Controlelijst
bij storingen
Wat kunt u zelf
controleren

Uw zonnestroom installatie
Wanneer uw zonnestroom installatie niet meer werkt is dat af te lezen aan uw omvormer. Deze zal of uit staan
(er is niets meer op het display te lezen) of er zal een rood lampje branden op de omvormer. Eventueel wordt er
dan ook een storingscode weergegeven op het display.

Omvormer – Werking en lampjes / leds
De omvormer is het hart van de zonnestroom
installatie. De gelijkstroom opgewekt door de
zonnepanelen wordt door de omvormer omgezet
in wisselstroom, die nodig is voor elektrische
apparaten en voor terug levering aan de
energieleverancier.
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De groene led (a)
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Als de omvormer opstart zal de groene led (rechtsonder) eerst knipperen. Als deze
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volledig brandt dan is de omvormer in bedrijf. Led (a) heeft de kleur groen en zal altijd
aan staan als de omvormer in bedrijf is. Led (c) tot en met (f) geven aan hoeveel stroom
er wordt opgewekt.

De omvormer is in bedrijf en functioneert tussen de 25-50%. Als de omvormer opstart
zal de groene led (rechtsonder) eerst knipperen. Als deze volledig brandt dan is de
omvormer in bedrijf.
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Als alle leds uit zijn zal ook de display geen informatie meer geven. De omvormer staat dan uit. Dit kan omdat de
zonnepanelen geen licht ontvangen (bv ‘s nachts).
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Aardlekschakelaar
Dit kan gebeuren als de aardlekschakelaar uitgeschakeld is. Als de hoeveelheid stroom die de elektrische
installatie in gaat, groter is dan de stroom die er weer uitgaat, is er sprake van een lekstroom. Deze foutstroom kan
ontstaan als de behuizing van een toestel, door een defect, onverhoopt onder elektrische spanning komt te staan.
Bij geaarde toestellen vloeit de lekstroom via de aarding weg. Hierdoor zal de aardlekschakelaar bij overschrijding
van de aanspreekstroom in werking treden, waardoor de betreffende groepen spanningsloos worden.
Uw aardlekschakelaar zit in uw meterkast. Als de knop omhoog staat dan staat de aardlekschakelaar aan. Staat de
schakelaar omlaag dan staat deze uit.
Indien de aardlekschakelaar uit staat schakel deze dan weer in door de schakelaar omhoog te zetten.
Indien de schakelaar zichzelf weer uitschakelt bel dan het storingsnummer. Indien dit niet gebeurt controleer dan
of uw omvormer ook weer normaal functioneert (of het groene lampje weer begint te branden).

Werkschakelaar
Bij een geel lampje op de omvormer kan ook de
werkschakelaar uitgeschakeld zijn.
De werkschakelaar zit bij uw omvormer. Dit is een
grijs kastje onder of naast de omvormer. Als de knop
omhoog staat dan staat de werkschakelaar aan. Staat
de schakelaar omlaag dan staat deze uit.
Indien de aardlekschakelaar uit staat schakel deze dan
weer in door de schakelaar omhoog te zetten.
Indien de schakelaar zichzelf weer uitschakelt bel dan
het storingsnummer. Indien dit niet gebeurt controleer
dan of uw omvormer ook weer normaal functioneert
(of het groene lampje weer begint te branden).
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Controleer uw omvormer regelmatig of deze werkt!
Wanneer uw omvormer niet werkt zal er geen elektriciteit worden opgewekt en bespaart u niets. Wanneer uw
omvormer bij (voldoende) daglicht niet werkt neem dan contact op met Zelziuz via ons storingsnummer.

Bij storing bel:
0541 351 815
of email naar:
service@zelziuz.nl
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