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PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Tato příručka je chráněna autorským právem společnosti Alpha ESS Co., Ltd. se všemi právy 

vyhrazenými. Návod řádně uschovejte a používejte jej v přísném souladu se všemi 

bezpečnostními a provozními pokyny v tomto návodu. Než si přečtete návod, nepoužívejte 

výrobek.



OBSAH 2

OBSAH

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH................................................................ ...................................1

OBSAH ................................................. ...................................................... ...........2

1. Uvítací stránka ............................................................ ...................................................... ..4

2. Přihlašovací rozhraní ................................................ ...................................................... .5

2.1.Přihlášení................................................................ ...................................................... ...........5

2.2.Registrace ................................................ ...................................................... ......6

2.2.1. Vyberte roli a nastavte heslo................................................................ ......................................6

2.2.2. Registrační informace koncového uživatele ................................................ .................................................7

2.2.3. Snímání................................................. ...................................................... ......................................8

2.3. Zapomenuté heslo ................................................ ............................................. 9

2.4. Konfigurace WiFi ................................................ ...................................11

2.4.1. Kroky konfigurace................................................................ ...................................................... ...............11

2.4.2. Provozní informace a systémové informace ................................................ .................14

3. Domovská stránka ................................................... ...................................................... ......16

3.1.Můj systém ...................................................... ...................................................... 16

3.2. Statistický diagram ................................................. ...................................17

3.3. Výkonový diagram ................................................. ............................................. 18

3.4.Ziskový diagram ...................................................... ............................................. 19

4. Funkce ................................................... ...................................................... .........20

4.1.Nastavení funkcí ................................................ ......................................21

4.1.1. Nastavení nabíjení/vybíjení ................................................ ...................................................... .22

4.1.2. Záložní schránka ................................................ ...................................................... ...............................23

4.1.3. Nastavení kontaktu AUX ................................................ ...................................................... ............23

4.1.4. Nastavení nabíječky EV ...................................................... ...................................................... ...............27

4.1.5. Stanovení cen elektřiny ................................................ ...................................................... ........28

4.1.6. Ovládání generátoru ................................................ ...................................................... .................29



OBSAH 3

5. Já ................................................ ...................................................... ......................30

5.1. Zpráva ................................................ ...................................................... ...30

5.2.Osobní nastavení ................................................. ...................................... 30

5.3. Zpětná vazba ................................................ ...................................................... ..32

5.3.1. Seznam zpětné vazby................................................................ ...................................................... .............................32

5.3.2. Zpětná vazba ................................................. ...................................................... ...................................33

5.4.Centrum dokumentů................................................................ ...................................... 34

5.5. Nastavení ................................................ ...................................................... ....34

5.5.1. Účet a zabezpečení ................................................. ...................................................... ............34

5.5.2. Vymazání mezipaměti ................................................ ...................................................... ......................35

5.5.3. Zvolte jazyk ................................................ ...................................................... ......................36

5.6.Systémový seznam............................................................ ...................................................... .36

5.7.O aplikaci ................................................. ...................................................... 36

5.8.O AlphaESS ............................................................ ...................................... 38



Uvítací stránka 4

1. Úvodní stránka

Kliknutím na „Registrovat“ přejdete do registračního rozhraní

Kliknutím na „Přihlásit“ přejdete do přihlašovacího rozhraní
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2. Přihlašovací rozhraní

2.1. Přihlásit se

Zadejte své uživatelské jméno a heslo a kliknutím na „OK“ přejděte na domovskou stránku. Pokud se 

přihlášení nezdaří, zobrazí se výzva.

Uživatelé, kteří se nezaregistrovali, musí nejprve kliknout na „Registrovat“ a zaregistrovat se, viz část 2.2.

Klikněte na „Zapamatovat si mě“ a vaše heslo bude uloženo.

Pokud jste zapomněli své heslo, budete muset kliknout na „Zapomenuté heslo“ pro 
resetování hesla, viz část 2.3.

Klikněte na "WiFi Configuration" pro konfiguraci směrování zařízení, viz část 2.4.

Kliknutím na „Přihlásit se jako host“ zobrazíte základní funkce aplikace s demo účtem.
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2.2. Registrovat

2.2.1. Vyberte Role a Nastavte své heslo

Existují dva typy účtů: Účet koncového uživatele a Účet instalačního programu. Vyberte si 

prosím podle své situace.

Kliknutím na „klikněte sem, pokud jste hostem“ zobrazíte základní funkce aplikace s 

demo účtem.

Musíte zadat platnou e-mailovou adresu a nastavit heslo. Upozorňujeme, že pokud vaše e-

mailová adresa není k dispozici, nemůžete dokončit registraci.

Před dalším krokem si přečtěte „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Smluvní podmínky“.

Kliknutím na „Další“ přejdete do registračního rozhraní.

Pokud již máte účet, můžete se přímo přihlásit kliknutím na „Přihlásit“.
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2.2.2. Registrační informace koncového uživatele

Když zadáte své SN, bude automaticky identifikován čas instalace. Pokud ne, budete 
muset ručně zadat čas instalace vašeho zařízení. Můžete také naskenovat kód a 
získat sériové číslo produktu, viz část 2.2.3.

Když kliknete na "OK", systém zkontroluje, zda je kód správný. Pokud ne, registrace 
nebude úspěšná.

Kontaktní číslo je volitelné a všechny ostatní jsou povinné.

Můžete si vybrat, zda chcete přijímat automatické aktualizace firmwaru nebo ne.

Po vyplnění všech údajů klikněte na „OK“ a na vaši e-mailovou adresu bude zaslán 

aktivační e-mail. Mezitím se také zobrazí zpráva, která vám připomene, že musíte přejít 

na svou e-mailovou adresu a aktivovat svůj účet.

E-mail, který jste obdrželi, jak je uvedeno níže. Klikněte na aktivační odkaz a bude to znamenat 

úspěšnou aktivaci účtu a automaticky vás přesměruje na přihlašovací stránku.
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Poté bude na vaši e-mailovou adresu zaslán e-mail o úspěšné registraci

2.2.3. Snímání

SN můžete identifikovat naskenováním kódu.
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Kliknutím na „Klepnutím zapněte světlo“ v poli skenování zapněte svítilnu v telefonu.

Pokud si nejste jisti, kde je SN, klikněte prosím na "Kde je čárový kód SN / QR kód?" 

abyste viděli pokyny.

2.3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na přihlašovací stránce na „Zapomenuté heslo“.

.

Poté musíte zadat svou e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci účtu. Poté 

klikněte na „Odeslat ověřovací kód“ a kód bude odeslán do vaší e-mailové schránky.
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Po dokončení ověření můžete zadat nové heslo. Poté klikněte na „odeslat“. Po 
dokončení vás systém automaticky přesměruje na přihlašovací stránku.
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2.4. Konfigurace WiFi

Po instalaci systému vám instalátor pomůže s konfigurací WIFI. Pokud dojde v 
budoucnu k odpojení WIFI modulu a routeru (z důvodu změny názvu routeru, změny 
hesla, výměny routeru atd.), může koncový uživatel použít APP ke konfiguraci WiFi. 
AlphaCloud APP podporuje konfiguraci WiFi systému, zobrazení informací o provozu 
systému a informací o konfiguraci systému.

2.4.1. Kroky konfigurace

1. Nejprve se objeví čtyři průvodní obrázky, které vás mohou naučit, jak nakonfigurovat WiFi 

před konfigurací. Kliknutím na „Já vím, přejít na konfiguraci“ přeskočíte pokyny.
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2. Krok 1: Ujistěte se, že kontrolka napájení na WiFi modulu stále svítí a váš telefon je 
připojen k hotspotu s názvem SN čísla.

a) Klikněte na 'Další', pokud telefon není připojen k hotspotu modulu WiFi, ve spodní 
části se zobrazí upozornění s žádostí o přepnutí telefonu na WiFi. Kliknutím na 
oznámení přejdete na seznam systémových WiFi, poté na zařízení najděte WiFi se 
stejným názvem jako číslo SN a připojte jej, výchozí heslo je 12345678. Poté se vraťte 
do APP a klikněte na ' Další'.
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3. Krok 2: Vyberte WiFi zařízení, zadejte heslo. Poté se na stránce zobrazí „konfigurace, 

čekejte prosím“. Po zobrazení úspěšné konfigurace klikněte na „další“ ; pokud 

používáte systém pro připojení mobilního telefonu přímo, klikněte na „Přeskočit“.

4. Krok 3: Po úspěšné konfiguraci budete moci zkontrolovat základní systémové 

parametry nastavené během instalace.
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2.4.2. Provozní informace a systémové informace

1. Provozní informace: Základní informace o provozu systému

2. Informace o systému: Zobrazí informace o konfiguraci systému a nastavení 

základních parametrů.
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3. Poté kliknutím na „OK“ přejděte na přihlašovací stránku. Pokud nejste připojeni k 

dostupnému WiFi signálu, APP vám navrhne připojení ručně.
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3. Domovská stránka

Souhrn informací o systému na domovské stránce (jak je uvedeno níže).

To zahrnuje SN, kapacitu FV, provozní stav systému (nabíjení, vybíjení, 
nezobrazování znamená nefunkční), SOC baterie, výnos a částku investovanou do 
současného systému.

Klikněte na "..." v pravém horním rohu nebo klikněte na SN, můžete zkontrolovat SN 

jiných systémů

Na této stránce jsou 4 hlavní moduly a kliknutím na čtyři libovolný modul získáte 
přístup k odpovídajícím informacím.

PV Power: Výroba energie z FV

Stav zařízení: Vybíjení/Nabíjení/Není online

SOC: procento zbývající energie v systému ukládání energie

Celkový příjem: celkový příjem systému od začátku instalace

Celková investice: celková investice do systému od začátku instalace

Při prvním vstupu na tuto stránku se zobrazí pokyny (přepínáním mezi různými moduly můžete 

přepínat přejetím doleva a doprava).
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3.1. Můj systém

Kliknutím na tlačítko domu v levém horním rohu se vrátíte na domovskou stránku.

Baterie 1668,9W: Nabíjení nebo vybíjení do nebo z baterie v reálném čase.

PV 1904W: generace PV

Grid 5795W: Výkon ze sítě v reálném čase

Zatížení 9367,9 W: Spotřeba zatížení v reálném čase

Nabíječka EV (nezobrazí se na obrázku, pokud není nainstalována nabíječka EV) 0W: 

Spotřeba nabíječky EV v reálném čase

Baterie SOC: 100,0 %

Poměr vlastní spotřeby: (celková výroba FV energie - Celkový napájecí výkon do sítě)/ Celková 

výroba FV elektřiny) 45,2 %.

Poměr soběstačnosti: (celková spotřeba zátěže - celková spotřeba sítě)/ celková 

spotřeba zátěže. 81,6 %

FV generace: 35,7 kWh

Spotřeba sítě: 3,6kWh

Napájení do sítě: 15,9 kWh
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Spotřeba zátěže: 19,8 kWh

Snížení emisí oxidu uhličitého (CO2): 30,7 kg

Vysazené stromy: Údaje o snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a jejich ekvivalent k 
počtu vysazených stromů: 6.11

3.2. Statistický diagram

Statistický diagram ukazuje celkové procento vlastní spotřeby a soběstačnosti 
systému. Data můžete filtrovat podle dne, měsíce, roku pro kontrolu statistického 
diagramu výroby FV energie, spotřeby zátěže, spotřeby nabíjení EV, spotřeby sítě a 
napájecí energie v různém časovém období od zahájení instalace.
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3.3. Výkonový diagram

Výkonový diagram ukazuje povětrnostní podmínky a údaje o výkonu na další 
dny v aktuálním umístění systému.

Kliknutím na tlačítko data uprostřed přepnete a zkontrolujete výkonový diagram rozdílových 

dat.

Kliknutím na ikonu různých dat pod grafem skryjete ikonu reprezentující data.

Kliknutím na pravý horní roh nebo přepínačem SN zkontrolujete data grafu na šířku, jak je 

uvedeno níže:

Ve spodní části schématu napájení je několik ikon.
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Baterie SOC, generace FV, spotřeba zátěže, spotřeba nabíječky EV, spotřeba sítě a 
napájení do sítě. Pokud je zařízení v expedičním režimu, bude zde tlačítko VPP a 
kliknutím na toto tlačítko se zobrazí příslušná maska   označující časové období, 
které je odesíláno.

3.4. Diagram zisku

Stránka diagramu zisku zobrazuje celkové tržby systému za vlastní spotřebu, přesun 
zátěže a napájení, které lze filtrovat podle dne, měsíce a roku od zahájení instalace.

Kliknutím v pravém horním rohu přepnete zařízení a nastavíte tarify elektřiny. Viz 
část 4.1.6.
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4. Funkce

4.1. Nastavení funkcí

Pokud existuje více než jeden systém, můžete systémy přepínat kliknutím na „...“ nebo SN v 

pravém horním rohu. Pokud existuje pouze jeden systém, přepínací tlačítko „...“ nebo SN se 

nezobrazí.

Obsah, který lze nastavit, závisí na různých modelech systému.

1. Nastavení nabíjení/vybíjení.

2. Záložní schránka.

3. Nastavení AUX.

4. Nastavení nabíječky EV

5. Další nastavení

6. Stanovení cen elektřiny

7. Řízení generátoru
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4.1.1. Nastavení nabíjení/vybíjení

Hlavní funkcí nastavení nabíjení/vybíjení je nastavení doby nabíjení a vybíjení 
systémů připojených k síti.

Pokud zapnete 'Enable Grid Charging Battery' a je nastavena doba nabíjení, 
znamená to, že během doby nastavení se baterie budou nabíjet automaticky a nelze 
je vybít. Nabíjecí výkon bude nejprve z FV energie. Pokud FV výkon nestačí, nabíjecí 
výkon bude ze sítě. Mimo tuto dobu bude systém v režimu vlastní spotřeby.

Během nastavené doby se baterie přestane nabíjet, dokud SOC nedosáhne nastavené 

hodnoty.

Pokud zapnete funkci „Battery Discharge Time Control“ a je nastavena doba vybíjení, 
znamená to, že pouze během nastavené doby se baterie mohou vybíjet pouze do 
zátěže, ale ne do sítě. FV energie bude napájet zátěže jako první a přebytek nabije 
baterii. Mimo tuto dobu lze baterii pouze nabíjet, ale nelze ji vybíjet.

Baterie se přestane vybíjet, dokud SOC nedosáhne nastavené SOC.
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4.1.2. Záložní schránka

Stránka Backup Box slouží k nastavení priority každého zátěžového okruhu, pokud je použit záložní box.

4.1.3. Nastavení AUX kontaktu

Funkce AUX kontakt je aktuálně dostupná pouze pro systém SMILE.

1. Zvolte "AUX kontakt 1" nebo "AUX kontakt 2" v "Nastavení AUX kontaktu".
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2. Nastavte „enable“, pokud je funkce pro vybraný kanál dostupná.

4. 3.Nastavte režim ovládání.

Existují tři režimy: „ON“, „OFF“ a „Auto“.

a) Režim ovládání “ON”

Když je zvolen Control Mode ON, normálně otevřený kontakt bude sepnut během 

nastavené doby. Mimo časové období zůstane normálně otevřený kontakt otevřený. 

Pokud nenastavíte období, tato funkce nebude fungovat.

Pokud se tato dvě období překrývají, bude aktivní pouze první období. V tomto režimu bude 

probíhat normální logika vlastní spotřeby.

b) Režim ovládání “OFF”

Když je zvolen režim ovládání OFF, normálně sepnutý kontakt se otevře během 

nastavené doby. Mimo časové období zůstane normálně sepnutý kontakt sepnutý. 

Pokud nenastavíte období, tato funkce nebude fungovat.
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Pokud se tato dvě období překrývají, bude aktivní pouze první období. V tomto režimu bude 

probíhat normální logika vlastní spotřeby.

c) Režim ovládání „Auto“

Když je zvolen režim ovládání AUTO, normálně otevřený a normálně zavřený kontakt bude 

spuštěn podle níže uvedeného nastavení.

Když je režim UPS zapnutý, není možné nastavit žádné hodnoty.

Když je UPS vypnutá, můžete nastavit práh SOC, podmínky zapnutí a vypnutí sítě, 
dobu čekání, dobu trvání a dobu pauzy.

V automatickém režimu nefunguje funkce řízení periody a je třeba nastavit 
následující další specifikace:

A. Nastavte sochu SOC. K dispozici jsou tři režimy:

1.“≥”znamená, když SOC≥daná hodnota funguje.

2."≤”znamená, když SOC≤daná hodnota funguje.

3. “Disable” znamená, že ovládání pomocného kontaktu nesouvisí s hodnotou SOC.

b. Nastavení rozsahu přebytečné energie znamená rozsah napájecího výkonu.

Nastavte hodnoty napájecího výkonu, viz obrázek níže. Když je napájecí výkon > daná 

hodnota, sepne se pomocný kontakt.

Když napájecí výkon < daná hodnota, Aux kontakt se vypne (nebo se vrátí do výchozí 
situace).
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C. Nastavte zpoždění, trvání a čas pauzy, abyste zabránili příliš častému zapínání a vypínání.

1. Doba zpoždění se týká činnosti otevření/zavření po nastavené době zpoždění.

2. Doba trvání se vztahuje k zákazu odpojení během nastavené doby trvání po 
sepnutí pomocného kontaktu.

3. Doba pauzy se vztahuje k zákazu sepnutí během nastavené doby pauzy po 
odpojení pomocného kontaktu.
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4.1.4. Nastavení nabíječky EV

Zde můžete vidět online stav EV-nabíječky a na dálku spustit a zastavit zařízení.

Klepnutím na tlačítko nastavení v pravém horním rohu otevřete stránku nastavení.

Nastavení proudu v domácnosti: Nastavte proud ze sítě do domu

4 Režim nabíjení: „Pomalé nabíjení“, „Všeobecné nabíjení“, „Rychlé nabíjení“ a „Max. nabíjení 

energie“.

EV-Charger SN: SN vaší nainstalované EV-nabíječky
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Nahoře jsou systémová nastavení EV-Charger, kde můžete nastavit prioritu EV-
Charger a také dobu nabíjení.

4.1.5. Nastavení cen elektřiny

Nastavení cen elektřiny: Můžete nastavit celkovou výši investice, měny, FIT cenu a 7 
cen a časových období.
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4.1.6. Ovládání generátoru

Můžete kliknout na "?" na obrazovce zobrazíte vysvětlení nastavení.

Nastavení jmenovitého výkonu a frekvence dieselového generátoru není ovlivněno 

stavem generátoru a tyto parametry můžete nastavit, i když je možnost nafty vypnutá.

Nastavení regulačního režimu a výstupního režimu lze provádět pouze při zapnutém 
doplňku generátoru.

1. V režimu ovládání můžete nastavit ovládání SOC, časové ovládání nebo ruční ovládání

2. Ve výstupním režimu můžete nastavit režim nabíjení baterie nebo režim jmenovitého výkonu nafty.
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5. Já

5.1. Zpráva

Kliknutím na ikonu zvonku v pravém horním rohu získáte přístup ke všem oznámením, která vám 

platforma posílá.

Můžete přejetím prstem doleva zprávu smazat, nebo kliknutím na zprávu přečíst podrobnosti
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5.2. Osobní nastavení

Na stránku osobních nastavení se dostanete kliknutím na svůj avatar, e-mail nebo účet.

Číslo účtu nelze změnit a všechny ostatní lze upravit.

Pokud potřebujete změnit svou e-mailovou adresu, klikněte na „E-mail“ a přímo 
zadejte svou novou e-mailovou adresu. Systém poté zašle ověřovací kód na vaši 
novou e-mailovou adresu. Po dokončení ověření vám systém zašle e-mail s 
informací, že změna byla úspěšně dokončena.

Pokud zapnete „Automatické aktualizace“, automaticky vzdáleně aktualizujeme váš systémový 

firmware na nejnovější verzi.

Pokud zapnete 'Vzdálené odeslání', umožníte jinému zařízení ovládat váš systém.



Mě 32

5.3. Zpětná vazba

5.3.1. Seznam zpětné vazby

Můžete si prohlédnout historický seznam stížností, které jste odeslali.



Mě 33

5.3.2. Zpětná vazba

Pokud ve výchozím nastavení vybrané SN nesouvisí s žádným účtem instalačního programu, obdržíte 

upomínku. Nejprve se obraťte na svého instalačního technika, aby přiřadil svůj účet k účtu instalačního 

technika

Jakmile vyplníte všechny požadované informace, klikněte na tlačítko „Uložit“ a odešlete stížnost, která bude 

poté odeslána týmu poprodejních služeb společnosti Alpha. V případě potřeby vás budeme kontaktovat 

prostřednictvím kontaktního čísla nebo e-mailu, který jste uvedli.



Mě 34

5.4. Centrum dokumentů

5.5. Nastavení

Na této stránce můžete nastavit Účet a zabezpečení, Vymazat mezipaměť a Jazyk

5.5.1. Účet a bezpečnost

Heslo si můžete změnit v Účet a zabezpečení. Po úspěšné změně budete 
automaticky přesměrováni na přihlašovací stránku.



Mě 35

5.5.2. Vymazání mezipaměti

Kliknutím na Vymazat mezipaměť vymažete některá data z mezipaměti v APP.



Mě 36

5.5.3. Zvolte jazyk

Můžete si vybrat jazyk APP, včetně: čínštiny, japonštiny, angličtiny, němčiny, italštiny, Automaticky 

(automaticky se řídí jazykem operačního systému vašeho telefonu).

5.6. Seznam systému

Kliknutím na seznam Systém můžete zobrazit data v pěti stavech. Kliknutím na SN se 

dostanete na domovskou stránku a zobrazíte informace o vybraném SN.

1. Stavový řádek systému (Vše/Normální/Ochrana/Chyba/Offline).

2. Klikněte na vyhledávací pole a zadejte SN, abyste našli systém, který chcete zkontrolovat.



Mě 37

5.7. O aplikaci

Můžete zobrazit verzi APP

Kliknutím na „Aktualizace verze“ zkontrolujte, zda existuje nějaká aktualizace.



Mě 38

5.8. O AlphaESS

Zde si můžete přečíst naše kontaktní informace a představení AlphaESS.



Alpha ESS Co., Ltd. Alpha ESS Suzhou Co., Ltd.
+ 86 513 806 068 91 

info@alpha-ess.com

www.alpha-ess.com

JiuHua Road 888, High-Tech Industrial Development 

Zone 226300 Nantong City, provincie Jiangsu

+ 86 512 6828 7609 

info@alpha-ess.com

www.alpha-ess.com

Budova 10-A, průmyslový park Canal Town, 99 

Taihu E Rd, okres Wuzhong, Suzhou 215000

Alpha ESS Europe GmbH Alpha ESS Australia Pty. Ltd.
+49 610 3459 1601 

europe@alpha-ess.de

www.alpha-ess.de

Paul-Ehrlich-Stra遝1a 63225 Langen

+ 61 1300 968 933 

australia@alpha-ess.com 

www.alpha-ess.com.au

Unit 1, 2 Ralph Street Alexandria NSW 2015

Alpha ESS Italy Srl Alpha ESS Korea Co., Ltd
+ 39 599 239 50

info@alpha-ess.it

www.alpha-ess.it

Via Loda, 17-41013 Castelfranco Emilia (MO)

+ 82 64 721 2004 

korea@alpha-ess.com

2F, 19-4, Nohyeong 11-gil, Jeju-si, Jeju-do, 

Korejská republika

Alpha ESS UK Co., Ltd Alpha ESS International Pte. Ltd.
uk@alpha-ess.com

Drake House, Long Street, Dursley, gl11 4hh

Singapore@alpha-ess.com

Blk 55 Ayer Rajah Crescent #01-01, Singapur 

139949

Alpha ESS USA, Inc.
USA@alpha-ess.com

638 S Ahwanee Ter Sunnyvale, Kalifornie, 

94085 Spojené státy americké


