
Hoe herken ik de verschillen 
tussen de

Envoy S Standaard
en de

Envoy S Metered



Envoy S Standaard                                                                     Envoy S Metered

Aansluitingen doorgekruist Geen aansluitingen doorgekruist

Omdat de benodigde chipset achter de aansluitingen NIET aanwezig is Omdat de benodigde chipset achter de aansluitingen WEL aanwezig is



De Envoy S is 100% compatibel met de M-series en de IQ series.
De IQ Envoy / Envoy S Metered geeft de data van de micro-omvormers 
door.

Het volgende is zichtbaar in de app:
Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale 
looptijd

Deze Envoy is 100% compatibel met de M-series en de IQ series.
De IQ Envoy / Envoy S Metered geeft de data van de micro-omvormers door.

Sluit je de Envoy aan zonder de CT stroomspoelen, dan is de volgende 
informatie zichtbaar in de app:
•Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale looptijd
•Opbrengst per paneel

Je kan CT spoelen aansluiten om een meting te doen in de meterkast op de 
teruglevering en productie.
Sluit je de Envoy aan met de juiste hoeveelheid CT stroomspoelen, dan is de 
volgende informatie zichtbaar in de app:
•Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale looptijd
•Opbrengst per paneel
•Energieverbruik van de woning
•Teruglevering aan het Net
•Geïmporteerde energie van het net

Met de IQ Envoy in combinatie met de juiste hoeveelheid CT spoelen ben je 
klaar om in de toekomst de Enphase Batterij aan te sluiten

De IQ Envoy / Envoy S Metered is geschikt voor 1-fase en 3-fase systemen!
De IQ Envoy / Envoy S Metered wordt geleverd met twee CT stroomspoelen.
* Wanneer je een 1 fase PV systeem aansluit op een 1-fase meterkast heb je de 
2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en niets extra's.
* Wanneer je een 1-fase PV systeem aansluit op een 3-fase meterkast heb je de 
2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en 2 extra CT stroomspoelen.
* Wanneer je een 3-fase PV systeem aansluit op een 3-fase meterkast heb je de 
2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en 4 extra CT stroomspoelen.

Envoy S Standaard                                                                     Envoy S Metered


