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LED-lampjes 
Op de omvormer zijn drie LED-lampjes zichtbaar. Aan de hand van de LED-lampjes kunt u in 

één oogopslag zien of de omvormer in productie is.  

 

  
 

LED Staat Omschrijving 

A Geel Brandt 
constant 

De omvormer is ingeschakeld. 

    

B Groen Knippert De omvormer is aan het initialiseren of 
staat in de wachttoestand. 

  Brandt 
constant 

De omvormer bevindt zich in normale 
toestand op het net.  

 Rood Brandt 
constant 

De omvormer heeft een storing.  

 Groen/Rood Groen en rood 
knipperen 
afwisselend 

De software van de omvormer wordt 
geüpdatet.  

    

C Blauw Knippert De omvormer is verbonden met het 
internet.  

 



 

 

 

 

Storingen en foutcodes 
Indien uw omvormer in storing staat, kunt u in het monitoringsportaal zien welke foutcode 

de omvormer heeft. Dit kunt u vinden onder het kopje ‘Alarm’. Voor meer informatie over 

het monitoringsportaal kunt onze handleiding bekijken, deze vindt u op onze website.  

 

Error code Uitleg Oplossing 

01 Relay Error De omvormer zal waarschijnlijk vervangen moeten 
worden. Neem dan contact met ons op. 

06 / 27 / 57 GFCI Error De omvormer heeft verouderde software. Wanneer deze 
storing meerdere keren per jaar voorkomt, neem dan 
contact met ons op om een update uit te laten voeren. 

24 / 73 Grid Lost Error / 
No Grid Error 

De aardlekschakelaar van de zonnepanelengroep is 
uitgevallen. Wanneer deze weer omhoog wordt gezet, is 
de storing verholpen. 

31 Isolation Error Deze storing kan af en toe voorkomen bij vochtig weer. 
Indien deze storing vaker voor komt, neem dan contact 
met ons op. 

18 / 09 / 67 
 
 
19 / 10 / 68 

Frequency High 
Master 
 
Frequency Low 
Master 

Deze storing kan voorkomen als de netspanning buiten het 
toegestane bereik van de omvormer komt. Uit veiligheid 
zal de omvormer zichzelf uitschakelen. Wanneer de 
frequentie weer binnen de toegestane waarden komt, zal 
de omvormer automatisch weer opstarten.  
 
Blijft de foutcode zich herhalen? Neem dan contact op 
met de netbeheerder. 

 


