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0° sever, 90° východ, 180° jih, 270° západ 

Formulář pro realizaci dohledu SolarMaxx 

Základní informace o klientovi 

Jméno, Příjmení:  ....................................................................................................  

Adresa:  ....................................................................................................  

Telefon, mobil:  ......................................  E-mail:  ...............................................  

Informace potřebné k realizaci dohledu 

Přesný model střídače:  ...........................................................................................  

Výkon FVE:  ...........................................................................................  

Orientace FVE:  ..................................  Sklon FVE:  ..................................  

Počet stringů FVE:  ...........................................................................................   

Bateriové uložiště:  ...........................................................................................  

Připojení dohledu: ☐Ethernet kabelu  ☐Wi-Fi  

Předpověď výroby vaší FVE + předpověď počasí: ☐ Ano  ☐Ne 
Tato položka je položka je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 500,- Kč k objednanému balíčku SolarMaxx 

 

Pro připojení pomocí Wi-Fi uveďte přesný název sítě a heslo  

SSID(Název):  ...........................................................................................  

Heslo:  ...........................................................................................  

Veřejná IP adresa: ☐Ano IP: ..................................  ☐Ne 

Pro správnou funkčnost dohledu je potřeba u veřejné adresy udělat port forward portu 3000 na IP 

adresu dohledového zařízení SolarMaxx. 

SolarMaxx cloud pro přístup vzdálený přístup na dohled: ☐ Ano ☐Ne 

Typy cloud balíčků: ☐Basic ☐Standart ☐Support 

Pokud nemáte veřejnou IP adresu a chcete kontrolovat vaši elektrárnu i mimo svůj domov. Cena této 

služby je zpoplatněna viz. ceník služeb, který naleznete na naších stránkách v sekci dokumenty. 
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Způsob doručení objednávky:    ☐Osobní odběr     ☐Na adresu     ☐Výdejní místo 

 

Způsob dopravy:    ☐Zásilkovna    ☐PPL 
Při volbě „Zásilkovna“ nelze poslat balík na dobírku pokud jeho hodnota přesahuje 5 000,-Kč 
 

Uveďte Adresu/výdejní místo/Box:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Platba za zboží:    ☐Fakturou(Platba předem)    ☐Dobírka 

Produkt, o který mám zájem: ☐SOLARMAXX vlastní HW ☐Shelly1 v3 

 ☐SOLARMAXX 400 ☐Shelly 4-PM 

 ☐SOLARMAXX 7“ LITE ☐SonOff  

 ☐SOLARMAXX 8“PROFI 

Informace ohledně vaší vnitřní (lokální) sítě  

Pro korektní nastavení je potřeba znát vaši lokální sít (LAN), tím se vyhneme případným 

problémům se zobrazením dohledu např. v telefonu, PC apod. 

Rozsah sítě:  ..............................................................................  

Gateway (výchozí brána) sítě:  ..............................................................................  

DHCP rozsah:  ..............................................................................  

Pevná vnitřní IP adresa, na kterou můžeme přichystat dohledové zařízení: 

  ..........................................................................................................................  

Pokud objednáváte další výrobky např. Shelly, Sonoff uveďte zde vnitřní IP adresu pro 

jejich nastavení: 

  ..........................................................................................................................  

 

V případě, že si nevíte rady ohledně informací jako veřejná IP adresa, gateway, rozsah 

vaší lokální sítě apod. kontaktujte svého správce sítě nebo providera, popřípadě 

můžete požádat náš tým o placenou technickou podporu. 

 

 

Datum:  ..................................  Podpis:  .......................................  


