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1.Inleiding 

SolarMAN WiFi Plug is een data logging module. Met zijn functie "plug & play", kan de WiFi Plug 

informatie van PV-systemen te verzamelen van de omvormer wanneer deze is verbonden met een 

omvormer. 

Met de geïntegreerde WiFi-functie, kan de WiFi Plug verbinden met router en verzendt de gegevens 

naar de webserver, zodat gebruikers de verzamelde gegevens te bekijken door in te loggen in het 

online monitoring portal (www.solarmanpv.com / portal). Daarnaast kunnen gebruikers ook toegang 

krijgen tot de interne webserver van via WiFi de WiFi Plug en gegevens van het direct verkrijgen. 

2. apparaat Layout 

 

                                

3. Sluit de WiFi Plug aan op de omvormer 

3.1. Schakel de omvormer uit 

3.2. Verwijder het deksel van de RS 232-poort aan de onderkant van de omvormer. 

3.3. Sluit de WiFi Plug met de RS232-poort van de omvormer door bevestigingsschroeven aan te 

draaien. Dan dubbel te controleren of de WiFi-Plug goed is aangesloten, omdat een waterdichte 

verbinding belangrijk is.. 

4.Netwerk instelling 

4.1 Schakel de omvormer in en de WiFi Plug zal beginnen te werken. 

 

 

 

  

Attentie: 

De instellingen hierna zijn weergegeven voor Windows XP. Dit alleen ter referentie. Als andere 

besturingssystemen worden gebruikt, volg dan de bijbehorende procedures. 

Afbeelding 1 



4.2 Gebruik een computer of apparaat, bijv. tablet-pc of smartphone, dat geschikt is voor WiFi. 

4.3 Verkrijg een IP-adres automatisch 

4.3.1 Open Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding, dubbelklik op Internet-protocol (TCP 

/ IP) 

 

4.3.2 Selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen, en klik op OK 
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4.4 Maak WiFi verbinding met de WiFi-Plug 

4.4.1 Open draadloze netwerkverbinding en klik Draadloze netwerken weergeven 

 

4.4.2 Selecteer de draadloze netwerk van de WiFi-Plug. De naam van het netwerk bestaat uit AP en 

het serienummer van het product. Klik vervolgens op Verbind. 
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4.4.3 Vul wachtwoord die beide WIFI123456 als standaard zijn ingesteld. 

 

4.4.4 Aansluiting succesvol 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parameters voor WiFi Plug-instelling 

5.1 Open een webbrowser en voer 10.10.100.254 in, zal de "Verificatie vereist"-interface verschijnen, 

vervolgens in gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, die beide als admin standaard zijn 

ingesteld. 

 

 

 

  

 
WIFI123456 

WIFI123456 

Aandachtspunt: 

Als AP_ (volgnummer van het product) is niet beschikbaar is in de draadloze netwerk lijst, kunnen er problemen zijn in de 

verbinding tussen de WiFi Plug en de omvormer of in het opzetten van WiFi-Plug. Controleer of de WiFi “ok” was 

geïnstalleerd, en omvormer is ingeschakeld. 

Als de "Verificatie vereist"-interface niet kan verschijnen, gebruik dan een andere webbrowser! 

Aanbevolen browsers: Internet Explorer 8 of hoger, Google Chrome 15 of hoger, Firefox 10 of hoger! 
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5.2 In de System-interface van WiFi Plug, kunt u algemene informatie over de WiFi Plug bekijken. 

 

  

Afbeelding 8 

Afbeelding 9 

admin 

admin 
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5.3 Klik op 'Werk Mode "en de" Werk Mode "-interface verschijnt, hier kunt u de" Werk Mode " 

instellen. Zie Afbeelding 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 11 

Attentie: 

1. In de STA-modus, nadat de webserver is aangesloten op de router zal deze slechts werken als een client, en de SSID van 

het AP-netwerk zal onzichtbaar zijn. 

2. In AP-modus, nadat de webserver is aangesloten op de router, het zal werken als een andere router, en de SSID van het 

AP-netwerk is zichtbaar. 

3. De WiFi Plug werkt onder zowel AP en STA modus. 



5.4 Start snelle instelling via "STA Setting"-interface 

5.4.1 Klik op Scannen om een draadloos netwerk te zoeken 

 

 

 

5.4.2 Selecteer een draadloos netwerk dat u nodig hebt om verbinding te maken en klik op OK 
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5.4.3 Na het klikken op OK, zal de interface terugkeren naar de volgende pagina (zie afbeelding 14), 

klik dan op OK en voer het wachtwoord voor het geselecteerde netwerk en klik vervolgens op 

Opslaan. 

 

 

  

Aandachtspunt: 

1. Als het draadloze netwerk dat u nodig hebt om verbinding niet beschikbaar is, klikt u op Vernieuwen om het opnieuw te 

zoeken. 

2.Als de signaalsterkte (RSSI) van het geselecteerde netwerk lager is dan 15%, wat betekent instabiele verbinding, past u de 

antenne van de router aan, of gebruik een repeater om het signaal te versterken. 

Afbeelding 14 



5.4.4 Voer het wachtwoord voor het geselecteerde netwerk, klik op Opslaan 

 

5.4.5 Indien succesvol opgeslagen, zal de volgende pagina weer te geven. Klik Opnieuw starten 

 

  
Opmerking: Pas na het klikken op Restart, zal de instelling te activeren. 
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5.4.6 Re-log op deze instelling-interface na de webserver reset, en controleer de status van de 

netwerkverbinding van de module op "System"-interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 17 

Aandachspunt: 

1.Nadat de netwerk instelling is voltooid, moet de draadloze STA-modus worden ingeschakeld en worden de relatieve 

gegevens van uw router automatisch weergegeven op de interface als volgt: 

Router SSID: de SSID van je router 

Signaalsterkte: *% (Vernieuw de pagina als het toont "0") 

IP-adres: 192.168.1 *** (Vernieuw de pagina als het toont 0.0.0.0). 

Mac-adres: het MAC-adres van uw lokale netwerk 

2. Netwerk instelling zou worden afgekeurd, indien het toont nog steeds 0 of 0.0.0.0 van de signaalsterkte en de kolom 

IP-adres. Proberen om de configuratie van de netwerkverbinding met het apparaat vanaf stap (a) op pagina 6 opnieuw. 



6. De accountgegevens voor de WiFi Plug wijzigen 

6.1 Geef de nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op 

Opslaan. 

  

6.2 Na het klikken op Opslaan, zal de volgende-interface weer te geven, klikt u op Opnieuw opstarten 

 

 

 

 

  

Geef nieuwe gebruikersnaam 

Geef nieuw wachtwoord 

Afbeelding 18 

Afbeelding 19 

Aandachtspunt: 

1. Pas na het klikken op Restart, zal de instelling geactiveerd worden. 

2. Vul de nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u deze module de volgende keer in wilt loggen. 



7. Meld je aan op SolarMAN Portal 

Open een webbrowser en bezoek de portaalwebsite: http://www.solarmanpv.com/portal. 

 

 

 

 Klik Registreer nu (Register now) 

  

 

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op Volgende 

 

  

Aanbevolen browsers: Internet Explorer 8 of hoger, Google Chrome 15 of hoger, Firefox 10 of hoger, Safari 4 

of hoger! 
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Afbeelding 21 



 

 

 

Vul de informatie in zoals vereist, klik vervolgens op “Voltooi” 

  

U kunt het serienummer vinden op de 

bodem van de Wifi Plug 
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Als de registratie succesvol is, zal de bovenstaande-interface dit weergeven. Klik op OK om terug te 

keren naar de homepage van de portal. 

8. Meld u aan SolarMAN Portaal naar elektriciteitscentrale beheren 

Na een succesvolle registratie, ga naar de inlogpagina van SolarMAN Portal, en voer uw e-mail en 

wachtwoord in om toegang te krijgen tot het “monitoring” systeem  en begin met de monitoring en 

het beheer van de PV systemen. 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 23 

Afbeelding 24 

Aandachtspunt: 

Als gebruikers voor de eerste keer binnen tien minuten na succesvolle registratie toegang tot het “monitoring”systeem hebben, 

kijk dan op de "Real Time"-interface. Als er gegevens worden weergegeven in de Real Time-interface, worden netwerk 

instellingen van datalogger en andere verbindingen als succesvol beschouwd. 



 

 

 

 

9. contact 

In geval van eventuele technische problemen, neem dan contact met ons op, met de volgende 

informatie bij de hand: 

? Model toestel 

? Serienummer van WIFI Plug 

? Type uw omvormer 

 

IGEN Tech. Co, Ltd 

Adres: Rm.405, Building A, Tian’an iPark, No.228, Ling Hu Ave., Wuxi, Jiangsu Province, 

P.R.China 214135 

 

• Tel: +86-510-8181 6208 

• Fax: +86-510-8181 6208 

• E-mail: tech@solarmanpv.com 

• www.solarmanpv.com 
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