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Förord 

Detta arbete avslutar mina studier på högskoleprogrammet, Nät - och Kommunikationsteknik vid 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng och har utförts i samarbete med Umeå Energi AB. 

Mitt arbete med att hitta ett gemensamt protokoll för olika typer av växelriktare har varit roligt och 

spännande. Solenergi är en kraft vi i Sverige inte riktigt räknat med tidigare men vill vi kunna påverka 

framtiden och den miljö vi lever i måste vi tänka om. 

Författaren vill tacka sina handledare Lena Ahlgren och Pelle Holmström på Umeå Energi för 

möjligheten att lära sig så mycket nytt. Författaren till denna rapport vill också tacka sin handledare 

Nils Lundgren som bidragit med råd och stöd. 
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Sammanfattning 

Det finns en mängd olika tillverkare av solcellssystem idag och dessa säljer sina egna programvaror 

och övervakningsmöjligheter. När en produkt är ny och i sin linda kan det vara oklart vilken teknik 

som skall bli ledande och därför väljer ett företag att satsa brett och sprida sina risker. Samtidigt som 

det är en fördel blir påföljden ofta vissa kompabilitetsproblem. 

Genom att kartlägga Umeå Energis solcellsanläggningar, sammanställa olika växelriktares protokoll 

och kommunikationsvägar kan en gemensam standard urskiljas. Målet med denna rapport är att 

föreslå en lösning på loggning och datainsamling genom att hitta ett gemensamt protokoll eller 

plattform. 

Det kommunikationsprotokoll alla växelriktare i denna rapport kan använda sig av är Modbus RTU. 

Men för att bygga ett framtidssäkert kommunikationsnät rekommenderar författaren Modbus TCP. 

Abstract 

There are a variety of manufacturers of solar systems today and they all sell their own software and 

monitoring systems. When a product is new and in its infancy it may be unclear which technology will 

become conductive and therefore a company chooses to invest broadly and spread their risks. While 

that is an advantage in many ways it often sanctions compatibility problems. 

By surveying Umeå Energis photovoltaic systems, compiling various inverter protocols and ways of 

communication a common standard may be distinguished. The aim of this report is to propose a 

solution to the logging and data collection by finding a common protocol or platform. 

The communication protocol all inverters in this report can make use of is Modbus RTU. But to build 

a future-proof communication network the author recommends Modbus TCP. 
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Inledning 

Bakgrund 

Idag har Umeå Energi fyra olika typer av växelriktare installerade på sina anläggningar. 

Produktionsdata från växelriktarna samlas in från elmätare som mäter elproduktionen. 

Sammanställning av dessa data sker idag manuellt. Viss övervakning finns för anläggningarna på 

Ålidhem. Det är en funktion som Umeå Energi elnät har byggt själva. Övervakningen sker under 

perioden mars till oktober, när produktionen är som störst på anläggningarna. 

Bazefield 

Baze Technology är ett mjukvaruföretag. Systemen (programmen) som skapas används i branscher 

som till exempel förnyelsebar energi, offshore produktioner, marin verksamhet, labb och 

produktionsanläggningar. Baze Technology grundades 2007 och är en gren från företaget CARDIAC 

AS. Företaget har kontor i Porsgrunn (Norge) och Singapore, med försäljningspartners i 

Storbritannien, USA, Singapore, Brasilien, Vietnam och Korea. 

Baze Technologys kärnverksamhet är att utveckla IT system i realtid för globala produktionsföretag. 

Baze Technology levererar i dagsläget realtidsbaserade övervakningstjänster till företag baserat på 

nästan två decennier utveckling inom olja & gas, papper och massa, process och laboratorier 

industrin, se figur 1. (BazeTechnology, 16) 

Umeå Energi har redan ett samarbete med Baze Technology rörande de vindkraftverk som finns i 

Hörnefors, Holmsund och Robertsfors. Baze Technology har frågat Umeå Energi om de vill utveckla 

detta samarbete till att även innefatta tjänster för solkraft. 

 

Figur 1 Exempel på utformning av övervakning i Bazefield (BazeTechnology, 16) 
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Syfte 

Umeå Energi vill hitta en gemensam plattform eller ett program för att kunna samla information och 

lagra till en extern sida/tredjepartsprogram. Detta för att kunna övervaka växelriktare av olika 

märken och slippa sammanställa data manuellt. En gemensam plattform ger en bra översikt, samt 

möjlighet att fjärradministrera solcellsanläggningarna. Nedan syns en första modell av det tänkta 

systemet, se figur 2. 

 
Figur 2 Första utkast av systemet 
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Mål 

Det Umeå Energi vill ha hjälp med är att beskriva hur kommunikationen ser ut från växelriktarna. 

 Vilket protokoll eller plattform använder de olika växelriktarna? 

 Vilken signalstyrka eller räckvidd har signalen ut från växelriktaren? 

 Vilken utrustning krävs för att göra en gemensam loggning och insamling av data från de 

olika växelriktarna? 

Avgränsning 

Initialt hade Umeå Energi även en fråga kring kommunikation och laddboxar. Det var inte högst på 

prioriteringslistan utan en önskan ifall tid fanns. 

 Hur fungerar kommunikationen med en laddbox idag? 

 Vad används för plattform/loggning? 

Här behövs ingen insamling utan bara en kommunikation med laddboxen som förmedlar om den är 

t.ex. ledig. 

Ingen fördjupning alls har gjorts här. Det har räckt med att undersöka befintlig utrustning till 

solcellsanläggningarna. Totalt sett har Umeå Energi 9 olika typer av växelriktare och 5 typer av 

loggare. 

Umeå Energi har också en typ av växelriktare som är uppbyggd på ett mindre konventionellt sätt. 

Nämligen med lokala växelriktare under varje solcellspanel (SolarEdge). Då denna typ av anläggning 

inte är aktuell för kunder i nuläget har ingen fördjupning gjorts gällande detta märke. 

Metod 

Material till denna rapport har till stor del hämtats från tidigare dokumentation kring Umeå Energis 

installerade solcellsanläggningar. Ytterligare data kommer från tillverkarnas hemsidor, framförallt i 

form av en mängd datablad med information kring varje växelriktare. Verifiering av komponenter i 

växelriktare har därefter skett på plats. Denna information har sedan sammanställts och testats 

empiriskt. 
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Teori 
För att ett solcellssystem skall fungera korrekt krävs en mängd olika komponenter. Här följer en 

grundläggande beskrivning av de delar som behövs samt hur de verkar för att generera energi. 

Nätanslutet solcellssystem 

Genom att koppla samman flera solcellspaneler kan man få önskad toppeffekt på 

solcellsanläggningen. En rad med seriekopplade eller parallellkopplade paneler (moduler) kallas för 

sträng. Systemet består av önskat antal seriekopplade paneler i varje sträng och önskat antal 

parallellkopplade strängar. Hur modulerna kopplas samman beror på vilken arbetsspänning 

tillämpningen kräver. Vid parallellkoppling ökar systemströmmen, spänningen bestäms av den 

solpanel som har lägst spänning. Av den anledningen är det viktigt att solpaneler av samma 

nominella spänning parallellkopplas. Vid seriekoppling ökar systemspänningen, strömmen bestäms 

av den solpanel som har lägst ström. Därför är det viktigt att solpaneler i serie har samma nominella 

ström. För nätanslutna solcellsanläggningar är det växelriktarens inspänningsområde som 

bestämmer arbetsspänningen. 

Strängar parallellkopplas sedan i en kopplingslåda. Via kopplingslådan ansluts sedan en DC-brytare. 

Denna brytare har till uppgift att skilja växelriktaren från solcellspanelernas spänning för eventuellt 

underhåll på växelriktaren. Växelriktaren kopplas därefter in på byggnadens befintliga elcentral och 

en AC-brytare monteras bredvid växelriktaren. Denna brytare har till uppgift att skilja växelriktaren 

från nätet om det behövs underhåll på elnätet, se figur 3. (Energiforsk, 2016). 

 
Figur 3 Nätanslutet solcellssystem (Energiforsk, 2016) 
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Solinstrålningsmätare 

En solinstrålningsmätare är en slags referenspunkt till vad solens strålar borde generera 

energimässigt i solcellsanläggningen, den kan också mäta temperaturen i omgivningen. Den 

installeras direkt mot en logger och ger en möjlighet att kunna se försämringar i produktion från 

solcellsanläggningen. Skuggning och fel liksom löv eller snö samt gradvis försämring av moduler 

påverkar den totala prestanda och skall inte underskattas. Operatören av en solcellsanläggning kan 

upptäcka sådant i tid med hjälp av en solinstrålningsmätare. (Energiforsk, 2016) 

Växelriktare/Inverterare 

Växelriktaren omvandlar solcellsenergi till ”vanlig” energi som går att använda i hushållet. 

Likspänning från solpanelerna, DC omvandlas till växelspänning, AC som används i elnätet. 

Producerar en solcellsanläggning mer ström än det som förbrukas skickas överskottet ut till det 

vanliga elnätet. Nätägaren (elbolaget) installerar en ny elmätare (är gratis) så det går att mäta den el 

som går in i huset samt ett eventuellt överskott som skickas ut. I dagsläget ges ersättning för den el 

som inte förbrukas. Det är både elleverantören och staten som betalar ut pengarna. 

Växelriktaren känner också av spänningen som finns i elnätet och synkroniserar strömmen från 

solpanelerna så att dessa får rätt spänning och frekvens. Denna omvandling kan ske på i huvudsak 

två olika sätt. Genom en central växelriktare eller flera lokala. 

Centrala växelriktare: 

Solcellspaneler kopplas i en sträng som sedan kopplas till växelriktaren. Växelriktaren kan placeras 

ute eller inne. Utgången på växelriktaren kopplas samman med husets proppskåp, se figur 4. 

 Fördelar: Anläggning är på en skyddad plats. 

 Nackdelar: Skuggning kan minska produktiviteten från solpanelen och sänka effekten på 

anläggningen. En annan nackdel är att det kan bli svårt att expandera. 

 
Figur 4 System med en central växelriktare (Solcellsforum, 2016) 
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Lokala växelriktare: 

En liten växelriktare sitter bakom varje solpanel. Utgången på varje solpanel kopplas ihop och ansluts 

till proppskåpet där elen för solcellspanelerna kopplas ihop med den vanliga hushållselen, se figur 5. 

 Fördelar: Mindre känsligt för skugga på enskilda paneler, inget extrautrymme behövs för 

växelriktare. Lättare att expandera anläggningen. 

 Nackdelar: Tuffare miljö eftersom de är utomhus. Svårare att byta och/eller reparera. 

(Solcellsforum, 2016) 

 

Figur 5 System med lokala växelriktare (CORP, 2016) 

Solcellspaneler 

Solceller är oftast uppbyggda av tunna skivor med halvledarmaterial. Kisel är vanligt att använda. När 

solen lyser på en solcellspanel genereras elektrisk spänning (likström) mellan framsida och baksida på 

panelen. Varje enskild solcell ger låg spänning och därför seriekopplas alla solceller för att öka 

spänningen och därmed ge högre ström. (Nordic Solar Sweden AB, 2016) 

Polykristallina Paneler 

Polykristallina solceller innehåller många små kristaller. Har inkonsekvenser i färg, att jämföra med 

granit, de är spräckliga. Generellt sett har polykristallina celler lite lägre verkningsgrad än 

monokristallina moduler men verkningsgraden överlappar varandra. Kommersiella moduler ligger på 

mellan 14 till 17 % verkningsgrad. Denna typ av paneler dominerar marknaden, se figur 6. (Kovacs, 

2015) 

 
Figur 6 Spräcklig polykristallin solcellspanel (Eikenes, u.d.) 
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Monokristallina Paneler 

De monokristallina solcellerna har högre verkningsgrad än polykristallina eftersom dessa paneler är 

gjord av en enda stor ren kristall. Detta medför lite dyrare solcellspaneler. Modulverkningsgraderna 

ligger mellan 15 och dryga 20 %. Cellerna känns igen på de avskurna hörnen, se figur 7. (Kovacs, 

2015) 

 
Figur 7 Monokristallin solcellspanel (Transportation, u.d.) 

Tunnfilms Paneler 

Tunnfilmscellerna kan göras tunnare (300 mikrometer tjock) eftersom de innehåller material som kan 

absorbera ljuset på kortare sträcka. Det finns en mängd olika tekniker att bygga tunnfilmssolceller på 

och de går att bygga av flera olika ämnen och sammansättningar. Exempelvis CIGS (Koppar, Indium, 

Gallium och Selen), Amorft kisel, CdTe (Kadmium och Tellurium), CIS (Koppar, Indium, Selen). De olika 

sammansättningarna kan ge olika egenskaper, till exempel påverkas storleken på bandgapet. 

Utseendet för tunnfilmsolcellerna är svart med vagt urskiljbara ljusa ränder, se figur 8. 

Fördelar: Sammankoppling mellan cellerna görs samtidigt med beläggning, den tillverkas alltså direkt. 

Materialåtgången är låg och masstillverkning kan gå snabbare och blir därmed också billigare. 

Nackdelar: Verkningsgraden är lägre jämfört med kiselsolceller. (Energiforsk, 2016) 

 
Figur 8 Böjbar tunnfilmssolcell (Joel, 2014) 
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Modbus 

Modbus är ett varumärke som tillhör Modicon inc. (Schneider Electric grupp), som också är 

huvudansvarig och upprätthåller standarden. Modbus är ett meddelandeprotokoll som ligger i 

applikationslagret. Programmet låter enheter som är kopplade till olika bussar eller nätverk att 

kommunicera med varandra. I grunden är Modbus ett mycket enkelt protokoll och i och med detta 

har programmet blivit en standard när det gäller seriellt baserade meddelanden för kommunikation 

inom industrin. De portar som Modbus använder sig av är RS 232, RS 442 punkt till punkt eller RS 485 

punkt till multipunkt. Modbusenheter kommunicerar med hjälp av en master/slave modell. 

1999 skapades också möjligheten att skicka Modbus över IP-baserade nätverk, detta i datalänklagret. 

En enhet, master skickar ut förfrågningar till andra enheter, slavar. Beroende på vad som frågas efter 

så utförs detta. Det kan handla om att skicka tillbaka data eller att slå på eller av en funktion. 

I ett Modbus-baserat nätverk måste alla noder använda samma läge och seriella parametrar. 

Beroende på vilket ramverk som används (RTU eller TCP) så paketeras informationen olika och för att 

kunna tolka denna information måste sändare och mottagare vara överens, d.v.s. använda samma 

protokoll, se figur 9. (Hersent, 2016) 

 

Figur 9 Modbus kommunikationsvägar (modbus.org, 2016) 
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Modbus RTU 

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) innebär att Modbus-protokollet används ovanpå den seriella 

linjen med fysiska kontakter liksom RS 232 eller RS 485. Data skickas som en serie av ettor och nollor 

som kallas bitar. Varje bit sänds som en spänning. Nollor skickas som positiva spänningar och ettor 

som negativ. Bitarna sänds mycket snabbt. En typisk överföringshastighet är 9600 baud (bps). Varje 

byte skickas som en sträng av 8 binära tecken och ramas in med en start bit och en stopp bit, vilket 

gör varje byte 10 bitar. Modbus RTU sänder kontinuerligt och ramas in av stunder av tystnad på 

kommunikationslinjen. Dessa stunder av tystnad mäts och 3,5 tecken är reserverade för detta. När 

en lucka på 1,5 tecken upptäcks så rensas bufferten och ett nytt meddelande förbereds för sändning 

(se tabell 1 och 2 för mer detaljer kring ramformat och kommunikation med Modbus RTU). (Hersent, 

2016) (automaton, 2016) 

CRC står för cyklisk redundanskontroll. Det är två byte som läggs till i slutet av varje Modbus-

meddelande för feldetektering. Varje byte i meddelandet används för att beräkna CRC. Den 

mottagande enheten beräknar också CRC och jämför den med CRC från den sändande enheten. Tas 

en bit av meddelandet emot felaktigt blir CRC olika och meddelandet kastas, se figur 10. 

(simplymodbus, 2016) 
Tabell 1 Ramformat för Modbus RTU (Wikipedia, 2016) 

Modbus RTU frame format (primarily used on 8-bit asynchronous lines like EIA-485) 

Name: Length (bits) Function 

Start: 28 At least 3 1⁄2 character times of silence (mark condition) 

Address: 8 Station address 

Function: 8 Indicates the function code; e.g., read coils/holding registers 

Data: n × 8 Data + length will be filled depending on the message type 

CRC: 16 bits Cyclic redundancy check 

End: 28 At least 3 1⁄2 character times of silence between frames 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Terminal_Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/EIA-485
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
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Tabell 2 Kommunikationsfakta Modbus RTU (simplymodbus, 2016) 

Modbus-RTU FACTS 

Network Type: Simple Master/Slave communication system 

Topology: RS-232: peer-to-peer connection between Master and Slave 

RS-485: line topology with segments of up to 32 devices. Each segment 

shall be terminated at the Beginning and End. 

Installation: Shielded twisted pair cables. Line length depending on physical media and 

baudrate: 

Data Rate: User selectable; depending on physical media 

Max. Stations  1 Master and up to 246 Slaves 

Data: 0 - 252 Byte per telegram frame 

Network Features: Simple Master/Slave network for peer-to-peer (RS-232) or Multidrop (RS-

485) communication. 

User Organisation: Modbus-IDA user Group 

  

http://www.modbus.org/
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Modbus TCP 

Detta är en variant av Modbus som används för kommunikation över TCP/IP-nätverk (Ethernet). Port 

502 i nätverket måste vara öppen för anslutning i nätverket. Modbus TCP kräver inte en checksum 

(kontrollräkning) av data eftersom lägre skikt i protokollstacken redan gjort detta. Eftersom Modbus 

är ett anslutningsbaserat protokoll måste en anslutning upprättas innan data kan överföras med 

TCP/IP. Klienten (inte mastern eftersom detta är fråga om Modbus TCP) upprättare en förbindelse 

med servern (slave). Servern väntar sedan på en inkommande anslutning från klienten. När 

anslutningen upprättats svarar servern på klientens förfrågningar tills klienten avlutar överföringen. 

Tabell 3 Kommunikationsfakta Modbus TCP (simplymodbus, 2016). 

MODBUS-TCP FACTS 

Network Type: Ethernet-TCP/IP based simple Client/Server network 

Topology: Very flexible with star, tree or line structures. All topologies that can be 

implemented with standard Ethernet technology including switched 

networks are applicable. 

Installation: Standard 10, 100 or 1000 Mbit/s Ethernet technology based on copper 

cables, fibre-optics or wireless standards can be used. 

Speed: 10, 100, 1000 Mbit/s/s 

Max Stations: nearly unlimited 

Data:  Up to 1.500 Byte per Telegram frame. Total: nearly unlimited 

Network Features: Simple Client/Server network based on standard Ethernet technology and 

TCP/UDP/IP protocols in Layer 3-4. 

User Organisation: Modbus-IDA user Group 

Traditionellt är Modbusöverföringar stateless (varje begäran hanteras som en oberoende transaktion 

fråga/svar utan koppling till tidigare förfrågningar). Detta gör kommunikationen tålig mot störningar 

och det krävs inte mycket av servern eftersom information kring kommunikationspartner och/eller 

sessionsinformation inte behöver upprätthållas med flera olika klienter samtidigt. Programmerare 

däremot ville ha möjlighet att bibehålla en öppen kontakt (stateful). Modbus/TCP/IP hanterar båda 

dessa situationer. En anslutning känns lätt igen på protokollnivå, och en enda anslutning kan hantera 

flera oberoende transaktioner. Dessutom tillåter TCP/IP ett mycket stort antal samtidiga anslutningar 

på samma gång (se tabell 3 och 4 för mer detaljer kring ramformat och kommunikation med Modbus 

TCP). (RTAautomaton, 2016) 

  

http://www.modbus.org/
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Tabell 4 Ramformat för Modbus TCP (Wikipedia, 2016) 

Modbus TCP frame format (primarily used on Ethernet networks) 

Name: Length (bytes) Function 

Transaction identifier: 2 For synchronization between messages of server & 

client 

Protocol identifier: 2 Zero for Modbus/TCP 

Length field: 2 Number of remaining bytes in this frame 

Unit identifier: 1 Slave address (255 if not used) 

Function code: 1 Function codes as in other variants 

Data bytes: n Data as response or commands 

TCP och IP är två protokoll som används för att skicka och ta emot information över nätet. 

Tillsammans bildar dessa två det allmänt gällande transportprotokollet för internet. (Maria Kihl, 

2013) När Modbus-information skickas med dessa protokoll går data först till TCP där ytterligare 

information läggs till och sedan skickas informationen vidare till IP. IP paketerar datainformationen 

och skickar det sedan ut på nätet. En header på 7 bytes läggs till i början av meddelandet innan 

Modbus-information skickas över TCP/IP. Förenklat har denna header som uppgift att säkerställa att 

informationen som skickas och tas emot hanteras på rätt sätt eftersom ordning och längd kan 

variera, se figur 10. (simplymodbus, 2016) 

SlavID FCode Data CRC

Protocol ID LengthTransaction ID DataFcodeUnitID

Modbus RTU Meddelande

Modbus TCP/IP PDU

Modbus TCP/IP ADU

MBAP Header

 
Figur 10 Skillnad på Modbus TCP och Modbus RTU (simplymodbus, 2016) 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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Olika märken och typer av växelriktare som Umeå Energi använder 

 Sungrow  

 Fronius 

 SMA  

 SolarEdge 

Sungrow 

Sungrow 30000 TL 

Den största producenten av växelriktare i Kina är Sungrow. Dessa växelriktare har bra testresultat 

och är mycket lämpad för större produktion. Anläggningen på Ålidhem har en sammanlagd 

produktions max uteffekt på 84 kWp och är därmed en ganska stor anläggning. Att jämföra med det 

största solcellspaket som Umeå Energi erbjuder till kunder på 10,83 kWp. (Energi, 2016) 

Växelriktaren är trots detta lätt att få på plats utan extra lyfthjälp (väger 65 kg). Effekten på denna 

växelriktare är också mycket god. Den har vid tester fått hela 98,3% maximal uteffekt, se figur 11. 

(Sungrow, 2016) 

Sungrow har en logger till sitt eget märke, den heter SolarInfo Logger. Umeå Energi har dock valt att 

koppla en annan logger vid namn till Solar-Log 1200 till växelriktarna från Sungrow. 

 

Figur 11 Sungrow växelriktare på Ålidhem. 
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Sungrow 12000 TL  

Växelriktare i trefas som finns i varierande storlek SG12KTL har en maximal uteffekt på 13000W. En 

okomplicerad växelriktare utan några speciella funktioner. Inte särskilt modulär i sin utformning då 

endast ett WiFi-kit finns som tillägg till denna växelriktare, se figur 12. (Sungrow, 2016) 

 

Figur 12 Sungrow växelriktare i Vikingen. 

SolarEdge SE8K 

SolarEdges olika växelriktare kombinerar avancerad digital styrteknik med effektiv 

energiomvandlingsarkitektur för att på bästa tänkbara sätt ta tillvara solenergin. Genom att använda 

fast spänningsteknik ser växelriktaren till att alltid arbeta optimalt oavsett moduler i sträng eller 

miljöförhållanden. 

Växelriktaren har integrerad övervakning och data överförs till webben. På sidan för SolarEdge 

Monitoring går det att ta del av denna information för att upptäcka fel och se solproduktionen. 

Systemet är inte särskilt överskådligt och flexibelt men en grundläggande bild av produktion och 

eventuella fel på specifika moduler ges. 

Kommunikationstyper som SolarEdge använder: 

 Ethernet, LAN 

 RS485 anses (av SolarEdge själva enligt produktbladet) vara den vanligaste 

kommunikationstypen, används då flera SolarEdge produkter kopplas samman på samma 

bus i en master-slave konfiguration. RS485 kan också användas som interface till externa icke 

SolarEdge produkter liksom elmätare eller dataloggers. 

 ZigBee en form av trådlös kommunikation som använder 802.15.4 (SolarEdge, 2016) 
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Fronius  

Fronius Symo 

Denna växelriktare är mycket lämplig för system i varierande storlek. Växelriktaren är trefas och finns 

i storlekarna från 3,0- 20,0 kWp. Ur kommunikationssynpunkt är växelriktaren väl lämpad för en 

marknad där information och styrning sker över nätet. Både WLAN och Ethernet är 

standardgränssnitt och tredjepartskomponenter kan integreras med enkelhet, se figur 13.  

 

Figur 13 Fronius Symo växelriktare i Vikingen 

Fronius Galvo 

En växelriktare för små självkonsumtionssystem. Växelriktaren är av enfastyp och finns i storlek från 

1,5- 3,1 kWp. I växelriktaren sitter finns integrerad dataloggning och växelriktaren ansluts enkelt till 

internet via WLAN eller direkt mot Ethernet. Denna modelltyp kan också monteras utomhus, se figur 

14. 

 

Figur 14 Fronius Galvo på Ersboda, Fogen 
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SMA 

Denna linje av växelriktare passar både hemma hos privatpersoner och för större anläggningar. SMA 

Sunny Tripower är den vanligast förekommande växelriktaren Umeå Energi har i sitt samarbete med 

Bostaden på Ålidhem. 

 SMA Sunny Tripower 8000TL-10 2 st. 

 SMA Sunny Tripower 9000TL-20 3 st. 

 SMA Sunny Tripower 12000TL-10 2 st. 

 SMA Sunny Tripower 15000TL-10 6 st. 

 SMA Sunny Tripower 17000TL-10 6 st. 

Enligt tillverkarens hemsida skall de växelriktare som Umeå Energi har på sina anläggningar vara 

bestyckade med WebConnect kort. Detta är dock inte fallet utan alla växelriktare saknar detta kort 

förutom modell SMA Sunny Tripower 9000TL-20. Växelriktarna är av trefas och alla växelriktare har 

Bluetooth. Sunny Tripower finns i effektklasserna 5-17 kWp. Tabellen nedan visar i gult vilka modeller 

som kan bestyckas i efterhand med WebConnect kort, se tabell 5. 

Tabell 5 Växelriktare som kan ta emot speedwire webconnect som retro fit. (Sol Distribution, u.d.) 

Sunny Boy Sunny Tripower 

SB 2500TLST-21 STP 8000TL-10 

SB 3000TLST-21 STP 10000TL-10 

SB 3000TL-21 STP 12000TL-10 

SB 4000TL-21 STP 15000TL-10 

SB 5000TL-21 STP 15000TLEE-10 

 STP 17000TL-10 

 STP 20000TLEE-10 
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Logger  

Umeå Energi använder idag ett flertal olika loggare för att samla in data och mätvärden i de olika 

solcellssystemen. Varje tillverkare har sin egen specifika linje av loggare och tillhörande 

internetportal. För större anläggningar kräver tillverkaren av logger ofta en avgift för att få tjänsten 

visuellt framställd på nätet.  

Solar-Log 1200 

Solar-Log 1200 är kompatibel med alla existerande växelriktare. Det är möjligt att ansluta flera 

växelriktare från högst två tillverkare till en total anläggningseffekt på 100 kWp. Solar-Log kan styras 

från en dator med en webbläsare eller direkt via enhetens touch display. Solcellsanläggningens 

produktion visas grafiskt både på displayen och via webbläsare. Det går även att se anläggningens 

produktionsdata i en app. Genom att betala och nyttja tjänsten Solar -Log ™ WEB "Commercial 

Edition" kan anläggningen även fjärrstyras. (GmbH, 2016) 

SMA WebBox  

(nyligen avvecklad och tillverkas inte längre)  

Sunny WebBox (se figur 15) är den idealiska övervakning lösning för lite större solkraftverk. Den tar 

emot och lagrar aktuella mätvärden och överför data via RS485. Parametrar kan ändras på distans 

och uppmätta värden kan beskrivas, analyseras och hämtas via webben. All data från de anslutna 

enheterna lagras och, om så önskas, överförs det automatiskt överförs till Sunny Portal. Med tillvalet 

GSM-modem kan mätdata även sändas till Sunny Portal från avlägsna platser. (SMA , 2016) 

Egenskaper som Sunny WebBox har: (att jämföra med SMA Webconnect lite längre ned). 

 Upp till 50 enheter per Sunny WebBox/Solcellsanläggning. 

 RS485, kan ansluta till Sunny SensorBox (solinstrålningsmätare). 

 Klarar RCP, Flash, FTP och Modbus. 

 Utforma dina egna sidor på Sunny Portal. 

 Inte Plug-and-play, skruvanslutning och specifik pin-out för kabeldragning, jumprar måste 

placeras korrekt. 

 Manuell konfiguration krävs, viss nätverkskunskap behövs. 

 Kan endast kedjekopplas, (RS485).  

  



18 

Löpnummer (EL1618) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 
 

SMA WebBox med Bluetooth  

Denna logger kräver inga kablar, är enkel att konfigurera och mycket användarvänlig. WebBoxen tar 

emot och lagrar data samt mätvärden från växelriktaren och andra SMA enheter till exempel en 

solinstrålningsmätare. På figur 15 syns powerinjector som krävs för att driva solinstrålningsmätaren. 

SMA WebBox kan hantera upp till 50 enheter via Bluetooth inklusive SensorBox 

(solinstrålningsmätare). Denna logger fungerar väl när växelriktaren är nära och sitter i många av 

Umeå Energis system på Ålidhem. Har WebBoxen Bluetooth kan en solinstrålningsmätare drivas 

trådlöst med power injector Bluetooth. 

 

Figur 15 SMA WebBox på Ålidhem. 
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SMA webconnect 

Med SMA Webconnect/speedwire (se figur 15) kan dataöverföring ske direkt mellan Sunny Portal 

och växelriktare. För mindre anläggningar är denna lösning bra och enkel. Dataöverföringen går via 

en router med tillgång till Internet. Det går endast att registrera fyra växelriktare med Webconnect 

funktionen i ett gemensamt Sunny-portalsystem. Endast en av dessa växelriktare kan vara av typen 

Sunny Boy Smart Energy. Om systemet har mer än fyra växelriktare eller mer än en växelriktare av 

typen Sunny Boy Smart Energy, måste ytterligare ett Sunny-portalsystem skapas. (SMA , 2016) 

Egenskaper SMA Webconnect har: 

 Plug-and-play-installation, utan kabelanslutningar, precis som att ansluta en dator till en 

router/switch. 

 Automatisk konfiguration och installation, DHCP Portal Setup Assistant. 

 Automatiska produktuppdateringar, enhetens firmware är alltid aktuell. 

 Stjärn, ring eller kedjekopplade nätverkskonstruktioner är tillåtna, precis som i ett LAN. 

Flexibelt. 

 Övre gräns på fyra enheter per anläggning på Sunny Portal (riktar sig mot privata och små 

kommersiella solcellssystem). 

 Ingen RS485 eller Bluetooth-anslutning/integration, vilket innebär att ingen Sunny SensorBox 

(solinstrålningsmätare) kan anslutas (vid denna tidpunkt). 

 Inga anpassade sidor på Sunny Portal  

 Inget alternativ för trådlös anslutning till växelriktaren.  

 
Figur 16 Insticksmodul till SMA, speedwire/webconnect. (SMA , 2016) 
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Fronius datamanager 2.0 

Fronius Datamanager 2.0 (se figur 16 och 17) är länken mellan växelriktare och PC. Den är också 

länken direkt ut mot Ethernet. Växelriktare kan enkelt integreras i tredjepartssystem med hjälp av 

Fronius Datamanager 2.0. Här samlas uppgifter in och görs tillgängliga för bearbetning (t.ex. via 

Fronius Solar Web). Fronius Datamanager 2.0 är lätt att ansluta till växelriktaren enligt principen plug 

& play (behöver inte omstart mellan installation). Datamanager 2.0 finns tillgänglig som ett kort eller 

låda. All data från solsystemet matas ut via ett standardiserat Modbus RTU-SunSpec protokoll eller 

med Modbus TCP. Detta gör det också möjligt att styra växelriktaren av en tredjehandskomponent, 

Bazefield till exempel. 

Fronius SYMO och Fronius GALVO växelriktare har integrerat Modbus TCP/IP gränssnitt. Dessutom 

kan Fronius Datamanager, Fronius IG Plus, Fronius IG och Fronius CL växelriktare med Modbus förses 

med TCP/IP–gränssnitt. För att säkerställa ett smidigt datautbyte på nätet, är det viktigt att använda 

en lämplig internet-förbindelse: 

 För kablade internetlösningar, rekommenderar Fronius en nedladdningshastighet på minst 

512 kbit/s och en uppladdningshastighet på minst 256 kbit/s. 

 För lösningar med mobila Internettjänster, rekommenderar Fronius en minimisändnings 

standard 3G med tillförlitlig signalstyrka. (Fronius, 2016) 

 
Figur 17 Portar på Fronius datamanager 2.0 

 

Figur 18 Fronius datamanager 2.0 (Fronius, 2016) 
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Resultat  

Det programspråk som finns gemensamt för alla växelriktare är Modbus RTU. Men för att få en mer 

flexibel och framtidssäker lösning vid kommunikation mellan växelriktare och internet 

rekommenderas Modbus TCP. Med kommunikationsprotokollet Modbus TCP byggs nätverket enkelt 

in i samma nätverksstruktur som Ethernet och möjligheterna att bygga en fungerande 

kommunikationsstruktur blir enkel. Har alla växelriktare samma typ av protokoll (Modbus TCP) och är 

direkt uppkopplade mot internet via en switch i stället för att ta vägen förbi en loggare kommer 

informationen vara lätt att samla in för en tredjepartsaktör. Varje växelriktare har då ett IP nummer 

som direkt kan ses på nätet och alla växelriktare använder samma protokoll, se bilaga B. 

Förteckning av växelriktare, kommunikationsprotokoll och portar presenteras i bilaga C. 

Webloggare och dess protokoll samt kommunikationsportar presenteras också i bilaga C. 

Den utrustning som behövs för gemensam loggning och insamling av data samt olika förslag på 

produkter till en kommunikationslösning finns också som bilaga i detta dokument endast som länkar 

för att spara papper, se bilaga D. 
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Diskussion/Slutsats 

Det verkar inte finnas en befintlig produkt på marknaden som samlar information från olika privata 

och kommersiella anläggningar samt sammanställer, lagrar och grafiskt visar dessa fakta. Det är upp 

till kunden att registrera sig i de olika tillverkarnas webbportaler. Detta gör att alla anläggningar 

hamnar i olika system och den som övervakar dessa måste logga in och ut i de olika portalerna. De 

privata anläggningarna har Umeå Energi ingen visuell överblick på alls då varje enskild individ har sin 

egen webbportal med lösen och login. Däremot har Umeå Energi data som samlas in från elmätarna, 

detta sker dock manuellt. För att Umeå Energi skall göra insamling av information så enkelt som 

möjligt måste ett val göras. 

Det är en växande fråga i solbranschen att hitta en gemensam standard för kommunikation. Det har 

bildats olika föreningar/sammanslutningar för att tillsammans hitta en lösning på detta (SunSpec 

Alliance och Modbus Organization till exempel) (Suncpec, 2016). De ledande tillverkarna (som också 

är dyrast på sina produkter) lägger in kompabilitet med många olika program eftersom ingen vet 

vilket som kommer att ta ledningen. Samtidigt marknadsför tillverkarna av solcellsanläggningar de 

egna protokollen och produkterna. 

Umeå Energi är tidigt ute med en ”hyrlösning” på solceller och därför vill företaget också kunna 

överse sina kunders anläggningar, så att dom fungerar. I förlängningen kan också övervakning ge en 

bättre produktion, detta genom att jämföra anläggningar med samma eller liknande förutsättningar. 

Varje enskild anläggning kommer därför att behöva en datalogger av något slag om Umeå Energi vill 

övervaka produktion och funktion. Bazefield kan vara en sådan portal eller logger men det finns 

också andra produkter som kan samla information från olika märken av växelriktare. Detta är dock 

knappast en kostnad som privatkunden är villig att ta eftersom det i dagens solcellspaket från Umeå 

Energi redan ingår en egen logger/portal. Det Umeå Energi däremot kan göra är att ”tvinga” kunden 

att registrera sig på en allmän portal liksom Fronius solarweb och därmed samla alla kunder på ett 

ställe. Här kan då Umeå Energi se om anläggningen är igång eller inte och hur mycket den 

producerar. 

Det är endast om en anläggning ligger bakom samma ”hemmarouter”/router och/eller anläggningen 

är stor som man kan koppla ihop flera växelriktare mot samma datalogger. I teori skulle man också 

kunna koppla ihop flera privata system om de olika systemen ligger tillräckligt nära varandra. Detta 

med hjälp av trådlös teknik. Problemet är att det är mycket svårt att sätta en pålitlig gräns för hur 

långt information kan skickas över radiospektrumet. Räckvidden är beroende av så många faktorer 

att denna lösning inte rekommenderas. Det kan fungera i vissa fall och ibland inte alls. 

Tråkigt nog har de förslag till lösningar som gjorts inte kunnat verifieras från tredjepart (Bazefield). 

Detta gör att det fortfarande finns arbete att jobba med. Däremot har Umeå Energi ett förslag på 

kommande standard och kan ställa krav på leverantören för framtida solcellslösningar vid 

upphandlingar. 
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Bilaga A Förklaring av begrepp 

Ethernet IEEE 802.3 

Ett sätt för datorer i ett lokalt nätverk att kommunicera med varandra. Signaler skickas över ett 

medium som exempelvis kan vara koppar eller fiber-kabel. Ethernet började standardiseras i slutet av 

1990-talet och partvinnad kabel drev utvecklingen snabbt framåt. (Jensen, 2012) 

Daisy Chain, kedjekoppla 

Vid kedjekoppling är signaler som skickas kodade så att de hamnar där de ska trots att de måste 

passera genom flera andra enheter. Vid en kedjekoppling är komponenter i växelriktare 1 kopplade 

samman med växelriktare 2. Växelriktare 2 är i sin tur sammankopplad med växelriktare 3 och så 

vidare i en kedja, se figur 18. (Lotsson, IT-Ord, 2016) 

 

Figur 19 Kedjekoppling av växelriktare 
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Ringnät 

Noder i ett ringnät är kopplade till varandra utan en central enhet liksom en hub. (Maria Kihl, 2013) 

 

Figur 20 Ringnät 

Stjärnnät 

Denna typ av nätuppbyggnad är vanligast idag. I ett stjärnnät kopplas alla datorer till en central punkt 

ett nätnav (hub). (Maria Kihl, 2013) 

 

Figur 21 Stjärnnät 
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Solar Web 

Fronius Solar Web är en gratis webbtjänst för fjärrövervakning. Man kan enkelt övervaka, analysera 

och jämföra solcellssystem från vilken dator som helst bara den är ansluten till Internet. Systemdata 

finns tillgängliga 24/7 och presenteras på ett sätt som är lätt att förstå. Systemet är användarvänligt 

och det finns omfattande analysmöjligheter för alla användare. Privata liksom stora systemägare 

eller installatörer. (Fronius, 2016) 

Sunny Portal 

Sunny Portal är en Internetportal för övervakning av system, samt visualisering och presentation av 

systemdata. För att kunna använda Sunny Portal, behöver du en SMA produkt som kan lagra och 

övervaka systemdata för att sedan skicka den informationen till Sunny Portal. Beroende på vilken 

produkt som skickar data, blir olika funktioner tillgängliga i Sunny Portal. (SMA , 2016) 

Speedwire 

Speedwire är en trådad, Ethernet-baserad fältbuss för att kunna skapa kommunikationsnätverk i en 

solcellsanläggning. Speedwire är specifikt för produkter från SMA. Speedwire använder Ethernet 

samt det egna kommunikationsprotokollet SMAData2+. IPv4 (internetprotokollet v4) används som 

kommunikationsprotokoll på OSI nivå 3. UDP (User Datagram protokoll) används som 

transportprotokoll (OSI-nivå 4). SMA Data 2+ telegram sänds i UDP/IP-dataramen, se figur 19. (SMA , 

2016) 

 
Figur 22 Uppbyggnad av speedwire protokollet. 
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Fronius Solar API 

Ett öppet gränssnitt baserat på Ethernet. Detta gränssnitt är integrerat i Fronius SYMO och GALVO 

växelriktare som standard. Gränssnittet möjliggör enkel avläsning av data i växelriktaren. (Fronius, 

2016) 

RPC (Remote Procedure Call) 

RPC är en typ av begära-svar-protokoll. Programmet används för att begära en tjänst från ett annat 

program i en annan dator utan att behöva förstå nätverksinformation. En RPC initieras av klienten, 

som skickar en begäran till en känd fjärrserver. Fjärrservern sänder ett svar till klienten. Det finns en 

mängd olika typer av RPC protokoll, dessa är ofta oförenliga med varandra. (Rouse, 2016) 

SMA Data2+ 

SMAData2 + är ett protokoll optimerat för solcellssystem. Detta möjliggör en stabil överföring på 

10/100 Mbit data till växelriktaren samt tillförlitlig övervakning, kontroll och reglering av 

solcellsanläggningen. (SMA , 2016) 

JSON (JavaScript Object Notation) 

JSON är ett kompakt textbaserat sätt att utbyta och lagra data. Det är lätt för människor att läsa och 

skriva men också är lätt för maskiner att tolka och generera. Det är baserad på JavaScript syntax, men 

JSON består endast av text, precis som XML. Text kan läsas och användas som ett dataformat av alla 

programmeringsspråk, alltså helt språkoberoende. JSON använder dock regler som är bekanta för 

programmerare i C-språkfamiljen. (International, 2013) 
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LAN 

Local Area Network förkortat LAN är definierat som ett datanät med begränsad storlek. Den enklaste 

formen av ett lokalt nät kan bestå av endast en länk dit alla datorer är kopplade. Data som skickas på 

nätet når alla datorer. Det länk eller kommunikationsprotokoll som är vanligast använt är Ethernet. 

(Maria Kihl, 2013) 

WiFi/WLAN 

WiFi/WLAN är en länkskiktsteknik för licensfria trådlösa nätverk enligt IEEE 802.11 standard. Det är 

ett sätt att trådlöst koppla upp datorer eller annan utrustning mot internet. Användaren är inte 

bunden till en viss plats och kablar behöver inte kopplas mellan mottagare och sändare. 

Kommunikationen sker med radiovågor och vid fri sikt kan en WiFi-sändare nå omkring 100 meter. I 

inomhusmiljö begränsas detta till omkring 10 meter beroende på väggar och andra hinder. Vid större 

avstånd försämras också signalkvalitén och därmed också överföringshastigheten. Man kan säga att 

IEEE 802.11 standarden är ett trådlöst Ethernet och de kopplas också ofta ihop. (Jensen, 2012)  

xDSL/ADSL 

Digital Subscriber Line förkortat DSL eller xDSL, är en teknik för att överföra stora mängder data över 

telefonledningar av koppar. Genom att utnyttja frekvenser i intervallet 4-17 MHz kan dataöverföring 

ske parallellt med telefoni på samma kabel. Binär data görs om till analoga signaler och dessa sänds 

sedan ut på telenätet och för detta behövs ett modem i vardera änden av förbindelsen. 

Man kan få goda hastigheter i kopparnätet men ledningens bandbredd sjunker snabbt med avstånd. 

ADSL2+ 

Denna teknik är den vanligast förekommande i Sverige. Totalt har ADSL2+ 512 kanaler och dessa 

delas upp i tal, uppströmskanaler (för att skicka data) och nedströmskanaler (ta emot data). Namnet 

ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) kommer från hur man fördelar dessa kanaler, data som 

skickas får nämligen färre kanaler än data som tas emot. Anledningen till denna fördelning är att 

ADSL ursprungligen togs fram för att kunna leverera Video on Demand (Netflix t.ex.) 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5dl%C3%B6st_n%C3%A4tverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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Bluetooth-IEEE 802.15.1 

Bluetooth är en standard för trådlösa nätverk som använder sig av 2,4 GHz bandet (licensfritt). Det är 

en teknik som används för att koppla samman telefoner, headsets, högtalare och annan elektronisk 

utrustning. Ett av grundkraven när man skapade Bluetooth var att strömförbrukningen skulle vara låg 

och vara billig jämfört med andra trådlösa tekniker. Tanken är att man skall slippa kablar och 

räckvidden på Bluetooth är 10-100 meter beroende på utrustning. En mobiltelefon tillhör en klass 

som klarar 10 meter medan en bärbar dator förväntas klara högre uteffekt och får därmed en 

räckvidd på 100 m, se tabell 9 nedan. (Jensen, 2012) 
Tabell 6 Räckvidd på olika klasser av Bluetooth (Wikipedia, 2016) 

Klass Min. sändareffekt Max. sändareffekt Min. räckvidd Typisk tillämpning 

Class 1 0 dBm (1 mW) 20 dBm (100 mW) <100 m Enheter utan strömbegränsning 

Class 2 – 6 dBm (0,25 mW) 4 dBm (2,5 mW) <10 m Batteridrivna enheter 

Class 3 0 dBm (1 mW) 0 dBm (1 mW) <5 m Batteridrivna enheter 

ZigBee IEEE 802.15.4 

I samarbete med IEEE har en sammanslutning kallad ZigBee Alliance utvecklat tekniken ZigBee. Det är 

en trådlös teknologi som använder sig av IEEE 802.15.4 standard. ZigBee använder sig av de licensfria 

2,5 GHz bandet samt 900MHz. ZigBee är en teknik som designats för att ha låg energiförbrukning 

eftersom det ofta används för små system med batteridrift. ZigBee ”vaknar” snabbare än Bluetooth 

och kan därför hållas i viloläge större delen av tiden och förbrukar därmed mindre energi. (Jensen, 

2012) Överföringshastighet med ZigBee vid normalt bruk blir omkring 20 till 40 kbit/s och tekniken 

fungerar på avstånd mellan 10 och 75 meter, beroende på miljö. (Lotsson, IT-ord, 2014) 

Powerline 

Powerline är en typ av elnätskommunikation som bygger på en modulering av bärvåg mellan 20 och 

200 kHz i elledningen. Powerline använder befintliga elledningar i byggnaden eller utanför som 

nätverkskabel, vilket innebär att de förutom växelström även kan överföra datasignaler. Det kan vara 

ett sätt att utvidga ett befintligt nätverk till nya platser utan att dra nya nätverkskablar. 
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Seriell kommunikation 

Seriell kommunikation används i allmänhet för kommunikation mellan dator och någon form av 

kringutrustning (växelriktare och eller SensorBox till exempel). Definitionen av logiska nivåer kan 

illustreras med Open Systems Interconnection (OSI) nätverksmodell. Överföringsmedium och 

kontakter är en del av det fysiska lagret och ytterligare funktioner såsom datahantering är en del av 

Media Access Control (MAC) lager eller skikt 2 i OSI-modellen, se tabell 8. Tabellen nedan visar bland 

annat skillnad i överföringshastighet samt maxlängd mellan klient och server vid seriell 

kommunikation, se tabell 7. 
Tabell 7 Seriell kommunikation, sammanställning (lammertbies, 16) 

 RS232 RS423 RS422 RS485 

Network topology point-to-point multidrop multidrop multipoint 

Max distance (acc. standard) 15 m 1200 m 1200 m 1200 m 

Max speed at 12 m  20 kbs 100 kbs 10 Mbs 35 Mbs 

Max speed at 1200 m (1 kbs) 1 kbs 100 kbs 100 kbs 

Max slew rate 30V/μs adjustable n/a n/a 

Receiver input resistance 3kΩ ≥ 4kΩ ≥ 4kΩ ≥ 1kΩ 

Driver load impedance 3.7kΩ ≥ 450Ω 100Ω 54Ω 

Receiver input sensitivity ±3V ±200 mV ±200 mV ±200 mV 

Receiver input range ±15V ±12V ±10V -7 - +12V 

Max driver output voltage ±25V ±6 V ±6V -7 - +12V 

Min driver output voltage (with 

load) 

±5V ±3.6V ±2.0V ±1.5V 
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OSI-modell och protokoll 

Det finns många olika protokoll som arbetar på olika nivåer inom data och telekommunikation. Dessa 

olika protokoll sätts ihop likt legoklossar för att man skall få en fungerande kommunikation. 

Modellen som används för att illustrera detta kallas för OSI-modell. Alla olika lager i stacken har olika 

uppgifter och standardiserade protokoll, se tabell 8). (Ewert, 2001) 

Tabell 8 Protokollstack för IP nätverk (Wikipedia, 2016) 

IP-skikt Protokoll 

5. Applikation BitTorrent | DHCP | DNS |FTP | HTTP | IMAP | IRC| NNTP | POP3 | 

RTP |SIP | SMTP | SNMP |SSH | Telnet | TLS | SSL |TFTP 

4. Transport DCCP | SCTP | TCP |UDP | IL | RUDP 

3. Nätverk ARP | BGP | ICMP |IGMP | IP (IPv4 | IPv6) |RIP 

2. Länk ATM | Ethernet | FDDI |ISDN | IS-IS | MPLS |Token Ring | PPP | SLIP 

|WiFi 

1. Fysiskt IEEE 802 | ISDN | RS-232| IrDA | Bluetooth | xDSL 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsprotokoll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Applikationsskikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A4nnamnssystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/POP3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simple_network_management_protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transportskikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datagram_Congestion_Control_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stream_Control_Transmission_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transmission_control_protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=IL_Protocol&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliable_User_Datagram_Protocol&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverksskikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll
https://sv.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://sv.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datal%C3%A4nkskikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode_(telekommunikation)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiber_Distributed_Data_Interface
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
https://sv.wikipedia.org/wiki/IS-IS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching
https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serial_Line_Internet_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiskt_skikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
https://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
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Bilaga B Modell av systemet 

 

Figur 23 Uppkoppling Sungrow innan Modbus TCP 

 

Figur 24 Teoretisk uppkoppling med Solar-Log 2000 och Modbus TCP 
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Figur 25 Lösning på Ålidhem SMA innan omkoppling till Modbus TCP 

 

Figur 26 Fungerande lösning på Ålidhem SMA med Modbus TCP 
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Bilaga C Förteckning av protokoll, portar och teknik på växelriktare och loggare 
Tabell 9 Kommunikationsportar och protokoll växelriktare 

 Fronius GALVO Fronius SYMO SUNGROW SG30KTL SUNGROW SG12KTL 

Bluetooth     

Powerline     

Modbus RTU JA JA JA JA 

Modbus TCP JA JA   

WiFi/WLAN JA JA JA med extra tillägg JA med extra tillägg 

Ethernet JA JA  JA 

SunSpec JA JA   

Fronius Solar API  JA JA   

RS 485 JA JA JA JA 

RS 422  JA x 2 JA x 2   

USB JA JA   

Datalogger intergrerat JA JA men inte med Fronius Symo Light   

Webserver JA JA   

SMA Data2+     

JSON JA JA   

RPC     

SD Kort     

Bluetooth repeater     

CAN-BUS     

S0-Meter Interface in     

S0-Meter Interface ut JA JA   
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Tabell 10 Kommunikationsportar och protokoll växelriktare, fortsättning 

 SMA 12000-TL SMA 15000-TL SMA 17000-TL SMA 8000-TL SMA 9000-TL 

Bluetooth JA JA JA JA JA 

Powerline JA JA JA JA JA 

Modbus RTU JA med 485 Data 

Module 

JA med 485 Data 

Module 

JA med 485 Data 

Module 

JA med 485 Data 

Module 

JA med 485 Data 

Module 

Modbus TCP JA med SMA 

Webconnect 

JA med SMA 

Webconnect 

JA med SMA 

Webconnect 

JA med SMA 

Webconnect 

JA med SMA 

Webconnect 

WiFi/WLAN      

Ethernet      

SunSpec JA JA JA JA JA  

Fronius Solar API  JA JA    

RS 485      

RS 422       

USB      

Datalogger intergrerat      

Webserver      

SMA Data2+ JA JA JA JA JA 

JSON JA JA JA JA JA 

RPC      

SD Kort      

Bluetooth repeater       

CAN-BUS      

S0-Meter Interface in      

S0-Meter Interface ut      
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Tabell 11 Protokoll och kommunikationsportar till Logger 

 

 SOLAR-Log 1200 Sunny WebBox  Sunny WebBox Bluetooth Fronius Datamanager 2.0 

Bluetooth JA  JA  

Powerline JA finns som tillval JA   

Modbus RTU  JA  JA 

Modbus TCP  JA  JA 

WiFi/WLAN JA   JA 

Ethernet JA JA JA JA 

Solar-Log PM+ JA    

SunSpec  JA JA JA 

RS 422  JA   JA 

RS 485 JA JA JA JA 

Fronius Solar API     JA 

USB JA JA JA JA 

Datalogger intergrerat i 

växelriktare 

   JA 

Internetportal JA JA JA JA 

SMA Data2+  JA JA  

JSON JA JA   

RPC  JA JA  

FTP JA JA JA  

SD Kort JA micro SD 2GB som 

tillval 

JA micro SD 2GB 

som tillval 

JA micro SD 2GB som tillval  

Bluetooth repeater    JA  

CAN- BUS NEJ    

S0-Meter Interface in JA x 1   JA x 1 

S0-Meter Interface ut JA x 2   JA x 1 

Lagring XML  JA JA  

Lagring CSV  JA JA  
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Bilaga D Länkar till produkter 

Befintlig Solar-Log 1200 

Jag tycker att denna logger är en aning komplicerad och den känns ”plastig”. Däremot har den vuxit 

och blivit bättre ju mer man jobbat med den. Kanske inte så lätt till en början men den har potential. 

Den kan komma att bli komplicerad och jobbig att installera för en vanlig användare dock. Trist att 

behöva vänta på registreringsmail för att få tillgång till app i mobilen och Solar-Log web. Osäker om 

den tar Modbus TCP bättre satsa på nedanstående modell. 

Solar-Log 2000 kompatibel med alla växelriktare: http://www.solar-

log.com/fileadmin/BENUTZERDATEN/Downloads/Datenblaetter/EN/SolarLog_Datasheet_Solar-

Log_2000_EN.pdf 

Jag tycker att denna logger är en aning komplicerad och den känns ”plastig”. Däremot har den vuxit 

och blivit bättre ju mer man jobbat med den. Kanske inte så lätt till en början men den har potential. 

Den kan komma att bli komplicerad och jobbig att installera för en vanlig användare dock. Trist att 

behöva vänta på registreringsmail för att få tillgång till app i mobilen och Solar-Log web. 

Meteo Control WEB’LOG LIGHT+ 20 kompatibel med alla växelriktare: 

https://www.meteocontrol.com/fileadmin/Downloads/WEBlog/WEB_log_Light/DB_WEBlog_LIGHTpl

us_20_en.pdf 

SMA Logger 

Webconnect inne i växelriktare: http://files.sma.de/dl/18915/WEBCONNECT-DUS150414.pdf 

Cluster control för anläggningar med mer än 4 växelriktare: 

http://files.sma.de/dl/17975/CLUSTER_CONTROLLER-DUS134616W.pdf 

  

http://www.solar-log.com/fileadmin/BENUTZERDATEN/Downloads/Datenblaetter/EN/SolarLog_Datasheet_Solar-Log_2000_EN.pdf
http://www.solar-log.com/fileadmin/BENUTZERDATEN/Downloads/Datenblaetter/EN/SolarLog_Datasheet_Solar-Log_2000_EN.pdf
http://www.solar-log.com/fileadmin/BENUTZERDATEN/Downloads/Datenblaetter/EN/SolarLog_Datasheet_Solar-Log_2000_EN.pdf
https://www.meteocontrol.com/fileadmin/Downloads/WEBlog/WEB_log_Light/DB_WEBlog_LIGHTplus_20_en.pdf
https://www.meteocontrol.com/fileadmin/Downloads/WEBlog/WEB_log_Light/DB_WEBlog_LIGHTplus_20_en.pdf
http://files.sma.de/dl/18915/WEBCONNECT-DUS150414.pdf
http://files.sma.de/dl/17975/CLUSTER_CONTROLLER-DUS134616W.pdf


 

Löpnummer (EL1618) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 
 

Fronius datamanager 2.0.kort i växelriktare 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4301018D-

8C801AAC/fronius_international/SE_DOC_DBL_Fronius_Datamanger_M_06_0081_EN_293181_snap

shot.pdf 

Datablad till förslag på konverter 

http://rtaautomation.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/460MMTCP-Datasheet.pdf 

http://www.modbus.org/member_docs/MOXA-MGate-MB3660_Oct2015.pdf 

SMA Nätverkskarta: http://files.sma.de/dl/7680/SC-PO-TI-en-33.pdf 

 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4301018D-8C801AAC/fronius_international/SE_DOC_DBL_Fronius_Datamanger_M_06_0081_EN_293181_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4301018D-8C801AAC/fronius_international/SE_DOC_DBL_Fronius_Datamanger_M_06_0081_EN_293181_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4301018D-8C801AAC/fronius_international/SE_DOC_DBL_Fronius_Datamanger_M_06_0081_EN_293181_snapshot.pdf
http://rtaautomation.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/460MMTCP-Datasheet.pdf
http://www.modbus.org/member_docs/MOXA-MGate-MB3660_Oct2015.pdf
http://files.sma.de/dl/7680/SC-PO-TI-en-33.pdf

