
Uw zonnestroomsysteem
In deze gebruikershandleiding staat alle 

belangrijke informatie over het systeem beschreven. 

Deze gebruikershandleiding hoort bij het 
systeem van de woning. Wanneer u gaat verhuizen, laat 

dan de gebruikershandleiding achter voor de volgende bewoner.

Het systeem is aangemeld bij de netbeheerder.

www.barryenberend.nl | 085 782 5005 | zayaz@greenchoicezon.nl

Veelgestelde vragen
Voorschotsbedrag energierekening 
Wilt u uw voorschotbedrag van uw energierekening verlagen? Dit  
regelt u naar wens zelf met uw energieleverancier. In sommige gevallen  
benadert de netbeheerder u voor het plaatsen van een ‘nieuwe’ meter. Dit  
omdat niet alle ‘oude’ meters de opbrengst van panelen goed kunnen  
registeren.

Salderen
Het is goed mogelijk dat de energie die u zelf opwekt niet direct gebruikt wordt. 
Er ontstaat dan een energieoverschot. Doordat de panelen gekoppeld zijn aan 
de elektriciteitsmeter in de meterkast, wordt dit overschot automatisch terug  
geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. In Nederland  geldt het principe 
dat teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik. Het tegen elkaar 
wegstrepen wordt salderen genoemd en kunt u teruglezen op de jaarafrekening.

Panelen schoonmaken
Schoonmaken van de panelen is niet toegestaan. Dit kan namelijk schade aan 
de panelen opleveren. De panelen worden gemonitord. Als deze te laag is neemt 
Zayaz maatregelen.

Meer informatie over zonnepanelen
www.barryenberend.nl/zayaz

085 782 5005

zayaz@greenchoicezon.nl

Heeft u een vraag die niet over zonnepanelen gaat? 
Kijk dan op www.zayaz.nl



Uitleg over het systeem
Het systeem bestaat uit panelen, een omvormer en een slimme meter.

Hoe werken de panelen?
De panelen wekken stroom op wanneer er licht op de panelen schijnt. Als er 
lichtdeeltjes op de panelen vallen, wekken de panelen elektriciteit op.

Hoe werkt de omvormer?
De omvormer die bij u geplaatst is, zet de energie die de panelen opwekken 
om in energie die u in huis kan gebruiken. De omvormer is door middel van een 
elektriciteitskabel gekoppeld met de panelen en de meterkast. 

Standen van de omvormer
De volgende afbeelding geeft precies weer hoe de omvormer afgelezen dient te 
worden op display niveau en wat de LED-lampjes betekenen.

LCD scherm 
Om energie te besparen zal de achtergrondverlichting van het LCD scherm 
automatisch na 10 seconden uitgaan. Het LCD scherm op de omvormer kan 
worden bediend door te kloppen op het drukgevoelige bedieningspaneel aan de 
voorkant. Het LCD scherm gaat dan aan. 

Bediening LCD scherm
1. Hier kloppen (Knock Here)  = het in werking 
stellen van het LCD scherm.
2. Status van de omvormer (STATUS) = Geeft 
indicatie van de huidige status van de omvormer:
Groen LED lampje: het zonnestroomsysteem 
werkt naar behoren.
Rood LED lampje: het zonnestroomsysteem 
werkt niet naar behoren. 
Geen LED lampje: het zonnestroomsysteem 
staat uit.

Opbrengst & monitoring
Opbrengst in huis bekijken
De opbrengst van uw systeem wordt gemeten door een aparte slimme meter 
(deze hangt naast de omvormer). U kunt hierop de actuele opbrengststand (sinds 
de installatie) in kWh aflezen. Druk hiervoor op de groene knop.

Opbrengst online bekijken 
Om de opbrengsten van uw systeem online in te zien, heeft u het nummer 
nodig van uw slimme meter (zie onderstaande afbeelding).

Hoe werkt de slimme meter?
De opbrengst van het systeem wordt 
gemeten door de slimme meter
(zie rechterafbeelding). 
Via de groene knop kunt u de actuele
opbrengststand in kWh aflezen.
Het E-nummer is nodig om in te 
loggen op uw persoonlijke
monitoringsomgeving.

Hoe kunt u uw opbrengst inzien?
Stap 1: Ga naar : https://greenchoice.sundata.nl
Stap 2: Log in met uw postcode en het nummer van de meter. Dit nummer begint 
altijd met een E (zie bovenstaande afbeelding).

Storing
Denkt u dat er iets mis is met het systeem? Bel dan direct met Greenchoice! U 
mag niet zelf aan het systeem sleutelen. Onderhoud aan het systeem wordt  
altijd uitgevoerd door servicemonteurs in opdracht van Zayaz.
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