
 
 
 

Verkorte gebruikshandleiding  
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Verklarende woordenlijst 

  

AC  

Afkorting voor ‘wisselstroom’  

 

DC  

Afkorting voor ‘gelijkstroom’  

 

Energie  

Energie wordt gemeten in Wh (watt-uur), kWh (kilowatt-uur) of MWh (megawatt-uur). De 

energie is het vermogen berekend over tijd. Als, bijvoorbeeld, uw omvormer werkt op een 

constant vermogen van 1500 W voor een half uur en daarna op een constant vermogen van 

1000 W voor het volgende half uur, dan heeft het 1250 Wh, ofwel 1,25 kWh, aan energie 

geleverd aan het elektriciteitsnet in dat uur.  

 

Vermogen  

Vermogen wordt gemeten in W (watt), kW (kilowatt) of MW (megawatt). Vermogen is een 

momentane waarde. Het laat zien hoeveel vermogen de omvormer momenteel levert aan het 

elektriciteitsnet.  

 

Vermogensratio  

De vermogensratio is de verhouding tussen de hoeveelheid vermogen die momenteel wordt 

geleverd aan het elektriciteitsnet en het maximale vermogen van de omvormer dat kan 

worden geleverd aan het elektriciteitsnet.  

 

Power factor  

De power factor is de verhouding tussen werkelijk vermogen en het schijnbare vermogen. 

Deze zijn alleen gelijk wanneer de stroom en het voltage in fase zijn, de power factor is dan 

1.0. Het vermogen in een AC circuit is vrijwel nooit gelijk aan het directe product van de 

spanning en de stroom. Om het vermogen van een enkelfasig AC circuit te vinden, moet het 

product van de spanning en de stroom worden vermenigvuldigd met de power factor. 10  

 

PV  

Afkorting voor fotovoltaïsch  
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Systeembeschrijving  

 

Uw zonnepanelensysteem is als volgt opgebouwd. Aan de omvormer is in uw geval nog een 

myWatt-kastje gekoppeld voor de online monitoring:  

 

 

Productbeschrijving en - informatie 

 

 

 

Symbool  Omschrijving  Uitleg  

 

Hier kloppen Werking van de display instellen 

door op de LCD te kloppen  

 

Status van de omvormer Geeft indicatie van de huidige status 

van de omvormer  

 

Positie  Omschrijving  

A  Behuizing  

B  LCD 

C Status LED  

D  DC schakelaar  

E  PV input aansluiting  

F  AC output  
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Markeringen op het product 
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Informatielabel  

Het informatielabel voorziet in een unieke identificatie van de omvormer (het type product, 

apparaat-specifieke kenmerken, certificaten en goedkeuringen). Het informatielabel is te 

vinden aan de linkerkant van de behuizing. Aangezien de normen met betrekking tot de 

elektriciteitsnetwerken in veel landen op dit moment worden herzien, wordt geadviseerd 

gebruik te maken van het label op het apparaat voor een verwijzing naar het nieuwste 

certificaat.  

 

 

 

LCD scherm  

Midden onderaan de omvormer is het LCD scherm te vinden. Om energie te besparen zal de 

achtergrondverlichting van het LCD scherm automatisch na 10 seconden uitgaan. Met een 

enkele klop op het scherm gaat de achtergrondverlichting weer aan. Het scherm op de 

omvormer kan worden bediend door kloppen op het geluidgevoelige bedieningspaneel aan 

de voorkant. Hierop kan bijvoorbeeld de status van de omvormer worden bekeken. Door 

middel van kloppen kan geschakeld worden tussen de verschillende onderwerpen die 

weergegeven kunnen worden. Ook kunnen een aantal parameters van de omvormer 

aangepast worden door middel van kloppen. 
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Parameters instellen  

Taal instellen  

Klop eenmaal om het scherm te laten oplichten → klop nog eenmaal om naar de 

taalinstellingen (‘set language’) te gaan → klop enkele keren om de juiste taal te selecteren 

(2x kloppen voor Engels) → klop nu eenmaal om de geselecteerde taal te bevestigen. Na een 

paar seconden zal het scherm weer donker worden en is de nieuwe instelling opgeslagen.  

 

Helderheid van het scherm instellen  

Klop eenmaal om het scherm te laten oplichten → klop nog eenmaal om naar de LCD 

contrastinstellingen te gaan (‘set LCD contrast’) → klop twee keer om het contrast op niveau 

2 te zetten (‘LCD contrast 2’) → klop eenmaal om de helderheid te selecteren. Wacht weer 

een paar seconden tot het scherm donker wordt om de nieuwe instellingen op te slaan.  

 

Automatische testfunctie uitvoeren  

Klop eenmaal om het scherm te laten oplichten → klop eenmaal om de automatische 

testfunctie in te schakelen (‘Enable Auto test’) → klop tweemaal om aan te geven dat u de 

test wil starten (‘Waiting to start’) → klop eenmaal om de automatische testfunctie te starten. 

Na enkele minuten zullen de testresultaten zichtbaar zijn. 

 

Omvormer in bepaalde modus 

Wachtmodus  

Wanneer het PV voltage hoger is dan 70 V zal de omvormer opstarten en in wachtmodus 

gaan. In deze modus controleert de omvormer de instellingen. Als het systeem normaal is, 

en het PV voltage komt boven de 80 Vdc zal de omvormer proberen verbinding te maken 

met het net.  
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Normale modus  

In deze modus werkt de omvormer normaal en zal het LED-lampje groen zijn.  

Wanneer de DC-spanning boven de 80 Vdc komt, zet de omvormer de energie van de 

zonnepanelen om en levert de energie aan het net.  

Wanneer de DC-spanning onder de 70 Vdc komt, zal de omvormer naar stand-by modus 

gaan en proberen om verbinding te maken met het net. In wachtmodus gebruikt de 

omvormer precies genoeg energie geproduceerd door de zonnepanelen om de interne 

systeemstatus in de gaten te houden.  

De omvormer start automatisch op als de DC spanning van de zonnepanelen voldoende is.  

 

Afsluitmodus  

Omvormers sluiten automatisch af in periodes van weinig of geen zonlicht. In afsluitmodus 

gebruikt de omvormer geen energie van het net of de zonnepanelen.  

Het scherm en de LED zijn uit. 

 

Foutmodus  

De interne, intelligente regelaar kan constant de systeemstatus in de gaten houden en 

aanpassen. Als de omvormer onverwachte omstandigheden vindt, zoals een systeem- of 

omvormerfout, zal informatie over de fout verschijnen op het scherm. In foutmodus zal het 

LED-lampje rood zijn.  

 

Reiniging en onderhoud 

Controleren warmteafvoer  

Als de omvormer regelmatig de uitvoerspanning verlaagt ten gevolge van een hoge 

temperatuur moeten de mogelijkheden tot warmteafvoer verbeterd worden. Ook kan het 

nodig zijn om het koelelement schoon te maken.  

 

Controleren DC schakelaar  

Controleer of er zichtbare schade of verkleuring is ontstaan aan de schakelaar. Als er 

schade of verkleuring zichtbaar is aan de DC schakelaar, neem dan contact op met de 

installateur. Draai één keer per jaar de draaischakelaar 5 keer achter elkaar van de aan naar 
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de uit positie. Hierdoor worden de contacten van de draaischakelaar schoongemaakt en de 

levensduur van de DC schakelaar verlengd.  

 

Reiniging van de omvormer  

Als de omvormer vuil is geworden, maak dan de behuizing, het scherm en de LED lampjes 

schoon. Gebruik alleen schoon water en een doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen (bijv. 

oplosmiddelen of schuurmiddelen). 

 

Foutmeldingen van de omvormer 

 

Foutmelding Beschrijving Suggestie 

PV Isolation 

Low  

Isolatie probleem  1. Controleer of de behuizing goed is geaard  

2. Controleer of de omvormer goed is geaard  

3. Controleer of de DC schakelaar nat is  

4. Als de foutmelding blijft staan, neem dan contact op met Tautus 

Output High 

DCI  

Te hoge DC 

uitgangsstroom  

1. Start de omvormer opnieuw op  

2. Als de foutmelding blijft staan, neem dan contact op met Tautus 

Residual 

High  

Lekstroom is te hoog  1. Start de omvormer opnieuw op  

2. Als de foutmelding blijft staan, neem dan contact op met Tautus 

PV Voltage 

High  

De DC invoerspanning 

is groter dan de 

maximaal toelaatbare 

waarde  

1. Schakel de DC schakelaar onmiddellijk uit  

2. Controleer de spanning van elke PV serie met een multimeter  

3. Als de spanning van de PV serie lager is dan de maximale 

toegestane waarde, neem dan contact op met Tautus  

No AC 

Connection  

Er is geen/een fout in 

het elektriciteitsnet  

1. Controleer de AC bedrading, in het bijzonder de aardedraad  

2. Neem contact op met Tautus 

AC V 

Outrange  

De spanning van het 

elektriciteitsnet is buiten 

het toegestane bereik  

1. Controleer de netspanning  

2. Als de foutmelding blijft staan ondanks dat de netspanning 

binnen het toegelaten bereik is, neem dan contact op met Tautus 

AC F 

Outrange  

De frequentie van het 

elektriciteitsnet is buiten 

het toegestane bereik  

1. Controleer de netfrequentie  

2. Als de foutmelding blijft staan ondanks dat de frequentie binnen 

het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met Tautus 

Over 

Temperature  

De temperatuur is te 

hoog  

1. Controleer de omgevingstemperatuur van de omvormer  

 


