
 JAK KORZYSTAĆ Z SMA ENERGY APP

Wskazówka: tak w prosty sposób  
zainstalujesz aplikację SMA Energy
Dzięki SMA Energy App możliwe jest zarządzanie, wizualizacja i optymalizacja 
przepływów energii – i, co oczywiste, inteligentne ładowanie samochodu 
elektrycznego. Ponad 700 000 użytkowników już dziś zarządza swoim 
prywatnym systemem energetycznym z wykorzystaniem naszej aplikacji SMA 
Energy App. Dzięki tym wskazówkom łatwo przejdziesz przez proces instalacji. 

Transformacja energetyczna w zasięgu ręki.
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Krok 1: Rejestracja na Sunny Portal

Aby korzystać z aplikacji SMA Energy App, wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja na Sunny Portal. Rejestracja umożliwia 
połączenie obu systemów. W aplikacji wyświetlają się dane 
zarejestrowane wcześniej w Sunny Portal. 

Dlatego należy upewnić się, że rejestracja na Sunny Portal 
przebiegła pomyślnie.

Rejestracja w Sunny Portal ennexOS pozwala na korzystanie 
z SMA Energy App w ograniczonym zakresie. Informacje na 
temat tego, który portal nadaje się do konkretnego zastosowa-
nia, znajdują się w ramce na końcu artykułu.

Tak wygląda proces rejestracji na Sunny Portal

Asystent konfiguracji prowadzi użytkownika przez cały proces 
rejestracji. Aby zarejestrować się na Sunny Portal, należy klik-
nąć przycisk „Dalej” znajdujący się w prawym dolnym rogu. 
Następnie pojawi się okno rejestracji do Sunny Portal. „Sunny 
Portal powered by ennexOS” jest niezbędny, jeśli chcesz 
korzystać z Data Manager.

Krok 2: Pobranie aplikacji SMA Energy App

Aplikacja SMA Energy App jest dostępna w App Store. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.

Krok 3: Logowanie

Z wykorzystaniem danych logowania do Sunny Portal można 
teraz zalogować się w aplikacji SMA Energy App.

Trzy kroki do optymalnego wykorzystania aplikacji

Mimo rejestracji na portalu nie możesz korzystać z aplikacji 
albo pojawia się komunikat o błędzie?

1. Logowanie nie powiodło się?

Sprawdź, czy za pomocą danych do logowania możliwe jest 
zalogowanie do Sunny Portal (strona internetowa).

Jeśli nie możesz się zalogować, wybierz opcję „Nie pamiętam 
hasła” i utwórz nowe hasło.

2. Logowanie powiodło się, ale (prawdopodobnie) dane 
przekazywane są z opóźnieniem?

Dane na temat Twojej instalacji fotowoltaicznej są przetwarza-
ne przez Sunny Portal, gdzie odbywa się ich przygotowanie. 
Następnie w aplikacji Energy App pojawia się wizualizacja 
danych. Dane mogą wyświetlać się z opóźnieniem. 

Pierwsza pomoc w przypadku błędów i usterek
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1. Wizualizacja przepływów energetycznych

• Wskazanie aktualnej produkcji i zużycia prądu ze słońca 
• Wizualizacja dziennego uzysku oraz wcześniejszych 

uzysków
• Przegląd informacji o poborze prądu resztkowego
• Informacje na temat stanu naładowania akumulatora (jeśli 

występuje)
• Wizualizacja śladu ekologicznego

2.  Zrównoważona organizacja systemu zasilania 
energią

• Wykorzystywanie aktualnych prognoz dotyczących 
produkcji prądu ze słońca

• Czerpanie korzyści z zaleceń z myślą o optymalnym 
wykorzystaniu energii

• Ograniczenie ilości energii pobieranej z sieci i zmniejszenie 
kosztów prądu

3. Inteligentne ładowanie samochodu elektrycznego

• Wygodne sterowanie procesami ładowania
• Czerpanie korzyści z trybów ładowania SMA EV Charger

1. Ładowanie oparte na prognozach: ustalanie celu 
ładowania – ładowanie przy minimalnych kosztach

2. Zoptymalizowane ładowanie: inteligentne ładowanie z 
wykorzystaniem samodzielnie wytworzonego prądu ze 
słońca

3. Szybkie ładowanie: wyjątkowo sprawne ładowanie 
dzięki funkcji boost (z tej funkcji można korzystać 
wyłącznie za pośrednictwem przełącznika obrotowego 
na SMA EV Charger).

Oto zalety aplikacji SMA Energy App

Przewodnik po świecie SMA
Sunny Portal zapewnia – przez cały czas i z 
dowolnego miejsca – przegląd najważniejszych 
danych dotyczących instalacji komercyjnych i 
prywatnych, wraz z wizualizacją  wartości i uzysków na 
potrzeby dalszych analiz i porównań. Można 
niezwłocznie reagować na zakłócenia czy 
nieprawidłowości. Monitoring instalacji jest możliwy za 
pośrednictwem Sunny Home Manager 2.0 albo SMA 
Cluster Controller.

Sunny Portal ennexOS to rozszerzenie Sunny Portal, 
przeznaczony do integracji sektorów i inteligentnego 
zarządzania energią. Za monitorowanie instalacji 
odpowiada Data Manager.

Po dołączeniu instalacji fotowoltaicznej do Sunny Portal 
najważniejsze dane dotyczące aktualnego stanu 
systemu (moc, zużycie, prognoza pogody itp.) 
widoczne są również w Sunny Places.  Dostępne 
instalacje można porównać z własnymi systemami. W 
drodze wymiany doświadczeń w ramach społeczności 
można odnaleźć wiele wskazówek i porad 
pozwalających na optymalizację własnych instalacji.
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