
Branden de lampjes op de 
omvormer?

Is het licht buiten? De 
omvormer gaat aan door de 
zon. Zodra het licht is gaat 
de omvormer vanzelf weer 

aan.

Is het wel licht buiten, maar 
staat de omvormer toch niet 

aan? Ga dan naar stap 4.

Brand er een groen LED lichtje? 
Dan produceert de omvormer. 
Knippert een groen LED lichtje?

De omvormer is aan het 
opstarten. 

In dit geval werkt uw omvormer. 
Mocht de opbrengst niet 

zichtbaar zijn in de monitoring, 
vervolg naar stap 5.

Indien er een rood LED lichtje 
brand vervolg naar stap 2.

Omvormer in storing 
WAT KAN IK DOEN? 

Stap 1: Vaststellen of de omvormer aan staat

 
 

Stap 2: Groepen/meterkast controleren

Uw PV-systeem is aangesloten op een aparte groep in de meterkast deze is herkenbaar aan de tekst ‘PV’ of 
‘zonnepanelen’.  
Staat de schakelaar omlaag? Druk deze dan weer omhoog en kijk of de omvormer na enkele minuten weer 
opstart. 

Mocht de schakelaar na verloop van tijd weer omlaag gaan ga dan naar stap 3. 

Stap 3: Aardlekschakelaar/automaat gaat uit

Het kan soms voorkomen dat de hoofd aardlekschakelaar/automaat uitgaat als er ergens een “lekstroom” is. 
Dit probleem hoeft niet altijd in de groep van de zonnepanelen te zitten, maar kan ook in de groep ontstaan 
waar andere apparaten op staan. In dit geval is het belangrijk om erachter te komen in welke groep het 
probleem ontstaat.   

Dit controleert u als volgt:  
1. Alle groepen en aardlekschakelaar/automaat uitzetten door de schakelaars omlaag te doen.
2. Zet de aardlekschakelaar/automaat weer aan.
3. Zet nu één voor één de groepen weer aan.

Ja 

Nee

Nee

Ja 

Nee



4. Op het moment dat de aardlekschakelaar/automaat uit springt weet u dat het probleem zit in de laatste
groep die u aan heeft gezet.

5. Op een van de apparaten die op deze groep staat aangesloten zit een storing.

Storing op de groep van de zonnepanelen? Neem dan contact op met Elize Energie via 0594-283590. 

Stap 4: De omvormer ‘resetten’

Als de omvormer een storing geeft kunt u deze resetten door de omvormer spanningsvrij te maken. Dat doet u 
door de omvormer even uit te zetten en vervolgens weer op te starten.   

Dit werkt als volgt:  
1. Draai de DC schakelaar (1) uit door deze een kwart slag te draaien. In het “raampje” op de schakelaar is nu

“OFF” te zien.
2. Doe hierna de AC schakelaar (2) uit door het hendeltje aan de rechterkant om te zetten.
3. De omvormer is nu helemaal spanningsvrij en zal binnen enkele seconden compleet uitgaan.
4. Zet vervolgens de DC schakelaar (1) weer aan door de knop een kwart slag te draaien, in het “raampje” op

de schakelaar is nu “ON” te zien. Hierna zet u de AC schakelaar (2) weer aan de voor de het hendeltje
omhoog te zetten

De omvormer zal binnen enkele minuten opnieuw opstarten. Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem 
dan contact op met Elize Energie via 0594-283590. 

Stap 5: Verbinding online monitoring

De omvormer doet het wel, maar de opbrengst is niet zichtbaar in het monitoringsportaal van SolarEdge. 

Door een instabiele internetverbinding kan het soms voorkomen dat er in de ochtend, als de omvormer aan 
gaat, geen verbinding gemaakt kan worden met het WIFI netwerk. In de meeste gevallen herstelt dit zich de 
volgende dag weer. Als er dus maar enkele dagen geen opbrengst zichtbaar is, dan is het, het beste om even af 
te wachten of de verbinding zich vanzelf herstelt.  

Bent u onlangs van internetprovider gewisseld en heeft u een nieuwe router gekregen? Controleer dan of de 
internetkabel zowel in de router als in de omvormer is bevestigd of dat de omvormer weer is aangemeld op het 
nieuwe wifi-netwerk. Via deze video wordt eenvoudig uitgelegd hoe u de nieuwe router kunt verbinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=TzzVWCWFcmo 

Mocht de opbrengst voor een langere periode niet zichtbaar zijn, neem dan contact op met Elize Energie via 
0594-283590. 

Komt u er verder niet uit? Neem gerust contact met ons op! 

 0594-283590
 info@elize.nl

https://www.youtube.com/watch?v=TzzVWCWFcmo



