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1. Rejestracja 

Po uruchomieniu po raz pierwszy aplikacji „BENNING PV Link” możesz utworzyć nazwę użytkownika.  

Pamiętaj, że użyta nazwa użytkownika zostanie podana w raporcie PDF z testu jako osoba testująca i będzie 

wyświetlana w polu „Testowane przez:”. W dowolnym momencie możesz zmienić nazwę użytkownika w 

ustawieniach. 

 
Użyj przycisku „Zarejestruj produkt”, aby zarejestrować urządzenie BENNING PV 2 na stronie domowej 

BENNING. Zarejestruj swój BENNING PV 2 i korzystaj z naszego serwisu informacyjnego i naszej infolinii 

serwisowej 24/7. 

Telefon: +49 (0) 2871/93 - 555 
 

2. Ekran startowy 

Dla zapoznania z funkcjami aplikacji, ekran startowy zawiera dwa przykładowe pomiary. 

 Wszystkie dane pomiarowe, które zostały odczytane i zapisane, są wyświetlane na tej liście danych 

pomiarowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za pomocą ekranu startowego można odczytać nowe dane pomiarowe z BENNING PV 2, filtrować lub 

sortować dane pomiarowe, usuwać wszystkie istniejące dane pomiarowe i wprowadzać różne ustawienia. 

Stuknij rejestru indywidualnych danych pomiarowych, aby otworzyć dane pomiarowe i wyświetlić krzywe. 

Jeśli chcesz wybrać lub usunąć rejestr danych pomiarowych, dotknij i przytrzymaj rejestr indywidualnych 

danych pomiarowych, a pojawi się wyskakujące okienko. 

Add to Bookmarks 

Delete 
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2.1 Elementy funkcjonalne 

 

 Odczyt nowych danych pomiarowych - Odczytywanie nowych danych pomiarowych z BENNING PV 2 
 

 

Filtrowanie danych pomiarowych - Możliwe kryteria: Wszystkie, Zaliczone, Niezaliczone i Zakładki 
 

 

Sortowanie danych pomiarowych - Sortowanie danych pomiarowych według identyfikatora 
ciągu lub nazwy zakładu 

 

 

Usuwanie istniejących danych pomiarowych - Wszystkie istniejące dane pomiarowe 
zostaną usunięte 

 

 

Pomoc (instrukcja obsługi), ustawienia 
 
 
 

3. Odczytywanie nowych danych pomiarowych 

Dotknij  ikonę na ekranie startowym, aby odczytać nowy rejestr danych pomiarowych (krzywa I-V). Zostanie 

otwarty nowe okno z następującymi zakładkami: 

 

 
• Pomiary 

 

• Krzywa 
 

• Parametry modułu 
 

• Dodatkowe informacje 

 

 
Rozdział 4 wyjaśnia, jak przesyłać dane przez NFC pomiędzy BENNING PV 2 a urządzeniem z systemem 

Android. Poniżej opisano funkcje poszczególnych zakładek. 
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3.1 Zakładka pomiarów 

W zakładce Pomiary są stosowane następujące skróty: 

 
 

 
Zmierzone: Zmierzona wartość 

STC: Zmierzona wartość 

przekształcona na 

standardowe warunki 

testowe 

(STC: 1000 W/m2, 25 °C) 

Nominalne: Dane modułu nominalnego 

zgodnie z 

arkuszem 

danych 

Voc: Napięcie przy obwodzie 
otwartym 

Isc: Prąd zwarciowy 

Vmpp: Napięcie w MPP 

Impp: Natężenie prądu w MPP 

Pmpp: Moc w MPP 

MPP: Punkt Maksymalnej Mocy 
 
 

 

Konwersja zmierzonych wartości (kolumna „Zmierzone”) do wartości w standardowych warunkach testowych 

(STC) odbywa się automatycznie w kolumnie „STC”.  Jeżeli nie są dostępne wartości zmierzone dla 

nasłonecznienia i temperatury, podstawę stanowią standardowe warunki badania (STC: 1000 W / m2, 25 

°C). Możliwe jest również wprowadzenie wartości nasłonecznienia i temperatury do odpowiednich pól 

później. 

 
Po wybraniu modułu fotowoltaicznego z bazy danych modułów fotowoltaicznych (patrz zakładka Parametry 

modułu) nominalne dane modułu są przejmowane do kolumny „Nominalne”. 

 
Kryteria zaliczenia: 

Za pomocą kryteriów Pass (1% - 10%) można zdefiniować procent określający, ile procent wartości STC 

może odbiegać od nominalnych danych modułu. W zależności od tego, czy wartości STC spełniają kryteria, 

czy nie, zmierzone wartości są podświetlone na zielono lub czerwono. 
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3.2 Zakładka krzywej 

Zakładka Krzywa otwiera się automatycznie, gdy tylko dane pomiarowe zostaną odczytane z BENNING PV 

2. Bez danych pomiarowych nie można otworzyć zakładki. 

Aby przejść do trybu pełnoekranowego, dotknij dowolnego punktu na wykresie krzywej. 

W trybie pełnoekranowym można wyświetlać lub ukrywać poszczególne krzywe za pomocą kolorowych 
przycisków. 

 
 

Kolor Krzywe: 

- Fioletowy: Pomiar (zmierzone wartości) 

- Niebieski: STC (zmierzone wartości przekonwertowane na STC) 

- Czerwony: Nom (nominalne dane modułu według arkusza danych) 

- Zielony: Krzywe I-V 

- Żółty: Krzywe mocy 

 
 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe badanie, można uszczypnąć i przybliżyć, aby powiększyć przekrój krzywej 

i wyświetlić poszczególne wartości prądu / napięcia, dotykając krzywej. 

Przykłady: 

Krzywa I-V Krzywa mocy Krzywa I-V i krzywa mocy 
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3.3 Zakładka parametrów modułu 

Aplikacja „BENNING PV Link” zawiera bazę danych modułów z ponad 16 000 różnych modułów 

fotowoltaicznych. Wyszukaj odpowiedni moduł fotowoltaiczny wprowadzając nazwę producenta lub 

oznaczenie modelu w polu wyszukiwania. Wszystkie wyniki odpowiadające wyszukiwanej nazwie zostaną 

wyświetlone. Dotknij odpowiedniego modułu, aby otworzyć parametry modułu producenta. 

 
Voc: Napięcie przy obwodzie otwartym 

Isc: Prąd zwarciowy  

Vmpp: Napięcie w MPP  

Impp: Natężenie prądu w MPP 

Współczynnik temperaturowy (TC): 

Alfa: Prąd zwarciowy TC (A / °C)  

Beta: TC napięcia obwodu otwartego (V / °C)  

Delta: Współczynnik Anderson-Delta 

Źródło: Karta danych lub laboratorium 

 
Uwaga dotycząca współczynnika delta: Jeśli wartość delta nie jest znana (pole pozostaje puste), program 

używa wartości domyślnej 0,1, co jest typowe dla większości modułów fotowoltaicznych. 

Monokrystaliczny: 0,085, wielokrystaliczny (poli): 0,110, cienki film: 0,063 

 
 

Jeśli ręcznie zmienisz parametry modułu otwartego modułu fotowoltaicznego według pozycji, zapisz moduł 

fotowoltaiczny w bazie danych modułów pod inną nazwą. Wprowadź liczbę istniejących modułów 

fotowoltaicznych należących do testowanego pasma fotowoltaicznego do ostatniej linii. 
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Natychmiast po odczytaniu nowych danych pomiarowych z BENNING PV 2 można bezpośrednio uzyskać 

dostęp do ostatnio używanego modułu fotowoltaicznego w celu przyspieszenia selekcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Karta informacji dodatkowych 
 

Po włączeniu śledzenia GPS bieżąca lokalizacja urządzenia z systemem Android zostanie automatycznie 

zapisana w danych pomiarowych podczas procesu przechowywania. 

 
Za pomocą ikony kamery można dodać dodatkowe zdjęcie do pomiaru. W ten sposób możesz 

udokumentować np. cieniowanie, uszkodzone moduły fotowoltaiczne / linie systemu 

fotowoltaicznego itp. 

 
 

3.5 Przechowywanie danych pomiarowych 

Po odczytaniu nowych danych pomiarowych z BENNING PV 2, u dołu wyświetlacza pojawi się 

ikona dyskietki. Dotknij ikonę dyskietki, aby zapisać dane pomiarowe. Otwarte zostanie pole 

wprowadzania, w którym punkt pomiarowy można opisać jednoznacznie. Pole numeru testu 

można na przykład użyć, aby przypisać numer miejsca przechowywania urządzenia BENNING PV 2 do 

odczytanych danych pomiarowych. 
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4. Przesyłanie danych NFC 

BENNING PV 2 jest wyposażony w bezprzewodowy interfejs NFC (Near Field Communication), do 

przesyłanie krzywej I-V do urządzenia obsługującego technologię NFC (smartfon, tablet). Chip NFC 

wymagany do tej funkcji znajduje się pod logo NFC na obudowie BENNING PV 2. Aby uzyskać informacje 

na temat położenia anteny NFC urządzenia z systemem Android, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją. 

 
 

4.1 Włączanie NFC i GPS dla urządzeń z systemem Android 

Włącz funkcję NFC (Near Field Communication) urządzenia z systemem Android, aby umożliwić przesyłanie 

danych do BENNING PV 2. Ponadto włącz funkcję śledzenia GPS urządzenia z systemem Android, aby 

automatycznie przejąć lokalizację pomiaru w danych pomiarowych. 

 
 

4.2 Odczyt zmierzonych danych z BENNING PV 2 

Przesyłanie danych może odbywać się bezpośrednio po 

pomiarze lub później. 

Na końcu pomiaru krzywej I-V krzywa I-V jest 

automatycznie zapisywana w układzie NFC. Ikona „NFC” 

zostaje przez moment wyświetlona na wyświetlaczu LC. 

Alternatywnie możliwe jest wywołanie miejsca 

przechowywania z pamięci zmierzonej wartości BENNING 

PV 2 za pomocą przycisku   (RECALL).  Prosimy 

zwrócić uwagę, 

że dane krzywej są zapisywane na chipie NFC po uruchomieniu klawisza  . Ikona „NFC” 

 zostaje przez moment wyświetlona na wyświetlaczu LC. 

Gdy zniknie ikona „NFC”, przytrzymaj antenę NFC urządzenia z 

systemem Android tak blisko i jak to tylko możliwe, nad logo NFC na 

obudowie BENNING PV 2. Jak tylko transfer danych zostanie 

zakończony, krzywa I-V zostanie wyświetlona na urządzeniu z 

Androidem. 

Jeśli krzywa I-V nie wyświetla się, zapoznaj się z poniższymi 

uwagami w przesyłaniu danych. 
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Uwagi dotyczące przesyłania danych: 

• Ochronne woreczki lub pokrywy urządzenia z systemem Android mogą wpływać na przesyłanie danych. 

Jeżeli to koniecznie usuń je przed rozpoczęciem przesyłania danych. 

• W ustawieniach urządzenia z Androidem wyłącz Android Beam, Samsung Beam lub inne funkcje Beam.

 Ustawienie może wpłynąć na transfer danych NFC. 

• Nie trzymaj urządzenia z systemem Android nad logo NFC, gdy tylko pojawi się ikona „NFC” na 

wyświetlaczu LC. Transfer może zostać uszkodzony. 

• Jeśli nie wiesz z, gdzie znajduje się antena NFC urządzenia z systemem Android, powoli przesuń 

urządzenie z systemem Android nad powierzchnią urządzenia BENNING PV 2, aby nawiązać połączenie. 

Niektóre urządzenia z Androidem używają logo NFC na powierzchni obudowy, aby zlokalizować antenę 

NFC, podczas gdy w innych urządzeniach antena NFC znajduje się w obszarze baterii. 

 
Możliwe komunikaty o błędach: 

• „Telefon stracił sygnał NFC podczas testu, usuń telefon, a następnie spróbuj ponownie. Upewnij się, że 

wybrano tryb 2 lub 3 i naciśnięto ekran przełączania.” 

Ten komunikat o błędzie pojawia się, jeśli urządzenie z Androidem zostało odsunięte podczas przesyłania. 

• „Nie można odczytać danych, usuń telefon, a następnie spróbuj ponownie. Upewnij się, że wybrano tryb 

2 lub 3 i naciśnięto ekran przełączania.” 

Ten komunikat o błędzie pojawia się, jeśli dane pomiarowe nie mogły zostać poprawnie odczytane. 
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5. Tworzenie raportu PDF z testu 

Ta funkcja umożliwia utworzenie prostego raportu z testu w formacie PDF zawierającego aktualnie otwarte 

mierzone dane. 

Aby to zrobić, wybierz ikonę raportu PDF w nagłówku i wyeksportuj plik. W zależności od funkcji urządzenia z 

Androidem, możesz zapisać plik lub wysłać go e-mailem. 
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6. Ustawienia 

Stuknij ikonę  na ekranie startowym, aby otworzyć 
ustawienia. 

 
 
 
 
 

Możesz wprowadzić następujące 
ustawienia: 

• Zmiana nazwy użytkownika / 

osoby testującej 

• Rejestracja BENNING PV 2 

• Otwiera stronę internetową 
www.benning.de 

• Otwiera pomoc online na stronie 
internetowej 

• Wybór języka aplikacji 

• Otwiera instrukcję obsługi PDF 
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