
 

 

 

 

Instructies 
 

 

 

 

Account en inloggen 
Na de oplevering van uw zonnepaneleninstallatie krijgt u na ongeveer één week de 

inloggegevens van de SAJ Web Portal. U ontvangt van ons een e-mail met de website, de app 

voor uw smartphone/tablet en uw inloggegevens. 

 

U hoeft zelf dus geen account aan te 

maken op de Web Portal.  

 

 

Nadat wij de inloggegevens naar u 

hebben verstuurd, kunt u inloggen op 

https://fop.saj-electric.com.  

Op de website ziet u het volgende 

scherm, hier kunt u inloggen met uw       

e-mailadres en het wachtwoord zoals 

in onze e-mail is beschreven.  

 

 

 

 

Met deze gegevens kunt u ook 

inloggen op de ‘eSolar App’ op uw 

smartphone of tablet. Deze kunt u 

vinden in de Appstore voor iOS-

toestellen of in de Playstore voor 

Android-toestellen.  

U kunt ook de QR-code hiernaast 

scannen met de camera van uw  

smartphone of tablet.  
 

 

https://fop.saj-electric.com/


 

 

 

Overzicht Web Portal 

 

 

Uitleg van de aangegeven punten in de Web Portal: 

Nr. Wat? Uitleg 

1 Piek vermogen in Watt (W) In de groene cirkel ziet u wat uw omvormer op dit 
moment produceert. Onder de cirkel kunt u aflezen 
wat de totale productie van vandaag is.  
 

2 Totale energie in kiloWatt (kWh) In de gele cirkel leest u wat de omvormer vandaag 
heeft opgewekt. Onder de cirkel vindt u de totale 
productie sinds de oplevering. 
 

3 Totale inkomen in euro’s (€) Hier vindt u wat u in totaal al heeft bespaard in 
euro’s. 
 

4 Eventuele storingen per dag In de lichtgroene cirkel vindt u het aantal storingen 
dat op een dag heeft plaatsgevonden.  
 

5 Grafieken per tijdseenheid Hier vindt u de grafieken met de opbrengsten per 
dag, maand, jaar of totaal. 
 

6 Totale opbrengsten per 
tijdseenheid 

Onder de grafiek kunt u aflezen wat uw omvormer 
heeft geproduceerd in de geselecteerde 
tijdseenheid. 

 

 



 

 

 

Omvormer informatie 

 

Onder het kopje ‘Inverter’ vindt u bij ‘Model’ het type omvormer dat bij u geplaatst is en het 

serienummer hiervan. Mocht u een storing hebben, kan het zijn dat wij hiernaar vragen.  

 

Het groene ‘bolletje’ aan de linkerzijkant geeft aan dat de omvormer verbinding heeft met 

het internet. Wanneer deze grijs is, is uw omvormer offline en heeft deze dus geen 

internetverbinding. Dit heeft echter geen invloed op het functioneren van de omvormer.  

 

Storingen 

Indien de omvormer in storing staat, kunt u dit ook terugvinden onder het kopje ‘Alarm’. 

Hier kunt u aflezen welke storing de omvormer heeft en op welke datum dit heeft 

plaatsgevonden. Voor meer informatie over storingen kunt u onze handleiding, van het type 

omvormer dat bij u geplaatst is, raadplegen.  

 

 

 

 

 

 

 


