
10 Tips
Voor installatie van de Envoy-S® Metered voor 
complete controle over uw energiesysteem thuis

Tip Voordelen

1
Download de Installer Toolkit voor iOS of 
Android op uw smartphone.

Met de Enphase Installer Toolkit kunt u het systeem sneller 
en  vloeiender in gebruik stellen. Download de Toolkit gratis 
via de Apple App Store of Google Play.

2
Upgrade uw Envoy-S Metered met behulp 
van de Installer Toolkit.

Met de Installer Toolkit-functie kan ook een upgrade worden 
uitgevoerd als u NIET met internet bent verbonden. Bespaar 
tijd en voer de upgrade uit via uw slimme apparaat nadat u 
het systeem in gebruik heb gesteld.

3
Installeer uw Envoy-S Metered op dezelfde  
groepenkast als het Enphase 
-systeem.

Maximaliseer de signaalsterkte voor communicatie tussen 
de Envoy-S en de micro-omvormers. Er zijn minimaal  
3 streepjes nodig om fase 3 van de activering te voltooien.

4
Installeer een speciaal aanvullend bord voor 
PV-panelen in het midden.

Dit zorgt voor een kortere installatietijd. Verbetert de commu-
nicatie via het elektriciteitsnet van de Envoy-S Metered en 
zorgt voor meer ruimte voor CT-verbindingen en toekomstige 
uitbreiding van het systeem.

5
Monteer uw Envoy-S Metered en circuits op 
een speciaal aanvullend bord voor 
PV-panelen in het midden zodat uw instal-
latie ook in de toekomst kan worden 
gebruikt.

Zorg voor een eenvoudigere installatie. Verbeter de commu-
nicatie en maak ruimte vrij voor CT's en toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden.

6
Scan uw micro-omvormers. Met de Envoy-S Metered kunt u via de knop op het voorpaneel 

of via uw Installer Toolkit een scan uitvoeren om uw 
micro-omvormers snel te detecteren.

7 Gebruik de Installer Toolkit om uw arrays  
te maken voor Enlighten Monitoring.

Gebruik de camera van uw telefoon om de serienummers 
van micro-omvormers naar de arrays te scannen.

8
Stel de netwerkprofielen van de micro-om-
vormers in tijdens het in gebruik stellen van 
het systeem op locatie.

Met de AP-modus van de Envoy-S kunt u ervoor zorgen dat 
u de installatie van het Enphase-systeem zonder problemen 
kunt starten met behulp van de Installer Toolkit. Gebruik de 
optie Micro's om het netwerkprofiel  te programmeren.

9
Gebruik de Installer Toolkit-app om de Wi-Fi-
verbinding voor de Envoy-S Metered te 
configureren.

Dankzij de netwerkfunctie van de Installer Toolkit kunt u  
de Envoy-S nu eenvoudig met internet verbinden.

10

Raadpleeg vooral de beknopte Envoy-
installatiehandleiding wanneer u CT's 
installeert, zodat u zeker weet dat u de 
verbindingen en richting van de pijlen op de 
CT goed installeert. De verbruiks-CT moet 
zijn ingeschakeld voor het verzamelen van 
gegevens.

De Installer Toolkit moet de verbruiks-CT in gebruik stellen en 
eveneens bevestigen dat elke CT naar behoren werkt.

U kunt onze technische ondersteuningsmedewerkers altijd bellen:  
(+31) 20-241 05 98

© 2017 Enphase Energy


