

b) Datum se vyplní automaticky díky zaškrtnutému políčku Time Syncs. 

c) 24 Hour: Zapnuto 

d) Factory Reset: Vypnuto 
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e) Lock out all changes: Vypnuto. 

f) Uložte nastavení kliknutím na . 

 

5. Nastavení pracovního režimu systému: 

 

Obrázek 7: Nastavení pracovního režimu systému 1 

a) Selling First: Vypnuto 

Zero Export to Load: Vypnuto 

Zero Export to CT: Zapnuto 

b) Max Solar Power: 10000W 

c) Solar Sell: Obě políčka vypnuta 

d) Max Sell Power: 0 

e) Zero-export Power: 20 

f) Energy Pattern: Batt first 

g) Grid Peak Shaving: Vypnuto 

Uložte nastavení kliknutím na . 

 

Obrázek 8: Nastavení pracovního režimu systému 2 

a) Time of Use: Zapnuto 

b) Grid Charge: Všechna políčka vypnuta. 

c) Uložte nastavení kliknutím na . 
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6. Nastavení sítě: 

 

a) Klikněte do políčka Grid Mode a pomocí šipek pod displejem vyberte verzi 

„EN50549_CZ_PPDS_L16A“. 

b) Uložte nastavení kliknutím na . 

 

7. Nastavení použití portu generátoru: 

 

Obrázek 9: Nastavení použití portu generátoru 

a) Generator Input Rated Power: 8000W 

b) Všechno ostatní vypnuto. 

c) Uložte nastavení kliknutím na . 
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8. Nastavení pokročilých funkcí: 

 

a) Asymetric phase feeding: Zapnuto 

b) Ostatní políčka vypnuta. 

Uložte nastavení kliknutím na . 

 

a) Parallel: Vypnuto 

b) Ex_Meter fot CT: 

● Zapnuto – pokud je připojen CHINT. 

● Vypnuto – pokud není připojen CHINT. 

c) Meter Select: Pokud je připojený CHINT, tak pomocí šipek pod displejem vyberte CHNT. 

d) Uložte nastavení kliknutím na .  

 

9. Nastavení informací o přístroji: 

 

Obrázek 12: Informace o zařízení 

V tomto okně jsou vypsány informace o zařízení a chyby.  
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Propojení WIFI klíče s aplikací 

1. Instalace aplikace Solarman Business: 

 

a) Na Google Play nebo Apple Store vyhledejte aplikaci “SOLARMAN Business”. 

b) Aplikaci si nainstalujte na mobilní zařízení. 

 

2. Registrace 

2.1. Souhlas s podmínkami a získání kódu 
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a) Klikněte na tlačítko “Register”. 

b) Do políčka Enter email or Phone number zadejte emailovou adresu. 

c) Zaškrtněte políčko „I have read and agreed T&Cs Privacy Policy“. 

d) V políčku Verification Code klikněte na tlačítko “Send” - na e-mailovou adresu Vám dojde kód. 

 UPOZORNĚNÍ: Na zapsání kódu je časový limit 1 minuta – na emaily končící „.com“ posílá 

aplikace kód hned. Na emaily končící „.cz“ se kód posílá do 3 minut, nebo spadne do 

sekce SPAM. Z toho důvodu je lepší se registrovat na celosvětový email končící „.com“. 

e) Do políčka Verification Code vložte zaslaný kód. 

f) Potvrďte tlačítkem Next - od zaslání kódu na email je třeba tento krok stihnout do časového 

limitu 1 minuta. 

 

2.2. Vyplnění údajů 

 

 

a) Select Business Type – Enterprise. 

b) Edit Business Name - vámi vybrané jméno (v pravém horním rohu potvrdíme tlačítkem Save). 

c) Select Type – Manufacturer. 

Nakonec potvrdíme tlačítkem Next. 
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3. Přihlášení 

 

a) Do políčka Email zadejte svoji e-mailovou adresu. 

b) Do políčka Password zadejte svoje heslo. 

c) Potvrďte tlačítkem Log In. 

 

4. Vytvoření projektu elektrárny 

4.1. Vytvoření 

 

a) V pravém horním rohu klikněte na tlačítko + a zvolte Create a Plant. 

b) Dojde-li Vám žádost o přístup k polohovým údajům, je třeba tuhle žádost povolit. 
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4.2. Vyplnění údajů 

 

První část: 

a) Do políčka Name napište Vámi zvolený název elektrárny. 

b) Do políčka Adress zapište přesnou adresu, kde bude elektrárna. 

c) Do políčka Capacity(kWp) napište výkon daného střídače v kWp. 

Druhá část: 

a) Do výběru System Type zaklikněte “PV + Grid + Consumation + Battery”. 

b) Do výběru Plant Type zaklikněte “Residential”. 

Třetí část: 

a) Políčka nejsou povinná. 

Potvrďte tlačítkem Save v pravém horním rohu. 

  

 

1 

 

2 
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5. Připojení WIFI klíče 

5.1. Naskenování WIFI klíče 

 

a) V okně Create a Plant klikněte na Add Datalogger. 

b) Žádá-li aplikace o přístup k fotoaparátu, je potřeba tuto žádost povolit. 

c) Naskenujte QR kód na WIFI klíči připojenému na střídač Deye. 

d) Pokud nejde QR kód naskenovat, můžete zadat kód manuálně kliknutím na „Enter SN“. 

 

5.2. WIFI konfigurace 
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a) Zkontrolujte, jestli políčko s názvem WIFI je totožný s názvem vaší domácí WIFI. 

● Pokud ne, klikněte na tlačítko Change network a vyberte Vaši WIFI. 

b) Do políčka Password zadejte heslo vaší WIFI. 

c) V okně Device Configuration klikněte na tlačítko „Connect“. 

d) V nastavení Wi-Fi Vašeho mobilního zařízení vyberte WIFI modul připojený ke střídači Deye a 

vraťte se zpět do aplikace. 

5.3. Dokončení konfigurace 

 

a) Pokud aplikace žádá o vyhledávání zařízení ve vaší místní síti, je třeba tuto žádost povolit. 

b) Konfigurace zařízení trvá max. 10 minut. 

c) Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko „Done“. 

6. Kontrola 

 

 

1. Pokud políčko COM Status píše, že zařízení je offline, klikněte na tlačítko „Refresh“. 

2. Pokud políčko COM Status píše, že zařízení je online, proběhlo připojení v pořádku.  
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7. Autorizace přístupu společnosti pro kontrolu střídače 

 

a) V dolní části aplikace klikneme na tlačítko „Monitor“. 

b) V nabídce nad textem Plant Manager Info klikněte na „Autorizations“. 

c) V části Business klikněte na „+ Authorize Business Units“. 

d) V okně Create a business klikněte v dolní části na modře vyznačený „Click here“. 

 

 

a) V hledáčku nahoře zadejte „george122“ – účet společnosti, která dohlíží na správný chod 

elektrárny. 

b) Vyhledejte pomocí tlačítka „Search“. 

c) Pokud byl uživatel nalezen, klikněte na něj. 

d) V okně Authorize klikněte na „View + Edit + Delete plant“ a potvrďte tlačítkem „Save“. 

  

 


