
Gefeliciteerd met je zonnepanelen systeem! 

Onlangs hebben wij zonnepanelen op je dak geïnstalleerd. Gefeliciteerd! 

Vanaf nu wek je, je eigen energie op en gaan je zonnepanelen je direct 

iets opleveren. Onze mensen hebben uiteraard hun uiterste best gedaan 

om je installatie optimaal op te leveren. Alles werkt op dit moment dan 

ook naar behoren. Ben je benieuwd wat de opbrengst van je 

zonnepanelen is? 

Check deze dan direct via de app op je mobiele telefoon of tablet. 

De inloggegevens heb je via e-mail ontvangen van SolarEdge. 

Zon+ paneel +omvormer= klaar! 

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Lees dan onze troubleshooter-

oplossingen. Want jij verdient de beste oplossing! 
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Wat is er aan de hand? 

De omvormer staat uit 

(er brandt geen lampje). 

De applicatie (app) 

geeft niks aan. 

Het middelste lampje van de 

omvormer (groene lampje) brandt. 

Wat is de oorzaak? 

De zon schijnt niet. Wanneer de zon niet schijnt (of er onvoldoende licht is), 

werkt de omvormer ook niet. De omvormer functioneert namelijk alleen 

wanneer er spanning is opgewekt. Dit houdt in dat de omvormer uit staat 

wanneer het donker is (vaak in de avond en vroege ochtend). 

Dit heeft drie mogelijke oorzaken: 

1. 

Er is geen stabiele verbinding met het internet. Het kan soms zijn dat de applicatie 

geen opwek laat zien. In veel gevallen betekent dit dat de omvormer (tijdelijk) geen 

contact heeft met het internet. In dit geval knippert het onderste (blauwe) lampje 

van de omvormer en wordt er geen data doorgegeven aan de app. Dit betekent niet 

dat de omvormer niet werkt! Het probleem is dat de data niet verzonden wordt naar 

de app, waardoor deze niet online in te zien is. 

2. 

Er is sprake van een foutmelding. In dit geval geeft de omvormer een foutmelding 

aan. Het bovenste lampje (rode lampje) brandt of knippert. 

3. 

De omvormer heeft een update gehad. Het kan dan zijn dat de app een dag of twee 

nodig heeft om deze update helemaal te kunnen verwerken. 

De omvormer werkt. Er wordt energie opgewekt. Het lampje brandt alleen wanneer 

de zon schijnt en er voldoende energie wordt opgewekt. 
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Wat kun je doen? 

Zodra de zon gaat schijnen (of wanneer er voldoende licht is) en er een minimale 

hoeveelheid spanning is opgewekt, wordt de omvormer automatisch weer 

geactiveerd. 

1. 

Koppel de omvormer(opnieuw) aan het internet. Via de link hieronder vind je een 

stappenplan om de omvormer weer te verbinden met de wifi: 

Handleiding koppeling SolarEdge omvormer met wifi: Handleiding SolarEdge 

Blijft het probleem zich voordoen? Check dan eerst of je internetverbinding 

functioneert. Functioneert je internet wel, maar geeft de app nog steeds niks aan? 

Neem dan contact op met onze klantenservice. 

www.solarconcept.nl/klantenservice 

2. 

Neem contact op met onze klantenservice: 

www.solarconcept.nl/klantenservice 

3. 

Check of je omvormer onlangs een update heeft gehad. Is dat het geval? 

Dan wordt deze update binnen enkele dagen verwerkt. Is dat niet het geval. 

Neem dan contact op met onze klantenservice. 

www.solarconcept.nl/klantenservice 

Niets. Alles werkt naar behoren. 
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Wat is er aan de hand? 

Het onderste lampje van de 

omvormer (blauwe lampje) brandt. 

Het onderste lampje van de 

omvormer (blauwe lampje) knippert. 

Het bovenste lampje van de omvormer 

(rode lampje) brandt of knippert. 

Mijn wifi werkt niet en/of ik heb een 

technische storing. 

Wat is de oorzaak? 

Het onderste lampje staat voor de internetverbinding. Brandt het lampje, dan 

betekent dat dat er een constante verbinding is met internet. 

Het onderste lampje staat voor de internetverbinding. 

Knippert het lampje, dan is er geen of een slechte verbinding met het internet. 

Er is sprake van een foutmelding. 

Als je wifi niet werkt, dan functioneren je zonnepanelen wel! De zonnepanelen 

hebben namelijk geen wifi-verbinding nodig om te functioneren. Wel heeft de 

omvormer een wifi-verbinding nodig om de data naar de app te kunnen leveren, 

zodat deze te zien is op je telefoon of tablet. Het kan dus zijn dat je geen informatie 

krijgt over je zonnepanelen via de app. 

Let op! 
Heb je een nieuwe internetprovider en/of een nieuwe router? In dat geval moeten wij de 

omvormer opnieuw koppelen aan de router. Hieraan zijn kosten verbonden. Maak hiervoor een 

melding via ons serviceformulier en wij nemen contact met je op. Dit heeft geen invloed op de 

werking van je zonnepanelen-installatie. Je blijft dus gewoon energie opwekken, ook zonder 

dat de omvormer is gekoppeld aan de router. 
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Wat kun je doen? 

Niets. Alles werkt naar behoren. 

Controleer of je internetverbinding werkt. Plaats eventueel een wifi-versterker. 

Werkt het internet niet, raadpleeg dan de troubleshooter van je internetprovider. 

Werkt het internet wel en heb je sinds kort een nieuwe router of provider? Zie dan 

de informatie onder 'Let op' onder deze tabel. 

Neem contact op met onze klantenservice: 

www.solarconcept.nl/klantenservice 

Check de app om te kijken of er data binnen is gekomen van de zonnepanelen. 

Heb je geen data binnen gekregen? Kijk dan of het onderste (blauwe) lampje van 

de omvormer brandt. Knippert dit, dan betekent dat dat de omvormer geen 

(stabiele) internetverbinding heeft. Je kunt de omvormer nu opnieuw koppelen 

aan de wifi. 

Via de link hieronder vind je meer informatie om de omvormer weer te verbinden 

met de wifi: Handleiding SolarEdge 

Check de handleiding van je wifi om eventuele problemen op te lossen. 

Ondertussen blijf je gewoon energie opwekken met je zonnepanelen! 

Is er wel wifi, maar geeft de app nog steeds geen opwek aan? 

Neem dan contact op met onze klantenservice. 

www.solarconcept.nl/klantenservice 
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Kom je er toch niet helemaal uit ?

Neem contact op met onze klantenservice: 

www.solarconcept.nl/klantenservice 

JIJ VERDIENT 

DE BESTE 

OPLOSSING 
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