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Downloaden + Inloggen

Inloggen 

 + E-mailadres + wachtwoord invoeren 
Deze ontvang je van ons in je e-mail. 

 + Inloggen / Login 
Als je het e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd kun je 
inloggen. Je wordt direct naar het startscherm, ook wel de  
standaardweergave, gebracht. 

 + Registreren / Sign up 
Dit hoef je normaal gesproken niet te doen, je krijgt de  
inloggegevens van ons zodat je direct kunt inloggen. 
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Downloaden 

Je kunt op twee manieren bij je monitoringsapp komen om je eigen zonnestroomsysteem te kunnen monitoren. Je kunt 
via je internetbrowser (vaak gebruikt op de PC/desktop) naar de website gaan van de app óf je installeert de app op je 
smartphone. Deze tweede optie is zowel via de App Store voor Apple-gebruikers als via de Playstore voor Android- 
gebruikers beschikbaar. Hieronder vind je waar je deze apps kunt vinden.

 
 Internetbrowser:  https://www.solaredge.com/mysolaredge

 Android (app):   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner

 Apple/IOS (app):  https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773

https://www.solaredge.com/mysolaredge
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner
https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773


Dashboard
Het dashboard geeft een uitgebreid overzicht aan informatie die door het SolarEdge monitoringsportaal is verzameld voor  
jouw eigen zonnepanelensysteem.

Klik op het            icoontje links bovenin het scherm om het dashboard te bekijken.
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Navigatiebalk

Overzicht

Vermogen  
+ energie

Systeem 
keuzemenu

Systeem 
samenvatting

Het weer

Milieu

Opbrengst- 
vergelijking



Energie overzicht:

Het gedeelte ‘Overzicht’ geeft een totaaloverzicht van de energie en opbrengst in Euro voor je zonnepanelensysteem. Elk 
vak geeft een bepaalde waarde en de eenheid. De opbrengst wordt berekend door het vooraf ingestelde energietarief per 
kWh te vermenigvuldigen met de werkelijk geproduceerde energie van het zonnepanelensysteem.

Vermogen + energie:

De grafiek ‘Vermogen en energie’ toont het geproduceerde vermogen van dit systeem over een bepaalde periode. De stan-
daardperiode is de huidige maand.

Op de X-as staat de tijd en op de Y-as staat het geproduceerde vermogen in kW (bij instelling op Weekoverzicht) of de ge-
produceerde energie in kWh (bij instelling op Maand- of Jaaroverzicht). Kies het gewenste tijdstermijn met behulp van de 
tabbladen boven de grafiek.

Het vermogen is een functie van verschillende factoren zoals instralingsniveau en omgevingstemperatuur. Daarom stijgt en 
daalt de vermogenscurve gewoonlijk elke dag.

Als er een dataverbinding is tussen een PV pro-
ductiemeter en je SolarEdge systeem, dan zijn 
de hier getoonde energieproductie gegevens af-
komstig van deze meterstanden. Anders zijn de 
gegevens afkomstig van de energieproductieme-
ting van de omvormers van je zonnepanelensys-
teem.

Als er een verbruiksmeter is geïnstalleerd, dan 
wordt een aparte balk voor de verbruiksmeter 
weergegeven in de grafiek. De standen van de 
verbruiksmeter tonen je eigen energieverbruik in 
huis.

Je kunt het energieverbruik, energieproductie of 
beide bekijken door te klikken op                voor pro-
ductie en/of                 voor verbruik.
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Opbrengstvergelijking:

De grafiek ‘Opbrengstvergelijking’ vergelijkt 
de geproduceerde energie van het zonne-
panelensysteem met overeenkomstige peri-
odes in voorgaande jaren. Je kunt maanden 
of kwartalen van verschillende jaren vergelij-
ken of zelfs de opbrengst van hele jaren.

Samenvatting installatie:

Het vak ‘Systeem’ samenvatting toont algemene in-
formatie met betrekking tot het zonnepanelensys-
teem: status, naam, land, installatiedatum, datum 
laatste informatie-update en piekvermogen.
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Milieuvoordelen:

Het gedeelte ‘Milieuvoordelen’ toont het cumulatieve 
effect dat niet-duurzame energieproductiemethoden 
op het milieu zouden hebben als deze gebruikt waren 
om dezelfde hoeveelheid energie te produceren als 
door dit PV-systeem.

       

De berekening “Aantal Gloeilampen” is gebaseerd op een 
gloeilamp van 60W die 5,5 uur/dag aan is. De berekeningen 
“Vergelijkbaar aantal bomen die geplant zijn” en “Bespaarde 
CO2-uitstoot” zijn gebaseerd op omzettingsfactoren van de 
energiewaardes per levensduur. De factoren zijn afkomstig 
van de Amerikaanse EPA site (http://www.epa.gov/clean-
energy/energy-resources/refs.html).

LET OP:
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Het weer:

‘Het Weer’ gedeelte toont de huidige weersomstan-
digheden en andere informatie zoals de weersvoor-
spelling voor de komende dagen. Deze informatie kan 
nuttig zijn bij het inschatten van de toekomstige op-
brengst.

       

De weergegevens worden verzameld van een weerstation in 
de buurt van de installatie en kunnen derhalve afwijken van 
het weer bij het PV-systeem zelf.

LET OP:



Lay-out
De lay-out schermen tonen een schematisch ontwerp dat de omvormers, hun strings en de panelen in elke string verte-
genwoordigt. Er worden bijna real-time gegevens voor deze onderdelen weergegeven.

Klik op het            icoontje in de linker bovenhoek van het scherm om de Layout te bekijken. Gebruik het Lay-out scherm om:

+  De laatste prestaties van specifieke onderdelen te bekijken.
+  De prestaties van verschillende onderdelen, zoals panelen, te vergelijken en analyseren.
+  De exacte locatiebepaling van de onderdelen in storing.
+  Te zien hoe de verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn.

Het Layout scherm kan zowel in een logische als in een virtuele layout worden weergeven:

+  Logische layout: geeft een schematische, logische weergave van de onderdelen te weten omvormers, groepen, strings,  
    panelen en hun onderlinge elektrische verbindingen.
+  Virtuele layout: geeft een helikopterzicht van de werkelijke plaatsing van elk onderdeel met inbegrip van omvormers,   
    groepen, strings en panelen.

Logische lay-out scherm:

Het ’logische layout scherm’ toont een schematische 
en logische weergave van de onderdelen: omvormers,
strings, panelen en hun onderlinge elektrische ver-
bindingen. Deze lay-out geeft een logische weergave 
van de installatie en toont welke panelen met elkaar 
verbonden zijn in een string; welke strings met welke
omvormer verbonden zijn, etc.

       

De Layout zoomt automatisch in en uit afhankelijk van het 
aantal onderdelen dat in het scherm wordt weergegeven.

LET OP:

Wanneer je in het scherm logische layout bent, 
klikt je op deze knop in de werkbalk voor weer-
gave van het virtuele layout scherm.

Virtuele lay-out scherm:

Het ‘virtuele layout scherm’ toont een indeling van de 
onderdelen: omvormers, groepen, strings, panelen
en hun virtuele rangschikking op de plaats van de in-
stallatie. Deze lay-out geeft een helikopterzicht van 
de onderdelen van het zonnepanelensysteem en hun 
plaats erin, wat een nuttige tool is voor het oplossen 
van onderhoudsproblemen.

Beide schermen tonen de omvormer met de bijbeho-
rende strings en panelen. 
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Wanneer je in het ‘Virtuele layout scherm’ 
bent, klik je op de knop in de werkbalk voor 
weergave van het ‘Logische layout scherm’.



Onderdelen in het schematisch ontwerp

Elk onderdeel dat in de lay-out getoond wordt geeft ook nog de volgende informatie:

+  Hoeveelheid energie:  De door dit onderdeel en de onderliggende onderdelen geproduceerde energie voor in het schema   
   gekozen periode.

+  Kleurcode:   Wordt uitgelegd in kleurcodering.

+  Plus of Min icoontjes:  Om een onderdeel uit te vouwen of samen te vouwen of om de onderliggende hiërarchie te openen
   of te sluiten.

7

Hoeveelheid 
energie

Tabel met  
onderdeel- 
gegevens

Lay-out

Navigator


