8 tips voor een geslaagde
Enphase-installatie
Tip

Voordeel

1

Activeer en registreer het systeem op of vóór de dag waarop u het installeert.

U kunt voor aanvang van de installatie al 40% van het activeringsproces
uitvoeren – dat betekent minder werk op locatie!

2

Upgrade uw Envoy voordat u de installatie begint.

Zo weet u zeker dat u bij uw Enphase-installatie over de nieuwste firmware beschikt.
Als de Envoy voor het eerst verbinding maakt met internet, wordt automatisch een
upgrade uitgevoerd. Het upgradeproces kan ongeveer 15 minuten duren.

3

Installeer de Envoy op een aparte groep op hetzelfde schakelbord waarop
ook het Enphase-systeem is aangesloten.

Garandeert een maximale signaalsterkte bij de communicatie tussen de
Envoy en de micro-omvormers. Om fase 3 van de activering uit te voeren,
dient de signaalsterkteindicator minimaal 3 streepjes te laten zien.

4

Sla een kopie van uw installatieplattegrond op in Enlighten.

Alle informatie over de systeemlay-out staat op een handige plaats bijeen en is altijd
snel te raadplegen.

5

Stel het stroomnetprofiel tijdens de activering van het systeem in op
EN50438_NE.

Zorgt ervoor dat het Enphase-systeem na installatie probleemloos opstart.

6

Verbind de Envoy met internet via een set Enphase Ethernet-bridges, in plaats van
met een datakabel.

Gebruik van Ethernet-bridges tussen de Envoy en de router/modem van de
systeemeigenaar bespaart tijd en geld.

7

Gebruik de Enphase USB Wi-Fi-adapter voor de Envoy internetverbinding
met de draadloze router van de klant.

De gemakkelijkste manier om Envoy op internet aan te sluiten is via Wi-Fi.
LET OP: Voor ondersteuning van Wi-Fi op de Envoy heeft u firmware versie 3.9
of hoger nodig.

8

Controleer altijd de kleurcodes van de 3-fasige bekabeling van Enphase voordat u
het geïnstalleerde Enphase systeem opstart. Kleurcodering van de 3-fasige Enphase
Engage kabel: Actief: Bruin/Zwart /Grijs Neutraal: Blauw Aarde: Groen/Geel

De bedrading wordt geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van Enphase.

Ons technische supportteam staat voor u klaar: (+31) 020-24 105 98

