
Meer inzicht 
in uw zonnesysteem

Zien is geloven met Enphase MyEnlighten™

MyEnlighten verbindt u met uw Enphase-systeem. Controleer uw systeem, 
houd de energieproductie bij en deel die met familie en vrienden vanaf elk 
met internet verbonden device, waar u ook bent.

Meer stroom, veiligste oplossing
• Schaduw, stof, vuilresten? Geen probleem.  

Elk paneel werkt onafhankelijk. 

• Het systeem begint eerder en werkt langer door 
zodat u langer van de zon profiteert.

• Geen hoogspanning op uw dak.

Een Slim systeem, klaar voor de toekomst
• Flexibel ontwerp dat uitbreidbaar is als uw  

behoeften veranderen.

• Nieuwe functies zoals bewaking van het gebruik 
en opslag zijn gemakkelijk toe te voegen.

• Updates op afstand zorgen ervoor dat u aan de 
regelgeving blijft voldoen.

Beproefde technologie zorgt voor betrouwbare, best presterende systeem met het 
hoogste rendement op uw investering. Enphase is de slimste keus in zonnestroom. 

Ruim 10.000.000 geleverde micro-omvormers, meer dan 430.000 geïnstalleerde systemen
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Enphase energie-oplossing voor thuis

Genereren
Enphase micro-omvormers 
verzamelen energie van 
uw zonnepanelen en zetten 
die om in bruikbare wissel-
stroom. 

Bedienen
Enphase Envoy is het brein 
van het systeem, dat 
informatie verzamelt, 
controleert en voortdurend 
communiceert.

Opslaan
Enphase wisselstroom-
batterijen slaan overtollige 
energie op, zodat u die 
kunt gebruiken wanneer 
dat nodig is.

Beheren
Enlighten-software helpt 
installateurs en huis-
eigenaren om het systeem 
te bewaken en te beheren.
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Enphase micro-omvormers
Onder elk paneel bevindt zich een micro-

omvormer die stroom bij de bron omzet 

en die zorgt voor een maximale opbrengst, 

zonder hoogspanning op uw dak.

Enphase Envoy™

Envoy, het brein van het systeem, maakt 

verbinding met de micro-omvormers 

en met internet, zodat het systeem kan 

worden bewaakt en op afstand kan 

worden onderhouden.

Enphase Enlighten™ Software
Dankzij Enlighten kunt u de status van 

het systeem via elk met internet 

verbonden apparaat volgen. Het biedt 

tips om het energieverbruik terug te 

dringen en mogelijkheden om informatie 

te delen via social media.

Hoe werken micro-omvormers


