
 
Wanneer de MySolarEdge App een foutmelding geeft of de omvormer zelf een errorcode aangeeft op het 

display, heeft de omvormer mogelijk een storing. Door middel van een reset van de omvormer kun je het 

probleem vaak al oplossen. 
 
Volg de onderstaande stappen om de omvormer te resetten: 

Let op! Het resetten van de omvormer is alleen mogelijk als er voldoende zonlicht is om het systeem te 

herstarten. 

 

✓ Stap 1:  

Zet de omvormer uit door de powerschakelaar onderaan de omvormer op '0' te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: 
Meestal vind je in de buurt van de omvormer een werkschakelaar. Dit is het kleine kastje dat 

vlak bij de omvormer is geïnstalleerd. Hierop zit een grote schakelaar of een grote draaiknop. 

Schakel deze schakelaar uit door de schakelaar of draaiknop op ‘0’ te zetten.  

Heb je geen werkschakelaar maar een pv-verdeler (een kastje met stopcontact, 

hoofdschakelaar en 2 aardlekautomaten) in de buurt van de omvormer? Zet dan de 

schakelaar (aardlekautomaat) waar 'PV' bij staat, ook omlaag. 

 

✓ Stap 3: 
Schakel nu de pv groep (aardlekautomaat) in de meterkast uit waarop de 

zonnestroominstallatie is aangesloten. Je moet de schakelaar naar beneden drukken tot je 

een duidelijke klik hoort. Je ziet nu een groen vlakje bij de schakelaar. De groep is nu 

uitgeschakeld. Stond de schakelaar niet omhoog? Druk de schakelaar dan alsnog helemaal 

naar beneden tot je de klik hoort. 
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✓ Stap 4: 
De omvormer heeft tijd nodig om volledig uit te schakelen. Wacht 15 minuten. 

 

✓ Stap 5: 
Schakel het systeem in omgekeerde volgorde weer in. Begin met de PV groep (de 

aardlekautomaat) in de meterkast. Zet deze schakelaar weer omhoog. Vervolgens zet je de 

werkschakelaar weer omhoog op ‘1’. Schakel als laatste de omvormer in door de DC- 

schakelaar op  ‘1’ te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Het systeem start nu opnieuw op. 

 

 

Heb je nog een vraag of heb je de storing niet weten op te lossen? Neem dan gerust contact met ons 

op. Wij kijken graag met je mee.  

Let op. Mocht het probleem vaker voorkomen waardoor u de omvormer wil resetten, neem dan 

contact met ons op. We raden het af de omvormer te vaak te resetten.  

 

Wij zijn op Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 

17:00 uur telefonisch bereikbaar via 088 – 334 76 40. 


