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ואינו בא , Sunny Portalספר זה בא לעזור למשתמש בהפעלת ה 

! SMA להחליף את ספר המשתמש המפורסם על ידי ה יצרן 
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הסבר על המערכת 

 
ות ותקשורת הממירים נועדו לאסוף מידע ולהציגו למשתמש וכן לאפשר איתור תקל sunny webboxבשילוב עם ה  sunny portalה 

. הינה חוות שרתים האוספת מידע ואינה כרוכה בתשלום sunny portalה , אחר פעולת המערכת כולה ומעקב
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חיבור למערכת 

 
 sunnyיתקבל שם משתמש וסיסמא מה  webboxלאחר התקנת המערכת וחיבור ה 

portal .

. www.sunnyportal.comכתובת האתר באינטרנט לכניסה להצגת המידע הינה 

שהתקבלו  ,Password והסיסמא ,E-mail בכדי להתחבר יש להזין את שם המשתמש

  .Loginולחוץ על 

ממשק המשתמש 

 
 רשימת המפעלים .1
 שם המפעל הנוכחי .2
 פרופיל המפעל .3
 השוואה שנתית .4
 התראות המפעל .5
 יומן אירועים .6
 הצגת נתונים .7
 קונפיגורציה .8
 ציאהי/פרטי המשתמש .9

 איזור הצגת מידע .01
יציאה  .11

http://www.sunnyportal.com/
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נדגמים ערוצים 

 

הסבר סימן יחידות ערוץ 

Power  קילו וואטKW ממיר /צור המערכתיהספק י

Total yield  קילו וואט לשעהKWh ממיר /צור קילו וואט לשעה של המערכתיי

Specific Plant Yield שעה קילו וואט 
לקילו וואט 

מותקן 

KWh/KWp כמה . (מקסימאלי)עבור קילו וואט מותקן קילו וואט שעה צור יי
. ת הממיר או המערכת עבור קילו וואט מותקן/חשמל מייצר

 

 לחצנים

 

לחצן 
      

הצג מקרא הסתר מקרא הגדל גרף פעולה 
הורד מידע 

למחשב 
בחירת תאריך מידע נוסף 
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 Plant Profile – המפעל פרופיל

 
: פרטי המפעל בדף זה ניתן לראות את

 מיקום המפעל-  Location. 
 תאריך רישום המפעל-  Commissioning. 
 הספק המפעל-  Plant power. 
 הממירים וכמות סוג-  Inverter. 
  תקשורותסוג וכמות רכיבי-  Communication.  

 

 

 Yearly Comparison – השוואה שנתית
 

  .תצוגה לפי ייצור כל המערכת .1
תצוגה לפי ייצור ספציפי עבור קילו  .2

 .ואט מותקןו
 .צור שנתייגרף י .3
  .שנים וכללי, סיכום ייצור לפי חודשים .4
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 Plant Monitoring – התראות מערכת
 

בכדי שהן יפעלו יש . דף זה מציג התראות כלליות למערכת
. להגדירן מראש

אל ה  webboxהתראת תקשורת ודיווח חיבור אחרון של ה  .1

sunny portal. 
ה במקרה של חריגה בייצור והתראתצוגת ייצור של אתמול  .2

על ידי השוואה של הייצור היומי לממירים מאותו )של ממיר 

  (.סוג
 

 Plant Logbook– יומן אירועים
 
 :ון הרשימהנאופציות סי .1

 .Go to  -הצג תאריך .1
 .status-  Confirmed/Not confirmedמצב ההודעה  .2
 .Plants/Devices  -מפעלים/רכיבים .3
 .Number per page  -שורות לעמוד' מס .4
 : סוג האירוע .5
 .info  -מידע כללי .6
 .warning  -התראה .7

 .Fault  -כשל .8
 .Error  -תקלה .9

 .רשימת האירועים ופירוט האירוע .2

1

2
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 Visualization – הצגת נתונים

 
 .בחירה באחד מהדפים בסרגל הכלים בצד שמאל תציג את המידע הרלוונטי באיזור הצגת המידע

 Plant Overview -הצגה כללית של המפעל 

 
 :הצגת נתונים כללים .1

 .Date  -תאריך .1
 .Energy  -אנרגיה .2
 .CO2 avoided  -צמצום פלטית פחמן דו חמצני .3
  .Revenue  -תזרים מזומנים .4

 .גרף ייצור שנתי מחולק לחודשים .2
 . גרף ייצור יומי משולב עם גרף הספק יומי של המערכת .3
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 Energy and power –אנרגיה והספק 

 

 .י של המערכתגרף הספק יומ .1

 .גרף ייצור חודשי מחולק לימים .2

 

 

 

 

 

 

 
 

 Specific yield –ייצור אנרגיה ספציפי 

 
 .ייצור חודשי בקילו וואט מחולק לימים של קילו וואט מותקן .1
 .ייצור שנתי בקילו וואט מחולק לחודשים  של קילו וואט מותקן .2
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 Reports –דוחות 

 
 Daily report –דוח יומי  .1

 
 .מחולקת למפעלים עם סיכום כללי מסכמת טבלה ייצור .1
 .גרף ייצור יומי מחולק לשעות .2

 
 
 
 
 
 
 
 

 Monthly report –דוח חודשי  .2

 
 .טבלה ייצור מסכמת מחולקת למפעלים עם סיכום כללי .1
 .גרף ייצור שנתי מחולק לחודשים .2
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 Devices –רכיבים 

 
 .גרף ייצור שנתי מחולק לחודשים עבור הממיר הנבחר .1
 .יומי משולב עם גרף הספק גרף ייצור .2
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 Configuration –הגדרות 

 .חות וניהול משתמשים"הגדרת דו, תצוגת רכיבים, הגדרת המפעל, ניתן לערוך ולהגדיר את עריכת תצוגה conigurationתחת 

 Visualization –עריכת תצוגה 

 .בעריכת התצוגה ניתן להוסיף ולערוך דפים ולהוסיף קבוצות ולסדר את המידע המוצג למשתמש
קבוצה / דפים וקבוצות קיימים לחיצה על הדף  -עץ  .1

 .תפתח את דף העריכה
 .יצירת דף סטנדרטי .2
 .קבוצה חדשה/ יצירת דף  .3
 .קבוצה/ הזזת דף  .4

  
1

2

3

4
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 Create standard page – יצירת דף סטנדרטי

 .ותוסיף את כל רכיבי הדף אוטומטיתמימין לדף הרצוי תיצור דף זה תמונת ה לחיצה על 
 

  Move pages / Groups –קבוצה / הזזת דף 

 בכדי להפעיל את מצב העריכה לאחר מכן יש לבחור בדף או הקבוצה הרצויה בעץ לאחר לחיצה על 

 .לביטולמירה או לש ולחיצה על   או מטה ולהזיז את האובייקט בעזרת החצים מעלה 
 

 

 

 קבוצה עריכה/ יצירה 

 .עריכה מתבצעת על ידי בחירה בקבוצה בעץ, ליצירת קבוצה חדשה
 Group title –שם הקבוצה 

 .מחיקת כל הקבוצה  -. שמירה  -. ביטול  -
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 עריכה דף/ יצירה 

 .עריכה מתבצעת על ידי בחירה בדף בעץ, יצירת דף חדש
 

 יצירת דף חדש

 :ירת דף חדש יפתח תחילה דף הגדרת תצורהביצ
 .הזנת שם העמוד .1
 .מבנה תצוגת העמוד –בחירת תצורת העמוד  .2
 . ביטול וחזרה לעמוד הקודם .3

  

1

2

3
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 עריכת העמוד

דיאגראמות האחת מוגדרת  2תיבות לעריכת והוספת דיאגראמות בתמונה ניתן לראות עמוד בעל בהתאם לתצורת העמוד תפתחנה 
 .   ייה אינה מוגדרת ויש ליצור אותהוניתנת לעריכה והשנ

למחיקת לחיצה על . לעריכת התיבה לחיצה על . Module typeסוג התיבה מוגדר ב  –תיבת עריכה  .1

 .התיבה

 .ליצור את התיבהלחיצה . Module typeבחירה בסוג התיבה בתפריט הנגלל  –תיבת יצירה  .2
 .שם הדף .3
 .הפצה של הדף לצפייה חופשית .4
יתן להעתיק כתובת זו ולצפות בדף נ –כתובת הדף  .5

 Open page inלחיצה על . זה ללא כניסה למערכת
new window תציג את העמוד בדף נפרד. 

, מחיקה  -, שמירה  - .6

 .העתקה  -
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 Module type – סוגי דיאגראמות

 

 תיאור שם

Table מכל מידע הנלקח ממפעלים או רכיבים יצירת טבלה. 

Plant Profile המפעל הצגת מידע כללי על המפעל פרופיל . 

XY diagram  דיאגראמת יצירתXY להצגת מידע ממפעלים או רכיבים. 

Diagram יצירת דיאגראמה להצגת מידע ממפעלים או רכיבים. 

Slide show שילוב מצגת בדף. 

Image  לדף תמונההוספת. 

Overview  הנבחרצמצום פליטת גזי חממה של המפעל / אנרגיה / תאריך. 

Text חופשי טקסט. 
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 Plant properties –הגדרות המפעל 

נתוני המפעיל ופרמטרים רלוונטיים , הגדרת הפנלים והספק, בקטגוריה זו ניתן להגדיר ולשנות את מאפייני המפעל כמו מיקום
. לחישוב

 

 Plant Data –הגדרת מידע המפעל 

. לשמירה על , לערכיה לחץ על 
 

 Name – עלשם המפ. 

 Plant Identifier –  מספר זיהוי המפעל ניתן

 .Webboxבעת יצירתו ב 

 Commissioning – תאריך יצירת המפעל. 

 Street/No. – רחוב ומספר. 

 Zip / City – מיקוד ושם הישוב. 

 Country – מדינה. 

 State – מחוז. 

 Time Zone – אזור זמן. 

 Longitude – קו אורך. 

 Latitude – קו רוחב. 

 Height – גובה. 
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 Power –הספק 

 Plant Power – ההספק המותקן במפעל. 

 Manufacturer – יצרן הפנלים. 

 Module Type – סוג הפנל. 
 

 Description –תיאור 

. תיאור חופשי למפעל
 

 Plant Image -תמונת המפעל 

. ניתן להזין תמונה מייצגת של המפעל
בפורמטים  500KBגודל מקסימלי של התמונה 

. JPG,PNG,GIF: הבאים
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 Parameter –הגדרת פרמטרים למפעל 

  .צמצום פליטת גזי חממה ותחזיות המפעל, פרמטרים אלו נחוצים לחישובי הרווח
 תיאור שם הפרמטר

Revenue מגדיר כמה שקלים או כל מטבע אחר שווה קילו וואט שעה. 

CO2 avoided  כמה גרםCO2 ואט שעהאינו נפלט כאשר אנחנו מיצרים קילו ו. 

Forecast בקילו וואט שעה לקילו וואט מותקן תחזית ייצור לשנה. 

Performance Ratio  (רק אם מותקן גשש)מאילו נתוני גששים לחשב את יחסי הביצוע של המפעל 
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 Device Overview – םרכיביתצוגת 

 .בקטגוריה זו ניתן לראות את רכיבי המערכת
 

ומספר רכיבים ( Device Active)פעיל , (Device Class)סוג , (Serial Number)מספר סידורי , (Device) שם :סימון רכיב לפי/ חיפוש  .1

 (.Number per Page )לעמוד 

. להצגת הפרמטרים של הרכיב והיסטוריה שלהם לחיצה על . להצגת פרטי הרכיב לחיצה על  –טבלת נתוני הרכיבים  .2

  .האירועיםלהצגת תנועת הרכיב ביומן  לחיצה על 
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 Report Configoration –חות "הגדרת דו

 : חות "סוגי דו 3ישנם 

  יומיDaily– סיכום הייצור היומי. 

  חודשיMonthly– סיכום הייצור החודשי. 

  אירועEvent– שליחת התראות על אירועים במערכת. 

 .לחוץ על ח הרצוי מהרשימה הנגללת ול"חות יש לבחור את הדו"בכדי לערוך או להגדיר דו
 ח"הגדרת הדו

 .ח הנבחר"הדו .1
בכדי להפעיל את " וי"יש לסמן  –ח פעיל "סימון דו .2

   .ח"הדו
יש )מייל של הנמען או הנמענים -כתובת האי –הנמען  .3

 (.להפריד באמצעות פסיק
ח פעם ביום או כל "ניתן לשלוח דו –זמן השליחה  .4

ח אירוע רצוי לסמן כל שעה "במקרה של דו)שעה 
hourly.) 

  –ח "תכולת הדו .5
 את הנתונים הרצויים לשליחה" וי"יש לסמן ב. 
  בחירת סוג הקובץ(Send Report as ) אותו

 .Text,HTML,PDF ישלח הפורטל 

 ח אחד "מספר מקסימאלי של הודעות בדו
(Max. number of messeges in one report.) 

 חות ריקים "האם לשלוח דו(Also send empty reports… .) 
 (.Send test report)ח ניסיון "יטול או שליחת דושמירה ב .6
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 הגדרת משתמשים

 .ישנה אפשרות להוסיף ולגרוע משתמשים Administratorרק ל . בדף זה ניתן להוסיף ולגרוע משתמשים מהמערכת

 .רשימת המשתמשים ותפקידיהם .1
 .כתובת מייל לשליחת סיסמא ושם משתמש .2
 .הגדרת המשתמש .3
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 אופציות  

 הרשאה

Guest Standard user Installer Administrator 
 x x x x גישה למערכת

 x x x x לראות דפים
 x x x x שינוי מידע משתמש

 x x x - שינוי סיסמא
 x x x - הצגת נתוני המפעל
 x x x - הצגת נתוני רכיבים

 x x x - חות"דוהצגת נתוני 
עריכה ומחיקה ,הצגה

 של דפים
- - x x 

עריכה ומחיקה ,הצגה
 של נתוני המפעל

- - x x 

עריכה ומחיקה ,הצגה
 של נתוני רכיבים

- - x x 

עריכה ומחיקה ,הצגה
 חות"דושל נתוני 

- - x x 

עריכה ,הצגה
 םוריטואליפרמטרים 

- - x x 

הצגת יומן אירועים 
 ואישור אירועים

- - x x 

 x x - - הורדת מידע
 x - - - הצגת משתמשים

ומחיקת  עריכה הוספה
 משתמשים

- - - x 
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שינוי סיסמת משתמש 

בפרטי המשתמש יש לבחור בשורה המסומנת בכחול 
If you want to change your password, please click here .  

 

( Old password)לאחר מכן יש להזין את הסיסמא הקיימת 

. פעמיים ולשמור( New password)ואת הסיסמא הרצויה 
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 webboxנוריות חיווי של ה 

 
 

 
 

  

תיאור מצב נורה 

USBCOM  תקשורת הבהוב ירוקUSB  פעילה

 USBעומס יתר על ה אדום 

לא פעיל כבוי 

NETCOM  העברת מידע ל הבהוב ירוקSunny portal  מתבצעת

העברת המידע בפעם האחרונה הצליחה ירוק 

העברת המידע בפעם האחרונה נכשלה אדום 

עיל לא פכבוי 

SMACOM  ה הבהוב ירוקWebbox  מתקשר עם רכיב

האחרונות ' דק 5התקשרות בוצעה במהלך ה ירוק 

תקלת תקשורת אדום 

האחרונות ' דק 5התקשרות לא בוצעה במהלך ה כבוי 

MEMORY  כרטיס זיכרון מוכנס הבהוב ירוק

מידע נכתב לכרטיס הבהוב כתום 

( זיכרון 10%תר מ יש יו)הכרטיס ניתן לכתיבה כתום 

אין זיכרון אדום 

אין כרטיס זיכרון כבוי 

REPORT  שמור ירוק

SYSTEM  אתחול הבהוב אדום

אתחול אדום 

פעיל ירוק 

POWER  הזנת החשמל תקינה ירוק

הזנת חשמל אינה מספקת כבוי 
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 מידע נוסף

 
 :רכת ניתן למצוא באתרוכל שאר רכיבי המע Sunny portal ,Webboxמידע נוסף על ה 

 

http://www.sma.de/en.html 
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