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1. Installeren van de antenne 

Zet de AAN/UIT/P-
schakelaar van de 
omvormer en de DC 
schakelaar uit (indien van 
toepassing).

Installeren van SolarEdge Energy Net plug-ins
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2. Installeer de plug-in en sluit deze aan 
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Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de installatiehandleiding van de omvormer voordat u de 
kap van de omvormer verwijdert, om elektrische schokken te voorkomen.

Schakel de AC 
werkschakelaar of 
automaat van de 
omvormer uit

Wacht vijf minuten.
Open de kap van de omvormer 
en de verbindingsunit
(indien van toepassing).

Klem de antenne 
(meegeleverd) aan
een koelrib.

Voer de antennekabel 
door een 
communicatiewartel.

1
Sluit de Energy Net-plug-in aan op 
de daarvoor bestemde aansluiting 
op het communicatiebord.

2 Sluit de antenne aan op de 
Energy Net plug-in.

Bind de antennekabel met een 
plastic kabelbinder 
(meegeleverd) aan de beugel 
van het communicatiebord.

Monteer de kap van de omvormer 
en de kap van de verbindingsunit 
(indien van toepassing). Draai de 
schroeven vast tot 8,4N⋅m.

Vereist een Energy Net-ready
Set-App communicatiebord met LCD scherm

SetApp

3. De verbinding controleren

3 Start de 
SetApp 4 Scan de QR-code 

op de omvormer. 5 Controleer de verbinding.

Inbedrijfstelling

Status Communicatie Energy Net
OK
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Zet de AAN/UIT/P-
schakelaar en de DC 
schakelaar aan (indien van 
toepassing).

Schakel de AC 
werkschakelaar of 
automaat weer AAN

AAN

AC

De installatie van de SolarEdge Energy Net Plug-in mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.
Zorg ervoor dat u alle veiligheids- en gebruiksinstructies in de installatiehandleiding van de omvormer opvolgt.

Datasheet
Om de Technische Specificaties van SolarEdge Energy Net te bekijken,  
scan de QR-code:
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Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart SolarEdge dat de radioapparatuur van het type SolarEdge Energy Net
in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.
Scan de QR-code voor de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring:

Of volg de link:
https://www.solaredge.com/sites/default/files
/se-energy-net-plug-in-datasheet-nl.pdf

Of volg de link:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-
net-plug-in-ce-declaration-nl.pdf


