MyEnlighten
voor systeemeigenaren

MyEnlighten geeft u inzicht in uw zonnepanelen en micro-omvormers. U kunt de energieproductie,
de actuele status en zelfs uw besparingen op het milieu volgen op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Bij ‘Systeem Details’ ziet u
de informatie over uw
zonnepanelen-systeem.

Een statusindicator laat u
direct zien of alles in orde is.
Mocht er toch een probleem
optreden, dan toont de
indicator welk probleem dat is
en hoe u het kunt oplossen.

Direct de prestaties van
uw systeem delen met
anderen met de handige
social mediaknoppen.

Wissel eenvoudig tussen
verschillende weergaven.

Bekijk de historische
productiegegevens per uur,
per dag of per maand.

Bekijk snel en eenvoudig
een overzicht van de actuele
systeemprestaties.

Bekijk de historische
weersinformatie waardoor
u bijvoorbeeld juist meer
of minder electiriciteit heeft
geproduceerd.

Wilt u MyEnlighten ook onderweg of tijdens vakantie gebruiken?
U kunt de MyEnlighten app voor iPhone of Android downloaden.

Kijk voor meer informatie over Enlighten Manager op enphase.com/nl

Zie precies hoeveel energie
uw systeem produceert.

Zo
werken zonnepanelen

Indien u besluit om over te gaan op zonne-energie komt er heel wat op uw pad. Zo is het een groot misverstand dat de energie
die uw zonnepanelen produceren direct gebruikt kan worden. De door de zonnepanelen geproduceerde energie moet nog omgezet worden
in bruikbare energie (230V), hiervoor is een omvormer nodig. Omvormers zetten de geproduceerde energie (gelijkstroom)
om in bruikbare energie (wisselstoom). De omvormer is het hart van uw systeem en bepaalt uw rendement.

Betrouwbaar 
•
•
•

•

Ieder paneel heeft zijn eigen micro-omvormer.

Slim en veilig

20 jaar garantie
Geen single point of failure
Op afstand online monitoren
en analyseren
Maximale productie op daken
met veel schaduw

•
•
•

Klaar voor de toekomst

Voor ieder dak geschikt
Geen hoge voltages op uw dak
Compacte en stille oplossing

	Nu al voorbereid op toekomstige
wetgeving
•	Eenvoudig uit te breiden met extra
zonnepanelen en energieopslag

•

Enphase Energy
Management System
Components
Envoy-S

M250 micro-omvormer

Enlighten-software

Engage kabelsysteem

Controle en inzicht in energieconsumptie en productie

Maximale prestaties

Geavanceerde bewaking

Plug-en-Play-bekabeling

Kijk voor meer informatie over Enlighten Manager op enphase.com/nl

