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Bu dokümantasyon DTU Pro kurulumu ve kontrolleri için hazırlanmıştır. 

Güvenlik; 

Sistem kurulumu yapılırken elektrik kaçaklarına karşın dikkatli olunmalıdır. 

Enerjili sistemlere doğrudan müdahale etmeyiniz.  

İnsan için tehlikeli akım sınırının 30 mA olduğunu unutmayınız. 50V ve üzerinde gerilim olan bir 

sistemin insan hayatına son verebileceğini unutmayınız. 

Cihazlarla ilgili ve bu dökümanlarla iligli destek almak için teknik@orbitenerji.com adresine mail 

atabilirsiniz veya www.orbitenerji.com sayfasında bulunan ilgili formlardan şirketimize ulaşabilirsiniz.  

 

HOYMILES MIKRO INVERTER SİSTEMİ 

1. Mikroinverter; DC çıkışı olan solar panellerin enerjisini AC güce çeviren cihazlardır.  Bu 

cihazlar üzerinde bulunan wifi kitler sayesinde panellerden üretilen enerji bilgileri DTU 

tarafına gönderilir ve bu sayede izleme sisteminden veriler görülebilir.  Bu cihazlardaki MPPT 

çevrim performansı %99,9 olup toplam çevrim performansı ise %96,7’dir. Bu oranlarla 

mikroinverter olarak Dünya’daki üreticiler arasında 1.sınıf cihaz puanlaması almıştır. 

2. DTU; Bu cihazlar data transfer ünitesi olarak anılır. Kilit rol oynar. Inverter bilgilerini alıp uzak 

serverlara taşır ve 

Dünya’nın herhangi bir 

yerinden panellerin 

üretimlerini ve 

sistemin genel  

verilerini izlemenize 

olanak tanır. Veriler 

her 15 dakikada bir 

server bilgisayarlarına 

yüklenir.   DTU ve 

inverterler kendi 

arasında WiFi ile 

haberleşir. DTU ise 

internete WiFi veya 

kablo üzerinden 

çıkabilir. 

3. Diyagramda görüleceği 

üzere santralinizdeki 

tüm verilerin 

toplandığı sistemdir. Hoymiles şirketinin işletmesini yaptığı veri tabanıdır. Web üzerinden 

cihazlarınızı izlemenize olanak tanır. Geçmişe dönük verileri tutar ve her 15dk bir verileri 

yeniler. Cihazlarınızın durumlarını görebilir, alarmları inceleyebilirsiniz.  
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CİHAZ TANITIMI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZERO EXPORT ÖZELLİĞİ (ŞEBEKEYE ENERJİ GÖNDERMEYEN ÖZELLİK) 

Gereksinimler; 

- Hoymiles mikroinverter 

- DTU Pro 

- Akıllı Sayaç 

Şebekeye Gönderim Kontrol Özelliği aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.  

1. Zero Export – Şebekeye hiç enerji basmasın 

2. Export Limit- Şebekeye bassın ama bir limiti olsun. Sınırlamalı satış 

3. Production and Consumpiton Monitoring: Üretim ve tüketimi izlemek için kullanılabilir. 

 

Bağlantı Diyagramı 

 

  

Yukarıdaki diyagramda Lokal Yük ve Şebeke bağlantıları arasındaki akıllı sayaç için akım trafosu yerleri 

görülmektedir. Akım trafosunu hangi pozisyona bağlamışsanız yazılım üzerinde setup yaparken o 

pozisyon tanımlanacaktır. 

 

 

 

 



UZAK AKTİF GÜÇ KONTROLÜ 

Bazı ülkelerde, üretim tesislerinin bir mantık arayüzü ile donatılması gerekebilir. 

(giriş portu) çıkış aktif gücünü durdurmak veya aktif gücü düzenleyici bir seviyeye sınırlamak için. bu mantık 

giriş, RS485 portu, Ethernet portu vb. olabilir. DTU-Pro, RS485 portu üzerinden RTU Modbus protokolü sağlar. 

bu uzaktan aktif güç kontrolü. Daha fazla bilgi için lütfen “Modbus uygulaması 

Teknik not". 
 

LOKALDE MONTAJ ASİSTANI – İLK MONTAJ VE AKTİVASYON 

Sistemin fiziksel montajının tamamlanması için öncelikle lokal montaj 

asistanı programını indirmeniz gerekecektir. “Hoymiles Installer” adı ile 

android veya IOS uygulamanızı bulabilirsiniz. Veya yandaki karekodu 

okutarak programa erişebilirsiniz. 

Bu uygulama ile tek adımda wifi bağlantısı yapılabilir, hangi cihazların 

çalıştığı çalışmadığını lokalden görebilir, her inverterün sinyallerinin 

gücü görülebilir.  

 

DTU MONTAJI 

DTU Pro 99 adet invertere kadar destek verir. Her 99 inverter için 1 adet DTU Pro kurulmalıdır. 

DTU pro ile Inverterlerin arasındaki mesafede sinyal alıverişine uygun olması kaydı ile maksimum 

cihaz sayısına erişilebilir. 

DTu Pro Montajı Yapmadan Önce; 

• Şebekenin 220V olduğundan emin olun 

• Internet bağlantısının olduğundan emin olun 

• Ethernet portlu bir ruter ihtiyacı olabilir. 

• Tozdan, akışkandan, asidik ve korozyonlu ortamda olmadığına emin olun. 

• Çalışma ortamının -20C ve +55C arasında olması gerektiğini unutmayınız. 

 

 



 

 

SİSTEM AKTİVASYON ADIMLARI 

1. PV MODULLERİN, INVERTERLERIN VE REPEATERLARIN FİZİKSEL MONTAJLARINI YAP 

2. DTU’yu YERLEŞTİR 

3. INTERNETE BAĞLA 

4. PROSEDÜRLERE BAŞLA 

5. NORMAL OPERASYONLAR 

6. LOKAL ARAYÜZLE DTU’YA BAĞLAN 

7. MIKROINVERTERLERİN ID LERİNİ EKLE 

8. MIKROINVERTERLER ILE DTU ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KONTROL ET 

9. İSTİYRSAN DTU’yu DUVARA AS 

 

 

 

 

 

 



DTU PRO AKTİVASYONU İÇİN Hoymiles’ın hazırladığı uygulama olan S-Mlles Installer Programını 

indiriniz.  

 

1. Öncelikle DTU’nuzu enerjilendirin. Cihazın açıldığından emin olun. 

2. DTU üzerindeki antenlerin monte edildiğinden emin olun. 

3. DTUnun internete çıkışını kablo ile yapacaksanız kurulum yerindeki internet portlarından 

birinden LAN kablosunu cihazın Ethernet girişine bağlayınız. Kablosuz yapacaksanız ise cep 

telefonunuzdan DTUnun bulunduğu yere internet sinaynilin gelip gelmediğini kontrol ediniz.  

4. İndirdiğiniz uygulamayı (S-Miles Installer) cep telefonunuzdan veya tabletinizden açınız. 

5. Cep telefonu veya tabletinizden wifi özelliğini aktif edip size yayın yapan dTUyu bulup 

bağlanın. DTU ile tabletiniz arasında iletişim kurulmuş olacaktır. 

6. Uygulamaya giriniz. Uygulamanın en altında bulunan anahtar simgesine tıklayınız.  Veya “Me” 

yazan yere gidiniz.  

7. Orada bulunan “araçlar” kısmında yer alan “Ağ Yapılandırması” kısmına tıklayın. Buradan Wifi 

bağlantısını aktif edin. Veya Ethernet ile bağlı iseniz Ethernet modunu ayarlayın. Yani DTUnun 

internete bağlantısını sağlayın. Wifi seçerseniz internetin wifi şifresini yazınız. 

8. Aplikasyonda bulunan lokal kurulum asistanı ile DTU ve inverter taramalarını yapabilirisniz. 

9. Cihazın internete çıktığından emin olmak için cihazın üzerinde bulunan internet ışığına 

bakınız. 

10. Cihazın cloud üzerinden izlenmesi için https://world.hoymiles.com adresine giderek gerekli 

ayarları yapabilirsiniz.  

 

 

 

 



 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

- Inverter ve DTU arasındaki açık alanda bulunan maksimum mesafe 200 mt olmalıdır. 

- Cihazın anteni 2.4 GHz ile çalışır. 

- Cihazlarda Wifi ve Ethernet girişi birlikte bulunur. 

- Veriler 15 dk da bir ana server cihazına yollanır. 

- İlk kurulumda ilk veriyi uzak serverda görmeniz 30 dk yı bulabilir. 

- Akıllı sayaç ile arasındaki kablolama RS485 şeklindedir. 

- RS485’in kablo uzunluğu en fazla 500 mtye kadar çıkabilir. 

- LED ışıkları 4 adet olup Çalışa Durumunu, Bulut Veri Durumunu, Alarmı ve internet durumunu 

görebilirsiniz. 

- DTU 5V 2A lik DC gerilim ile çalışır ve bunun için bir 220AC to 5V dc adaptöre ihtiyacınız 

olacaktır. 

- DTU güç tüketimi 2.5 ile 5 Watt arasındadır. 



- DTU boyutları 200mmx101mmx29mm ve ağırlığı 200 gr dır. 

- FCC 15B, FCC 15C, EN60950-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN301489, 

EN300328, EN300440, RCM uyumlulukları mevcuttur. 

 

LOKAL KURULUM ASİSTANI 

Kullanmış olduğunuz mobil cihazınıza uygun uygulamayı indiriniz. “S-Miles Installer” 

1. ÖNCELİKLE DTU’ya lokalden bağlanın. Lokalden bağlanmak için kendi wifinizi açııp yayın 

yapan DTUya bağlanın. 

2. Programı açın ve lokal kurulum asistanı bölümüne gidin. 

3. Network Konfigürasyonu bölümüne gidin ve DTUnun ne şekilde internete bağlanacağını 

seçiniz. Ethernet veya Wifi olarak birini seçebilirsiniz. GPRS varsa GPRS modu da olabilir. 

4. Wifi bağlantısında wifi şifrenizi yazmanı unutmayınız. 

 



5. Lokal Kurulum Asistanında Ana Sayfa 

 

Cihaza bağlandığınız zaman ana sayfada cihazınızın bazı 

durumlarını görebilirsiniz.  

DTU bağlantı durumu, Mikroinverter verisi, DTu ile 

Mikroinverter arasındaki bağlantı durumu gibi bilgiler yer alır. 

Cloud; DTU ile uzak server arasındaki iletişim durumunu 

gösterir. Eğer iletişim varsa izleme sisteminde veriler 

görülebilir. 

Data&Control; anlık mikroinverter verilerini gösterir. Bazı 

ayarları yapabilirsiniz. 

MI Status; Mikroinverter ve DTU arasındaki iletişim 

durumlarını gösterir. 

DTU Information; DTU cihazı bilgilerini içerir.  

 

 

 

6. DATA CONTROL ALT SAYFASI - MIKROINVERTER VERİ SAYFASI 

Bu sayfaya girince cihaz listelerini göreceksiniz. Herhangi bir cihazın seri nosu üzerine tıklayarak 

cihazın daha detay verilerine ulaşacaksınız. Anlık akım gerilim verilerini ve gücü görebilirsiniz.  Veriler 

her 2 sn de bir yenilenir. Sağdaki noktalamalara tıklayarak da cihaza reset atma işlemlerini 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. COMMUNICATION STATUS-BAĞLANTI DURUMU 

Bu alanda tüm inverterlerin bağlantı durumunu görebiliriz.  

 

 

 

8. DTU INFORMATION ALT SAYFASI 

Ana sayfadan DTu ınformation kısmına tıklayarak DTU verilerine ulaşabilirsiniz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS485 Port ayarları butonuna tıklayarak da Şebekeye enerji basma ile ilgili ayarları yapabiliriniz. Eğer 

uzaktan bir yönetim varsa 101 ile 254 arasında port adres tanımlayarak komutların uzaktan 

gönderilmesine izin verebilirsiniz. 

 

  


