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Gyors útmutató: 

használ, annak meg kell felelnie az alábbi 
követelményeknek, és az RS485 kábel maximális 
hossza 1000 m: 
 EMC irányelv és alacsonyfeszültségi irányelv 

*3.1 Az antenna felszerelése 

3.2 Inverterek csatlakoztatása 
Egyéb szükséges eszközök: 
 Árnyékolt Ethernet kábel (CAT-5 típus vagy 

megnyílik. Írja be a „zeversolar” jelszót. 

 A WLAN-oldalon látható állapotjelzés zöld, 
és a WiFi-LED sárgán világít. 

ZeverCom/ZeverCom WiFi 
 
 

 

 
 

 
Megjegyzések: 
A *-gal jelölt részek a WiFi-verzióra vonatkoznak. 
A kezelési útmutató letölthető a ZEVERSOLAR 
weboldalról (http://www.zeversolar.com). 
A ZeverCom a következő invertert és a következő 
funkciót támogatja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feltételek: 
 Az RS485 kábel maximális hossza 20 m. 

 A DRMs kábel maximális hossza Ausztrália 
esetében 1000 m. 

 Amennyiben külön áramellátó tápegységet 

(Európai Parlament) 

 7,5 V és 12 V közötti kimeneti feszültség. 

 Legalább 500 mA kimeneti áram 
Támogatott webböngészők: 
 Legalább Google Chrome 23.0 

 Legalább Mozilla Firefox 3.6 

 Legalább Microsoft Internet Explorer 8 1 
A csomag tartalma 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 A PV berendezés regisztrálása 

A ZeverCloud segítségével online felügyelheti a PV-
rendszert és kiolvashatja az inverter üzemi adatait. 

 
2.1 Az alkalmazás letöltése és telepítése 

Töltse le az alkalmazást az alábbi QR kóddal 

 

2.2 Felhasználói fiók létrehozása 
Felhasználói fiók létrehozásához 
használja az alkalmazást. 

2.3 PV-rendszer létrehozása 

Új PV-rendszer létrehozásához 
jelentkezzen be az alkalmazásba. 
Megjegyzés: a sorozatszám (SN), valamint a 
regisztrációs kulcs és a QR kód a ZeverCom 
típustábláján található. 

2.4 Weboldalon keresztüli felügyelet 
A ZeverCloud-ban megtekintheti az áramtermelési 
adatokat és eseményeket. 
3 A ZeverCom/ZeverCom WiFi csatlakoztatása 

újabb) 
Feltételek: 
 Vegye figyelembe az EIA/TIA-568 szerinti 

strukturált kábelezési irányelveket. 
 Legfeljebb 5 invertert szabad csatlakoztatni a 

ZeverCom/ZeverCom WiFi készülékhez. 
 Daisy chain módszerrel kösse össze a 

ZeverCom/ZeverCom WiFi készüléket az 
inverterekkel. 

 

 

3.3 Etherneten keresztüli 
csatlakoztatás Feltétel: 
 A router DHCP-funkciója aktív. 
 Kösse össze a ZeverCom-ot a routerrel. 

 

 
*3.4 WiFi-n keresztüli 
csatlakoztatás WiFi-kommunikáció 
áttekintése 

 

Feltételek: 

 A ZeverCom WIFi be van kapcsolva. 

1. Nyissa meg a WLAN-oldalt a mobil végberendezésen. 

þ ZEVERSOLAR -**** névvel megjelenik 
az új hozzáférési pont. 

Megjegyzés: a **** a sorozatszám 
utolsó 4 számjegyét jelöli. 
2. Csatlakozzon a mobil 

végberendezéssel a 
hozzáférési ponthoz. Ehhez 
használja a „zeversolar” jelszót. 

3. Nyissa meg a 
webböngészőt és írja be a 
http://160.190.0.1 címet. 

4. Válasszon ki egy routert a [Wireless] területen. 

þ A Jelszó/Biztonsági kulcs párbeszédablak 

 
 
 
 
 

 
5. Módosítsa a WLAN-jelszót a lehető legnagyobb 

biztonság elérése és az illetéktelen hozzáférések 
megakadályozása érdekében. A jelszó 
módosítására vonatkozó információkat 
megtalálja az útmutatóban (az útmutató 
letölthető a Zeversolar honlapról: 
www.zeversolar.com ). 

4 A ZeverCom/ZeverCom WiFi 
felszerelése Feltételek: 
 A ZeverCom/ZeverCom WiFi és a WLAN-router 

közötti kapcsolat stabil, és a WiFi-LED sárgán 
világít. 

1. Válasszon egy megfelelő szerelési helyet. 

2. Jelölje ki a furatok pozícióját a falon (furatok 
távolsága: 154 mm). 

 

3. Fúrja ki a lyukakat (átmérő: 6 mm, mélység: 
legalább 30 mm). 

4. Távolítsa el a fúrásból eredő port. 
5. Gumikalapáccsal üssön be dübeleket a 

furatokba. 
6. Csavarja be a csavarokat úgy, hogy 5 mm-re 

kilógjanak. 
 

 

7. Akassza fel a ZeverCom/ZeverCom WiFi 
készüléket a csavarokra. 

8. Húzza meg a csavarokat. 
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Tétel Mennyiség 

ZeverCom/ZeverCom WiFi 1 

Gyors üzembe helyezési útmutató 1 

Jótállási jegy 1 

2-pólusú csatlakozódugó 1 

Csavar (ST4×25) 2 

Antenna (WiFi-verzió) 1 

Tápegység (opcionális) 1 

 

Mód Hatásosteljesí
tmény- 
korlátozás 

0-
export 

DRMs 

Eversol TL1000~TL3000 Igen Nem Nem 

Evershine 

TL3680~TL5000 

Igen Nem Nem 

Zeverlution 1000-3000S Igen Igen Igen 

Zeverlution 3680-5000 Igen Igen Igen 

Evershine TLC4000~6000 Igen Igen Igen 

Eershine TLC8000~10000 Igen Igen Igen 

Eversol TLC15~20K Igen Nem Nem 

Zeverlution Pro 30K/33K Igen Igen Igen 

 

http://www.zeversolar.com/
http://160.190.0.1/
http://www.zeversolar.com/

