SolarEdge – SettApp – Wifi
Normaal kun je een SetApp omvormer benaderen met de SetApp doormiddel van het scannen van
de QR-Code op de zijkant van de omvormer. Er is nog geen SetApp voor eindgebruikers/klanten en
alleen een SetApp voor installateurs. Nu is het mogelijk voor een SetApp omvormer te benaderen via
een Laptop of ander mobiel apparaat met internet. Dit doet u aan de hand van de volgende stappen.
1. Schakel de DC-Schakelaar onder de omvormer gedurende 2-3 seconden naar ‘’P’’ en laat
deze los. De omvormer gaat nu een intern Wifi-Signaal uitzenden. (Zie afbeelding)

2. Zoek nu op je telefoon of laptop naar het netwerk van de omvormer. Verbind je laptop of
telefoon met dit netwerk. Het netwerk begint met ‘’SEDG-serienummer omvormer’’

3. Vul het wachtwoord in wat te vinden is op de sticker aan de rechter zijde op de kap van de
omvormer.

4. Als de verbinding succesvol tot stand is gebracht open de webbrowser en ga naar de pagina:
‘’172.16.0.1’’ in de adresbalk.

5. In de browser opent nu ook een soort SetApp waarmee de omvormer bediend kan worden.
Via deze SetApp kunnen ook instellingen zoals het wifi-netwerk veranderd worden.

6. Ga nu naar het tabblad ‘’Communication’’

7. Open nu het tabblad ‘’server’’

8. Selecteer nu Wi-Fi en verifieer of hierachter nu het blauwe vinkje staat.
9. Ga nu terug naar het vorige tabblad door linksboven op het blauwe pijltje te klikken en open
het tabblad Wi-Fi

10. Selecteer nu uw eigen thuisnetwerk waarop u de omvormer wil verbinden.

11. Er zal nu een volgend schermpje openen waar u uw eigen internetpaswoord moet invullen.

12. Als u het password heeft ingevuld kunt u onderin op ‘’Join’’ klikken. De omvormer gaat nu
verbinden met het netwerk.

13. Na enkele minuten zal de status bij dit netwerk veranderen in ‘’Connected’’ dit betekend dat
de verbinding correct tot stand is gekomen.

14. U kunt nu terug naar het commisioning menu door linksboven op de pijltjes terug te klikken.
Vervolgens kunt u hier onderaan de pagina het tabblad ‘’Status’’ openen.

15. Bij status kan er gecontroleerd worden of de verbinding nu daadwerkelijk werkt. Kijk of er bij
‘’Server Comm.’’ S_OK staat. Dit betekend dat er communicatie is tussen de server.

