
Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS

Disclaimer:

Dit document is geschreven als handleiding voor de installatie van een Enecsys logger op een 
Synology NAS. Alhoewel geprobeerd is alles goed uit te leggen en te proberen, kan het voorkomen 
dat bij een andere specifieke installatie het niet werkt zoals beschreven. De schrijvers willen het 
document best bijwerken, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade wat dan 
ook. Enige basiskennis van werken met een Synology NAS wordt wel verondersteld.
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Inhoudsopgave

1 Inleiding
Dit document laat zien hoe je op een Synology NAS een script kan draaien om de data die door de 
Enecsys Gatway van de Eencsys omvormers gehaald wordt lokaal kan verwerken en verder sturen 
naar PVoutput.org en eventueel lokaal op kan slaan in een MySQL database. De NAS installatie heeft 
dus 2 doelen:

1) Script draaien om gateway data naar PVoutput door te sluizen

2) (Optioneel) de data ook lokaal opslaan en weergeven

2 Startpunt
Als startpunt gaan we er van uit dat je een Synology NAS hebt die al draait. Op de NAS moeten de 
volgende pakketten geïnstalleerd zijn en draaien:

 Webserver (Web Station inschakelen)

 Php



 Php (php-cache inschakelen)

 Php open_basedir aanpassen -> voeg het pad toe waar je het oOmoerbeek-script gaat 
plaatsen, in dit voorbeeld /volume1/Enecsys. Verschillende paden moeten in dit veld 
gescheiden worden door een dubbele punt “:”.

Optioneel, als je de data ook zelf lokaal op je NAS wilt opslaan:



 MariaDB (Synology MySQL implementatie)

 phpMyAdmin (Webinterface voor MariaDB)

Verder gaan we ervan uit dat je NAS een statisch IP-adres heeft en dat je weet hoe je een verbinding 
met de NAS kan maken via putty, vanaf een andere computer.

Ook heb je een account nodig van PVoutput. Hierbij zijn van belang de system id en api key, deze heb
je nodig in het script.

3 Installatie op de NAS
Voor het eerste punt genoemd in de inleiding is het dus van belang om een script te laten draaien op 
de NAS 24/7 (Dat is ook het nut van een NAS). Het script dat we gebruiken is door een mede-tweaker
geschreven en te vinden op github:

https://github.com/omoerbeek/e2pv

Download de zip-file, sla die lokaal op en pak hem uit, dat gaat het makkelijkste op een gewone 
computer. We moeten ook nog wat aanpassen in het script dus met een editor is dat het 
makkelijkste te doen.

Voordat je begint, zorg dat alle instellingen in je account van pvoutput juist staan. Zie hiervoor de 
readme bij het omoerbeek-script.

https://github.com/omoerbeek/e2pv


In de config.php moet je het volgende aanpassen :

 API-key = de API-key van pvoutput

 Systemid = jouw ID van pvoutput

 IDcount = het aantal inverters

Mocht je ook de data willen opslaan in een MySQL database op de NAS dan moet je nog meer 
aanpassen in dit bestand. Dan heb je gegevens nodig uit Hoofdstuk 6xxx. 

Nu het configuratie bestand klaar is kun je alles op de NAS zetten. Kopieer/verplaats alle bestanden 
naar een map op de NAS. De exacte locatie mag je zelf bepalen, maar voor deze handleiding 
gebruiken we /volume1/Enecsys.

4 Enecsys gateway instelling aanpassen
In het vorige hoofdstuk hebben we alles op de NAS klaar gezet om te draaien. Nu moeten we de 
Enecsys gateway nog laten weten dat de data niet naar de (inactieve) Enecsys server gestuurd 
moeten worden, maar naar de NAS. Als je de gateway aangesloten hebt op je netwerk staat in het 
scherm het ip-adres vermeld, in de volgende foto is dat dus 192.168.2.9. 

Als je de gateway nog niet ingesteld hebt zal het gezichtje niet lachen maar huilen. Dat is omdat hij 
zijn data niet kwijt kan.

Ga in een browser daarheen va het volgende adres:

http://ip-adres-van-de-gateway/index.php

Nu wordt er om een inlog gevraagd. De standaard gebruiker is ‘admin’ met als wachtwoord 
‘password’. Dat is natuurlijk niet sterk, dus dat kan je meteen aanpassen als je toch bezig bent, schrijf
het dan wel ergens op. Om de data naar je NAS te leiden moeten de volgende instellingen aangepast 
worden:

 IP-adres, dit moet het ip-adres van je NAS zijn

http://ip-adres-van-de-gateway/index.php


Het poortnummer staat als het goed is op de standaard waarde van 5040, verander dat niet. Als je 
perse wilt kan je in de config.ini van e2pv.php uit hoofdstuk 23 ook het poort-nummer veranderen, 
maar als daar geen goede reden voor is wordt dat afgeraden.

5 Script automatisch starten
Het script e2pv.php moet op de NAS continue op de achtergrond draaien om binnenkomende data te
verwerken en verder te leiden. Het trekt geen grote wissel op de (reken)capaciteit van de NAS. Om 
het continue te laten draaien gebruiken we crontab als task scheduler. Dit is een bestand op de NAS 
waarin alle taken staan die de NAS moet uitvoeren. Dat kun je met de hand bewerken, maar daar is 
een veel handiger tool voor.

Installeer vanaf cphub.net de volgende 2 pakketten:

 3rd party init

 Cronjob editor

Als deze 2 pakketten geïnstalleerd zijn kun je de cronjob editor openen. Maak dan een nieuwe taak 
aan met de volgende eigenschappen:

 command: “/usr/bin/php /volume1/Enecsys/e2pv.php >> /volume1/Enecsys/e2pv.log”



(waarbij het pad “/volume1/Enecsys/” het pad is waar de zip in stap 3 is uitgepakt)

 Starttijd: Kies iets na middernacht zodat het script opstart voordat de dag begint, 
bijvoorbeeld 00:03

 Sla de taak op.

Het script zal nu automatisch door de NAS elke dag opgestart worden. Om het nu meteen te laten 
starten (Want we willen natuurlijk gaan testen) kun je via putty rechtstreek het volgende commando 
geven: “/usr/bin/php /volume1/Enecsys/e2pv.php >> /volume1/Enecsys/e2pv.log”

Na 10 minuten kan je op pvoutput kijken of de data goed wordt ontvangen. Mocht dit niet het geval 
zijn check dan de logfile (/volume1/Enecsys/e2pv.log) om te zien of er errors zijn.

Nog een kleine noot over de starttijd. Als je je Synology zo ingesteld hebt dat hij DSM updates zelf 
installeert kan het zijn dat hij dat doet na 00:03. Na de reboot zal de taak dan NIET lopen tot de 
volgende 00:03. Dan kan het dus zijn dat je een dag data kwijt bent. Je kan de tijd dus ook later 
zetten, bijvoorbeeld 07:03, maar dat wil je wel weer eerder hebben dan zonsopgang. Eventueel kun 
je overwegen om DSM updates zelf handmatig te installeren bijvoorbeeld in de avond na 
zonsondergang.

6 Optie 1: Data op de NAS in MariaDB opslaan
Het script dat draait heeft als primair doel om data van de omvormers naar PVoutput door te sluizen.
Dat heeft als voordeel dat je makkelijk bij de data kan, maar als er met PVouput iets mis gaat dan kan
je niet meer bij je eigen data. Daarom is het ook mogelijk om de data lokaal op je NAS op te slaan in 
een database. Daarvoor wordt de standaard MariaDB structuur van Synology gebruikt.



6.1 Startpunt
Op de Synology moeten de volgende pakketten geïnstalleerd zijn

 MariaDB (Synology MySQL implementatie)

 phpMyAdmin (Webinterface voor MariaDB)

6.2 Aanmaken tabellen
Open phpMyAdmin op de Synology

6.3 Instellingen in script aanpassen

7 Optie 2: Webpagina met gegevens uit de NAS database
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