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Brief overview

Detailed informa-
tion

Detailed information about Fronius Datamanager can be found in the full version of the Fro-
nius Datamanager operating instructions under Solar Electronics/System Monitoring on 
our homepage at http://www.fronius.com.
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General

General Fronius Datamanager is a network-compatible datalogger which combines the functional-
ity of the Fronius Com Card and Fronius Datalogger Web on a plug-in card. 
The Fronius Datamanager web interface provides a quick overview of the photovoltaic sys-
tem.
The web interface can be accessed via a direct connection from the Intranet or, if properly 
configured, via the Internet.
Fronius Datamanager is equipped with an easy-to-configure system monitoring feature 
with an automatic alarm. The alarm can be signaled via SMS, e-mail, or fax.

When connected to Fronius Solar.access, real-time photovoltaic system data as well as ar-
chived data can be saved to a PC and analyzed. You can also make settings to all devices 
in Fronius Solar Net.

When connected to Fronius Solar.web, the real-time and archived data of a photovoltaic 
system can be easily accessed via the Internet or the Fronius Solar.web App. No difficult 
configuration is required. Data is sent automatically from Fronius Datamanager to Fronius 
Solar.web.

Applicable DAT-
COM Compo-
nents

The Fronius Datamanager plug-in card installed in the inverter can be operated with the 
following DATCOM components:

Prerequisites for 
Operation

In order to ensure flawless data exchange online, it is essential to use an appropriate in-
ternet connection:
- For cabled internet solutions, Fronius recommends a download speed of at least 512 

KB/s and an upload speed of 
at least 256 KB/s.

- For solutions with mobile internet services, Fronius recommends a standard transmis-
sion of at least 3 G with reliable signal strength.

These specifications do not provide an absolute guarantee of flawless operation.
High error rates in the transmission, fluctuating receptions or misfires can have an adverse 
effect on Fronius Datamanager's online operation.
Fronius recommends on-site testing to ensure that the connections meet the minimum re-
quirements.

Since Fronius Datamanager acts as a data logger, no other data logger may be present in 
the Fronius Solar Net ring.
Only have one Fronius Datamanager for each Fronius Solar Net ring.

- up to 100 x Fronius inverters 
(incl. the inverter in which the Fronius Datamanager is installed)

- up to 10 x Fronius Sensor Card or Fronius Sensor Box
- up to 10 x Fronius Public Display Card or Fronius Public Display Box
- up to 1 x Fronius Interface Card or Fronius Interface Box
- up to 200 x Fronius String Control
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The following DATCOM components may not be operated together with the Fronius Data-
manager in a Fronius Solar Net ring:
- Fronius Power Control Card/Box
- Fronius Modbus Card
- Fronius Datalogger Web
- Fronius Personal Display DL Box
- Fronius Datalogger easy/pro

To use "Fronius Datamanager", the plug-in card must be installed in one inverter.
The "Fronius Datamanager" plug-in card and the "Fronius Com Card" must not be used 
together in one inverter.

Notes regarding 
Radio Certifica-
tion

Fronius Datamanager plug-in cards with WLAN are equipped with a wireless module.

Wireless modules in the USA require FCC certification:

Unless otherwise expressly permitted by the manufacturer, changes or modifications to the 
wireless module are not allowed and lead to a loss of the right of use of the device by the 
user.

FCC

This device conforms to the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC regulations. These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation. This 
device generates and uses high frequency energy and, if not used in accor-
dance with the instructions, may interfere with radio communications. How-
ever, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation.
If this device does cause harmful interference to radio or television recep-
tion, which can be determined by turning the device off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to a different circuit than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: PV7-WIBEAR11N-DF1

Industry Canada RSS

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device is not permitted to cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

IC ID: 7738A-WB11NDF1
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Linking inverters with Fronius Datamanager to a PC:

(1) Inverter
+

(2) Fronius Datamanager
(3) Terminating plug
(4) PC/Laptop

Linking inverters with Fronius Datamanager to other inverters, a Fronius Sensor 
Box, and a PC:

IN

(1)

(2)

(3)

(4)

LAN / WLAN

NOTE! When linking an inverter with Fronius Datamanager to a PC it is neces-
sary to insert a terminating plug into the Fronius Datamanager IN connection 
socket.

(1) Inverter
+

(2) Fronius Datamanager
(3) PC/Laptop
(4) Inverter

+
(5) Fronius Com Card

(6) Fronius Sensor Box
(7) Inverter

+
(8) Fronius Com Card
(9) Terminating plug

NOTE! When linking several DATCOM components in a Fronius Datamanager 
network:
Use the data cable to connect the IN connection socket of Fronius Datamanager 
with the OUT connection socket of the next DATCOM component. A terminating 
plug must be inserted into the empty IN connection socket of the last DATCOM 
component.
The inverter with the Fronius Datamanager must always be connected either at 
the start or at the end of the data chain.

IN

IN

IN
OUT

OUT

OUTIN

(1)
(6)

(4) (7)

(2)

(3)

(5) (8)

LAN / WLAN

(9)
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General information for the network administrator

Requirements

If Fronius Datamanager is being integrated into an existing network, the Fronius Datama-
nager address must be adapted to the network. 

Example: Network address range = 192.168.1.x, subnet mask = 255.255.255.0

- An IP address between 192.168.1.1 and 192.168.1.254 must be assigned to Fronius 
Datamanager.

- The IP address selected may not be already assigned in the network.
- The subnet mask must correspond to the existing network (e.g. 255.255.255.0).

If Fronius Datamanager will be sending service messages and/or data to Fronius So-
lar.web, then a gateway address and a DNS server address must also be entered. Fronius 
Datamanager uses the gateway address to access the Internet. The IP address of the DSL 
router can be used as a gateway address, for example.

IMPORTANT!
- Fronius Datamanager may not have the same IP address as the PC/laptop!
- Fronius Datamanager cannot connect to the Internet spontaneously. A router must be 

used for a DSL connection to the Internet. 

If you are using the WLAN network connection, the Fronius Datamanager must be 
equipped with a WLAN function and a WLAN antenna suitable for the inverter.

General Firewall 
Settings

The firewall must be configured as follows in order to use the different Fronius Dataman-
ager functions:

Service messages are sent via Fronius Solar.web.

Configure the firewall so that the IP address of Fronius Datamanager can send data to port 
49049/UDP from "fdmp.solarweb.com." 

DSL routers mostly enable you to send data to the internet and, therefore, do not normally 
have to be configured. 

To access the Fronius Datamanager web interface outside of the LAN:
- Configure the network router so that requests are forwarded to port 80/TCP on Fronius 

Datamanager

NOTE! Configuring a network for Fronius Datamanager requires knowledge of 
network technology.

49049/UDP 
output

15015/TCP
input

80/TCP
input

Sending service messages x - -
Connecting to datalogger via ‘Fro-
nius Solar.web’ x - -

Connecting to datalogger via ‘Fro-
nius Solar.access’ or 
'Fronius Solar.service'

- x x

Access to the Fronius Dataman-
ager web interface - - x
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DSL Internet con-
nection

Normally, no additional router configuration is required for a regular DSL Internet connec-
tion for accessing 'Fronius Solar.web' and/or sending service messages, because connec-
tions from the LAN to the Internet are open.

Using Fronius So-
lar.web and send-
ing service 
messages

However, an internet connection is required to use Fronius Solar.web and send service 
messages.

Fronius Datamanager cannot connect to the Internet spontaneously. A router must be 
used for a DSL connection to the Internet.

Calculating data 
volumes

When operating the Fronius Datamanager, data are generated that need to be transmitted 
online.
In order to select a suitable internet connection, it is necessary to calculate the data vol-
ume.

Detailed information about how to calculate the data volume can be found on our homep-
age at http://www.fronius.com in the Fronius Datamanager operating instructions.
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Controls, connections and indicators

Safety

Controls, Con-
nections, and In-
dicators

WARNING! Operating the device incorrectly can cause serious injury and dam-
age. Do not use the functions described until you have thoroughly read and un-
derstood the following documents:
- these operating instructions
- all operating instructions for system components, especially the safety rules

No. Function
(1) Supply LED

- Lights up green: When sufficient power is coming from Fronius Solar Net; 
Fronius Datamanager is operational

- Does not light up: When no power or not enough power is coming from Fro-
nius Solar Net; an external power supply is required

- Flashes red: During an update process 

IMPORTANT! Do not interrupt the power supply during an update process.
- Lights up red: Update process failed

(2) Connection LED
- Lights up green: There is an active connection within Fronius Solar Net
- Lights up red: There is an interrupted connection within Fronius Solar Net

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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For changing the IP address:
A Default IP address "169.254.0.180" 

Fronius Datamanager uses the fixed IP address 169.254.0.180;
the fixed IP address is used for a direct connection to a PC via LAN 
without first having to pre-configure the PC

B Assigned IP address
Fronius Datamanager operates using an assigned IP address (factory 
setting 192.168.1.180); 
The IP address can be set on the Fronius Datamanager web interface.

(4) WLAN LED
- Flashes green: Fronius Datamanager is in service mode (IP switch on the 

Fronius Datamanager plug-in card is in position A)
- Lights up green: When there is an existing network connection
- Lights up red: When there is no existing network connection
- Does not light up: Plug-in card without WLAN

(5) Solar Web LED connection
- Lights up green: There is an existing connection to Fronius Solar.web
- Lights up red: When there is no connection to Fronius Solar.web, but one 

is required
- Does not light up: When no connection to Fronius Solar.web is required

(6) LAN connection socket
Ethernet interface colored blue for connecting the Ethernet cable

(7) I/Os
Digital inputs and outputs

Digital inputs: I/O 0 – I/O 3, I 4 – I 9
 voltage level: low = min. 0 V – max. 1.8 V; high = min. 3 V – max. 30 V
 input currents: dependent on input voltage; input resistance = 46 kOhm

Digital outputs: I/O 0 – I/O 3
 Switching capacity when supplied by the Datamanager plug-in card: 3.2 W, 
10.7 V in total for all 4 digital outputs

Switching capacity when supplied by an external power supply with min. 10.7 – 
max. 24 V DC, connected to Uint / Uext and GND: 1 A, 10.7–24 V DC (depend-
ing on the external power supply) per digital output

The connection to the I/Os is made via the supplied mating connector.
(8) WiFi Antenna Socket (only for versions with WiFi)

 used for connecting the WiFi antenna or the WiFi antenna extension cable
(9) Solar Net IN connection socket

Fronius Solar Net input colored red for connecting other DATCOM components 
(e.g., inverters, sensor cards, etc.)

No. Function
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Schematic Con-
nection of I/Os

Supply via Datamanager plug-in card:
(1) Power supply
(2) Current limit

Supply via external power supply:
(3) External power supply
(4) Load

U
in

t /
  U

ex
t

G
N

D
I/O

 0
I/O

 1
I/O

 2
I/O

 3
I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

(1)

(4)

Solar Net
      IN

230 V AC
10,7 V DC

(2) 300 mA

+  -
10,7 - 24 V DC

(3)

NOTE! When the supply is via an 
external power supply, the exter-
nal power supply must be galvani-
cally isolated.
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Cabling

Fronius Solar Net 
clients

Inverters with Fronius Datamanager, Fronius Hybridmanager or Fronius Com Card, DAT-
COM components with external housing or other DATCOM components will hereinafter be 
referred to as Fronius Solar Net clients.

Fronius Solar Net 
Client Cabling

The data connection for the Fronius Solar Net client is a 1:1 connection using 8-pin data 
cables and RJ-45 plugs.
The overall line length in a Fronius Solar Net ring must not exceed 1000 m.

Requirements for 
the Solar Net Data 
Cables

Shielded CAT5 (new) and CAT5e (old) cables compliant with ISO 11801 and EN 50173 
must be used for the Fronius Solar Net client cabling. Other cables are not permitted.

IMPORTANT! Do not use ISO/IEC-11801 U/UTP cables!

The shield must be crimped onto a CAT5-compatible shielded plug.

Due to the fact that the wires in Ethernet cables are twisted, you must make sure the twist-
ed pairs of wires are assigned correctly for cabling in accordance with TIA/EIA-568B:

Cabling compliant with TIA/EIA-568B

- Make sure that the wires are assigned correctly.
- When setting up an independent ground connection (e.g., in patch panels), make sure 

that the shield is grounded on one side of the cable only. 

Permitted cables:
- S/STP
- F/STP
- S/FTP

- F/FTP
- SF/FTP
- S/UTP

- F/UTP
- U/FTP
- U/STP

Fronius Solar Net contact Pair no. Color

1 +12 V 3 white/orange line

2 GND 3 orange/white line
 or orange

3 TX+ IN, RX+ OUT 2 white/green line

4 RX+ IN, TX+ OUT 1 blue/white line
 or blue

5 RX- IN, TX- OUT 1 white/blue line

6 TX- IN, RX- OUT 2 green/white line 
or green

7 GND 4 white/brown line

8 +12 V 4 brown/white line
 or brown
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The following structured cabling standards must generally be observed:
- EN 50173-1 for Europe
- ISO/IEC 11801:2002 internationally
- TIA/EIA 568 for North America

Rules for use of copper cables apply.

Preassembled 
data cables

The following preassembled data cables are available from Fronius:
- CAT5 cable 1 m ... 43,0004,2435
- CAT5 cable 20 m ... 43,0004,2434
- CAT5 cable 60 m ... 43,0004,2436

The cables listed above are 8-pin, 1:1 LAN network cables, shielded and twisted, including 
RJ 45 plugs.

IMPORTANT! Data cables are not UV resistant. They should be protected from sunlight 
when laid outdoors.
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Inserting Fronius Datamanager into an inverter

General Please see the operating instructions for the respective inverter for information regarding 
plug-in card installation. Please note the safety and warning information in your inverter's 
operating instructions.  

IMPORTANT! Before inserting the Fronius Datamanager plug-in card, remove any exist-
ing Fronius Com Card, Fronius Power Control Card, or Fronius Modbus Card!

Safety WARNING! An electric shock can be fatal. Danger from grid voltage and DC volt-
age from solar modules.
- The connection area should only be opened by a licensed electrician.
- The separate power stage set area should only be disconnected from the 

connection area after first being disconnected from the grid power.
- The separate power stage set area should only be opened by Fronius-trained 

service personnel.

Before making any connections, make sure that the AC and DC sides are discon-
nected from the inverter, e.g.:
- Switch off the AC automatic circuit breaker for the inverter
- Cover solar modules

Please observe the 5 safety rules.

WARNING! An electric shock can be fatal. Danger from residual voltage from ca-
pacitors. 
You must wait until the capacitors have discharged.

NOTE! Follow general ESD precautions when handling plug-in cards.
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Fronius Dataman-
ager plug-in posi-
tions

The Fronius Datamanager plug-in position is specified for each inverter type:

*) If an ENS plug-in card has been inserted into an ENS slot:
Insert Fronius Datamanager in the next slot to the right of the ENS slot.

IMPORTANT!
The next slot must remain empty!
Do not remove an inserted ENS plug-in card under any circumstances!

Inverter Plug-in position
Fronius IG 15 - 60 ENS plug *)

Fronius IG 300 - 500 ENS plug *)

Fronius IG Plus, 
Fronius IG Plus V

on the far right, unless a ML-MON plug-in card is present

Fronius CL on the far right, unless a ML-MON plug-in card is present

E
N

S

D
at

am
an

ag
er
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Installing and connecting WLAN antennas

General If the Fronius Datamanager is equipped with WLAN, the WLAN antenna must be installed 
either inside or outside the inverter, depending on which inverter is being used.

IMPORTANT! Always follow the relevant operating instructions when opening an inverter.
Observe the safety guidelines.

Fronius IG, Fro-
nius IG Plus, Fro-
nius IG Plus V, 
Fronius CL: In-
stalling and Con-
necting Antennas

Use the double-sided adhesive tape to 
fasten the mounting bracket to the out-
side of the inverter housing or, if suita-
ble for the antenna cable, secure it in a 
position near the inverter

IMPORTANT! The double-sided adhe-
sive tape only reaches its maximum 
bond strength after 24 hours.

IMPORTANT! The mounting bracket 
may not be screwed to the inverter 
housing.
It may however be fitted in a nearby po-
sition. The relevant screws are not in-
cluded in the scope of delivery and 
must be selected by the installer.

Connect the antenna cable to Fronius 
Datamanager
Run the antenna cable out through the 
"DATCOM Opening" on the inverter
If possible, secure the cable with a 
strain relief device
Close or seal the "DATCOM Opening" 
in accordance with the inverter opera-
ting instructions

2

1

1

1

2
0,8 - 1,1 Nm

2

3

4

5
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Remove the hex nut and washer from 
the outside thread of the antenna cable

Run the antenna cable through the drill 
hole on the mounting bracket
Attach the lock washer and screw on 
the hex nut
Screw on the antenna

1

2

6

NOTE! To avoid damaging the antenna, only use the hexagonal head to fasten 
the antenna.

6

1

5

2

34

0,9 Nm

7

8

9
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Installing Fronius Datamanager in Fronius Solar Net

Installing Invert-
ers with Fronius 
Datamanager in 
Fronius Solar Net

* Terminating plug, if only one inverter with Fronius Datamanager is linked to a PC
** Solar Net Cable, if an inverter with Fronius Datamanager is linked to a PC and oth-

er DATCOM components

Insert and lay the Ethernet cable in the inverter like a data communication cable in ac-
cordance with the operating instructions for the inverter
Insert the Ethernet cable into the LAN connection socket
Insert the Ethernet cable into the PC/laptop or into a suitable network connection sock-
et
If only one inverter with Fronius Datamanager is being linked to a PC:
Insert the terminating plug into the Solar Net IN connection socket

 If other DATCOM components are connected to the network, besides the inverter with 
Fronius Datamanager:
Insert the Solar Net cable into the Solar Net IN connection socket of Fronius Datama-
nager.

Connect the other DATCOM components

IMPORTANT! A terminating plug must be inserted into the empty IN connection sock-
et of the last DATCOM component.

CAUTION! DATCOM components and/or the PC/laptop may be seriously dam-
aged if the Ethernet or Solar Net cables are connected incorrectly to the Fronius 
Datamanager.
- The Ethernet cable should only be inserted into the LAN connection socket 

(colored blue).
- The Solar Net cable should only be inserted into the Solar Net IN connection 

socket (colored red).

DATCOM
IN OUT

2

45 IN

LAN

3

1

**

*

LAN

WLAN

1

2
3

4

5
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Installing Fronius Datamanager

Safety

Starting Up for 
the First Time

Insert Fronius Datamanager into the inverter

Insert blue Ethernet cable into Fronius Datamanager (LAN connection socket)
Insert terminating plug into Fronius Datamanager (Solar Net IN connection socket)
Insert blue Ethernet cable into the PC/laptop

Turn off WLAN on PC/laptop (to avoid network conflicts)
Adjust network settings for Fronius Datamanager on PC/laptop: 
"Obtain an IP address automatically (DHCP)" must be activated
Switch IP switch on Fronius Datamanager to position - A -

Close the inverter and switch it on
After about 1 minute, open the browser on the PC/laptop and enter the following ad-
dress (web server works with Internet Explorer 9 or higher, Chrome or Firefox):
http://169.254.0.180

The start page of the Commissioning Wizard appears.

WARNING! Operating the device incorrectly can cause serious injury and dam-
age. Do not use the functions described until you have thoroughly read and un-
derstood the following documents:
- these operating instructions
- all operating instructions for system components, especially the safety rules

NOTE! Installing Fronius Datamanager requires knowledge of network technolo-
gy.

See section "Inserting Fronius Datamanager into an inverter"

See section "Installing Fronius Datamanager in Fronius Solar Net"

1

2
3
4

5
6

7

8
9
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The Technician Wizard is designed for the installer and includes standard-specific settings.
If the Technician Wizard is run, it is essential to note down the assigned service password. 
This service password is required to configure the UC Editor and Counter menu items.
If the Technician Wizard is not run, no specifications for power reduction are set.

The Solar Web Wizard must be run.

If necessary, run the Technician Wizard and follow the instructions

Run the Solar Web Wizard and follow the instructions

The Fronius Solar.web start page appears 
or
The Fronius Datamanager website opens.

IMPORTANT: To establish a connection to Fronius Datamanager, the end device in ques-
tion (e.g., laptop, tablet) must be configured as follows:
- "Obtain an IP address automatically (DHCP)" must be activated

6

7
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Technical Data

Technical Data

* When sufficient power is coming from Fronius Solar Net, the green LED lights up 
on every DATCOM component.
 If the green LED does not light up, the power pack available from Fronius should 
be inserted into the 12 V power pack connection socket of the DATCOM compo-
nent.
 Check the cable and plug connections if necessary.

Memory capacity 16 MB
Supply voltage 230 V AC
Energy consumption typ. 1.4 W (without WiFi)

 typ. 2.2 W (with WiFi)
Dimensions 132 x 103 x 22 mm

 5.2 x 4.1 x 0.9 in.
Ethernet (LAN) RJ 45, 100 MB
WiFi IEEE 802.11b/g Client
RS 485 (Fronius Solar Net) RJ 45
Ambient temperature -20 – +65°C

 -4 – +149°F
Solar Net power approx. 3 W

 max. 3 DATCOM components *
I/O Connection Specifications

Voltage level of digital inputs low = min. 0 V – max. 1.8 V
 high = min. 3 V – max. 30 V

Input currents of digital inputs depending on the input voltage;
 input resistance = 46 kOhm

Switching capacity of digital outputs when 
supplied by the Datamanager plug-in card

3.2 W, 10.7 V
in total for all 4 digital outputs

 (minus other Solar Net participants)

Switching capacity of digital outputs when 
supplied by an external power supply with 
min. 10.7 – max. 24 V DC

1 A, 10.7 – 24 V DC
 (depending on the external power supply)

 per digital output

Max. switchable energy of digital outputs 76 mJ
 (per output)
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Σύντομη επισκόπηση

Αναλυτικές πλη-
ροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Fronius Datamanager θα βρείτε στην πλήρη έκδο-
ση των οδηγιών χειρισμού του Fronius Datamanager στην ενότητα Solar Electronics / 
System Monitoring στην ιστοσελίδα μας http://www.fronius.com.
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Γενικά στοιχεία

Γενικά Το Fronius Datamanager είναι ένας καταγραφέας δεδομένων με υποστήριξη δικτύου, ο 
οποίος συνδυάζει τη λειτουργικότητα της Fronius Com Card και του Fronius Datalogger 
Web σε μία εμβυσματούμενη κάρτα. 
Η διεπαφή Web του Fronius Datamanager παρέχει μια γρήγορη συνοπτική παρουσίαση 
της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
Η προβολή της διεπαφής Web είναι δυνατή μέσω απευθείας σύνδεσης στο Intranet (τοπι-
κό δίκτυο) ή, με την κατάλληλη διαμόρφωση, μέσω του Internet.
Το Fronius Datamanager είναι εξοπλισμένο με σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης 
-το οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα- με αυτόματη ειδοποίηση. Η ειδοποίηση μπο-
ρεί να πραγματοποιείται μέσω SMS, e-mail ή φαξ.

Σε συνδυασμό με το Fronius Solar.access είναι δυνατή η αποθήκευση και αξιολόγηση των 
τρεχόντων δεδομένων και δεδομένων αρχείου μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε υπο-
λογιστή. Στο Fronius Solar Net μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις συσκευές.

Σε συνδυασμό με το Fronius Solar.web είναι δυνατή η προβολή των τρεχόντων δεδομένων 
και δεδομένων αρχείου μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης χωρίς χρονοβόρες εργασίες δι-
αμόρφωσης, μέσω Internet ή μέσω της εφαρμογής Fronius Solar.web. Τα δεδομένα απο-
στέλλονται αυτόματα από το Fronius Datamanager στο Fronius Solar.web.

Εξαρτήματα 
DATCOM που 
μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν

Η τοποθετημένη στο μετατροπέα εμβυσματούμενη κάρτα Fronius Datamanager μπορεί να 
λειτουργήσει με τα παρακάτω εξαρτήματα DATCOM:

Προϋπόθεση για 
τη λειτουργία

Για την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μέσω Internet απαιτείται η κατάλληλη σύνδεση 
Internet:
- Για καλωδιακές συνδέσεις Internet, η Fronius συνιστά ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 

512 kbit/s και ταχύτητα αποστολής 
τουλάχιστον 256 kbit/s.

- Για σύνδεση Internet μέσω παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η Fronius συνι-
στά τουλάχιστον πρότυπο μετάδοσης 3G με αξιόπιστη ισχύ σήματος.

Αυτά τα στοιχεία δεν εγγυώνται απόλυτα την απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα υψηλά ποσοστά σφαλμάτων στη μετάδοση, οι διακυμάνσεις λήψης ή οι απώλειες με-
τάδοσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την online λειτουργία του Fronius 
Datamanager.
Η Fronius συνιστά τη δοκιμή των συνδέσεων με τις ελάχιστες απαιτήσεις επί τόπου.

Επειδή το Fronius Datamanager λειτουργεί ως καταγραφέας δεδομένων, δεν επιτρέπεται 
να υπάρχει κανένας άλλος καταγραφέας δεδομένων στο Fronius Solar Net Ring.
Σε κάθε Fronius Solar Net Ring επιτρέπεται μόνο ένα Fronius Datamanager

-  έως και 100 x μετατροπείς Fronius 
(συμπερ. του μετατροπέα στον οποίο είναι τοποθετημένο το 
Fronius Datamanager)

-  έως και 10 x Fronius Sensor Card ή Fronius Sensor Box
-  έως και 10 x Fronius Public Display Card ή Fronius Public Display Box
-  έως και 1 x Fronius Interface Card ή Fronius Interface Box
-  έως και 200 x Fronius String Control
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Η λειτουργία των παρακάτω εξαρτημάτων DATCOM δεν επιτρέπεται μαζί με το Fronius 
Datamanager σε ένα Fronius Solar Net Ring:
- Fronius Power Control Card / Box
- Fronius Modbus Card
- Fronius Datalogger Web
- Fronius Personal Display DL Box
- Fronius Datalogger easy / pro

Για τη λειτουργία του Fronius Datamanager, η plug-in κάρτα πρέπει να είναι τοποθετημένη 
σε ένα μετατροπέα.
Η plug-in κάρτα Fronius Datamanager και η Fronius Com Card δεν επιτρέπεται να χρησι-
μοποιούνται μαζί σε ένα μετατροπέα.

Υποδείξεις για τη 
σήμανση ασύρ-
ματου δικτύου

Οι plug-in κάρτες Fronius Datamanager με WLAN είναι εξοπλισμένες με ασύρματη μονά-
δα.

Στις ΗΠΑ, οι ασύρματες μονάδες επισημαίνονται υποχρεωτικά από τον ομοσπονδιακό ορ-
γανισμό FCC:

Εφόσον δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή, οι αλλαγές ή τροποποιήσεις 
της ασύρματης μονάδας δεν επιτρέπονται και συνεπάγονται την απώλεια του δικαιώματος 
λειτουργίας της συσκευής από το χρήστη.

FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οριακές τιμές για τις ψηφιακές συ-
σκευές Κατηγορίας B σύμφωνα με το μέρος 15 των όρων FCC. Αυτές οι ορι-
ακές τιμές θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλη προστασία από επιβλαβείς 
παρεμβολές στους χώρους κατοικίας. Αυτή η συσκευή δημιουργεί και χρη-
σιμοποιεί ενέργεια υψηλής συχνότητας και μπορεί να προκαλέσει παρεμβο-
λές στην ασύρματη επικοινωνία, αν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν πα-
ρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Αν αυτή η συσκευή προκαλεί παρεμβολές ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής λή-
ψης, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν μέσω απενεργοποίησης και ενερ-
γοποίησης της συσκευής, προτείνεται στον χρήστη να εξαλείψει τις 
παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
- Ευθυγραμμίστε την κεραία λήψης ή τοποθετήστε τη διαφορετικά.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και στον δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο δεν 

είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για περισσότερη υποστήριξη επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρό-

σωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων / τηλεοράσεων.

FCC ID: PV7-WIBEAR11N-DF1

Industry Canada RSS

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαλλασσόμενες από άδεια προδι-
αγραφές RSS του Industry Canada (Τμήμα Βιομηχανίας του Καναδά). Η λει-
τουργία πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(1) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
(2) Η συσκευή πρέπει να απορροφά κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπε-
ριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν λειτουρ-
γική βλάβη.

Αναγνωριστικό IC: 7738A-WB11NDF1
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Παραδείγματα δι-
αμόρφωσης

Μετατροπέας με Fronius Datamanager συνδεδεμένος μέσω δικτύου με υπολογιστή:

(1) Μετατροπέας
+

(2) Fronius Datamanager
(3) Τερματικό βύσμα
(4) Σταθερός / φορητός υπολογιστής

Μετατροπέας με Fronius Datamanager συνδεδεμένος μέσω δικτύου με περισσότε-
ρους μετατροπείς, με Fronius Sensor Box και υπολογιστή:

IN

(1)

(2)

(3)

(4)

LAN / WLAN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Για τη σύνδεση ενός μετατροπέα με Fronius Datamanager μέσω δι-
κτύου με υπολογιστή, πρέπει να έχει τοποθετηθεί τερματικό βύσμα στη σύνδεση 
IN του Fronius Datamanager.

(1) Μετατροπέας
+

(2) Fronius Datamanager
(3) Σταθερός / φορητός υπολογιστής
(4) Μετατροπέας

+
(5) Fronius Com Card

(6) Fronius Sensor Box
(7) Μετατροπέας

+
(8) Fronius Com Card
(9) Τερματικό βύσμα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Στη σύνδεση μέσω δικτύου περισσότερων εξαρτημάτων DATCOM 
σε συνδυασμό με Fronius Datamanager:
με το καλώδιο δεδομένων ενώστε τη σύνδεση IN του Fronius Datamanager και τη 
σύνδεση OUT του επόμενου εξαρτήματος DATCOM. Στην ελεύθερη σύνδεση IN 
του τελευταίου εξαρτήματος DATCOM πρέπει να τοποθετηθεί ένα τερματικό βύ-
σμα.
Ο μετατροπέας με το Fronius Datamanager πρέπει να βρίσκεται πάντα στην αρχή 
ή στο τέλος της αλυσίδας δεδομένων.

IN

IN

IN
OUT

OUT

OUTIN

(1)
(6)

(4) (7)

(2)

(3)

(5) (8)

LAN / WLAN

(9)
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Γενικές πληροφορίες για το διαχειριστή δικτύου

Προϋποθέσεις

Εάν το Fronius Datamanager ενσωματωθεί σε υπάρχον δίκτυο, η διευθυνσιοδότηση του 
Fronius Datamanager πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή του δικτύου. 

π.χ.: Περιοχή διευθύνσεων δικτύου = 192.168.1.x, μάσκα υποδικτύου = 255.255.255.0

- Στο Fronius Datamanager πρέπει να εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP μεταξύ 192.168.1.1 
και 192.168.1.254.

- Η επιλεγμένη διεύθυνση IP δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ήδη στο δίκτυο.
- Η μάσκα υποδικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στο υπάρχον δίκτυο (π.χ. 255.255.255.0).

Εάν το Fronius Datamanager πρόκειται να στέλνει μηνύματα σέρβις ή δεδομένα στο 
Fronius Solar.web, πρέπει να καταχωριστεί μια διεύθυνση πύλης και μια διεύθυνση διακο-
μιστή DNS. Μέσω της διεύθυνσης πύλης, το Fronius Datamanager συνδέεται στο Internet. 
Ως διεύθυνση πύλης ενδείκνυται π.χ. η διεύθυνση IP του δρομολογητή DSL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
- Το Fronius Datamanager δεν επιτρέπεται να έχει την ίδια διεύθυνση IP με εκείνη του 

σταθερού / φορητού υπολογιστή!
- Το Fronius Datamanager δεν μπορεί να συνδεθεί μόνο του στο Internet. Σε μια σύν-

δεση DSL, πρέπει ένας δρομολογητής να δημιουργήσει τη σύνδεση στο Internet. 

Εάν η σύνδεση στο δίκτυο πρόκειται να δημιουργηθεί μέσω WLAN, το Fronius 
Datamanager πρέπει να είναι εξοπλισμένο με λειτουργία WLAN και με κεραία WLAN κα-
τάλληλη για το μετατροπέα.

Γενικές ρυθμίσεις 
τείχους προστα-
σίας (Firewall)

Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του Fronius 
Datamanager, πρέπει να ρυθμιστεί ένα τείχος προστασίας ως εξής:

Η αποστολή των μηνυμάτων σέρβις πραγματοποιείται μέσω του Fronius Solar.web.

Διαμορφώστε το τείχος προστασίας με τρόπο τέτοιο, ώστε η διεύθυνση IP του Fronius 
Datamanager στη θύρα 49049/UDP να μπορεί να αποστέλλει δεδομένα από το 
fdmp.solarweb.com. 

Οι δρομολογητές DSL επιτρέπουν συνήθως τη μεταφορά δεδομένων στο Internet και επο-
μένως κατά κανόνα δεν απαιτείται η διαμόρφωσή τους. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η διαμόρφωση δικτύου του Fronius Datamanager προϋποθέτει 
γνώσεις τεχνολογίας δικτύων.

49049/UDP 
Έξοδος

15015/TCP
Είσοδος

80/TCP
Είσοδος

Αποστολή μηνυμάτων σέρβις x - -
Σύνδεση στον καταγραφέα δεδο-
μένων μέσω Fronius Solar.web x - -

Σύνδεση στον καταγραφέα δεδο-
μένων μέσω Fronius 
Solar.access ή
Fronius Solar.service

- x x

Πρόσβαση στη διεπαφή Web του 
Fronius Datamanager - - x
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Για πρόσβαση στη διεπαφή Web του Fronius Datamanager εκτός του LAN:
- Διαμορφώστε το δρομολογητή δικτύου έτσι, ώστε οι κλήσεις στη θύρα 80/TCP να 

προωθούνται στο Fronius Datamanager

Αποστολή μηνυ-
μάτων σέρβις με 
σύνδεση Internet 
DSL

Σε μια συνήθη σύνδεση Internet DSL, η χρήση του Fronius Solar.web και η αποστολή μη-
νυμάτων σέρβις είναι συνήθως δυνατή χωρίς επιπλέον διαμόρφωση του δρομολογητή, κα-
θώς οι συνδέσεις από το LAN προς το Internet είναι ανοικτές.

Χρήση του 
Fronius 
Solar.web και 
αποστολή μηνυ-
μάτων σέρβις

Για τη χρήση του Fronius Solar.web ή για την αποστολή μηνυμάτων σέρβις πρέπει να 
υπάρχει σύνδεση Internet.

Το Fronius Datamanager δεν μπορεί να συνδεθεί μόνο του στο Internet. Σε μια σύνδεση 
DSL, πρέπει ένας δρομολογητής να δημιουργήσει τη σύνδεση στο Internet.

Υπολογισμός 
όγκου δεδομένων

Κατά τη λειτουργία του Fronius Datamanager προκύπτουν δεδομένα τα οποία πρέπει να 
μεταφερθούν μέσω Internet.
Ο υπολογισμός του όγκου δεδομένων είναι απαραίτητος για την επιλογή της κατάλληλης 
σύνδεσης Internet.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον υπολογισμό του όγκου δεδομένων θα βρείτε στην ιστοσε-
λίδα μας http://www.fronius.com στις οδηγίες χειρισμού του Fronius Datamanager.
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Στοιχεία χειρισμού, συνδέσεις και ενδείξεις

Ασφάλεια

Στοιχεία χειρι-
σμού, συνδέσεις 
και ενδείξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λει-
τουργίες μόνο εφόσον έχετε μελετήσει και κατανοήσει πλήρως:
- τις παρούσες οδηγίες χειρισμού
- τις οδηγίες χειρισμού όλων των εξαρτημάτων του συστήματος, δίνοντας έμ-

φαση στις προδιαγραφές ασφάλειας

Αρ. Λειτουργία
(1) LED τροφοδοσίας

- Ανάβει πράσινη: Όταν η τροφοδοσία ρεύματος μέσω του Fronius Solar Net 
είναι επαρκής. Το Fronius Datamanager είναι έτοιμο για λειτουργία

- Δεν ανάβει: Όταν η τροφοδοσία ρεύματος μέσω του Fronius Solar Net είναι 
ελλιπής ή ανύπαρκτη - απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος

- Αναβοσβήνει κόκκινη: Στη διάρκεια μιας διαδικασίας ενημέρωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στη διάρκεια μιας διαδικασίας ενημέρωσης μην διακόπτετε 
την τροφοδοσία ρεύματος.

- Ανάβει κόκκινη: Η διαδικασία ενημέρωσης απέτυχε

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

btelis
Iris_web2
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(2) LED σύνδεσης
- Ανάβει πράσινη: Όταν η σύνδεση εντός του Fronius Solar Net είναι σταθε-

ρή
- Ανάβει κόκκινη: Όταν η σύνδεση εντός του Fronius Solar Net διακόπτεται

(3) Διακόπτης IP
Για την αλλαγή της διεύθυνσης IP:
A Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP 169.254.0.180 

Το Fronius Datamanager λειτουργεί με τη σταθερή διεύθυνση IP 
169.254.0.180
Η σταθερή διεύθυνση IP χρησιμεύσει στην απευθείας σύνδεση με έναν 
υπολογιστή μέσω LAN χωρίς προηγούμενη διαμόρφωση του υπολογι-
στή

B Εκχωρημένη διεύθυνση IP
Το Fronius Datamanager λειτουργεί με μια εκχωρημένη διεύθυνση IP 
(εργοστασιακή ρύθμιση 192.168.1.180). 
Η διεύθυνση IP μπορεί να ρυθμιστεί στη διεπαφή Web του Fronius 
Datamanager.

(4) LED WLAN
- Αναβοσβήνει πράσινη: το Fronius Datamanager βρίσκεται σε λειτουργία 

σέρβις (ο διακόπτης IP στην plug-in κάρτα Fronius Datamanager βρίσκεται 
στη θέση A)

- Ανάβει πράσινη: Όταν υπάρχει σύνδεση δικτύου
- Ανάβει κόκκινη: Όταν δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου
- Δεν ανάβει: Plug-in κάρτα χωρίς WLAN

(5) LED σύνδεσης Solar Web
- Ανάβει πράσινη: Όταν υπάρχει σύνδεση με το Fronius Solar.web
- Ανάβει κόκκινη: Όταν απαιτείται, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Fronius 

Solar.web
- Δεν ανάβει: Όταν δεν απαιτείται σύνδεση στο Fronius Solar.web

(6) Σύνδεση LAN
Διεπαφή Ethernet με μπλε χρωματική σήμανση για τη σύνδεση του καλωδίου 
Ethernet

(7) I/O
Ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι

Ψηφιακές είσοδοι: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9
Στάθμη τάσης: low = από 0 έως 1,8 V, high = από 3 έως 30 V
Ρεύμα εισόδου: ανάλογα με την τάση εισόδου, αντίσταση εισόδου = 46 kOhm

Ψηφιακές έξοδοι: I/O 0 - I/O 3
Δυνατότητα μεταγωγής σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω της plug-in κάρτας 
Fronius Datamanager: 3,2 W, 10,7 V συνολικά και για τις 4 ψηφιακές εξόδους

Δυνατότητα μεταγωγής σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω εξωτερικού τροφο-
δοτικού με συνεχές ρεύμα DC από 10,7 έως 24 V, συνδεδεμένο σε Uint / Uext 
και GND: 1 A, 10,7 - 24 V DC (αναλόγως του εξωτερικού τροφοδοτικού) ανά 
ψηφιακή έξοδο

Η σύνδεση στις εισόδους/εξόδους πραγματοποιείται μέσω του παρεχόμενου 
θηλυκού βύσματος.

(8) Υποδοχή κεραίας WLAN (μόνο στις εκδόσεις με WLAN)
Για τη σύνδεση της κεραίας WLAN ή του καλωδίου προέκτασης κεραίας WLAN

(9) Σύνδεση Solar Net IN
Είσοδος Fronius Solar Net με κόκκινη χρωματική σήμανση για σύνδεση με 
άλλα εξαρτήματα DATCOM (π.χ. μετατροπείς, κάρτες αισθητήρων κτλ.)

Αρ. Λειτουργία
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Σχηματικό διά-
γραμμα σύνδε-
σης εισόδων/
εξόδων

Τροφοδοσία μέσω της εμβυσματούμενης 
κάρτας Fronius Datamanager:
(1) Τροφοδοτικό
(2) Περιορισμός ρεύματος

Τροφοδοσία μέσω εξωτερικού 
τροφοδοτικού:
(3) Εξωτερικό τροφοδοτικό
(4) Φορτίο

U
in

t /
  U

ex
t

G
N

D
I/O

 0
I/O

 1
I/O

 2
I/O

 3
I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

(1)

(4)

Solar Net
      IN

230 V AC
10,7 V DC

(2) 300 mA

+  -
10,7 - 24 V DC

(3)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Στην περίπτωση 
τροφοδοσίας μέσω εξωτερικού 
τροφοδοτικού, το εξωτερικό τρο-
φοδοτικό πρέπει να είναι γαλβανι-
κά απομονωμένο.
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Καλωδίωση

Μέρη του Fronius 
Solar Net

Οι μετατροπείς με Fronius Datamanager, Fronius Hybridmanager ή Fronius Com Card, τα 
εξαρτήματα DATCOM με εξωτερικό περίβλημα ή άλλα εξαρτήματα DATCOM θα ονομάζο-
νται εφεξής μέρη του Fronius Solar Net.

Καλωδίωση των 
μερών του 
Fronius Solar Net

Η σύνδεση δεδομένων των μερών του Fronius Solar Net πραγματοποιείται μέσω σύνδε-
σης 1:1 με 8-πολικά καλώδια δεδομένων και βύσματα RJ-45.
Το συνολικό μήκος αγωγών σε ένα Fronius Solar Net Ring επιτρέπεται να είναι 1000 m 
κατά μέγιστο.

Προϋποθέσεις 
για το καλώδιο 
δεδομένων Solar 
Net

Για την καλωδίωση των μερών του Fronius Solar Net επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά 
θωρακισμένων καλωδίων CAT5 (νέα) και CAT5e (παλιά) κατά τα πρότυπα ISO 11801 και 
EN50173.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων U/UTP κατά ISO/IEC-11801!

Εδώ, η θωράκιση πρέπει να πρεσαριστεί σε ένα θωρακισμένο βύσμα εγκεκριμένο για 
CAT5.

Επειδή οι αγωγοί στα καλώδια Ethernet είναι συνεστραμμένοι, προσέξτε τη σωστή κατα-
νομή των συνεστραμμένων ζευγών αγωγών σύμφωνα με την καλωδίωση κατά το πρότυ-
πο TIA/EIA-568B:

Καλωδίωση κατά TIA/EIA-568B

Επιτρεπόμενα καλώδια:
- S/STP
- F/STP
- S/FTP

- F/FTP
- SF/FTP
- S/UTP

- F/UTP
- U/FTP
- U/STP

Επαφή Fronius Solar Net Αρ. ζεύ-
γους

Χρώμα

1 +12 V 3 λευκή / πορτοκαλί διαγράμ-
μιση

2 GND 3
πορτοκαλί / λευκή διαγράμ-
μιση
ή πορτοκαλί

3 TX+ IN, RX+ OUT 2 λευκή / πράσινη διαγράμμι-
ση

4 RX+ IN, TX+ OUT 1 μπλε / λευκή διαγράμμιση
ή μπλε

5 RX- IN, TX- OUT 1 λευκή / μπλε διαγράμμιση

6 TX- IN, RX- OUT 2
πράσινη / λευκή διαγράμμι-
ση 
ή πράσινο

7 GND 4 λευκή / καφέ διαγράμμιση

8 +12 V 4 καφέ / λευκή διαγράμμιση
ή καφέ
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- Προσέξτε τη σωστή αντιστοίχιση των αγωγών.
- Στην περίπτωση αυτόνομης γείωσης (π.χ. σε κατανεμητές) προσέξτε η θωράκιση να 

είναι γειωμένη μόνο στη μία πλευρά του καλωδίου. 

Γενικώς, τηρείτε τα παρακάτω πρότυπα για τη δομημένη καλωδίωση:
- για την Ευρώπη, το πρότυπο EN50173-1
- διεθνώς, το πρότυπο ISO/IEC 11801:2002.
- για τη Βόρεια Αμερική, το πρότυπο TIA/EIA 568

Ισχύουν οι κανόνες εφαρμογής για χάλκινα καλώδια.

Έτοιμα καλώδια 
δεδομένων

Στη Fronius διατίθενται τα παρακάτω έτοιμα καλώδια δεδομένων:
- Καλώδιο CAT5   1 m ... 43,0004,2435
- Καλώδιο CAT5 20 m ... 43,0004,2434
- Καλώδιο CAT5 60 m ... 43,0004,2436

Τα αναφερόμενα καλώδια είναι 8-πολικά καλώδια δικτύου LAN 1:1, θωρακισμένα και συ-
νεστραμμένα, συμπεριλαμβανομένων των βυσμάτων RJ45.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Τα καλώδια δεδομένων δεν είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Σε 
περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους, προστατέψτε τα καλώδια δεδομένων 
από την ηλιακή ακτινοβολία.
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Τοποθέτηση του Fronius Datamanager στον μετα-
τροπέα

Γενικά Γενικά, η τοποθέτηση των εμβυσματούμενων καρτών στο μετατροπέα πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του εκάστοτε μετατροπέα. Λαμβάνετε υπόψη 
σας τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού 
των μετατροπέων.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Προτού τοποθετήσετε την εμβυσματούμενη κάρτα Fronius Datamanager, 
αν τυχόν υπάρχει Fronius Com Card, Fronius Power Control Card ή Fronius Modbus Card, 
αφαιρέστε τη!

Ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος λόγω τά-
σης δικτύου και τάσης DC των φ/β πλαισίων.
- Η πρόσβαση στην περιοχή σύνδεσης επιτρέπεται μόνο σε ηλεκτρολόγους με 

σχετική επαγγελματική άδεια.
- Η αποσύνδεση της ξεχωριστής περιοχής των μονάδων ισχύος από την πε-

ριοχή σύνδεσης επιτρέπεται μόνο σε κατάσταση εκτός τάσης.
- Η πρόσβαση στην ξεχωριστή περιοχή των μονάδων ισχύος επιτρέπεται 

μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις της Fronius.

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε η 
πλευρά AC και DC πριν το μετατροπέα να μην έχει τάση, π.χ.:
- διακόψτε την τάση του αυτόματου ασφαλειοδιακόπτη AC για το μετατροπέα
- καλύψτε τα φ/β πλαίσια

Τηρείτε τους 5 κανόνες ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος από την 
παραμένουσα τάση των πυκνωτών. 
Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο χρόνος εκφόρτισης των πυκνωτών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Κατά τη χρήση εμβυσματούμενων καρτών τηρείτε τις γενικές προδι-
αγραφές ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.
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Θέσεις εισαγω-
γής του Fronius 
Datamanager

Αναλόγως του μετατροπέα, η θέση εισαγωγής του Fronius Datamanager είναι προκαθορι-
σμένη:

*) Εάν στην υποδοχή ENS υπάρχει εμβυσματούμενη κάρτα ENS:
Εισαγάγετε το Fronius Datamanager στην επόμενη υποδοχή δεξιά, δίπλα στην 
υποδοχή ENS.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η επόμενη υποδοχή πρέπει να παραμείνει ελεύθερη!
Σε καμία περίπτωση μην αφαιρέσετε υπάρχουσα εμβυσματούμενη κάρτα ENS!

Μετατροπείς Θέση εισαγωγής
Fronius IG 15 - 60 Υποδοχή ENS *)

Fronius IG 300 - 500 Υποδοχή ENS *)

Fronius IG Plus, 
Fronius IG Plus V

τελευταία θέση δεξιά, εκτός αν υπάρχει εμβυσματούμενη κάρτα 
NL-MON

Fronius CL τελευταία θέση δεξιά, εκτός αν υπάρχει εμβυσματούμενη κάρτα 
NL-MON
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Συναρμολόγηση και σύνδεση κεραίας WLAN

Γενικά Εάν το Fronius Datamanager είναι εξοπλισμένο με WLAN, η κεραία WLAN πρέπει, αναλό-
γως του εκάστοτε μετατροπέα, να τοποθετηθεί στον ίδιο τον μετατροπέα ή να συναρμολο-
γηθεί εξωτερικά του μετατροπέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανοίξτε τον εκάστοτε μετατροπέα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού 
του!
Τηρείτε τις προδιαγραφές ασφαλείας!

Fronius IG, 
Fronius IG Plus, 
Fronius IG Plus V, 
Fronius CL: Συ-
ναρμολόγηση και 
σύνδεση κεραίας

Χρησιμοποιώντας την κολλητική ταινία 
διπλής όψης, κολλήστε τη γωνία 
στερέωσης εξωτερικά στο περίβλημα 
του μετατροπέα ή στο περιβάλλον του 
μετατροπέα ακολουθώντας το 
καλώδιο της κεραίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η μέγιστη συγκολλητική 
ικανότητα της διπλής συγκολλητικής 
ταινίας επιτυγχάνεται μετά από 24 
ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η γωνία στερέωσης δεν 
επιτρέπεται να βιδωθεί στο περίβλημα 
του μετατροπέα.
Μπορεί, ωστόσο, να βιδωθεί στο 
περιβάλλον του μετατροπέα. Οι 
κατάλληλες βίδες δεν περιλαμβάνονται 
στο πακέτο παράδοσης και πρέπει να 
τις επιλέξει ο ίδιος ο εγκαταστάτης.

Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στο Fro-
nius Datamanager
Οδηγήστε το καλώδιο κεραίας 
διαμέσου του «ανοίγματος DATCOM» 
του μετατροπέα προς τα έξω
Αν είναι εφικτό, στερεώστε το καλώδιο 
στο ανακουφιστικό καταπόνησης
Κλείστε ή στεγανοποιήστε το «άνοιγμα 
DATCOM» σύμφωνα με τις οδηγίες 
χειρισμού του μετατροπέα

2

1

1

1

2
0,8 - 1,1 Nm

2

3

4

5

btelis
Iris_web2



76

Αφαιρέστε το εξαγωνικό παξιμάδι και 
τη ροδέλα από το εξωτερικό σπείρωμα 
του καλωδίου κεραίας

Οδηγήστε το καλώδιο κεραίας 
διαμέσου του ανοίγματος της γωνίας 
στερέωσης
Τοποθετήστε τη ροδέλα και βιδώστε το 
εξαγωνικό παξιμάδι
Βιδώστε την κεραία

1

2

6

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Προκειμένου να αποτραπεί τυχόν ζημιά στην κεραία, βιδώστε και 
σφίξτε την κεραία μόνο από το εξαγωνικό παξιμάδι.
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Εγκατάσταση του Fronius Datamanager στο Fronius 
Solar Net

Εγκατάσταση με-
τατροπέα με 
Fronius 
Datamanager στο 
Fronius Solar Net

* Τερματικό βύσμα, όταν συνδέεται με υπολογιστή μόνο ένας μετατροπέας με 
Fronius Datamanager

** Καλώδιο Solar Net, όταν ένας μετατροπέας με Fronius Datamanager συνδέεται με 
υπολογιστή και άλλα εξαρτήματα DATCOM

Τοποθετήστε το καλώδιο Ethernet στο μετατροπέα όπως ένα καλώδιο επικοινωνίας 
δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του μετατροπέα
Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη σύνδεση LAN
Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στον σταθερό / φορητό υπολογιστή ή σε κατάλληλη 
σύνδεση δικτύου
Αν μόνο ένας μετατροπέας με Fronius Datamanager συνδέεται με υπολογιστή:
Συνδέστε το τερματικό βύσμα στη σύνδεση Solar Net IN.

Αν εκτός από το μετατροπέα με Fronius Datamanager ακολουθούν και άλλα εξαρτή-
ματα DATCOM στο δίκτυο:
Συνδέστε το καλώδιο Solar Net στη σύνδεση Solar Net IN του Fronius Datamanager

Συνδέστε μεταξύ τους με καλώδιο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα DATCOM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στην ελεύθερη σύνδεση IN του τελευταίου εξαρτήματος DATCOM πρέ-
πει να συνδεθεί ένα τερματικό βύσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σοβαρών υλικών ζημιών στα εξαρτήματα DATCOM ή στον 
σταθερό / φορητό υπολογιστή εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης καλωδίου Ethernet 
ή Solar Net στο Fronius Datamanager.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet αποκλειστικά στη σύνδεση LAN (μπλε χρω-

ματική σήμανση)
- Συνδέστε το καλώδιο Solar Net αποκλειστικά στη σύνδεση Solar Net IN (κόκ-

κινη χρωματική σήμανση)

DATCOM
IN OUT

2

45 IN

LAN

3

1

**

*

LAN

WLAN

1

2
3

4
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Εγκατάσταση του Fronius Datamanager

Ασφάλεια

Πρώτη θέση σε 
λειτουργία

Τοποθετήστε το Fronius Datamanager στο μετατροπέα

Συνδέστε το μπλε καλώδιο Ethernet στο Fronius Datamanager (σύνδεση LAN)
Συνδέστε το τερματικό βύσμα στο Fronius Datamanager (σύνδεση Solar Net IN)
Συνδέστε το μπλε καλώδιο Ethernet στον σταθερό / φορητό υπολογιστή

Απενεργοποιήστε το WLAN στον σταθερό / φορητό υπολογιστή (για να αποφύγετε τις 
διενέξεις δικτύου)
Στον σταθερό / φορητό υπολογιστή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου για το Fronius 
Datamanager:
Η επιλογή «Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP (DHCP)» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
Ρυθμίστε το διακόπτη IP του Fronius Datamanager στη θέση - A -

Κλείστε το μετατροπέα και ενεργοποιήστε τον
Μετά από περ. 1 λεπτό ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στον σταθερό / φορητό 
υπολογιστή και πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση (ο διακομιστής δικτύου λει-
τουργεί με Internet Explorer έκδοσης 9 ή νεότερη, Chrome και Firefox):
http://169.254.0.180

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Βοηθού θέσης σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λει-
τουργίες μόνο εφόσον έχετε μελετήσει και κατανοήσει πλήρως:
- τις παρούσες οδηγίες χειρισμού
- τις οδηγίες χειρισμού όλων των εξαρτημάτων του συστήματος, δίνοντας έμ-

φαση στις προδιαγραφές ασφάλειας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η εγκατάσταση του Fronius Datamanager προϋποθέτει γνώσεις τε-
χνολογίας δικτύων.

βλ. ενότητα «Τοποθέτηση του Fronius Datamanager στο μετατροπέα»

βλ. ενότητα «Εγκατάσταση του Fronius Datamanager στο Fronius Solar 
Net»
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Ο Βοηθός τεχνικού προορίζεται για τον εγκαταστάτη και περιλαμβάνει ρυθμίσεις βασισμέ-
νες σε ειδικά πρότυπα.
Αν εκτελέσετε τον Βοηθό τεχνικού, σημειώστε οπωσδήποτε τον εκχωρημένο κωδικό πρό-
σβασης σέρβις. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης σέρβις είναι απαραίτητος για τη ρύθμιση των 
στοιχείων μενού «Editor παρόχου ενέργειας» και «Μετρητές».
Αν δεν εκτελέσετε τον Βοηθό τεχνικού, δεν θα οριστεί καμία προεπιλογή μείωσης ισχύος.

Η εκτέλεση του Βοηθού Solar Web είναι υποχρεωτική!

Αν χρειάζεται, εκτελέστε τον Βοηθό τεχνικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκτελέστε τον Βοηθό Solar Web και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Fronius Solar Web
ή
εμφανίζεται η ιστοσελίδα του Fronius Datamanager.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη δημιουργία σύνδεσης στο Fronius Datamanager πρέπει η εκάστοτε 
τελική συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, Tablet κτλ.) να είναι ρυθμισμένη ως εξής:
- Η επιλογή «Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP (DHCP)» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

6

7
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά

* Όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι επαρκής στο Fronius Solar Net, ανάβει σε κάθε 
εξάρτημα DATCOM η πράσινη LED.
Εάν η πράσινη LED δεν ανάβει, συνδέστε στη σύνδεση συσκευής δικτύου 12 V του 
εξαρτήματος DATCOM τη συσκευή δικτύου που διατίθεται από τη Fronius.
Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίου και τις εμβυσματούμενες συνδέ-
σεις.

Χωρητικότητα μνήμης 16 Mbyte
Τάση τροφοδοσίας 230 V AC
Κατανάλωση ενέργειας τυπ. 1,4 W (χωρίς WLAN)

τυπ. 2,2 W (με WLAN)
Διαστάσεις 132 x 103 x 22 mm

5,2 x 4,1 x 0,9"
Ethernet (LAN) RJ 45, 100 Mbit
WLAN IEEE 802.11b/g Client
RS 485 (Fronius Solar Net) RJ 45
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 - +65 ° C

-4 - +149 °F
Ισχύς Solar Net περ. 3 W

μέγ. 3 εξαρτήματα DATCOM *
Προδιαγραφές σύνδεσης I/O

Στάθμη τάσης ψηφιακών εισόδων low = ελάχ. 0 V - μέγ. 1,8 V
high = ελάχ. 3 V - μέγ. 30 V

Ρεύμα εισόδου ψηφιακών εισόδων ανάλογα με την τάση εισόδου,
αντίσταση εισόδου = 46 kOhm

Δυνατότητα μεταγωγής ψηφιακών εξόδων 
σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω της εμβυ-
σματούμενης κάρτας Fronius Datamanager

3,2 W, 10,7 V
Συνολικά και για τις 4 ψηφιακές εξόδους

(μείον τα άλλα μέρη του Solar Net)

Δυνατότητα μεταγωγής ψηφιακών εξόδων 
σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω εξωτερι-
κού τροφοδοτικού με ελάχ. 10,7 - μέγ. 24 V 
DC

1 A, 10,7 - 24 V DC
(αναλόγως του εξωτερικού τροφοδοτικού)

ανά ψηφιακή έξοδο

Μέγ. μεταγόμενη ενέργεια ψηφιακών εξό-
δων

76 mJ
(ανά έξοδο)
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Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: pv-sales@fronius.com
http://www.fronius.com

Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-us@fronius.com
http://www.fronius-usa.com


