Stappenplan aanmaken Enphase Enlighten-portaal(DHZ):
Stap 1. Ga in uw webbrowser naar de volgende link: Enlighten Manager (enphaseenergy.com)
Stap 2. Vink de volgende optie aan en vul uw gegevens in

Stap 3. Vul de ontvangen verificatiecode in (deze is naar het opgegeven e-mailadres verzonden) en
stel een wachtwoord in
LET OP: DE ONTVANGEN VERIFICATIECODE IS 15 MINUTEN GELDIG!

Stap 4. Klik vervolgens rechtsboven op ‘nieuw systeem toevoegen’

Stap 5. Vul de gegevens in:
Systeem:
Naam à Benoem de naam van uw systeem op de volgende manier: Solar Outlet - Achternaam 1234AA35 (postcode en huisnummer dus achter elkaar zonder spatie)
Installateurreferentieà Dit vak hoeft u niet in te vullen
Typeàselecteer hier de voor u geldende optie (dit is in de meeste gevallen de optie: woning)

Eigenaar:
Vul hier uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer in.

Locatie:
Vul hier het adres in waar het zonnesysteem geplaatst gaat worden.

Envoy:
Netwerkprofielà Hier kunt u als het goed is alleen de volgende optie aanklikken: EN50438:2013
Netherlands (Dit is de Netcode Elektriciteit voor Nederland)
In de witte balk onder Netwerkprofiel kunt u vervolgens het serienummer van uw Envoy toevoegen.
Mocht u meerdere Envoys hebben, dan kunt u deze toevoegen door op de betreffende blauwe link
te klikken.

PV-Systeem:
Hier hoeft u enkel het totaal aantal micro-omvormers aan te geven, de rest is niet nodig.

Installatiekaart:
Hier kunt u een foto van de installatiekaart toevoegen. Het etiket van installatiekaart hoeft u niet in
te vullen.

Productieschatting:
Hier staat ‘Productieschattingen op serieniveau (invoeren op de pagina systeeminstellingen)’ als het
goed is standaard aangevinkt. Dit kunt u zo laten.
Daarnaast zet u de jaarlijkse achteruitgangsfactor op 1%.

Vink vervolgens aan dat u geautoriseerd bent om zich te registreren en akkoord gaat met zowel het
privacybeleid als de gebruiksvoorwaarden (lees deze uiteraard eerst goed door).
Hierna klikt u links onderin op opslaan.

LET OP! Het kan voorkomen dat boven in uw scherm ‘activering is mislukt’ komt te staan.
In de meeste gevallen is dit op te lossen door simpelweg even de pagina even te
vernieuwen.

Stap 6. Panelen (inclusief micro-omvormers) toevoegen aan de installatiekaart.
Naast het kopje installatiekaart is nu het kopje ‘Array Builder komen’ te staan. Klik hierop om uw
legplan in Enlighten in te voeren.

Als u in de array builder bent kunt u rechtsonderin uw systeem toevoegen.

-

Nu kunt u aan de linkerkant de Serienaam invullen. Bijvoorbeeld: dak 1, dak ‘achternaam’ of
dak zuid.

-

Voer vervolgens het aantal rijen en kolommen in en geef aan of de panelen staand of liggend
geplaatst zijn en klik op toevoegen. Hieronder ziet u hier een voorbeeld van.

-

Er zal nu een legplan op uw scherm verschijnen.

-

Door hierop te klikken selecteert u alle panelen.

-

Door nog een keer te klikken op een specifiek paneel, selecteert u enkel dat paneel. U kunt
links onderin panelen toevoegen, verwijderen of draaien.

-

Ook kunt u een geselecteerd paneel verslepen door deze ingeklikt te houden.

-

Als u linksboven op het ‘opties’-symbool klikt kunt u de micro-omvormers toevoegen. Dit
doet u door eerst een paneel te selecteren en vervolgens de bijbehorende micro-omvormer
aan te klikken. De micro-omvormer zal dan van ‘niet toegewezen’ naar ‘toegewezen’
verplaatsen. Als u dit voor alle micro-omvormers gedaan heeft, kunt u het systeem rechts
bovenin opslaan.
U kunt de Array Builder nu afsluiten (dit doet u door op het kruisje rechts naast het blauwe
vakje waar nu opgeslagen staat te klikken.

-

Uw systeem is nu volledig operationeel en alle vinkjes zouden dan ook groen moeten zijn, zoals
hieronder (let op: het kan zo zijn dat u de pagina even moet vernieuwen).
Als alle vinkjes nog niet groen zijn, wacht alstublieft nog even 15 min en kijk dan nog eens of alle
vinkjes nu wel groen zijn geworden. Is dit nog steeds niet het geval dan kunt u contact met ons
opnemen. Dit doet u door een mail te sturen naar info@solar-outlet.nl. Beschrijf duidelijk in uw mail
wat het probleem is en stuur zo nodig screenshots mee.

