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1. ابتدا با مرورگر سیستم وارد  آدرس سایت شوید.
 www.pro.solarman.cn/login  

نام کاربری

رمز ورود

 Auto Login با فعـال کردن گزینـه
مجـدد  ورود  بـرای   Next Time
نیازی بـه وارد نمودن نام کاربری 

و رمـز عبور نیسـت.

توجه:
ثبـت نـام از طریـق سـایت امـکان پذیر نیسـت 
و بایـد از طریـق نـرم افـزار موبایل انجـام پذیرد.
نـام کاریـری در واقـع آدرس ایمیلی می باشـد که 

بـا آن ثبـت نـام صورت گرفته اسـت. 



در این قسمت 5 سربرگ 
قابل مشاهده می باشد

Plant Center .1
Device Center .2

Alert Center .3
Report Center .4

Work List Center .5

قسمت فیلتر کردن ساخت نیروگاه جدید

معرفی صفحه اول



	 .Plant Center
Real- سربرگ  دو  دارای 
time و incideny می باشد.

 Real-time 1-1 سربرگ
کلیـه نیروگاه هـای )Plant( تعریف شـده، قابل 
مشـاهده می باشـند. بـا کلیـک بـر روی فلـش 
کوچـک کلیـه اطالعـات نیروگاه هـا )از قبیل حالت 
عملکـرد، توان تولیدی و هشـدارهای یک سـاعت 

گذشـته( را می تـوان مشـاهده کرد.

 Real-time قسمت Plant Center سربرگ



تغییرات اعمال شده

incideny قسمت Plant Center سربرگ

 incideny 1-2 سربرگ
بـا کلیـک بـر روی نیـروگاه 
صفحـه  وارد  نظـر  مـورد 
مربوط به آن نیروگاه شـوید. 
ایـن صفحـه دارای6سـربرگ 
می تـوان   Plant می  باشـد. 

نیـروگاه را حـذف نمـود.



 detail 1-2-1 سربرگ
جزئیات مربوط به نیروگاه 
مثل اطالعات تولید توان، 
نمودارهای تولیدی، وضعیت 
و  هشدارها  هوا،  و  آب 
قابل  موجود  دستگاه های 

مشاهده می باشند. 

  incideny 1-2-5 سربرگ
تغییرات را نمایش می دهد.

 Add New Device با گزینه
می تـوان دسـتگاه جدیدی 

بـه نیـروگاه اضافـه نمود. 

  Plant info 1-2-2 سربرگ
اطالعات نیروگاه را نمایش 
می دهـد. از طریـق گزینـه 
اطالعـات  می تـوان   Edit

نیـروگاه را تغییـر داد. 

  Delete Plant باگزینه
می تـوان  نیـروگاه را حذف 

نمود.

سربرگ Plant Center قسمت incideny / قسمت های مختلف
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 Alert 1-2-4 سربرگ
هشدارهای مربوطه را نمایش می دهد.
4

  devices 1-2-3 سربرگ
دستگاه های موجود در نیروگاه را نمایش می دهد.
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Device Center .2
 این سربرگ دستگاه های موجود را نمایش می دهد.

Alert Center .3
هشدارها و خطاها در این قسمت نشان داده می شوند.

Report Center و Device Center ، Alert Center سربرگ

Report Center .4
می تـوان گـزارش نیـروگاه را بر اسـاس پارامترهـای دلخواه 

سـاخت و خروجـی گرفت.



برای سـاختن گـزارش روی گزینه 
Create Report کلیـک نمایید.

 در قسـمت Plant Range محـل 
نیـروگاه را انتخـاب کنیـد. 

اطالعات مورد نظـر جهت نمایش 
را   Plant Display info در قسـمت 

مشـخص نمایید. 

در قسمت End Time بازه زمانی را انتخاب نمایید. 

 در قسمت Report Name، نام گزارش را انتخاب نمایید

در قسـمت Report Type نـوع گـزارش را انتخاب نمایید 
ماهیانه(.  )روزانه، 

سپس بر روی گزینه Done کلیک نمایید. 
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سربرگ Report Center قسمت گزارش گیری



پس از گذشت چند ثانیه گزارش آماده می گردد. 
از طریق گزینه Download می توان فایل 

گزارش را دریافت نمود.

دانلود گزارش جدید



با نگه داشـتن نشـانگر موس 
گوشـه  در  پروفایـل  روی  بـر 
سـمت راست باال، گزینه هایی 

قابل مشـاهده می باشـد.

Organization 
می تـوان کاربری هـای جدیـد بـا 
محدودتـر  دسترسـی  سـطوح 

معرفـی کـرد.

My Profile ، Company Profile
 اطالعات کاربری شما و شرکت شما قابل مشاهده و در 

صورت نیاز قابل اصالح می باشد. 

 Settings
می توان به تنظیمات مختلف دسترسی پیدا کرد. 

Full Screen
 می توان مانیتورینگ را در یک صفحه کلی و بزرگ مشاهده کرد.

تنظیمات و پنل پروفایل



 Download گزینه  طریق  از 
را  گزارش  فایل  می توان 

دریافت نمود.


