INSTALLATIEHANDLEIDING
ZONNIG STEK /
VOORUITGANG
UW ZONNESTROOMINSTALLATIE

Gefeliciteerd met uw zonnepanelen!
Vanaf nu begint u direct met besparen en
draagt u een steentje bij aan een beter milieu.
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UW ZONNESTROOMINSTALLATIE
BESTAAT UIT:
» ZONNEPANELEN
» OMVORMER
» ELEENA ZONMETER

Storing
Wanneer u denkt dat er
iets mis is, neem dan
contact op met Ecorus
op telefoonnummer
0854017393.

OMVORMER
De omvormer zet gelijkstroom om
in wisselstroom die nodig is voor uw
stopcontact. Bij uw zonnestroom
installatie zijn er micro-omvormers
gebruikt. Deze zitten onder de zonne
panelen op het dak.

ZONNEPANELEN
Zonnepanelen zetten
zonne-energie om in gelijkstroom.
Op uw dak liggen zonnepanelen
van hoge kwaliteit. U heeft Longi
315 Wp zonnepanelen.

UW OPBRENGST ONLINE METEN
MET DE ELEENA ZONMETER
U wilt natuurlijk graag weten wat de
zonnepanelen opleveren. Met de
Eleena zonmeter ziet u hoeveel kWh
(kilowattuur) energie uw zonne
panelen opleveren. De Eleena zon
meter app kunt u downloaden voor
uw mobiele telefoon of tablet in de
App store of Google Play Store.
U kunt uw verbruik ook online be
kijken via ‘Log in’ rechtsboven op
www.eleena.nl. De inloggegevens
ontvangt u binnen 14 dagen na de
installatie per e-mail. Het is ook
mogelijk om de opbrengst af te lezen
via de Eleena zonmeter.
Op www.ecorus.com/handleidingen
vindt u hierover meer informatie.

VEELGESTELDE
Vragen..
HOE WERKT HET TERUGLEVEREN
AAN HET ELEKTRICITEITSNET?
Uw zonnestroominstallatie is direct gekoppeld
aan het elektriciteitsnet. De stroom van uw
zonnepanelen wordt als eerst in uw huis ver
bruikt. Alles wat u niet direct verbruikt, levert u
terug aan uw netbeheerder. Ecorus meldt de
zonnestroominstallatie aan bij uw netbeheer
der via www.energieleveren.nl.
WIE VERZORGT HET ONDERHOUD AAN
DE ZONNEPANELEN?
De zonnepanelen hebben onder normale
omstandigheden geen onderhoud of schoon
maak nodig. Het is dan ook niet toegestaan
de zonnepanelen schoon te maken. De wer
king van de panelen kunt u controleren
via de meter.

WAT IS DE GESCHATTE OPBRENGST
VAN UW ZONNEPANELEN?
De opbrengst van uw zonnepanelen verschilt
per maand. Dat heeft te maken met het
aantal zonuren, de hoeveelheid schaduw, de
ligging van uw zonnepanelen en de gemiddel
de temperatuur. Over het algemeen wordt er
in de lente- en zomermaanden de meeste
zonne-energie geproduceerd, en in de winter
maanden de minste.
KAN IK MIJN VOORSCHOT VERLAGEN?
Ja, dat kan. U kiest zelf of u na oplevering aan
uw energieleverancier doorgeeft dat u zonne
panelen heeft en wilt dat uw voorschotbedrag
wordt verlaagd. Wanneer u dit niet doet, ziet
u de opbrengst van de zonnepanelen
terug op uw jaarlijkse afrekening.

HOE WERKT SALDEREN?
Op zonnige dagen wanneer u zelf niet thuis
bent, is het mogelijk dat de energie die u
opwekt niet direct gebruikt wordt. Er ontstaat
dan een energieoverschot. Doordat de zon
nepanelen gekoppeld zijn aan de meterkast,
wordt het overschot automatisch terug
geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.
Stroom die u overdag teveel heeft, wordt
verrekend met stroom die u ’s avonds nodig
heeft. Het tegen elkaar wegstrepen wordt sal
deren genoemd en kunt u teruglezen op de
jaarafrekening.
KRIJG IK NU EEN SLIMME METER?
Als u geen slimme meter heeft, neemt uw
netbeheerder contact met u op. U krijgt dan
kosteloos een slimme meter.

Meer veelgestelde vragen en informatie vindt u op www.zonnigstek.nl/faq

