
INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁU KOMUNIKACYJNGO WiFi model LSW-3
ORAZ INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI SOLARMAN DO

MONITOROWANIA PRACY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH  

 



1. Montaż i demontaż modułu komunikacyjnego LSW-3

Odkręcić  nakrętkę zabezpieczającą  z gniazda oznaczonego COM1 znajdującego się na 
panelu łączeniowym falownika  , wsunąć wtyk modułu LSW-3 do gniazda i dokręcić 
nakrętkę mocująca zgodnie z rysunkiem poniżej

Uwaga! Nie wolno obracać modułu wsuniętego do gniazda! 

1.1 Wskazania stanu pracy modułu LSW-3

Wskaźnik Funkcja Opis pracy ( wszystkie wskaźniki w kolorze zielonym)

       NET

Połączenie z ruterem sieci 
WiFi i serwerem

1. Nie świeci: brak połączenia z ruterem
2. Pulsuje z częstotliwością 1s: poprawne połączenie z ruterem WiFi
3. Świeci ciągle: poprawnie połączenie ze zdalnym serwerem
4. Pulsuje z częstotliwością 0,1s: sprawdzanie szybkości połączenia sieciowego

      COM

Połączenie z falownikiem 1. Świeci ciągle:  poprawne połączenie z falownikiem
2. Nie świeci: brak połączenia z falownikiem
3. Pulsuje z częstotliwością 1s: nawiązywanie połączenia z falownikiem

    READY

Status działania modułu 1. Pulsuje z częstotliwością 1s: pracuje normalnie
2. Nie świeci: praca niepoprawna
3. Pulsuje z częstotliwością 0,1s: przywracanie ustawień fabrycznych

Stan poprawnej pracy modułu wskaźniki sygnalizują w sposób następujący:
NET – światło ciągłe
COM- światło ciągłe
READY – światło pulsujące z częstotliwością 1s

1.2 Wskazania niepoprawnej pracy modułu.
(Sprawdzenie stanu pracy modułu po minimum 2 minutach od podłączenia zasilania)

NET COM READY
Opis błędu Powód błędu Rozwiązanie problemu

dowolny brak pulsujące
1s

Niewłaściwe połączenie z 
falownikiem

1. Brak styku w miejscu 
instalacji modułu.
2. Niewłaściwie dobrane 
szybkości transmisji danych 
falownika i modułu.

1. Sprawdzić połączenie falownika i modułu. 
Odinstalować i zainstalować ponownie 
moduł. 
2. Sprawdzić szybkość transmisji danych 
falownik i porównać z parametrami  modułu.
3. Nacisnąć przez 5 sekund przycisk „Reset” 
na module w celu jego restartowania .



brak światło 
ciągłe

pulsujące
1s

Niewłaściwa komunikacja 
pomiędzy LSW-3 i ruterem 
WiFi

1. Moduł LSW-3 nie połączony
z siecią WiFi.
2. Uszkodzona antena modułu
3. Słaby sygnał z rutera WiFi w
miejscu instalacji falownika 

1. Sprawdzić czy poprawnie skonfigurowano 
moduł LSW-3 z lokalną siecią WiFi
2. Sprawdzić czy są ślady uszkodzeń 
mechanicznych na antenie modułu.
3. Przybliżyć ruter WiFi do falownika lub 
wzmocnić sygnał WiFi
4. Nacisnąć przez 10 sekund przycisk „Reset”
na module w celu restartowania modułu i 
połączenia sieciowego

pulsujące
1s

światło 
ciągłe

pulsujące
1s

Połączenie między modułem i 
falownikiem poprawne. Brak 
komunikacji pomiędzy 
modułem i zdalnym serwerem

1. Brak połączenia rutera WiFi 
z internetem
2. Konto modułu LSW-3 na 
zdalnym serwerze jest w 
trakcie modyfikacji
3. Ograniczenia w sieci 
internet, brak możliwości 
nawiązania komunikacji z 
serwerem zdalnym

1. Sprawdzić połączenie rutera WiFi do 
internetu
2. Sprawdzić czy w ustawianiach rutera są 
ograniczenia łączenia z serwerami zdalnymi
3. Zgłoś problem wysyłając wiadomość z 
opisem na: falowniki@lcpoland.com

brak brak brak Brak zasilania 1. Brak połączenia pomiędzy 
modułem i falownikiem
2. Brak zasilania w falowniku
3. Uszkodzony moduł

1. Sprawdzić połączenie falownika i modułu. 
Odinstalować i zainstalować ponownie 
moduł. 
2. Sprawdzić parametry Ac na wyjjściu 
falownika
3.  Zgłoś problem wysyłając wiadomość z 
opisem na: falowniki@lcpoland.com

Pulsujące
0,1s

dowolny dowolny Wskazanie stanu sieci 
SMARTLINK

Brak uszkodzeń 1. Automatyczne wyjście ze stanu 
sprawdzania sieci po max. 5 min
2. Przycisnąć przycisk „Reset” na 5s w celu 
restartowania modułu
3. Przycisnąć przycisk „Reset” na 10s w celu 
przywrócenia ustawień fabrycznych

dowolny dowolny Pulsujące
0,1s

Przywrócenie ustawień 
fabrycznych

Brak uszkodzeń 1. Automatyczne wyjście ze stanu 
przywracania ustawień fabrycznych po max. 
1 minucie.
2. Przycisnąć przycisk „Reset” na 5s w celu 
restartowania modułu
3. Przycisnąć przycisk „Reset” na 10s w celu 
przywrócenia ustawień fabrycznych

1.3 Sposób użycia oraz funkcje przycisku „Reset” 

Naciśnięcie przycisku „RESET” Funkcja Stan sygnalizacji kontrolek NET,COM,READY

Krótki nacisk 1 s Sprawdzenie szybkości połączenia sieciowego Wskaźnik NET pulsuje z częstotliwością 0,1s

Dłuższy nacisk 5s Restart modułu komunikacyjnego Wszystkie wskaźniki nagle wygaszone

Długi nacisk 10s Przywrócenie ustawień fabrycznych 1.Wszystkie wskaźniki nagle wygaszone
2.Wskaźnik READY pulsuje z częstotliwością 
0,1s



2 Instrukcja instalacji i konfiguracji programu SolarMan.

2.1 Pobierz i zainstaluj aplikację na Twojego smartfona:

- dla smartfonów  z systemem iOS znajdź aplikację SOLARMAN w Apple Store
- dla smartfonów  z systemem Android znajdź aplikację SOLARMAN w Google Play

2.2. Zarejestruj się.

Otwórz zainstalowaną aplikację SOLARMAN i wybierz [Register]. Do rejestracji możesz 
użyć Twojego adresu e'mail, następnie wprowadź w miejscu [Password] swoje hasło do 
aplikacji, zaakceptuj warunki użycia aplikacji i wybierz [Register]. Po udanej rejestracji, 
przy następnym logowaniu, będziesz mógł skorzystać z przycisku [Login]. 

3.  Wprowadź Twoją elektrownię

3.1 Wybierz [+] i następnie wybierz [Create Plant]. Teraz zeskanuj numer seryjny z 
komunikatora Wi-Fi znajdującego się na falowniku wybierając [Turn On]  lub wprowadź go 
ręcznie wybierając [Enter Code]. Obydwie ikony znajdują się w dolnej części ekranu.



3.2 Wprowadź dane o Twojej elektrowni
(1) Potwierdź lokalizację Twojej elektrowni: funkcja lokalizacji GPS wprowadzi lokalizację 
automatycznie, jeśli chcesz zmienić dane o lokalizacji elektrowni kliknij ikonę  [Map] i 
ręcznie wprowadź adres w wierszu „b”
(2) Wybierz typ Twojej elektrowni
(3) Wybierz rodzaj sieci energetycznej
(4) Wpisz moc Twojej elektrowni

Wybierz [Done]

3.3 Wprowadź nazwę elektrowni, np. imię  i nazwisko, miasto, moc elektrowni. 
Wprowadzenie numeru telefonu nie jest wymagane. Następnie wybierz [Done]

 



3.4 Dane Twojej elektrowni zostały wprowadzone.  Teraz możesz ją zobaczyć na stronie 
startowej.

4. Konfiguracja połączenia Wi-Fi
Wybierz Twoją elektrownię, kliknij opcję [Device], kliknij [Connect Again], wybierz Twoje 
urządzenie ( ruter WiFi) i kliknij [Done]



4.1 Konfiguracja dla smartfonów z systemem Android.
(1) Aplikacja SOLARMAN powinna automatycznie znaleźć Twoją sieć WiFi, aby 
kontynuować proces konfiguracji wprowadź hasło Twojej sieci WiFi w polu [Enter WiFi 
password] . Jeśli sieć nie została wykryta automatycznie, wybierz [Switch Network] i 
ręcznie wprowadź ID sieci WiFi. Kliknij [Confirm]

(2) Konfiguracja rozpocznie się automatycznie po połączeniu z siecią WiFi.

(3) Konfiguracja zazwyczaj zajmuje 3-5 minut. Po zakończeniu możesz potwierdzić 
konfigurację klikając [Got it] lub wybrać [Device+] w celu dodania kolejnego urządzenia.



4.2 Konfiguracja na smartfonach z systemem iOS.
(1) Aplikacja SOLARMAN powinna automatycznie znaleźć Twoją sieć WiFi, aby 
kontynuować proces konfiguracji wprowadź hasło Twojej sieci WiFi w polu [Enter WiFi 
password] . Jeśli sieć nie została wykryta automatycznie, wybierz [switch network] i 
ręcznie wprowadź ID sieci WiFi. Kliknij [Confirm]

(2) Otwórz [Ustawienia sieci] w Twoim smartfonie, wybierz sieć modułu komunikacyjnego 
AP_XXXXXX(SN) zainstalowanego w falowniku. Następnie wróć do aplikacji SOLARMAN,
moduł komunikacyjny rozpocznie automatyczną konfigurację.



Uwaga: Jeżeli na liście dostępnych sieci WiFi nie ma sieci AP_XXXXX(SN) sprawdź czy  
odległość między ruterem domowej sieci WiFi i urządzeniem komunikacyjnym WiFi w 
falowniku jest mniejsza niż 10 metrów. Jeśli jest większa to połączenie i konfiguracja mogą
być utrudnione. Jeśli odległość jest mniejsza, to powtórz jeszcze raz poprzednie 
czynności, jeżeli w dalszym ciągu nie ma na liście sieci AP_XXXXX(SN) sprawdź w 
instrukcji obsługi modułu komunikacyjnego jak rozwiązać ten problem. 
Jeśli pomimo podjętych czynności dalej nie można skonfigurować modułu 
komunikacyjnego, wyślij informację z opisem problemu na adres falowniki@lcpoland.com. 

(3) Konfiguracja zazwyczaj zajmuje 3-5 minut. Po zakończeniu możesz potwierdzić 
konfigurację klikając [Got it] lub wybrać [Device+] w celu dodania kolejnego urządzenia.

5. Rozwiązywanie problemów z konfiguracją

Jeżeli konfiguracja nie powiodła się, mogły wystąpić następujące problemy:
1. Hasło rutera domowej sieci WiFi jest błędne. Wybierz [Retry] i wprowadź poprawne 
hasło.
2. Sygnał domowej sieci WiFi jest za słaby, oznacza to że ruter jest za daleko od modułu 
komunikacyjnego falownika. Przenieść ruter bliżej falownika lub użyj urządzenia do 
wzmocnienia sygnału.
3. Konfiguracja została rozpoczęta zanim moduł komunikacyjny zakończył proces łączenia
z siecią WiFi. Odczekaj kilka sekund, połącz moduł komunikacyjny z siecią WiFi i 
rozpocznij ponownie konfigurację.

W przypadku dalszych problemów z konfiguracją, zanim przystąpisz do ponownej 
konfiguracji:
1. Wymień ruter domowej sieci WiFi lub sprawdź czy w jego ustawieniach nie ma blokady 
łączenia innych urządzeń z siecią WiFi (np. filtrowanie adresów MAC)
2. Sprawdź hasło WiFi
3. Sprawdź ID rutera
4. Sprawdź ID modułu komunikacyjnego falownika.
5. Jeśli używasz rutera firmowego lub korporacyjnego sprawdź czy są w nich 
wprowadzone ograniczenia łączność WiFi.

mailto:falowniki@lcpoland.com

