Informatie over de omvormer
Bij vragen over uw zonnepanelen kunt u op werkdagen
tussen 09.00 en 17.30 uur bellen naar 040-3046098.
U kunt ook mailen naar zonnepanelen@365zon.nl.
LET OP! De omvormer gaat vanzelf aan en uit. Als het 's ochtends licht wordt, gaat de
omvormer aan en als het 's avond donker wordt, gaat de omvormer weer uit. Als het buiten
donker is, kunt u het scherm op de omvormer niet meer aanzetten.

1) Deze twee ingangen zijn voor het aansluiten van de kabels van de zonnepanelen op de
omvormer.
2) Met de DC-schakelaar zorgt u ervoor dat de omvormer geen stroom meer krijgt van de
zonnepanelen.
3) Door de WIFI-antennepoort (RS485-poort) kan 365zon op afstand zien of de
zonnepanelen werken.
4) Dit is een USB-poort. Deze wordt niet gebruikt.
5) De AC-uitgang is voor de kabel die de zonnepanelen aansluit op uw elektriciteitsnet.
6) Oranje lichtje
- Als de internetverbinding niet goed is dan knippert dit oranje lichtje.
Neemt u dan contact op met 365zon.
-Als de internetverbinding goed is, brandt dit oranje lichtje de hele tijd.
7) Groene lichtje
- Als de omvormer opstart, dan knippert dit groene lichtje.
- Als de omvormer goed werkt, brandt dit groene lichtje de hele tijd.
8) Rode lichtje
- Als de omvormer het niet goed doet, brandt dit lichtje. Op het scherm ziet u een
melding. Neemt u contact op met 365zon en geef door wat u op het scherm ziet.
9) Dit is een scherm waar u informatie op ziet.
10) Dit is de knop waarmee u het scherm bedient. U kunt hiermee de verlichting van het
scherm aanzetten. Als u kort op deze knop drukt, dan kunt u door de informatie op het
scherm bladeren. Op het scherm kunt u onder andere zien hoeveel energie de
zonnepanelen die dag hebben opgewekt. Als u niet meer op de knop drukt, komt u terug
in het begin scherm.
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