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1 Pokyny k používání tohoto návodu 
 
1.1 Cílová skupina 
Tato dokumentace je určena pro instalační techniky a uživatele. Obsahuje popis 
instalace, uvedení do provozu a ovládání přístroje. Některé pracovní činnosti popsané 
v tomto dokumentu a označené symbolem nebezpečí smí být prováděny pouze 
autorizovanými elektroinstalatéry. 
 
1.2  Rozsah platnosti 
Tento návod k obsluze platí pro přístroje Sunny Beam od verze firmware 2.17 EU. Verzi 
firmware můžete načíst podle popisu uvedeného v kapitole “Zobrazení verze firmware ” 
na straně 64. 
 
1.3  Použité symboly 
Aby bylo zajištěno optimální použití tohoto návodu k obsluze, dbejte prosím na 
následující vysvětlení použitých symbolů. 
 
 
 
 
Symbolem „Upozornění“ je míněna situace, jejíž zanedbání ztěžuje pracovní 
operaci či ovládání přístroje. 
 
 
 
 

 

Symbolem „Pozor“ je míněna situace, jejíž zanedbání může vést 
k poškození přístroje. 
 
 
 
 
 

 

Symbolem „Nebezpečí“ je míněna situace, jejíž zanedbání může, 
vedle možného poškození přístroje, představovat především zvýšené 
riziko ohrožení zdraví a /nebo života. 
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2  Sunny Beam 
 
2.1  Možnosti použití 
Pomocí jednotky Sunny Beam můžete kontrolovat až čtyři měniče Vašeho 
fotovoltaického systému. Všechny měniče musí být vybaveny radiokomunikačním 
modulem Piggy-Back. Jednotka Sunny Beam radiově načítá data z měničů a zobrazuje je 
na svém displeji. 

Sunny Beam kromě toho nabízí možnost ukládat načtená data pomocí SMA-software 
Sunny Data Control do Vašeho počítače a zasílat je na Sunny Portal na internetu. 
 

 
 

 

 

Sunny Beam je možno – coby stolní přístroj nebo s nástěnným držákem – použít 
bezdrátově téměř všude. Přístroj je napájen dodanými bateriemi typu AccuCell AC 1800, 
které jsou nabíjeny přes integrovaný solární článek. 

PC s Sunny Data Control 
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2.2  Přehled funkcí 
Připojení k měniči pomocí: 

• radiokomunikace (až na cca. 100 m na volném prostoru, až do cca. 30 m v budově, 
maximálně 4 měniče)  

Podporované měniče: 

• všechny Sunny Boys typu SB 

• všechny Sunny Boys typu SWR 

-  kromě SWR 1100 (bez „E“), SWR 1700 (bez „E“), SWR 1600 

-  SWR 1500 a SWR 2000 potřebují adaptér SBEAMPB-ISO-NR 

• všechny Sunny Mini Central 
 
Připojení k PC pomocí: 

• USB (max. 2 m) 
 
Vizualizace systémových dat pomocí: 

• vestavěného displeje na jednotce Sunny Beam 

• Sunny portálu (pomocí programu Sunny Data Control a připojeného PC) 
 
Požadavky na místo instalace jednotky Sunny Beam: 

• Chraňte Sunny Beam před prachem, vlhkem a agresivními látkami. 

• Okolní teplota nesmí překročit teplotní rozsah 0 °C až +40 °C. 

• Sunny Beam není vhodný pro venkovní montáž 

• Zvolte vhodné místo v domě ozařované slunečním svitem, aby mohly být dobíjeny 
baterie pomocí integrovaného solárního článku jednotky Sunny Beam. 
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2.3  Rozsah dodávky 

 

A Sunny Beam 
B 2 baterie typu AccuCell AC 1800 (možnost nabíjení pouze v jednotce Sunny Beam!) 
C USB-propojovací kabel 
D CD se softwarem: 
E Nástěnný úchyt jednotky Sunny Beam 
F Servisní list (faxová odpověď) 
G Technická dokumentace 
 

Rozsah dodávky v čárkovaném rámečku: 

Počet dílů v čárkovaném rámečku závisí na Vaší objednávce. Dodávány jsou díly buď 
v čárkovaném rámečku A, B nebo C. 
Rozsah dodávky v čárkovaném rámečku C je dodáván tehdy, je-li radiokomunikační 
modul Piggy-Back instalován již během výroby a je přiložen k měniči. 
 

H Radiová anténa 

I Rýhovaný šroubový anténní spoj (PG13,5 a PG16 s adaptérem) 

J Radiokomunikační modul Piggy-Back 

K Rýhovaný šroubový anténní spoj PG 16 

L Těsnění 
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2.4  Příslušenství 
• Síťový zdroj USB 

SMA-objednací číslo: SBEAM-NT 

• Externí anténní set  
SMA-objednací číslo: BEAM-AW15 (s 1,5 m prodlužovacím anténním kabelem)  
SMA-objednací číslo: BEAM-AW100 (s 10 m prodlužovacím anténním kabelem) 

• Adaptér pro radiokomunikační modul Piggy-Back u SWR 1500 a SWR 2000 
SMA-objednací číslo: SBEAMPB-ISO-NR 

• Radiokomunikační modul Piggy-BackFunk Piggy-Back přídavné zařízení 
SMA-objednací číslo: BEAMPB-NR 

• Náhradní baterie (AccuCell AC 1800) 
SMA-objednací číslo: SBEAM-BAT 
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2.5  Identifikace jednotky Sunny Beam 
 
2.5.1  Typový štítek 
Jednotku Sunny Beam je možno identifikovat pomocí 
typového štítku (viz vyobrazení vpravo). Typový štítek 
naleznete na spodní straně jednotky Sunny Beam. 
 
 
 
 
 
 
2.5.2  Verze firmware 
Verzi firmware Vaší jednotky Sunny Beam a radiokomunikačního modulu Piggy-Back 
v načteném měniči můžete zobrazit pomocí příslušné položky menu. 

1.  V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2.  Vyberte „SERVICE“. 

3.  Vyberte „DIAGNOSE“. Zde můžete v první řádce pod nadpisem menu vyčíst verzi 
firmware Vaší jednotky Sunny Beam. Na níže uvedeném vyobrazení je znázorněna 
verze firmware SBeam V2.17EU. Pod tímto údajem jsou vypsány verze firmware 
radiokomunikačních modulů Piggy-Back (PB=Piggy-Back) v načtených měničích. 

 
 

 
 

 

Než budete moci načíst příslušnou verzi firmware v tomto menu, musíte 
nejprve provést první nastavení podle popisu v kapitole “První nastavení ” 
na straně 42.  
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3  Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prosím všechny provozní a bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu k 
obsluze, jejich zanedbání může vést k poškození přístroje a může představovat ohrožení 
osob. 

 

Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny 
uvedené v dokumentaci měniče! 

 

 

Pomocí jednotky Sunny Beam můžete měnit bezpečnostně 
relevantní parametry měniče Vašeho fotovoltaického systému. 
Tyto parametry smí být měněny pouze po dohodě s příslušným 
elektrorozvodným závodem. 

 

 

Jednotku Sunny Beam smí otvírat pouze odborní technici 
společnosti SMA.  Výjimkou je pouze výměna baterií. 

 

 

Provozní pokyny 

Pro dotazy vyplývající z tohoto návodu k obsluze je Vám k dispozici naše 
Hotline Sunny Boy Service. Viz kapitola “Kontakt” na straně 89.  

 

 

 

Data, která shromažďuje jednotka Sunny Beam o energetickém výnosu, 
se mohou lišit od hodnot elektroměru. Data jednotky Sunny Beam není 
možno používat k účelům vyúčtování.  
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4  Montáž jednotky Sunny Beam 
Jednotku Sunny Beam je možno použít jako stolní přístroj nebo namontovat na nástěnný 
úchyt. 

Vhodné místo umístění a montáže 

• Chraňte Sunny Beam před prachem, vlhkem a agresivními látkami. 

• Zvolte vhodné místo v domě ozařované slunečním svitem, aby mohly být dobíjeny 
baterie pomocí integrovaného solárního článku jednotky Sunny Beam. 

• Okolní teplota nesmí překročit teplotní rozsah 0 °C až +40 °C. 

• Použijete-li nástěnný úchyt, dbejte na dostatečný montážní prostor kolem 
nástěnného úchytu. 

 
4.1  Stolní přístroj 
Se zohledněním výše uvedených bodů pro vhodné místo umístění, je možno jednotku 
Sunny Beam umístit kdekoliv v domě. 
 
4.2  Montáž na stěnu 
Pomocí dodaného nástěnného úchytu (viz obr.) můžete jednotku Sunny Beam umístit na 
příslušnou stěnu v domě. Jednotku Sunny Beam je možno kdykoliv vyjmout z 
nástěnného úchytu a použít jako stolní přístroj. 

 

Zkontrolujte nejprve, zda má jednotka Sunny Beam na místě upevnění 
dobrý příjem z příslušného měniče (viz kapitola “Zobrazení kvality 
komunikace ” na straně 63).  

 

1.  Se zohledněním dostatečného montážního prostoru 
vyznačte na zdi vrtané otvory. 

2.  Vyvrtejte otvory. 

3.  Přišroubujte nástěnný úchyt. 
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Nasazení jednotky Sunny Beam do nástěnného úchytu  

1.  Nasaďte horní okraj 
jednotky Sunny Beam 
s vyhloubením do výčnělku 
nástěnného úchytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Přitlačte ze shora na Sunny Beam. Obě vyhloubení v jednotce 
Sunny Beam slyšitelně zapadnou do výčnělků na nástěnném 
úchytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dbejte přitom na to, aby Vám jednotka Sunny Beam neupadla a 
aby seděla pevně v nástěnném úchytu. 

 
 

Sejmutí Sunny Beam z nástěnného úchytu 

1.  Vytáhněte jednotku Sunny Beam lehce směrem dolů a zároveň 
dopředu. 

 

 

 



SMA Technologie AG  Instalace Piggy Back do měniče 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 19 
 

5  Instalace radiokomunikačního modulu Piggy-Back do 
měniče 

 
Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny 
uvedené v dokumentaci měniče!  

 
5.1  Způsoby instalace 
Způsob instalace radiokomunikačního modulu Piggy-Backs a jeho antény závisí na 
rozsahu dodávky. 

 

Rozsah dodávky (A) 

 

Rozsah dodávky (B) 
se šroubovací špičkou 
antény 

 

Rozsah dodávky (C) při 
instalaci radiokomunikačního 
modulu Piggy-Back během 
výroby (součástí měniče) 

 

 

Při rozsahu dodávky (A) si prosím přečtěte kapitolu “Způsob instalace (A): 
radiokomunikační modul Piggy-Back a anténa” na straně 20. 

 

Při rozsahu dodávky (B) si prosím přečtěte kapitolu “Způsob instalace (B): 
radiokomunikační modul Piggy-Back a anténa” na straně 22. 

 

Při rozsahu dodávky (C), kdy byl radiokomunikační modul Piggy-Back instalován ve 
výrobě, si prosím přečtěte kapitolu “Instalace (C): Anténa, radiokomunikační modul 
Piggy-Back z výroby” na straně 24. 
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5.1.1  Způsob instalace (A): Radiokomunikační modul Piggy-Back 
a anténa 

Tato kapitola se vztahuje pouze k rozsahu dodávky (A). Rozdíl mezi jednotlivými rozsahy 
dodávky viz kapitola “Instalace radiokomunikačního modulu Piggy-Back do měniče” na 
straně 19. 
 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 
 

 

Radiokomunikační modul Piggy-Back smí být s anténou spojen 
pouze pomocí přiloženého koaxiálního kabelu! Pouze dodaný 
koaxiální anténní kabel zajišťuje dostatečnou bezpečnost osob. 

 
 
 

1.  Otevřete měnič podle popisu v dokumentaci měniče. 

 

2.  DIP-přepínače na radiokomunikačním modulu 
Piggy-Back jsou z výroby nastaveny na 
sestavu 1. I když budete chtít zachovat 
nastavení sestavy 1, zkontrolujte nastavení 
DIP-přepínačů na radiokomunikačním modulu 
Piggy-Back podle níže uvedeného vyobrazení. 
DIP-přepínač 4 by měl být jako jediný 
přepnut do spodní polohy.  

 Ostatní informace ohledně nastavení sestav 
naleznete v kapitole “Nastavení DIP-
přepínačů na radiokomunikačním modulu Piggy-Back” na straně 25. 

 

3.  Zasuňte modul Piggy-Back do příslušného konektoru v levé části 
měniče (patrný z dokumentace měniče), aniž byste na spojovací kolíky 
vyvíjeli příliš velký tlak. Dejte pozor na to, abyste Piggy-Back 
nenasunuli přesazeně. U spodní, kratší řady nástrčných kolíků zůstává 
koncový pravý kolík volný. 

 

 
 DIP-přepínač 

DIP-přepínač 
nastavený na 
sestavu 1 
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4.  Vyšroubujte z pouzdra měniče kryt kabelové průchodky. Na krytu průchodky je 
uvedeno, jaká šroubovací průchodka pasuje do Vašeho měniče. 

5.  V případě šroubovací průchodky PG 16 
našroubujte (podle vyobrazení) na šroubový závit 
antény dodaný adaptér PG 16. 

6.  Protáhněte otvorem průchodky na pouzdře měniče 
konec anténního kabelu. 

7.  Přitáhněte šroubovací průchodku z vnitřní strany 
pouzdra pomocí rýhovaného kroužku příslušné 
šroubovací průchodky. Dbejte na to, abyste 
rýhovaný kroužek dotáhli tak, aby došlo 
k poškození laku pouzdra a vytvoření kontaktu 
s holým kovem pouzdra měniče. 

8.  Sešroubujte anténní kabel s anténní přípojkou 
telekomunikačního modulu Piggy-Back (viz 
vyobrazení vpravo). 

9.  Položte anténní kabel podle popisu v dokumentaci 
měniče. 

10.  Nezasunujte do měniče žádné Jumpery. 

11.  Uzavřete opět měnič podle popisu v dokumentaci 
měniče. 

 
 
 
 

 
Adaptér PG 16 

pouze pro šroubovací průchodku 
PG 16 

Rýhovaný 
kroužek 

 
Anténní přípojka 
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5.1.2  Způsob instalace (B): Radiokomunikační modul Piggy-Back 
a anténa 

Tato kapitola se vztahuje pouze k rozsahu dodávky (B). Rozdíl mezi jednotlivými rozsahy 
dodávky viz kapitola “Instalace radiokomunikačního modulu Piggy-Back do měniče” na 
straně 19. 
 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 
 

 

Radiokomunikační modul Piggy-Back smí být s anténou spojen 
pouze pomocí přiloženého koaxiálního kabelu! Pouze dodaný 
koaxiální anténní kabel zajišťuje dostatečnou bezpečnost osob. 

 

1.  Otevřete měnič podle popisu v dokumentaci měniče. 

2. DIP-přepínače na radiokomunikačním modulu 
Piggy-Back jsou z výroby nastaveny na sestavu 
1. I když budete chtít zachovat nastavení 
sestavy 1, zkontrolujte nastavení DIP-přepínačů 
na radiokomunikačním modulu Piggy-Back 
podle níže uvedeného vyobrazení. DIP-přepínač 
4 by měl být jako jediný přepnut do spodní 
polohy. 

 Ostatní informace ohledně nastavení sestav 
naleznete v kapitole “Nastavení DIP-přepínačů 
na radiokomunikačním modulu Piggy-Back” na straně 25. 

 

3.  Zasuňte modul Piggy-Back do příslušného konektoru v levé části 
měniče (patrný z dokumentace měniče), aniž byste na spojovací 
kolíky vyvíjeli příliš velký tlak. Dejte pozor na to, abyste Piggy-Back 
nenasunuli přesazeně. U spodní, kratší řady nástrčných kolíků 
zůstává koncový pravý kolík volný. 

 

 
 DIP-přepínač 

DIP-přepínač 
nastavený na 
sestavu 1 
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4.  Protáhněte otvorem průchodky na pouzdře měniče 
konec anténního kabelu. 

 

5. Přitáhněte šroubovací průchodku z vnitřní strany 
pouzdra pomocí rýhovaného kroužku. Dbejte na to, 
abyste rýhovaný kroužek dotáhli tak, aby došlo 
k poškození laku pouzdra a vytvoření kontaktu 
s holým kovem pouzdra měniče. 

 

6. Sešroubujte anténní kabel s anténní přípojkou 
radiokomunikačního modulu Piggy-Back (viz 
vyobrazení vpravo). 

 

7.  Položte anténní kabel podle popisu v dokumentaci měniče. 

 

8.  Nezasunujte do měniče žádné Jumpery.  

 

9.  Uzavřete opět měnič podle popisu v dokumentaci měniče. 
 

 
Adaptér PG 16 

pouze pro šroubovací průchodku 
PG 16 

Rýhovaný 
kroužek 

Anténní přípojka 
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5.1.3  Instalace (C): Anténa, radiokomunikační modul Piggy-Back 
z výroby” 

 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 

 

Pokud byl modul Sunny Beam Piggy-Back namontován již během výroby, je možno 
anténu k měniči připevnit následujícím způsobem. 

 

1. Z anténního závitu na pouzdře měniče odstraňte ochrannou 
krytku. 

 

 

 

 

 

 

2. Do anténního závitu na pouzdře měniče nasaďte 
těsnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Do anténního závitu na pouzdře měniče nyní našroubujte hrot 
antény. 
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5.2  Nastavení DIP-přepínačů na radiokomunikačním modulu 
Piggy-Back 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny 
uvedené v dokumentaci měniče!  
 

U radiokomunikačního modulu Piggy-Back můžete pomocí DIP-přepínačů nastavit 
příslušné sestavy (0 až 15, viz vyobrazení níže). Tím můžete vyloučit spojování cizích 
měničů s modulem Sunny Beam, je-li v okolí na stejnou sestavu nastaveno příliš cizích 
měničů. Jednotka Sunny Beam a radiokomunikační modul Piggy-Back musí být 
nastaveny vždy na společnou sestavu. Z výroby jsou moduly Piggy-Back nastaveny na 
sestavu 1. 

Sestavy DIP-přepínačů na radiokomunikačním 
modulu Piggy-Back můžete libovolně měnit 
přepínáním bílých DIP-přepínačů do horní nebo 
spodní polohy (viz vyobrazení vpravo). Jaké polohy 
DIP-přepínačů odpovídají jednotlivým sestavám, 
vyčtete z níže uvedeného přehledu. Jak změníte 
nastavení sestav u jednotky Sunny Beam, vyčtete 
z kapitoly „Nastavení sestav jednotky Sunny Beam“ 
na straně 59. 
 
Přehled nastavení sestav radiokomunikačního modulu Piggy-Back 

  

 
 DIP-přepínač 

(z výroby) 
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5.3  Montáž externího anténního setu  
 

 

 
Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 
 

 

Externí anténní set není vhodný pro venkovní montáž! 

 

Pomocí externího anténního setu (viz kapitola 2.4 Příslušenství) můžete zdokonalit 
nasměrování antény, není-li možno optimálně zvolit stanoviště měniče a jednotky Sunny 
Beam. Tím je za určitých okolností možno překonat zavazející stěnu či strop. V tomto 
případě protáhněte anténní kabel stěnou či stropem a anténní úchyt namontujte na 
jejich druhé straně. 
 

 
 
 

Rozsah dodávky externího anténního setu  

 Podložka 

Anténní úchyt 

Prodlužovací anténní kabel 
 

 Pryžový kroužek 
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Rozdíly výchozí situace 

Montáž externího anténního setu vychází z výchozí situace na měniči. 

 
Výchozí situace (A) Výchozí situace (B) se 

šroubovací anténou 
Výchozí situace (C) při 
instalaci 
radiokomunikačního modulu 
Piggy-Back ve výrobě 

 

U výchozí situace (A) si prosím přečtěte kapitolu “Konverze za výchozí situace (A)” na 
straně 28. 

U výchozí situace (B) si prosím přečtěte kapitolu “Konverze za výchozí situace (B)” na 
straně 32. 

U výchozí situace (C), kdy byl radiokomunikační modul Piggy-Back instalován ve výrobě, 
si prosím přečtěte kapitolu “Montáž za výchozí situace (C)” na straně 34 
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5.3.1  Konverze za výchozí situace (A) 
 

 

 
Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 
 

 

Tato kapitola se vztahuje pouze na výchozí situaci (A). Pro rozlišení výchozí situace si 
přečtěte kapitolu “Montáž externího anténního setu” na straně 26. 
 

Demontáž stávající antény 

1. Otevřete měnič podle popisu v dokumentaci 
měniče. 

2. Vyšroubujte anténní kabel z anténní 
přípojky na radiokomunikačním modulu 
Piggy-Back v pouzdře měniče. 

 

 

 

 

 

3. Vyšroubujte závitovou objímku ze 
šroubového spoje PG. 

4. Vytáhněte kompletní anténní kabel 
jednoduše za špičku antény z pouzdra 
měniče. 

 Přitom dojde k vytažení anténní vzpěry z 
PG-šroubení. Vlastní PG-šroubení přitom 
zůstává připevněno na pouzdře měniče 
(viz vyobrazení na následujíc straně). 

 
 

 

 

PG-šroubení 

Anténní špička  Závitová objímka 
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5. Vyšroubujte anténní špičku a sundejte z anténního kabelu závitovou objímku a 
těsnící kroužek. Tento anténní kabel a anténní vzpěra již nebudou zapotřebí. 

 
 
 
Instalace prodlužovacího anténního kabelu 

Pro instalaci externí antény je zapotřebí dílů, které jsou znázorněny na vyobrazení. 

 

 
 
 
 

Díly z původní antény znázorněné v čárkovaném rámečku (viz vyobrazení výše) se nyní 
namontují na kabel externí antény. 

6. Odstraňte pryžovou vložku z těsnícího kroužku. 
 

 
Těsnící kroužek 

 
 

Pryžová vložka 

PG-šroubení 

Závitová objímka 

Těsnící kroužek 

Anténní špička  Anténní vzpěra 

Prodlužovací anténní kabel 

Pryžový kroužek 
Anténní špička 

Závitová objímka 

Těsnící kroužek 
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7. Vezměte prodlužovací anténní kabel a 
nasaďte těsnící kroužek podle vyobrazení 
vpravo na pryžovou vložku. Dbejte přitom na 
to, aby pryžová vložka seděla uprostřed 
zesíleného místa kabelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nasaďte závitovou objímku podle 
vyobrazení na těsnící kroužek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Konec kabelu s vnitřním závitem protáhněte 
otvorem PG-šroubení na pouzdře měniče. 

10. Závitovou objímku s těsnící vložkou lehce 
našroubujte na PG-šroubení, dokud 
výčnělek těsnícího kroužku nezapadne do 
vyhloubení. 

11. Přitáhněte závitovou objímku k PG-
šroubení. 

12. Konec anténního kabelu v měniči 
sešroubujte s anténní přípojkou 
radiokomunikačního modulu Piggy-Back.  

 

 

 
 

Závitová objímka 

Těsnící kroužek 

Těsnící kroužek 

Anténní konec s  
vnitřním závitem 

Pryžový kroužek 

Závitová objímka 
s těsnícím 
kroužkem 
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Upevnění anténního úchytu 

1. Odstraňte z anténního úchytu ochranou fólii. 

2. Pomocí šroubů připevněte anténní úchyt ve vhodné poloze k měniči. Výhody 
horizontální nebo vertikální montáže vyčtete z kapitoly 5.4.2 Externí anténní set. 

3. Na vnější závit anténního kabelu nasaďte podložku a protáhněte vnější závit zářezem 
v úchytu antény.  

4. Z druhé strany anténního úchytu našroubujte na vnější závit anténního kabelu 
anténní špičku. 

 

Zamezte silným zlomům na anténním kabelu. 
 

 
 

 

Anténní špička 

Anténní úchyt 

Podložka 
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5.3.2  Konverze za výchozí situace (B) 

 

 
Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 
 

 

Tato kapitola se vztahuje pouze na výchozí situaci (B). Pro rozlišení výchozí situace si 
přečtěte kapitolu “Montáž externího anténního setu” na straně 26. 
 

Upevnění prodlužovacího anténního kabelu 

1. Odšroubujte z pouzdra měniče anténní špičku. Ta již 
nebude použita. 

 

 

 

 

 

 

2. Sejměte ze závitu antény těsnění. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na anténní závit na pouzdře měniče 
našroubujte prodlužovací anténní kabel. 
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Upevnění anténního úchytu 

1. Odstraňte z anténního úchytu ochranou fólii. 

2. Pomocí šroubů připevněte anténní úchyt ve vhodné poloze k měniči. Výhody 
horizontální nebo vertikální montáže vyčtete z kapitoly “Externí anténní set” na 
straně 38. 

3. Na vnější závit anténního kabelu nasaďte podložku a protáhněte vnější závit zářezem 
v úchytu antény. 

4. Z druhé strany anténního úchytu našroubujte na vnější závit anténního kabelu 
anténní špičku. 

 

Zamezte silným zlomům na anténním kabelu. 
 

 

Anténní špička 

Anténní úchyt 

Podložka 
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5.3.3  Montáž za výchozí situace (A) 
Tato kapitola se vztahuje pouze na výchozí situaci (C). Pokud byl modul Sunny Beam 
Piggy-Back namontován již během výroby, je možno externí anténní set k měniči 
připevnit následujícím způsobem. Pro rozlišení výchozí situace si přečtěte kapitolu 
“Montáž externího anténního setu” na straně 26. 
 

Upevnění prodlužovacího anténního kabelu 

1. Z anténního závitu na pouzdře měniče odstraňte ochrannou 
krytku. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na anténní závit na pouzdře měniče 
našroubujte prodlužovací anténní kabel. 
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Montáž anténního úchytu 

3. Odstraňte z anténního úchytu ochranou fólii. 

4. Pomocí šroubů připevněte anténní úchyt ve vhodné poloze k měniči. Výhody 
horizontální nebo vertikální montáže vyčtete z kapitoly 5.4.2 Externí anténní set.  

5. Na vnější závit anténního kabelu nasaďte podložku a protáhněte vnější závit zářezem 
v úchytu antény. 

6. Z druhé strany anténního úchytu našroubujte na vnější závit anténního kabelu 
anténní špičku. 

 

Zamezte silným zlomům na anténním kabelu. 
 

 

Anténní špička 

Anténní úchyt 

Podložka 
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5.4  Podklady pro radiokomunikační přenos 
Radiový dosah antény k jednotce Sunny Beam činí v budově až 30 m a ve volném 
prostředí až 100 m. Okolní podmínky a vzdálenost jednotky Sunny Beam k anténě jsou 
rozhodující pro radiový dosah. Čím větší jsou tlumící účinky zdí, vrat apod., tím nižší je 
dosah. 

Není-li možno zvolit optimální stanoviště pro spojení měniče a jednotky Sunny Beam, tak 
jak je popsáno v kapitole “Anténa na měniči ” na straně 37, můžete např. překážející zdi 
či stropy překonat pomocí externího anténního setu (SMA-objednací číslo viz kapitola 
“Příslušenství” na straně 12). 
 

 

 
Externí anténní set není vhodný pro venkovní montáž!  
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5.4.1  Anténa na měniči 
Standardní případ z patra do patra 

Pokud jste svůj měnič umístili např. na půdu v domě, dbejte prosím na to, aby se Sunny 
Beam v domě nenacházel v radiovém stínu přímo pod měničem. Pokud máte v domě i 
tak špatný příjem, můžete stínící stropy a stěny překonat pomocí externího anténního 
setu, jak je popsáno v kapitole “externí anténní set” na straně 38. 

 
Radiový stín 

Z objektu do objektu 

Pokud jste svůj měnič umístili např. do vedlejší budovy na Vašem pozemku, je vhodné 
použít vertikální montáž antény. 

 
Radiový stín 
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5.4.2  Externí anténní set  
Externí anténní set (SMA-objednací číslo viz kapitola “Příslušenství” na straně 12) je 
možno namontovat v horizontální nebo vertikální poloze a tím polohu antény přizpůsobit 
lokálním podmínkám. 
 

 

 
Externí anténní set není vhodný pro venkovní montáž!  
 

 

Z patra do patra za pomoci externí antény 

Pokud v domě máte stěny a stropy s velkými izolačními vlastnostmi, které vedou ke 
snižování radiového spojení mezi měničem a jednotkou Sunny Beam, můžete je 
překonat pomocí externí antény a anténního úchytu. V tomto případě veďte anténní 
kabel jednoduše skrze stěnu či strop a anténní úchyt namontujte na jejich druhé straně. 
Anténní úchyt musí být v tomto případě namontován podle vyobrazení v horizontální 
poloze. 

 

 

 

 

 

 

 

mimo oblast příjmu nebo v radiovém 
stínu 

 

Externí anténní set (s anténním 
úchytem a prodlužovacím anténním 
kabelem) 
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Z objektu do objektu za pomoci externí antény 

Pokud je rádiové spojení u objektu do objektu nevyhovující, můžete stěny překonat 
pomocí anténního úchytu, přičemž anténní kabel vedete skrze stěnu a anténní úchyt 
namontujete na druhou stranu stěny. Anténní úchyt je pak nutno namontovat dle 
vyobrazení vertikálně. 

 
 Mimo rozsah příjmu       Radiový stín 
 

 

Externí anténní set (s anténním úchytem a 
prodlužovacím kabelem) 
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6  Ovládání jednotky Sunny Beam 
 
6.1  Vložení baterií  
 

 
Používejte pouze dodané baterie typu AccuCell AC 1800! Ostatní 
baterie nejsou vhodné a může dojít k jejich vytečení! Dbejte 
prosím pokynů uvedených na bateriích a vnitřní straně víka 
bateriové schránky. 

 

 
Baterie nabíjejte pouze v jednotce Sunny Beam! Ostatní nabíjecí 
přístroje tyto baterie zničí! Nepoužívejte Sunny Beam jako 
nabíjecí přístroj pro cizí baterie nebo akumulátory jiných typů, 
tím může dojít k poškození jednotky Sunny Beam a /nebo cizích 
baterií či akumulátorů. 

 

 
Musí být používány baterie vybité stejnou měrou. 
Používejte proto baterie pouze v párech a vyměňujte zásadně obě 
baterie najednou.  

 
Tyto baterie nesmí být používány v jiných přístrojích, neboť 
intenzivní vybíjení bateriím škodí.  
 

Než budete moci zprovoznit jednotku Sunny Beam, je nutno do ní vložit dodané baterie, 
a to i když je displej díky dostatečnému slunečnímu záření v provozu. 

 

1. Otevřete schránku na baterie na spodní straně 
jednotky Sunny Beam. 

 

 

 

 

 

2. Vložte do ní dodané baterie typu AccuCell AC 1800, podle 
vyobrazení vpravo, přičemž dbejte na správné umístění 
pólů. 
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6.2  První uvedení do provozu  
 
6.2.1  Otočné tlačítko 
 „Otočné tlačítko“ je možno stisknout nebo jím otáčet vpřed či 
vzad (viz vyobrazení vpravo). Otáčením „otočného tlačítka“ lze na 
jednotce Sunny Beam vybírat jednotlivé položky menu. Rámeček 
výběru ukazuje vždy zvolenou položku menu (viz názorné 
vyobrazení níže). 

Stisknutím „otočného tlačítka“ můžete vybranou položku menu 
otevřít nebo navolit. Příslušná položka menu bývá vybírána za 
účelem provedení jejího nastavení. Příslušné nastavení je pak možno provést otáčením 
„otočného tlačítka“. V dalším textu tohoto návodu bude „otočné tlačítko“ označováno již 
jen jako „knoflík“. 

 
6.2.2  První nastavení 
Při prvním spuštění po vložení baterií se na displeji 
automaticky objeví menu „JAZYK“ (viz vyobrazení 
vpravo).  

1. Pokud budete chtít příslušný jazyk změnit, stiskněte 
jednou krátce knoflík, čímž vyberete tuto položku 
menu. Nastavení „NĚMČINA“ bude tmavě 
zvýrazněno a nyní ho lze změnit. 

2. Otáčejte knoflíkem a nastavte požadovaný jazyk. 
Následně knoflík stiskněte, čímž výběr uložíte.  

3. Zvolte položku menu „DALŠÍ“ a stiskněte knoflík, 
čímž tuto položku menu vyberete. Automaticky se 
otevře menu pro nastavení data a reálného času. 

4. Nastavte datum a reálný čas. Jste-li s tímto 
nastavením hotovi, zvolte položku menu „DALŠÍ“. 
Nastavení je uloženo. 
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Nyní musíte jednotkou Sunny Beam načíst Váš měnič.  
 

Měniče, které chcete načíst modulem Sunny Beam, musí být připraveny k 
napájení.  
 

5. Otáčejte knoflíkem a nastavte sestavu, která je 
nastavena na radiokomunikačním modulu Piggy-Back v 
měniči. 

6. Stiskněte knoflík, čímž spustíte vyhledávání měniče. 

 

Jednotka Sunny Beam nyní vyhledává měniče, které jsou 
nastaveny na Vámi nastavenou sestavu (viz příklad na 
vyobrazení vpravo). Poté je zobrazen počet nalezených 
měničů, jako na příkladu vpravo. Vyčkejte, dokud není 
vyhledávání dokončeno. 

Nastavení sestav u radiokomunikačního modulu Piggy-
Back a na jednotce Sunny Beam musí být vždy shodné. 
Pro přerušení vyhledávání stiskněte znovu tlačítko. 
Nastavte sestavu u jednotky Sunny Beam podle popisu v kapitole “Nastavení sestavy u 
Sunny Beam” na straně 59 a spusťte znovu vyhledávání měničů podle popisu v kapitole 
“Načtení a výběr měniče ” na straně 59. 

Po ukončení vyhledávání se automaticky otevře menu „VYŘAZENÍ Sunny Boys“ a 
nalezené měniče jsou zobrazeny se sériovými čísly a typy přístroje (viz vyobrazení 
vpravo).  

Pokud chcete zaregistrovat všechny měniče, které jsou znázorněny (maximálně čtyři), 
můžete „Načtení měniče“ opustit u pracovního kroku 9. 

Pokud dojde k zobrazení cizích měničů nebo některých vlastních měničů, které nechcete 
monitorovat, je nutno tyto nejprve vyřadit, než budete moci načíst další. V tomto 
případě pokračujte u pracovního kroku 7 „Vyřazení měniče“. 
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Vyřazení měniče 

7. Vyberte měnič, který chcete vyřadit z monitorování a 
stiskněte knoflík. Sériová čísla a typy přístrojů jsou pak 
na displeji zobrazena přeškrtnuty (viz vyobrazení 
vpravo). Tímto způsobem můžete vyloučit i další 
měniče. 

8. Pro vyhledávání dalších měničů vyberte položku menu 
„VYHLEDÁNÍ DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ“. Pokud se 
zobrazí všechny měniče, které chcete monitorovat, 
pokračujte prosím položkou 9. 

 

Registrace měniče  

9. Navolte položku menu „DÁLE K REGISTRACI“. Sunny 
Beam následně uloží měniče a na konci registrace 
přejde automaticky do normálního zobrazení (viz 
vyobrazení vpravo).  
Proces registrace je tím ukončen. 

 
 
 

 
Zobrazení prvních hodnot systémů může trvat až několik minut. 

 

Nenalezne-li Sunny Beam žádné měniče, můžete vyhledávání přerušit stisknutím 
knoflíku. Menu „VYŘAZENÍ Sunny Boys“ se otevře automaticky. Navolte položku 
menu „PŘERUŠIT“. 
Otevře se základní menu. V kapitole 8 Vyhledávání závad/řešení problémů naleznete 
pokyny pro vyhledávání závad. 
P1 : 54 W 
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6.3  Indikační prvky na displeji 
 
6.3.1  Schéma menu 
Ve schématu menu budou zobrazeny jednotlivé položky 
menu (viz názorné vyobrazení vpravo). Pokud se chcete ze 
schématu menu vrátit zpět do základního zobrazení, zvolte 
v základním menu položku „ZPĚT“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2  Normální zobrazení 
Normální zobrazení se dělí do tří úseků: 

• Grafický úsek 

• Stavový řádek 

• Indikace výkonu 

V normálním zobrazení je zobrazován reálný čas, datum a stav nabití baterií. Výkonu je 
zobrazován vždy, mimo noční režim mezi 21:00 hod až 04:00 hod. 

U jednotky Sunny Beam s verzí firmware vyšší než V2.17, se noční režim dynamicky 
přizpůsobuje chování měniče. 

 

 

 

 

 
 Grafický úsek 
 
 
 Stavový řádek 
 
 
 Indikace výkonu 

 

 

Pokud se ze základního zobrazení chcete dostat do schématu menu, stiskněte knoflík. 

 Datum  Reálný čas 

 



SMA Technologie AG  Ovládání Sunny Beam 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 46 
 

6.3.3  Grafický úsek 
Celkový výkon 

V grafickém úseky normálního zobrazení jsou graficky 
znázorňována data celkového výkonu Vašich měničů 
(viz vyobrazení vpravo). 

 

 

Výkon jednotlivých měničů 

Otáčením knoflíku můžete navolit grafické znázornění 
dat výkonu jednotlivých měničů (P1, P2, P3, P4). 
Který měnič je přiřazen výkonu P1 až P4, můžete 
vyčíst z menu (viz kapitola “Nastavení měřidla energie 
na jednotce Sunny Beam” na straně 55). 

Po zobrazení všech dat jednotlivých měničů se při 
opakovaném pootočení knoflíku objeví celkový denní energetický výnos. 

 

Denní energetické výnosy 

Denní energetické výnosy jsou znázorňovány ve 
formě sloupcového diagramu. Můžete nastavit, zda 
mají být zobrazeny denní energetické výnosy 
aktuálního měsíce nebo posledních 31 dní (viz 
kapitola “Denní energetické hodnoty” na straně 57). 

 

 

Šrafované plochy 

Šrafované plochy znázorňují, že došlo k narušení 
nebo k přerušení rádiového kontaktu mezi měničem a 
jednotkou Sunny Beam (k odstranění závady viz 
kapitola “šrafované plochy” na straně 79). 
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6.3.4  Stavový řádek 
Ve stavovém řádku jsou z výroby zobrazovány následující údaje: 

• Výkon jednotlivých měničů (P1, P2, P3, P4) 

 
  Stavový řádek 

 

 

 

Dodatečně nastavitelné údaje: 

• Procentuální výkon měničů 

• Typ měniče  

• Sériové číslo měniče  

• Výnos v Euro 

• Úspora CO2 

Údaje jsou v stavovém řádku zobrazovány střídavě. Jak změníte možnost zobrazení 
stavového řádku vyčtete z kapitoly “Nastavení stavového řádku ” na straně 56. 

V případě závady v systému je ve stavovém řádku zobrazován aktuální stav a chybové 
hlášení. Signalizuje-li měnič závadu, je nejprve zobrazen aktuální výkon, poté závada 
(např. Uac-Bfr) a jako poslední pak stavové hlášení (resp. závada). 

Chybová hlášení jsou specifická u každého měniče a jsou popsána v dokumentaci 
Vašeho měniče v kapitole „Chybová hlášení“. Aktuální dokumentaci měničů můžete 
nalézt v sekci Download na internetových stránkách www.SMA.de. 
 
6.3.5  Indikace výkonu 
U indikace výkonu je zobrazován aktuální výkon, denní energetický výnos a celkový 
energetický výnos systému. Otáčením knoflíku je možno zobrazit také výnosy a výkony 
jednotlivých měničů. 

Indikace výkonu je zobrazována také tehdy, přepne-li jednotka Sunny Beam po určité 
době do energeticky úsporného režimu (přednastaveno je 5 minut). Indikace výkonu je 
deaktivována pouze v nočním režimu mezi 21:00 hod až 04:00 hod. U jednotky Sunny 
Beam s verzí firmware vyšší než V2.17, se noční režim dynamicky přizpůsobuje chování 
měniče.  
 
aktuální výkon 
 
Denní energetický Celkový energetický  
výnos  výnos 
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6.3.6  Symbol baterie/nabití baterií 
 

Symbol baterie 

Symbol baterie je v normálním zobrazení znázorněn nad stavovým řádkem. Symbol 
baterie ubývá s postupným vybíjením baterií. 
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Nabití baterií 

Bliká-li na displeji symbol „P“ pro „Power“ nebo je-li symbol 
baterie téměř prázdný, můžete následujícím způsobem 
baterie nabít: 

• Postavte jednotku Sunny Beam na světlé místo, aby na 
solární článek mohlo dopadat dostatečné množství 
denního světla. Baterie jsou nabíjeny pomocí 
integrovaného solárního článku. 

• V případě nedostatku slunečního záření může být Sunny Beam dodaným 
propojovacím USB-kabelem napájen přes USB-rozhraní z Vašeho počítače. Pokud 
nemáte k dispozici počítač, můžete použít USB-síťový zdroj značky SMA, který však 
není součástí dodávky. Můžete ho však u SMA objednat pod SMA-objednacím číslem: 
SBEAM-NT. 

 

 
Používejte pouze dodané baterie typu AccuCell AC 1800! 
Ostatní baterie nejsou vhodné a může dojít k jejich vytečení! 
Dbejte prosím pokynů uvedených na bateriích a vnitřní straně 
víka bateriové schránky. 
 

 

 
Baterie nabíjejte pouze v jednotce Sunny Beam! Ostatní 
nabíjecí přístroje tyto baterie zničí! Nepoužívejte Sunny Beam 
jako nabíjecí přístroj pro cizí baterie nebo akumulátory jiných 
typů, tím může dojít k poškození jednotky Sunny Beam a 
/nebo cizích baterií či akumulátorů. 
 

 

 
Musí být používány baterie vybité stejnou měrou.  
Používejte proto baterie pouze v párech a vyměňujte zásadně 
obě baterie najednou. 
 

 

 
Tyto baterie nesmí být používány v jiných přístrojích, neboť 
intenzivní vybíjení bateriím škodí. 
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6.3.7  Symbol USB 
USB-symbol je v normálním zobrazení indikován nad stavovým řádkem, je-li Sunny 
Beam spojen přes USB-kabel s počítačem. 
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6.4  Základní nastavení jednotky Sunny Beam 
 
6.4.1  Nastavení kontrastu 
V případě potřeby přizpůsobení čitelnosti displeje okolním podmínkám, můžete nastavit 
jeho kontrast. Kontrast horní (grafický úsek, stavový řádek) a spodní části displeje 
(indikace výkonu) je možno nastavit separátně. 

1. V hlavním menu zvolte položku „KONTRAST“. 

2. Zvolte „KONTRAST NAHOŘE“ nebo „KONTRAST 
DOLE“. 

3. Otáčejte knoflíkem a nastavte požadovaný kontrast. 
Změna je patrná okamžitě a dochází k jejímu 
automatickému uložení. 

 
 
6.4.2  Nastavení jazyka 
Menu jednotky Sunny Beam je možno nastavit v různých jazycích. 

1. V hlavním menu zvolte položku „JAZYK“. 

2. Navolte „VÝBĚR“ a nastavte požadovaný jazyk. 
Zvolený jazyk je okamžitě nastaven a uložen. 
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6.4.3  Nastavení reálného času a data 
Reálný čas je v normálním zobrazení zobrazován v pravém horním rohu displeje.  

1. V hlavním menu zvolte položku „ČAS“. 

2. Zvolte „NASTAVENÍ DATUM & ČAS“. 

3. Nastavte reálný čas a datum. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, 
dokud se neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je 
nyní uloženo. 

 
 

 

Správné nastavení reálného času je důležité pro řádný provoz jednotky 
Sunny Beams, neboť existují časově závislé procesy (noční režim). 

 

 

Ve 12-hodinovém formátu je čas označován od poledne do 23:59 hod 
písmeny „pm“ (post meridiem, lat. pro „po poledni“) a doba od půlnoci do 
11:59 hod pak písmeny „am“ (ante meridiem, lat. pro „před polednem“). 

 
 

Formátování data 

1. V hlavním menu zvolte položku „ČAS“. 

2. Vyberte „FORMÁTDATA“. 

3. Nastavte požadovaný formát data. 

 

 

4. Vyberte „ODDĚLOVAČDATA“. 

5. Nastavte požadovaný oddělovací znak data. 

6. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud 
se neotevře dotazovací okno. 

7. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je 
nyní uloženo. 
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Nastavení formátu reálného času 

Formát reálného času je možno nastavit na 24- nebo 12-hodinový formát. 

1. V hlavním menu zvolte položku „ČAS“. 

2. Vyberte „FORMÁTČAS“. 

3. Nastavte požadovaný formát času (24h nebo 12h). 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní 
uloženo. 

 

Ve 12-hodinovém formátu je čas označován od poledne do 23:59 hod 
písmeny „pm“ (post meridiem, lat. pro „po poledni“) a doba od půlnoci 
do 11:59 hod pak písmeny „am“ (ante meridiem, lat. pro „před 
polednem“).  
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6.4.4  Možnosti úspory energie 
Nedojde-li po určitou dobu na jednotce Sunny Beam k manipulaci s knoflíkem, přepíná 
přístroj do energeticky úsporného režimu (přednastaveno je 5 minut). Přitom je 
deaktivován grafický úsek a stavový řádek, indikace výkonu je zobrazována vždy (mimo 
noční režim mezi 21:00 hod až 04:00 hod). 
U jednotky Sunny Beam s verzí firmware vyšší než V2.17, se noční režim dynamicky přizpůsobuje chování měniče. 

Dobu, po které Sunny Beam přepíná do energeticky úsporného režimu, je možno 
libovolně nastavit. Energeticky úsporný režim je vypnut, není-li nastavena žádná 
hodnota (- - - -). 

1. V hlavním menu zvolte položku 
„MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

2. Zvolte „DISPLEJ VYP NOC“. 

3. Nastavte požadovanou dobu. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 

Frekvenci načítání dat, ve které jednotka Sunny Beam načítá data z měničů, můžete 
nastavit v rozsahu 15 až 120 sekund. Čím vyšší je nastavená hodnota frekvence načítání 
dat, tím nižší je spotřeba energie jednotky Sunny Beam. 

 

 

Nižší hodnoty (pod 15 sek) smí být nastaveny výhradně za účelem uvedení 
do provozu (testování rádiového spojení), nikoliv však trvale. 

 

1. V hlavním menu zvolte položku 
„MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

2. Vyberte „FREKVDOTAZDAT“. 

3. Nastavte požadovanou frekvenci načítání dat. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
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6.4.5  Nastavení měřidla energie na jednotce Sunny Beam 
Jednotlivé hodnoty výnosu (kWh) načtených měničů je možno v jednotce Sunny Beam 
upravovat. To může být užitečné např. při výměně jednoho z měničů, kdy je nutno 
přebrat výnos původního měniče. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „ÚPRAVA ELEKTROMĚRU“. Vedle číslic 1, 2, 3 a 4 (podle počtu načtených 
měničů) je uveden typ přístroje a sériové číslo měniče. Díky tomu můžete vyčíst, 
kterému měniči je přiřazeno dané číslo v jednotce Sunny Beam. V níže uvedené 
tabulce je vedle čísla měniče uvedeno: 

„VÝNOS“ = dosavadní celkový výnos měniče  

„OFFSET“ = hodnota, která má být přičtena k VÝNOSU  

„INDIKACE“ = nově vypočtený výnos z hodnot VÝNOS a OFFSET 

3. Vyberte měnič, jehož hodnoty mají být změněny. 

 
 Typ přístroje/sériové číslo měniče  
  
 Výnos, Offset, indikace 

 

 

 

 

4. Otáčejte knoflíkem a dle potřeby změňte hodnotu výnosu tohoto měniče. Nastavit je 
možno negativní i pozitivní hodnoty. 

5. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se neotevře dotazovací okno. 

6. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
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6.5  Nastavení stavového řádku  
Popis stavového řádku naleznete v kapitole “Stavový řádek” na straně 47. 

 
6.5.1  Přidání informací do stavového řádku 
Ve stavovém řádku je střídavě zobrazován celkový a jednotlivý výkon měničů. Navolit lze 
další údaje, které je navíc možno zobrazovat ve stavovém řádku: 

• Procentuální výkon měničů 

• Typ měniče (v indikaci jednotlivých výkonů, je-li navoleno více měničů) 

• Sériové číslo měniče (v indikaci jednotlivých výkonů, je-li navoleno více měničů) 

• Výnos v Euro 

• Úspora CO2 

1. V hlavním menu zvolte položku „ZOBRAZENÍDAT“. 
Pomlčka za dvojtečkou znamená, že tento údaj nebude 
zobrazen ve stavovém řádku, háček oproti tomu 
znamená, že tento údaj bude zobrazen. 

2. Vyberte příslušný údaj a nastavte, zda má být tento 
údaj zobrazen ve stavovém řádku nebo ne. 

3. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se neotevře dotazovací okno. 

4. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 
6.5.2  Změna frekvence přepínání dat stavového řádku 
Ve stavovém řádku jsou údaje zobrazovány střídavě, přičemž lze nastavit časový interval 
mezi změnou zobrazení. 

1. V hlavním menu zvolte položku 
„MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

2. Vyberte „ZMĚNAFREKVDAT“. 

3. Nastavte požadovanou frekvenci změny dat. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo.  
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6.5.3  Denní energetická hodnota 
V grafickém úseku jsou zobrazovány celkové denní energetické výnosy (viz kapitola 
6.3.3 Grafický úsek). Zde je možno nastavit, zda mají být zobrazovány denní 
energetické výnosy za posledních 31 dní nebo aktuálního měsíce. 

1. V hlavním menu zvolte položku 
„MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

2. Vyberte „HODNOTYDENNÍVÝNOS“. 

3. Otáčejte knoflíkem a nastavte požadovaný časový úsek. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
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6.5.4  Nastavení faktorů 
 
6.5.4.1  Nastavení výnosu pro kWh 
Výnos pro kWh je závislý na stanovišti a typu systému. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „BILANCFAKTORY“. 

3. Vyberte „VÝNOS/kWh“. 

4. Otáčejte knoflíkem a nastavte požadovanou hodnotu. 

5. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

6. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 
6.5.4.2  Nastavení měny 
Nastavit je možno různé měny. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „BILANCFAKTORY“. 

3. Vyberte „MĚNA“. 

4. Otáčejte knoflíkem a nastavte požadovanou měnu. 

5. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

6. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 
6.5.4.3  Nastavení faktoru pro úsporu CO2 
Svým fotovoltaickým systémem přispíváte k úspoře CO2. Při výpočtu úspory CO2, např. 
oproti aktuální německé kombinaci proudu, se používá faktor 0,7. Tento faktor je 
nastaven z výroby. Faktory pro výpočet se v jednotlivých zemích liší. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „BILANCFAKTORY“. 

3. Vyberte „kg CO2/kWh“. 

4. Otáčejte knoflíkem a nastavte příslušnou hodnotu. 

5. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

6. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
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6.6  Servisní nastavení 
 
6.6.1  Nastavení sestavy na jednotce Sunny Beam 
 
Jednotka Sunny Beam a radiokomunikační modul Piggy-Back musí být 
nastaveny na společnou sestavu. 

 
Z výroby jsou radiokomunikační moduly Piggy-Back přednastaveny na sestavu 1. Tuto 
sestavu je nutno měnit pouze tehdy, načtete-li na sestavě 1 několik cizích měničů. 
Nastavení sestavy u jednotky Sunny Beam můžete změnit následujícím způsobem. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SYSTÉM“. 

3. Vyberte „SESTAVA“. 

4. Otáčejte knoflíkem a nastavte hodnotu požadované 
sestavy (0 až 15). 

5. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se neotevře dotazovací okno. 

6. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 
6.6.2  Načtení a výběr měniče 
Pokud chcete pomocí Sunny Beam dodatečně vybrat k monitorování další měnič, musíte 
ho nejprve pomocí jednotky Sunny Beam načíst. Monitorovat je možno maximálně čtyři 
měniče. Aby mohl Sunny Beam načíst příslušný měnič, musí být radiokomunikační modul 
Piggy-Back a jednotka Sunny Beam nastaveny na stejnou sestavu. Před načtením se 
přesvědčte, zda nastavení sestav souhlasí (viz kapitola “Nastavení sestav u Sunny 
Beam” na straně 59 a kapitola “Nastavení DIP-přepínače na modulu Piggy-Back” na 
straně 25). 

Načtení měniče 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SYSTÉM“. 

3. Zvolte „NAČTENÍ Sunny Boys“. 
 Jednotka Sunny Beam nyní vyhledá měniče, které jsou 

nastaveny na stejnou sestavu. Po ukončení vyhledávání 
se opět otevře menu „VYŘAZENÍ Sunny Boys“ a 
nalezené měniče jsou zobrazeny se sériovými čísly a typy přístroje (viz vyobrazení 
výše). 
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Pokud chcete zaregistrovat všechny měniče, které jsou znázorněny (maximálně čtyři), 
můžete „Registraci měniče“ opustit u pracovního kroku 6. 

Může se stát, že Sunny Beam rádiově zachytí a načte také „cizí“ měniče, které jsou 
umístěny např. v bezprostředním sousedství. Pokud dojde k zobrazení cizích měničů 
nebo některých vlastních měničů, které nechcete monitorovat, je nutno tyto nejprve 
vyřadit, než budete moci načíst další. V tomto případě pokračujte u pracovního kroku 4 
„vyřazení měniče“. 

 

Vyřazení měniče 

4. Vyberte sériové číslo měniče, který chcete 
z monitorování vyřadit. Toto sériové číslo pak bude 
na displeji zobrazeno přeškrtnuté. Tímto způsobem 
můžete vyloučit i další měniče. 

5. Pokud chcete vyhledat další měniče, zvolte 
„VYHLEDAT DALŠÍ PŘÍSTROJ“. Následně 
pokračujte v pracovním kroku 6. 

 

Registrace měniče  

6. Vyberte „DÁLE K REGISTRACI“. Poté zaregistruje přístroj automaticky načtené 
měniče a na konci procesu registrace se vrátí do menu „SYSTÉM“. Nastavení je 
okamžitě uloženo. 
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6.6.3  Nastavení frekvence dotazování dat 
Frekvenci načítání dat, ve které jednotka Sunny Beam načítá data z měničů, můžete 
nastavit v rozsahu 15 až 120 sekund. 
 

Nižší hodnoty (pod 15 sek) smí být nastaveny výhradně za účelem 
uvedení do provozu (testování rádiového spojení), nikoliv však trvale.  

 
 
 

1. V hlavním menu zvolte položku 
„MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

2. Vyberte „FREKVDOTAZDAT“. 

3. Nastavte požadovanou frekvenci načítání dat. 

4. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se 
neotevře dotazovací okno. 

5. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo. 
 

Čím nižší je nastavená hodnota frekvence načítání dat, tím vyšší je 
spotřeba energie jednotky Sunny Beam. 

 
 
 



SMA Technologie AG  Ovládání Sunny Beam 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 62 
 

6.6.4  Intenzita signálu načteného měniče 
Intenzita signálu načtených měničů informuje o síle signálu mezi jednotkou Sunny Beam 
a radiokomunikačním modulem Piggy-Backs v měniči. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „DIAGNOSE“. 
 Intenzitu signálu jednotlivých načtených modulů (1, 2, 3, 4) je možno sledovat na 

velikosti vyplnění okénka (viz vyobrazení níže). Čím větší je vyplnění, tím větší je 
intenzita signálu. 

 
 
 
 
 
 
 
Intenzita signálu jednotlivých měničů 
 
 

Výkyvy vyplnění okénka jsou normální. Dbejte v této souvislosti také na 
jakost komunikace v kapitole “Zobrazení kvality komunikace” na straně 
63.  
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6.6.5  Zobrazení kvality komunikace 
Kvalita komunikace představuje poměr mezi přijatými a odeslanými datovými pakety 
načtených měničů. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „DIAGNOSE“. 

Zde můžete sledovat kvalitu komunikace načtených měničů (viz vyobrazení níže). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalita komunikace měničů  
 
 
 
 

Načtené měniče jsou načteny s posledními pěti čísly svých sériových čísel. Vedle se 
nachází hodnoty pro „S“= odeslané datové pakety, „VS“= datové pakety ztracené 
během vysílání a „VE“ = datové pakety ztracené během příjmu. Za tím je uvedena 
z toho vypočtená kvalita komunikace v „%“. 
 

Pokud se kvalita komunikace pohybuje pod 30 %, zkontrolujte 
nasměrování antény podle popisu uvedeného v kapitole “Zobrazení 
kvality komunikace” na straně 63.  
 
6.6.6  Zobrazení přesného stavu nabití baterií 
Přesný stav nabití baterií ve voltech je možno načíst v menu. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „DIAGNOSE“. Zde můžete ze symbolu baterie vyčíst přesný stav nabití 
baterií ve voltech (viz vyobrazení níže). 

 
 
 
 
 
 
    Stav nabití baterií 
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6.6.7  Vysílací výkon 
Vysílací výkon modulu Piggy-Back je možno změnit za testovacím účelem. Nastavit lze 
následující hodnoty: 

• test výhradně pro dočasný test rádiového spojení  

• norm pro maximálně přípustný vysílací výkon během dlouhodobého provozu (od 
Piggy-Back verze firmware 2.04) 

• --- Verze firmware modulu Piggy-Back je nižší než 2.04, proto není možno načíst 
vysílací výkon modulu Piggy-Back 

 

 

Pro dlouhodobý provoz je přípustné pouze nastavení norm, resp. --- u 
modulů Piggy-Back s verzí firmware nižší než 2.04. 

 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „VÝKONVYSÍLÁNÍ“. 

4. Vyberte příslušnou jednotku Sunny Beam nebo modul 
Piggy-Back a nastavte příslušný vysílací výkon. 

 
6.6.8  Zobrazení verze firmware 
Verzi firmware Vaší jednotky Sunny Beam a radiokomunikačního modulu Piggy-Back 
v načteném měniči můžete zobrazit pomocí příslušné položky menu. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „DIAGNOSE“. 
 Zde můžete načíst verzi firmware Vaší jednotky Sunny Beam a radiokomunikačních 

modulů Piggy-Back (PB= Piggy-Back) v načtených měničích. 
 
 
 
 Firmware jednotky Sunny Beam 
Firmware radiokomunikačního modulu Piggy-Back 
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6.6.9  Vynulování jednotky Sunny Beam 
Jednotku Sunny Beam je možno vynulovat, čímž vymažete své konfigurační nastavení. 
Vyhledání a načtení měničů pak musí být provedeno znovu. Nastavení data a reálného 
času přitom zůstává zachováno. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „VYNULOVAT PŘÍSTROJ“. Otevře se 
dotazovací okno. 

3. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Jednotka Sunny 
Beam je tím vynulována. 

4. Po novém spuštění se objeví menu „JAZYK“. Jelikož 
přístroj již jazyk, datum a reální čas uložil, můžete 
zvolit položku „DALŠÍ“. 

5. Poté se otevře menu pro nastavení sestav. Nastavte stejnou sestavu, jaké jste 
nastavili na radiokomunikačních modulech Piggy-Back v měničích. 

Pokud je sestava nastavena a potvrzena, vyhledá Sunny Beam automaticky měniče, 
jejichž moduly Piggy-Back jsou nastaveny na tuto sestavu. Nyní je nutno popřípadě 
vyloučit nežádoucí měniče a požadované zaregistrovat (viz kapitola “Načtení a výběr 
měničů” na straně 59). 

 



SMA Technologie AG  Ovládání Sunny Beam 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 66 
 



SMA Technologie AG  Vyhledávání závad/odstraňování poruch 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 67 
 

7  Připojení k PC 
Pomocí Vašeho počítače (PC) a SMA-softwaru Sunny Data Control můžete spravovat 
data z jednotky Sunny Beam. K dispozici jsou následující možnosti: 

• Ukládání a prohlížení měsíčních dat jednotky Sunny Beam 

• Nastavování parametrů měniče přes jednotku Sunny Beam (pouze pro kvalifikované 
odborníky) 

• Zasílání dat systému na Sunny Portal na internetu 

Na Sunny portálu můžete Vaše systémová data dlouhodobě ukládat, zobrazovat a 
porovnávat s jinými fotovoltaickým systémy. Ostatní informace o Sunny portálu 
naleznete na www.SunnyPortal.com. 
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7.1  Načtení jednotky Sunny Beam pomocí Sunny Data Control 
Pro načtení jednotky Sunny Beam pomocí Sunny Data Control potřebujete: 

• počítač s USB-přípojkou 

• dodané SMA-CD s programem Sunny Data Control a USB-ovladačem (ke stažení také 
v sekci Download na internetových stránkách www.SMA.de) 

• jednotku Sunny Beam a přiložený propojovací USB-kabel  

Nejprve musíte nainstalovat USB-ovladač a program Sunny Data Control, abyste mohli 
jednotku Sunny Beam načíst pomocí programu Sunny Data Control. 
 

 

Načtení dat je možné teprve tehdy, nečetla-li jednotka Sunny Beam některé 
měniče. Jednotka Sunny Beam se kromě toho musí nacházet v režimu 
normálního zobrazení (nikoliv v režimu menu). 

 
 
7.1.1  Instalace ovladače USB 
Operační systém podporující USB-ovladač: WINDOWS 2000/XP. 

1. Zapněte Váš počítač a vyčkejte na spuštění operačního systému. 
 Pokud máte USB-ovladač již nainstalován, připojte jednotku Sunny Beam (v 

normálním zobrazení) pomocí propojovacího USB-kabelu k PC a nainstalujte program 
Sunny Data Control podle popisu v kapitole “Instalace Sunny Data Control” na straně 
69. 

2. Vložte přiložené SMA CD do mechaniky 
CD-ROM. Pokud máte aktivovanou 
funkci AutoPlay, otevře se automaticky 
vpravo vyobrazené okno. 

 Pokud se okno neotevře, klikněte ve 
složce CD na „install.exe“. 
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3. Připojte Sunny Beam (v režimu normálního 
zobrazení) pomocí přiloženého USB-kabelu 
k Vašemu počítači. USB-symbol se pak objeví na 
displeji jednotky Sunny Beam. 

 Poté, co operační systém rozpozná nový 
Hardware, je automaticky spuštěn dialog 
instalace ovladače. 

 

Během instalace Windows-ovladače od SMA se ve Windows XP objeví 
výstražné hlášení, že software, který je pro hardware instalován 
neprošel testem Windows-Logo.  

Toto výstražné hlášení se zpravidla objevuje u všech instalací ovladačů 
cizích výrobců. Znamená to, že ovladač tohoto výrobce nebyl otestován 
v Microsoft laboratoři „Windows Hardware Quality Labs (WHQL)“. Tato 
zpoplatněná služba společnosti Microsoft, kterou ovladač obdrží digitální 
podpis, není ve většině případech zapotřebí. 

Funkčnost tohoto ovladače námi byla velmi pečlivě otestována a 
schválena, takže doporučení společnosti Microsoft o přerušení instalace 
může být v klidu ignorována a stisknutím tlačítka „Pokračovat v 
instalaci“ můžete dokončit instalaci tohoto ovladače. 

 

 

 

4. Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. 
 
 
7.1.2  Instalace Sunny Data Control 
1. Nyní nainstalujte program Sunny Data Control (přiložené SMA-CD) ve Vámi 

požadovaném jazyce, přičemž klikněte na příslušnou vlaječku. Pro instalaci jsou 
k dispozici pouze tyto barevné vlaječky. 

2. Postupujte podle pokynů instalačního programu uvedených na obrazovce. 

3. Po instalaci uzavřete všechna okna. 
 

 
Propojovací USB kabel 
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7.1.3  Nastavení Sunny Data Control 
1. Spusťte program Sunny Data Control. 

2. Otevřete v programu Sunny Data Control menu „Nastavení“. 

3. V položce „Spojení přes“ nastavte „SunnyBeamUSB“. 

4. Otevřete menu „Načíst“ a klikněte na „Načíst“. 

5. Nyní můžete per „Drag and Drop“ přesunout Sunny Beam v režimu momentálního 
zobrazení hodnot do pravého prostoru okna, abyste mohli načítat naměřené 
hodnoty. 

V nápovědě programu Sunny Data Control (na CD nebo v sekci Download na 
internetových stránkách www.SMA.de) naleznete další informace o programu Sunny 
Data Control a o tom, jak můžete zasílat data na Sunny Portal umístěný na internetu. 
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7.2  Nastavení parametrů měniče 
 

Bezpečnostně relevantní parametry měniče smí být měněny 
pouze po dohodě s příslušným elektrorozvodným závodem. 

 
 

Nastavení parametrů měniče je popsáno v nápovědě programu Sunny Data Control. 
Nastavení parametrů měniče probíhá přes rádiové spojení mezi jednotkou Sunny Beam 
a měniči. Pro nastavení parametrů je nutno nejprve jednotku Sunny Beam načíst pomocí 
SMA-softwaru Sunny Data Control (viz kapitola “Načtení Sunny Beam pomocí Sunny 
Data Control” na straně 68). 
 
 

Nastavování parametrů měničů pomocí programu Sunny Data Control a 
jednotky Sunny Beam je u starších měničů s verzí firmware nižší než 
8.0 (jako např. SWR 1500 a SWR 2000) podporováno pouze 
s radiokomunikačním modulem Piggy-Back od verze firmware 1.55. 

 

 
Provedení nastavení parametrů 

Aby mohl počítač komunikovat přes Sunny Beam s měniči, je jednotka Sunny Beam 
krátkodobě přepnuta do režimu „Systém“. Tento režim není přípustný pro dlouhodobý 
režim a na konci nastavení parametrů musí být opět přepnut do režimu „SBeam“. 

1. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

2. Vyberte „SERVICE“. 

3. Vyberte „KOMUNIKACE“. 

4. Nastavte „Systém“. 

5. Zvolte „ZPĚT“. 

6. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, 
dokud se neotevře dotazovací okno. 

7. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo.  

8. Načtěte data pomocí programu Sunny Data Control podle popisu v nápovědě. 
Načítání dat je možné pouze v režimu normálního zobrazení. 

 

Bezvadné zobrazení dat měniče je možno zajistit pouze v případě 
exaktního rádiového spojení. Další informace ke kontrole rádiového 
spojení vyčtete z kapitoly “Vyhledávání závad/řešení problémů” na 
straně 75. 

 

 

Prosím na konci nastavení parametrů přepněte jednotku Sunny Beam 
opět do režimu „SBeam“. 
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7.3  Aktualizace firmware 
Verzi firmware můžete načíst pomocí menu, podle popisu uvedeného 
v kapitole“Zobrazení verze firmware ” na straně 64.  

Pro aktualizaci firmware jednotky Sunny Beam potřebujete: 

• počítač s USB-přípojkou a připojením na internet 

• dodané SMA-CD s USB-ovladačem (ke stažení také v sekci Download na 
internetových stránkách www.SMA.de) 

• jednotku Sunny Beam a přiložený propojovací USB-kabel  

• aktuální aktualizaci firmware (ke stažení v sekci Download na www.SMA.de) 

V sekci Download na www.SMA.de je možno získat také aktuální návod k obsluze 
jednotky Sunny Beam. 
 

 

Při aktualizaci firmware jednotky Sunny Beam dojde k vynulování veškerého 
nastavení a dat Vaší jednotky Sunny Beam. Baterie nesmí být během této 
operace vyjmuty z jednotky Sunny Beam. 

 

Instalace ovladače USB 

1. Nainstalujte USB-ovladač podle popisu v kapitole “Instalace ovladače USB” na straně 
68. 

 Máte-li již USB-ovladač instalován, připojte Sunny Beam (v režimu normálního 
zobrazení) pomocí USB-kabelu k PC. Podle níže uvedeného popisu poté přepněte 
jednotku Sunny Beam do režimu Update. 

Přepnutí jednotky Sunny Beam do režimu Update 

2. V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

3. Vyberte „VYNULOVAT PŘÍSTROJ“. Otevře se 
dotazovací okno. 

 

 

4. V dotazovacím okně vyberte „Ano“ a podržte knoflík 
stisknutý tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví 
režim Update (viz vyobrazení vpravo). 

Spuštění aktualizačního programu 

5. Nyní spusťte program „Sunny Beam Update“ pro 
aktualizaci firmware Vašeho Sunny Beam (ke stažení v 
sekci Download na www.SMA.de) a postupujte podle 
pokynů na obrazovce Vašeho počítače. 

 
 

Zvolili jste režim aktualizace 
firmware. 
Pro vystoupení z tohoto 
režimu odpojte USB-kabel, 
vyjměte baterie a zakryjte 
solární panel. 
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Dojde-li během procesu aktualizace k vytažení USB-konektoru nebo k jinému přerušení 
aktualizace, může se stát, že nebudete moci jednotku Sunny Beam přepnout zpět do 
normálního provozního režimu. 

1. Vyjměte baterie a při stisknutém otočném tlačítku je opět vložte zpět. 

2. Připojte Vaši jednotku Sunny Beam přes USB-kabel opět k počítači a spusťte znovu 
proces aktualizace. 

Pokud by jednotka Sunny Beam přesto nepřešla do normálního provozu, obraťte se 
prosím na Sunny Boy Hotline (viz kapitola “Kontakt” na straně 89). 
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8  Vyhledávání závad/odstraňování poruch 
 
8.1  Radiokomunikační spojení 
 

Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny 
uvedené v dokumentaci měniče!  
 

Problém 
 

Kontrolní seznam 

Porovnejte nastavení sestav. 

Viz kapitola “Porovnání nastavení sestav” 
na straně 76. 

Zkontrolujte radiového spojení. 

Viz kapitola “Kontrola rádiového kontaktu” 
na straně 77. 

Zkontrolujte nasměrování antény a 
stanoviště. 

Viz kapitola “Nasměrování antény a 
kontrola stanoviště” na straně 77. 

Zkontrolujte upevnění antény. 

Viz kapitola “Kontrola upevnění antény” na 
straně 78. 

Není příjem z měničů 

Zkontrolujte instalaci radiokomunikačního 
modulu Piggy-Back. 

Viz kapitola “Kontrola instalace modulu 
Piggy-Back” na straně 78. 

Rádiové spojení pouze na krátkou 
vzdálenost 

Zkontrolujte uzemnění měniče. 

Viz kapitola “Kontrola uzemnění měniče” 
na straně 79. 

Přerušované rádiové spojení Zkontrolujte nasměrování antény a 
stanoviště. 

Viz kapitola “Nasměrování antény a 
kontrola stanoviště” na straně 77. 
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8.1.1  Porovnání nastavení sestav 
Nastavená sestava na radiokomunikačních modulech Piggy-Back musí souhlasit 
s nastavenou sestavou na jednotce Sunny Beam, aby jednotka Sunny Beam mohla 
načítat tyto měniče. Radiokomunikační moduly Piggy-Back jsou z výroby přednastaveny 
na sestavu 1. Pro načítání několika přístrojů (maximálně čtyř) musí být všechny 
nastaveny na stejnou sestavu. 

1. Zkontrolujte nastavení sestav na modulech Piggy-Back podle popisu v kapitole 
“Nastavení DIP-přepínače na modulu Piggy-Back” na straně 25 (povoleno pouze 
autorizovaným elektroinstalatérům). 

2. Zkontrolujte nastavení sestavy u jednotky Sunny 
Beam následujícím způsobem: 

 V hlavním menu zvolte položku „NASTAVENÍ“. 

3. Vyberte „SYSTÉM“. 

4. Vyberte „SESTAVA“. 

5. Porovnejte nastavení sestavy Vaší jednotky Sunny 
Beam v menu s nastavením DIP-přepínačů na 
modulech Piggy-Back. 

6. Je-li jednotka Sunny Beam nastavena na jinou sestavu než modul Piggy-Back, 
pootočte knoflíkem a nastavte odpovídající sestavu (0 až 15). 

7. Pro uložení nastavení zvolte tolikrát „ZPĚT“, dokud se neotevře dotazovací okno. 

8. V dotazovacím okně zvolte „ANO“. Nastavení je nyní uloženo.  
 
 

 



SMA Technologie AG  Vyhledávání závad/odstraňování poruch 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 77 
 

8.1.2  Test radiového spojení  
Chcete-li zkontrolovat, zda má jednotka Sunny Beam rádiový kontakt s měniči, 
postupujte následujícím způsobem: 

1. Umístěte Sunny Beam přibližně ve třímetrové vzdálenosti (nikoliv však blíže) k měniči 
(vizuální kontakt k měniči, stejná výška). 

2. V hlavním menu jednotky Sunny Beam zvolte položku „MOŽNOSTIZOBRAZENÍ“. 

3. Vyberte „FREKVDOTAZDAT“. 

4. Nastavte frekvenci načítání dat na maximum (nejnižší volitelný čas). 

 

Po ukončení tohoto testu bezpodmínečně nastavte frekvenci načítání 
dat zpět na minimálně 15 sekund. Nižší hodnoty smí být nastaveny 
výhradně za účelem uvedení do provozu (testování rádiového spojení), 
nikoliv však trvale. 

 

 

Čím nižší je nastavená hodnota frekvence načítání dat, tím vyšší je 
spotřeba energie jednotky Sunny Beam. 

 
5. Spusťte opakovaně načítání měničů podle popisu v kapitole “Načítání a výběr 

měničů” na straně 59. 

6. Pokud Sunny Beam nenaváže kontakt s měničem ani ve vzdálenosti tří metrů, mohou 
rádiové spojení rušit jiné přístroje. Pokuste se jiné rádiové přístroje umístit mimo 
dosah jednotky Sunny Beam. 

 
8.1.3  Nasměrování antény a kontrola stanoviště  
1. Pootočte jednotkou Sunny Beam, aby došlo k optimálnímu nasměrování interní 

antény. 

2. Zkontrolujte, zda je nasměrování antény vhodné pro propojovací rádiovou dráhu 
mezi Sunny Beam a měniči (viz kapitola “Podklady pro radiokomunikační přenos ” na 
straně 36). 

Vyberte pro Sunny Beam stanoviště, které se nachází v blízkosti měniče, dbejte přitom 
na splnění požadavků na místo instalace (viz “Montáž jednotky Sunny Beam” na straně 
17). 
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8.1.4  Kontrola upevnění antény  
 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 

 

1. Zkontrolujte, zda je anténní kabel pevně sešroubován s anténní přípojkou 
radiokomunikačního modulu Piggy-Back. 

2. Zkontrolujte, zda má rýhovaný kroužek, kterým je přitaženo PG-šroubení na vnitřní 
straně pouzdra, elektrický kontakt s vodivou plochou kovového pouzdra. 

Zkontrolujte v měniči (např. pomocí multimetru) nízko ohmové spojení kovového PG-
šroubení s pouzdrem (PE). 
 
8.1.5  Kontrola instalace radiokomunikačního modulu Piggy-Back 
 

 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 
Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené 
v dokumentaci měniče! 

 

1. Zkontrolujte správné usazení a zabudování radiokomunikačního modulu Piggy-Back v 
měniči, podle vyobrazení v dokumentaci měniče (viz také kapitola “Instalace 
radiokomunikačního modulu Piggy-Back do měniče” na straně 19, návodu k obsluze 
jednotky Sunny Beam). 
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8.1.6  Kontrola uzemnění měniče 
 

Tato kapitola je určena pouze pro autorizované elektroinstalatéry! 

Veškeré úpravy měniče smí provádět pouze autorizovaní 
elektroinstalatéři! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny 
uvedené v dokumentaci měniče! 

 

 

1. Zkontrolujte uzemnění měniče, a to podle popisu v dokumentaci měniče. 

2. Zkontrolujte, zda je zemnící vodič (PE) měniče připojen k zemnění 
v elektrorozvaděči. 

3. Zkontrolujte kvalitu domovního uzemnění. 
 

Indikací chybějícího PE je, že rádiové spojení je možné pouze na 
relativně krátké vzdálenosti. 

 
 
8.2  Šrafované plochy 
Šrafované plochy v grafech se vyskytují tehdy, vyskytlo-li se nedostatečné rádiové 
spojení mezi jednotkou Sunny Beam a radiokomunikačním modulem Piggy-Back. 
Zkontrolujte rádiové spojení (“Kontrola rádiového spojení” na straně 77), upevnění 
antény (“Kontrola upevnění antény” na straně 78) a nasměrování antény (“Kontrola 
nasměrování antény a stanoviště” na straně 77). 
 
8.3  Kompletní vypnutí displeje  
Dojde-li ke kompletnímu vypnutí displeje jednotky Sunny Beam (i zobrazení výkonu), 
může to být zaviněno následujícími důvody: 

• Jednotka Sunny Beam se nachází v automatickém nočním režimu, došlo-li k vypnutí 
měniče, neboť v noci nedochází k žádnému napájení. Dojde-li ráno k zapnutí měniče 
a obnovení napájení, zapne se automaticky také displej jednotky Sunny Beam. 

• Jednotka Sunny Beam dosud nenačetla žádné měniče. Načtěte své měniče jednotkou 
Sunny Beam podle popisu v kapitole “Načítání a výběr měničů” na straně 59. 

• Baterie jsou vybité nebo staré. Nabijte znovu baterie podle popisu v kapitole “Symbol 
baterie/nabití baterií” na straně 48. Pokud je výkon baterií i tak nedostatečný, 
vyměňte obě baterie za dvě nové stejného typu (SMA-objednací číslo: SBEAM-BAT), 
podle popisu v kapitole “Výměna baterií” na straně 81. 
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8.4   Bliká „P“ pro indikaci „Power“ 
„P“ pro indikaci „Power“ bliká, je-li třeba dobít baterie.  
Nabijte baterie podle popisu v kapitole “Symbol 
baterie/nabití baterií” na straně 48. 
 
 
 
 
 
8.5  Přerušení aktualizace firmware 
Dojde-li během procesu aktualizace k vytažení USB-konektoru nebo k jinému přerušení 
aktualizace, může se stát, že nebudete moci jednotku Sunny Beam přepnout zpět do 
normálního provozního režimu. 

1. Vyjměte baterie a při stisknutém otočném tlačítku je opět vložte zpět. 

2. Připojte Vaši jednotku Sunny Beam přes USB-kabel opět k počítači a spusťte znovu 
proces aktualizace. 

3. Pokud by jednotka Sunny Beam přesto nepřešla do normálního provozu, obraťte se 
prosím na Sunny Boy Hotline (viz kapitola “Kontakt” na straně 89). 

 
8.6  Chybové hlášení ve stavovém řádku 
V případě závady v systému je ve stavovém řádku zobrazován aktuální stav a chybové 
hlášení. Signalizuje-li měnič závadu, je nejprve zobrazen aktuální výkon, poté závada 
(např. Uac-Bfr) a jako poslední pak stavové hlášení (resp. závada). 

Chybová hlášení jsou specifická u každého měniče a jsou popsána v dokumentaci 
Vašeho měniče v kapitole „Chybová hlášení“. Aktuální dokumentaci měničů můžete 
nalézt v sekci Download na internetových stránkách www.SMA.de. 
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9  Údržba a čištění 
 
9.1  Výměna baterií  
Baterie je třeba vyměnit, nedají-li se již řádně nabít a je negativně ovlivněno ovládání 
jednotky Sunny Beam. Baterie můžete objednat u SMA pod SMA-objednacím číslem: 
SBEAM-BAT. 
 

Používejte pouze baterie typu AccuCell AC 1800. Dbejte prosím 
pokynů uvedených na bateriích a vnitřní straně víka bateriové 
schránky.  
 

Musí být používány baterie ve stavu rovnoměrného nabití, 
používejte proto baterie pouze v párech a vyměňujte zásadně 
obě baterie najednou.  
 

Tyto baterie nesmí být používány v jiných přístrojích, neboť 
intenzivní vybíjení bateriím škodí. 

 
 

1. Otevřete schránku na baterie na spodní straně jednotky Sunny Beam. 

2. Vyjměte staré baterie. 

 

 

 

 

 

 

3. Vložte do ní nové baterie typu AccuCell, podle vyobrazení 
vpravo, přičemž dbejte na správné umístění pólů. 

4. Zavřete schránku na baterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staré baterie likvidujte podle popisu v kapitole “Pokyny ohledně 
likvidace” na straně 83. 
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9.2  Čištění 
Pro čištění Vaší jednotky Sunny Beam používejte neagresivní, nežíravý čistící prostředek 
nebo navlhčenou tkaninu. Dbejte přitom na to, aby tkanina nebyla z hrubé škrábající 
látky, aby nedošlo k poškození povrchu Sunny Beam. 
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10  Likvidace 
 
10.1  Odstavení z provozu 
Vyjměte baterie podle popisu v kapitole 9.1 Výměna baterií. 
 
10.2  Pokyny ohledně likvidace 
 
10.2.1  Baterie  
Použité baterie typu AccuCell jsou ekologické alkalicko-manganové články (bez olova, 
kadmia či rtuti). Přesto je nařízena jejich odborná likvidace. Prosím likvidujte tyto baterie 
odborným způsobem. Nové baterie můžete objednat u SMA pod SMA-objednacím 
číslem: SBEAM-BAT. 
 
10.2.2  Sunny Beam 
V případě likvidace odneste svou jednotku Sunny Beam do příslušného sběrného dvora. 
 
10.3  Zabalení zásilky 
Dbejte prosím na to, abyste v případě vrácení zásilky použili pro přepravu odolné balení 
(podle možnosti originální balení). 
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11  Technické parametry 
 
11.1  Sunny Beam 
 

Rozhraní 

Rádiové spojení s měniči 868 MHz dle ETSI EN 300 220 Duty Cycle < 1 % 

Spojení s PC USB 1.1 s omezením výkonu podle EN 60950-1:2001 
 

Rozměry 

Velikost 127 x 75 x 195 mm (jako stolní přístroj) 
 127 x 140 x 115 mm (jako nástěnný přístroj) 

Hmotnost cca. 350 g (s bateriemi) 
 
 

Zdroj napětí 

integrovaný solární článek dvě baterie typu AccuCell AC 1800, které jsou nabíjeny 
integrovaným solárním článkem 

USB alternativně je možno baterie AccuCell AC 1800 nabíjet 
přes USB-kabel připojený do PC 

 

Baterie 

Typ RAM-články (1,5 VDC) 

Typ AccuCell AC 1800 (Mignon AA) 
 

Provozní prostředí 

Okolní teplota 0 °C až +40 °C 
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11.2  Radiokomunikační modul Piggy-Back 
 

Provozní prostředí 

Okolní teplota 
Piggy-Back -25 °C až +85 °C 

Okolní teplota 
Radiová anténa -25 °C až +65 °C 

Provozní napětí 5 V ± 5 % z napájecího zdroje s omezeným výkonem podle 
EN 60950-1:2001 (tyto hodnoty jsou zaručeny u všech 
SMA-měničů.) 

 

 

  

 

  

 

 



SMA Technologie AG  Technické parametry 
 

Návod k obsluze   SBeam-12:ND1606  Strana 87 
 

11.3  CE-prohlášení o shodě 

 

CE-prohlášení o shodě  
pro přístroje načítání dat 
 
 

 
 
Produkt:  Sunny Beam (stolní přístroj) , SBEAM PB (radiokomunikační modul Piggy-

Back) 

 

Prohlašujeme tímto, že uvedený přístroj svou koncepcí a konstrukcí a všemi námi do provozu uvedenými 
verzemi odpovídá směrnicím Evropské unie, především pak směrnici o elektromagnetické kompatibilitě dle 
89/336/EWG a směrnicím pro nízké napětí dle 73/23/EWG. 
 
Jednotlivě výše uvedený přístroj splňuje následující normy: 
 
Rádiové spojení:  R&TTE 1999/5/EG 
 ETSI EN 300 220-3 V1.1.1: 2000-09 
EMV:  ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08 
Zdraví:  EN 50371: 2002 
Bezpečnost přístroje:  EN 60950-1: 2001 
 
 
Výše uvedený přístroj je proto opatřen CE-označením. 
 
 
Upozornění: 
Toto prohlášení o shodě ztrácí svou platnost, dojde-li bez výslovného schválení SMA k  
• přestavbě, doplnění či jiné změně produktu,  
• a/nebo jeho zabudování komponentů, které nepatří do příslušenství SMA, do produktu,  
• stejně jako při neodborném připojení nebo v případě použití v rozporu s určeným účelem  

 
 
Niestetal, dne 09. května 2005 
 
SMA Technologie AG 
 
 
 
Peter Drews 
(Vorstand) 
 
SMA Technologie AG 
Hannoversche Straße 1-5 
34266 Niestetal 
Tel. +49 561 9522 – 0 
Fax +49 561 9522 – 100 
www.SMA.de 
info@SMA.de 
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12  Kontakt 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás prosím oslovte. K dispozici jsou Vám 
kvalifikovaní inženýři a technici. 

Pomůžete nám, pokud budete mít v případě zavolání k ruce následující informace: 

• Typ jednotky Sunny Beam (viz kapitola “Identifikace Sunny Beam” na straně 13) 

• Firmware jednotky Sunny Beam a radiokomunikačního modulu Piggy-Back (viz 
tabulka v kapitole 2.5 na straně 13) 

• Typ měničů a jejich sériová čísla (viz dokumentace měničů)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa: 
SMA Technologie AG 
Hannoversche Str. 1 - 5 
34266 Niestetal 
Deutschland 
Tel. (+49) 5 61 95 22 – 499 
Fax (+49) 5 61 95 22 – 4699 
www.SMA.de 
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12.1  Zlepšovací návrhy  
Pro zlepšovací návrhy stran této dokumentace je Vám k dispozici e-mailová adresa 
SUNNYBEAM@SMA.de zur Verfügung. 
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Informace obsažené v této dokumentaci jsou vlastnictvím společnosti SMA Technologie AG. Publikování, 
kompletní dokumentace nebo jejích výňatků, vyžaduje písemný souhlas SMA Technologie AG. 
Vnitropodnikové rozmnožování, které je určeno k ohodnocení produktu nebo k jeho řádnému použití, je 
povoleno a nevyžaduje povolení. 

Vyloučení odpovědnosti 

Zásadně platí naše všeobecné dodací podmínky společnosti SMA Technologie AG. 

Obsah této dokumentace je průběžné kontrolován a může být případně upraven. Přesto nelze vyloučit 
možné odchylky. Neručíme za úplnost dokumentace. Její aktuální verzi můžete nalézt na internetové 
adrese www.SMA.de nebo si ji vyžádat u běžných distribučních prodejců. 

Záruky a garance se nevztahují na újmy osob a materiální škody, pokud byly zapříčiněny jedním či 
několika následujícími důvody: 
• Neodborné použití produktu nebo použití v rozporu k určenému účelu 

• Provozování produktu v nevhodném prostředí 

• Provozování produktu při zanedbání relevantních bezpečnostních předpisů platných v místě použití 

• Zanedbání výstražných a bezpečnostních pokynů uvedených ve všech relevantních podkladech a 
dokumentaci 

• Provozování produktu za nesprávných bezpečnostních a ochranných podmínek 

• Svévolná změna produktu nebo dodaného softwaru 

• Chybný chod produktu zapříčiněný účinkem připojených nebo sousedních přístrojů používaných mimo 
zákonně přípustné mezní hodnoty 

• V případě katastrof a vyšší moci 

Licence softwaru 

Používání společností SMA Technologie AG dodaného a vyrobeného softwaru podléhá následujícím 
podmínkám: 

Software smí být kopírován a instalován na libovolný počet počítačů pro vnitropodnikové účely. Dodaný 
zdrojový kód smí být na vlastní zodpovědnost měněn a přizpůsobován pro vnitropodnikové účely. Řídící 
program smí být importován také do jiných provozních systémů. Jakékoliv zveřejňování zdrojového kódu 
je přípustné pouze s písemným svolením společnosti SMA Technologie AG. Nelegální licence tohoto 
softwaru jsou zakázané. 

Omezení odpovědnosti: SMA Technologie AG odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za přímé či nepřímé 
následné škody, které by vznikly v důsledku použití softwaru vytvořeného společností SMA Technologie 
AG. To platí také pro činnost resp. nečinnost podpůrných činností. 

Dodaný software, který nebyl vytvořen společností SMA Technologie AG, podléhá licenčním podmínkám a 
ručení příslušného výrobce. 

Obchodní značka 

Uznávány jsou veškeré obchodní značky, i když nejsou specielně vyznačeny. Chybějící označení 
neznamená, že by zboží či značka byly volné.  

SMA Technologie AG 
Hannoversche Straße 1-5 
34266 Niestetal 
Deutschland 
Tel. +49 561 9522-0 
Fax +49 561 9522-100 
www.SMA.de 
E-Mail: info@SMA.de 
© 2005 SMA Technologie AG. Všechna práva vyhrazena. 



 

 

 



 

 

 
 
 
Odbyt solární techniky 

  www.SMA.de  
SMA Technologie AG 
Hannoversche Straße 1–5 
34266 Niestetal 
Tel.: +49 561 9522 4000 
Fax: +49 561 9522 4040 
E-Mail: Info@SMA.de 
Freecall: 0800 SUNNYBOY 
Freecall: 0800 78669269 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SMA America, Inc. 
Grass Valley, Kalifornien, USA 
E-Mail: Info@SMA-America.com 
 

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L. 
Barcelona, Spanien 
E-Mail: Info@SMA-Iberica.com 
 

SMA Solar Technology China 
Peking, China 
E-Mail: Info@SMA-China.com 
 

SMA Italia, S.r.L. 
Mailand, Italien 
E-Mail: Info@SMA-Italia.com 
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