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1 Toelichting bij dit document
Geldigheid
Dit document is van toepassing op systemen waarin communicatieproducten zijn geïnstalleerd. 
Communicatieproducten zijn apparaten en software-producten die gegevens van SMA-omvormers 
ontvangen, opslaan en weergeven, bijv.  Sunny WebBox, SMA Cluster Controller, Sunny Portal of 
Sunny Matrix.
Wanneer een omvormer in uw systeem vervangen moet worden, moet u in het communicatieproduct 
van uw systeem de totale energieopbrengstwaarde van de te vervangen omvormer in de nieuwe 
omvormer aanpassen. Daarmee zorgt u ervoor dat de totale energieopbrengstwaarde van uw 
systeem ook na het vervangen van de omvormer in alle communicatieproducten correct wordt 
weergegeven.
Voorwaarden:
☐ In uw systeem ontvangt ten minste een van de onderstaande communicatieproducten gegevens 

van de te vervangen omvormer:
– Sunny WebBox
– Sunny WebBox met Bluetooth® Wireless Technology
– SMA Cluster Controller
– Sunny Explorer

Doelgroep
Dit document is bedoeld voor vakmensen. De in dit document beschreven handelingen mogen alleen 
worden uitgevoerd door vakmensen die zijn opgeleid in de omgang met de gevaren en risico's bij 
het installeren van elektrische systemen en alle kennis hebben over het afweren ervan.

Symbolen
Symbool Toelichting

Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de 
dood of tot zwaar letsel leidt
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood 
of tot zwaar letsel kan leiden
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of 
middelzwaar letsel kan leiden
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële 
schade kan leiden

Aanpassen van de totale energieopbrengst 
bij de vervanging van een omvormer in 
installaties met communicatieproducten
Installatiehandleiding voor vakmensen
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Symbolen voor communicatieproducten

Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, 
maar niet relevant is voor de veiligheid

☐ Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden 
voldaan

☑ Gewenst resultaat
✖ Eventueel voorkomend probleem

Symbool Toelichting
Geeft werkstappen m.b.t. de te vervangen of nieuwe omvormer aan

Geeft werkstappen m.b.t. de Sunny WebBox aan

Geeft werkstappen m.b.t. e Sunny WebBox met Bluetooth® Wireless Technology aan

Geeft werkstappen m.b.t. de SMA Cluster Controller aan

Geeft werkstappen m.b.t. de Sunny Portal aan

Geeft werkstappen m.b.t. de Sunny Explorer aan

Symbool Toelichting
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Aanvullende informatie
Veiligheidsaanwijzingen en -functies van de communicatieproducten en de te vervangen omvormer 
in uw systeem vindt u in de onderstaande documenten. Links naar de onderstaande documenten vindt 
u onder www.SMA-Solar.com:

Terminologie

Documenttitel Documenttype
SMA Cluster Controller Gebruiksaanwijzing 
Sunny Explorer Gebruiksaanwijzing 
Sunny Portal Gebruiksaanwijzing 
Sunny WebBox Gebruiksaanwijzing 
Sunny WebBox met Bluetooth® Wireless 
Technology

Gebruiksaanwijzing 

− Installatiehandleiding van de te vervangen 
omvormer

− Gebruiksaanwijzingen van andere 
communicatieproducten in uw systeem

Neem de veiligheidsaanwijzingen in de handleidingen in acht
Neem alle veiligheidsaanwijzingen in de handleidingen van de omvormer en de 
communicatieproducten in acht.

Volledige benaming Benaming in dit document
Totale energieopbrengstwaarde Energieopbrengst
PV-omvormer Omvormer
SMA Cluster Controller Cluster Controller
Sunny WebBox met Bluetooth® Wireless Technology Sunny WebBox met Bluetooth
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2 Aanpassen van de energieopbrengst
2.1 Energieopbrengst in alle communicatieproducten aanpassen 

(aanbevolen)
Er wordt rekening gehouden met alle communicatieproducten in uw installatie en met de nieuwe 
omvormer. De aangepaste energieopbrengst van de nieuwe omvormer wordt in alle 
communicatieproducten (bijv.  Sunny WebBox, Cluster Controller, Sunny Matrix of Sunny Beam) en 
op de omvormer correct aangegeven. 

Neem de volgorde van de handelingen in acht
Sommige van de in dit document beschreven handelingen moet u reeds vóór de 
ingebruikneming van de omvormer uitvoeren.

• Neem de volgorde van de handelingen in acht.

Meld u aan als installateur
Om de energieopbrengst aan te kunnen passen, moet u ook een aantal functiegevoelige 
parameters instellen. Alleen de gebruikersgroep Installateur heeft de rechten om dergelijke 
functiegevoelige systeemparameters in te stellen.

• Bij de Sunny WebBox, de Sunny WebBox met Bluetooth, de Cluster Controller of de 
Sunny Explorer moet u zich als Installateur aanmelden.

Communicatieproduct wordt niet in uw systeem gebruikt
Het is mogelijk dat in uw systeem niet alle communicatieproducten worden gebruikt voor welke 
in dit document handelingen zijn beschreven.

• Voer alleen handelingen voor de communicatieproducten uit die in uw systeem worden 
gebruikt.

1. De energieopbrengst van de te vervangen omvormer bepalen. Kies daartoe een van de 
onderstaande methoden:

• De energieopbrengst via het display van de te vervangen omvormer 
bepalen. Daarbij naargelang het apparaattype de waarde E-Totaal of 
Totaal aflezen en noteren.

of
• De energieopbrengst met de Sunny WebBox bepalen:

– Aanmelden via de interface.
– Systeem > Apparaten kiezen en de te vervangen omvormer kiezen.
– Tabblad Overzicht kiezen en in de regel Energie Totaal de waarde 

aflezen en noteren.
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of
• De energieopbrengst met de Sunny WebBox met Bluetooth bepalen:

– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de te vervangen omvormer kiezen.
– Tabblad Overzicht kiezen en in de regel Totaalopbrengst de waarde 

aflezen en noteren.
of

• De energieopbrengst met de Cluster Controller bepalen:
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de te vervangen omvormer kiezen.
– Tabblad Overzicht kiezen en in de regel Totaalopbrengst de waarde 

aflezen en noteren.
of

• De energieopbrengst met de Sunny Explorer bepalen:
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de te vervangen omvormer kiezen.
– Tabblad Overzicht kiezen en in de regel Totaal de waarde aflezen en 

noteren.
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2. De gegevens in de buffer van het communicatieapparaat (Sunny WebBox, 
Sunny WebBox met Bluetooth of Cluster Controller) naar de Sunny Portal sturen. Daartoe 
moet de gegevensoverdracht tussen het communicatieapparaat en de Sunny Portal 
geactiveerd zijn. Hiermee zorgt u ervoor dat er geen gegevens, die in de buffer van het 
communicatieapparaat zijn opgeslagen, verloren gaan:

• Gegevens met de Sunny WebBox naar de Sunny Portal sturen:
– Aanmelden via de interface.
– WebBox > Info kiezen en in de regel Laatste Portal-Upload 

[uploaden] kiezen.
☑ De waarde Sunny Portal-Bufferinhoud is "0 %".

of
• De Sunny WebBox met Bluetooth stuurt de gegevens in het ingestelde 

upload-interval (elke 15 minuten, elk uur, elke dag) automatisch naar de 
Sunny Portal. De Sunny WebBox met Bluetooth stuurt alleen gegevens naar 
de Sunny Portal, wanneer u bent uitgelogd op de interface.
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de Sunny WebBox met Bluetooth 

kiezen en het tabblad instellingen kiezen.
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– De groep Basisinstellingen kiezen en in het rolmenu Frequentie van 

de uploads de optie elke 15 minuten kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
– Uitloggen op de interface.
– 20 minuten wachten. Daarmee zorgt u ervoor dat de 

gegevensoverdracht tussen de Sunny WebBox met Bluetooth en de 
Sunny Portal voltooid wordt.

of
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• De Cluster Controller stuurt de gegevens volgens het ingestelde 
upload-interval (elke 15 minuten, elk uur, elke dag) automatisch naar de 
Sunny Portal:
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en 

tabblad Instellingen kiezen.
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– De groep Basisinstellingen kiezen en in het rolmenu Frequentie van 

de uploads de optie elke 15 minuten kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarmee moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
– Uitloggen op de interface.
– 20 minuten wachten. Daarbij zorgt u ervoor dat de gegevensoverdracht 

tussen de Cluster Controller en de Sunny Portal voltooid wordt.
– Controleren of de upload naar de Sunny Portal geslaagd is. Daartoe in 

de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en het 
tabblad Instellingen > Sunny Portal > Laatste geslaagde upload 
kiezen.

3. Het versturen van gegevens tussen het communicatieapparaat (Sunny WebBox,  
Sunny WebBox met Bluetooth of Cluster Controller) en de Sunny Portal deactiveren. Dit 
zorgt ervoor dat er geen gegevens naar de Sunny Portal worden verzonden die de 
energieopbrengst van de nieuwe omvormer vervalsen:

• Versturen van gegevens via de Sunny WebBox deactiveren: 
– WebBox > Instellingen > Gegevensoverdracht kiezen.
– In de parametergroep Portal Instellingen in het veld 

Sunny Portal gebruiken de optie nee kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarmee moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
of

• Versturen van gegevens via de Sunny WebBox met Bluetooth deactiveren:
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de Sunny WebBox met Bluetooth 

kiezen en het tabblad instellingen kiezen. 
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Basisinstellingen in het rolmenu Sunny Portal gebruiken 

de optie nee kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
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• Versturen van gegevens via de Cluster Controller deactiveren:

– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en 

menu Instellingen kiezen. 
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Basisinstellingen in het rolmenu Sunny Portal gebruiken 

de optie nee kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
4. De te vervangen omvormer buiten bedrijf stellen (zie installatiehandleiding van de 

omvormer).
5. Wanneer de nieuwe omvormer met Bluetooth is uitgerust, op de nieuwe omvormer de NetID 

van uw systeem instellen:
• Bij een omvormer met ingebouwde Bluetooth de NetID van uw systeem op 

de omvormer instellen.

of
• Bij een omvormer met achteraf toegevoegde SMA Bluetooth Piggy-Back het 

NetID van uw systeem op de ingebouwde SMA Bluetooth Piggy-Back 
instellen.

6. De nieuwe omvormer in bedrijf stellen (zie installatiehandleiding van de omvormer).
7. De nieuwe omvormer met het communicatieproduct registreren:

• De nieuwe omvormer met de Sunny WebBox registreren:
– Systeem > Registratie kiezen.
– In het veld Totaal aantal te registreren apparaten het aantal nieuw 

aangesloten omvormers invoeren en [Registratie starten] kiezen.
– Wanneer de registratie van de aangesloten omvormers is voltooid, [OK] 

kiezen.
of

• De Sunny WebBox met Bluetooth registreert de nieuwe omvormer 
automatisch. De nieuwe omvormer wordt in de boomstructuur van het 
systeem met een slot-symbool ( ) weergegeven. 

of
• De Cluster Controller registreert de nieuwe omvormer automatisch. De 

nieuwe omvormer wordt in de boomstructuur van het systeem met een 
slot-symbool ( ) weergegeven.  

of

R

SUNNY WEBBOX

USB
COM

SM
ACOM

M
EM

ORY

RE
PO

RT

SY
ST

EM

PO
W

ER

NET
COM

R

SUNNY WEBBOX

BlUETOOTH   WIRELESS TECHNOLOGY

PL
ANT S

TA
TU

S

M
ODEM

DATA
 U

PL
OAD

SC
 C

ARD

SY
ST

EM

PO
W

ER

R



SMA Solar Technology AG 2  Aanpassen van de energieopbrengst

Installatiehandleiding voor vakmensen WR-Austausch-IA-nl-11 9

• De Sunny Explorer registreert de nieuwe omvormer automatisch. De nieuwe 
omvormer wordt in de boomstructuur van het systeem met een slot-symbool 
( ) weergegeven.

8. Bij de nieuwe omvormer de systeemwachtwoorden voor de gebruikersgroepen Gebruiker 
en Installateur instellen:

• De systeemwachtwoorden met de Sunny WebBox met Bluetooth instellen:
– In de boomstructuur van het systeem de Sunny WebBox met Bluetooth 

kiezen en het tabblad Instellingen kiezen.
– De parametergroep Gebruikersrechten kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het vooraf ingestelde wachtwoord van de nieuwe omvormer invoeren 
(wachtwoord voor Gebruiker: 0000, wachtwoord voor  
Installateur: 1111) en [Wachtwoord bevestigen] kiezen.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Sunny WebBox met Bluetooth via de gebruikersinterface opnieuw 
starten.

– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 
het systeemwachtwoord van het bestaande systeem invoeren en 
[Wachtwoord bevestigen] kiezen. Daardoor neemt u het 
systeemwachtwoord van het bestaande systeem over voor alle 
apparaten.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Sunny WebBox met Bluetooth via de gebruikersinterface opnieuw 
starten.

☑ Het wachtwoord van de nieuwe omvormer is aangepast aan het 
systeemwachtwoord. De nieuwe omvormer wordt zonder een 
slot-symbool weergegeven.

of
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• De systeemwachtwoorden met de Cluster Controller instellen:
– In de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en 

menu Instellingen kiezen.
– De parametergroep Gebruikersrechten kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het vooraf ingestelde wachtwoord van de nieuwe omvormer invoeren 
(wachtwoord voor Gebruiker: 0000, wachtwoord voor  
Installateur: 1111) en [Wachtwoord bevestigen] kiezen.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Cluster Controller via de gebruikersinterface opnieuw starten.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het systeemwachtwoord van het bestaande systeem invoeren en 
[Wachtwoord bevestigen] kiezen. Daardoor neemt u het 
systeemwachtwoord van het bestaande systeem over voor alle 
apparaten.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

☑ Het wachtwoord van de nieuwe omvormer is aangepast aan het 
systeemwachtwoord. De nieuwe omvormer wordt zonder een 
slot-symbool weergegeven.

of
• De systeemwachtwoorden met de Sunny Explorer instellen:

– Een nieuw systeem aanmaken en met het vooraf ingestelde wachtwoord 
van de nieuwe omvormer aanmelden.

– In de boomstructuur van het systeem het nieuwe systeem kiezen en de 
nieuwe omvormer kiezen.

– Tabblad Instellingen kiezen en de parametergroep 
Gebruikersrechten (Alle apparaten) kiezen.

– Het systeemwachtwoord van het bestaande systeem voor de betreffende 
gebruikersgroep invoeren.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De gebruikersinterface oproepen en met het systeemwachtwoord van het 
bestaande systeem aanmelden.

☑ Het wachtwoord van de nieuwe omvormer is aangepast aan het 
systeemwachtwoord. De nieuwe omvormer wordt zonder een 
slot-symbool weergegeven.
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9. De genoteerde energieopbrengst van de te vervangen omvormer voor de nieuwe omvormer 
overnemen. Daartoe de parameter voor de energieopbrengst aanpassen:

• De parameter met de Sunny WebBox aanpassen. Houd er daarbij rekening 
mee dat de weergegeven parameter afhankelijk is van het apparaattype van 
de omvormer.
– Parameter voor de energieopbrengst van de nieuwe omvormer kiezen. 

Daartoe in de lijst met parameters in de kolom Eenheid de parameter 
met de eenheid kWh kiezen.

– In de kolom Waarde de genoteerde energieopbrengst van de te 
vervangen omvormer in het veld invoeren.

– [Opslaan] kiezen.
of

• De parameter met de Sunny WebBox met Bluetooth aanpassen:
– In de boomstructuur van het systeem de nieuwe omvormer kiezen en 

tabblad Instellingen kiezen.
– De parametergroep AC-zijde kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In het veld Instellen totale opbrengst de genoteerde energieopbrengst 

van de te vervangen omvormer invoeren.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
of

• De parameter met de Cluster Controller aanpassen:
– In de boomstructuur van het systeem de nieuwe omvormer kiezen en 

menu Instellingen kiezen.
– De parametergroep AC-zijde kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In het veld Instellen totale opbrengst de genoteerde energieopbrengst 

van de te vervangen omvormer invoeren.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
of

• De parameter met de Sunny Explorer aanpassen:
– In de boomstructuur van het systeem de nieuwe omvormer kiezen en 

tabblad Instellingen kiezen.
– De parametergroep AC-zijde kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In het veld Instellen totale opbrengst de genoteerde energieopbrengst 

van de te vervangen omvormer invoeren.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
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10. Buffer van de Sunny WebBox wissen
Niet gewiste gegevens in de buffer kunnen tot ernstige, onherstelbare verstoring 
van de opbrengstgegevens in de Sunny Portal leiden. Door het wissen van de 
buffer zorgt u ervoor, dat er geen gegevens die tijdelijk in de buffer zijn 
opgeslagen, naar de Sunny Portal worden gestuurd:

• WebBox > Info kiezen en in de regel Sunny Portal-Bufferinhoud 
[Wissen] kiezen.
☑ De waarde Sunny Portal-Bufferinhoud is "0 %".

11. Apparaatbeschrijvingen in de Sunny WebBox wissen
Dit zorgt ervoor dat op de gebruikersinterface van de Sunny WebBox geen 
foutieve actuele waarden en parameters worden weergegeven:

• WebBox > Info kiezen en [Apparaatbeschrijvingen wissen] kiezen.
☑ De apparaatbeschrijvingen in de Sunny WebBox worden gewist en bij 

de volgende keer opstarten van de Sunny WebBox automatisch opnieuw 
geregistreerd.

12. Het versturen van gegevens tussen communicatieproduct (Sunny WebBox, Sunny WebBox 
met Bluetooth of Cluster Controller) en de Sunny Portal opnieuw activeren. Dit zorgt ervoor 
dat de gegevens van de nieuwe omvormer naar de Sunny Portal worden overgedragen.

• Versturen van gegevens via de Sunny WebBox activeren: 
– WebBox > Instellingen > Gegevensoverdracht kiezen.
– In de parametergroep Portal Instellingen in het veld 

Sunny Portal gebruiken de optie ja kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
of

• Versturen van gegevens via de Sunny WebBox met Bluetooth activeren:
– In de boomstructuur van het systeem de Sunny WebBox met Bluetooth 

kiezen en het tabblad instellingen kiezen. 
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Basisinstellingen in het rolmenu Sunny Portal gebruiken 

de optie ja kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
of
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• Versturen van gegevens via de Cluster Controller activeren:
– In de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en 

menu Instellingen kiezen. 
– De parametergroep Sunny Portal kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Basisinstellingen in het rolmenu Sunny Portal gebruiken 

de optie ja kiezen.
– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 

opslaan enkele minuten kan duren.
13. Zodra het communicatieapparaat (Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth of 

Cluster Controller) gegevens van de nieuwe omvormer naar de Sunny Portal stuurt, de 
nieuwe omvormer in de Sunny Portal vervangen. Wanneer het communicatieapparaat nog 
geen gegevens verstuurt, wordt een energieopbrengst van 0 kWh weergegeven:

Het vervangen van een omvormer is pas mogelijk na het versturen van 
gegevens naar de Sunny Portal
Voordat u de configuratieassistent start, moet u wachten tot het 
communicatieapparaat (Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth of 
Cluster Controller) gegevens van de nieuwe omvormer naar de Sunny Portal stuurt. 

• Aanmelden in Sunny Portal.
• Naam van uw systeem > Systeembewaking kiezen.
• [Apparaat nu configureren] kiezen.
• Kies .
• De informatie van de configuratieassistent door meerdere malen indrukken 

van de enter-toets bevestigen.
☑ De configuratieassistent wordt beëindigd en het vervangen van de omvormer in de 

Sunny Portal is voltooid.
14. De nieuwe omvormer in alle communicatieproducten van uw systeem configureren.

☑ De aangepaste energieopbrengst van de nieuwe omvormer wordt op de omvormer zelf 
en in alle communicatieproducten in uw systeem correct weergegeven.
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2.2 Energieopbrengst uitsluitend in de Sunny Portal aanpassen 
(niet aanbevolen)

Wanneer u de energieopbrengst van de nieuwe omvormer uitsluitend in de Sunny Portal aanpast, 
wordt de energieopbrengst van de omvormer alleen in de Sunny Portal correct weergegeven. Op de 
nieuwe omvormer zelf en in de communicatieproducten in uw systeem wordt de energieopbrengst 
onjuist weergegeven.

Onjuiste weergave van de energieopbrengst in de Sunny Portal
Nadat u de energieopbrengst van de nieuwe omvormer in de Sunny Portal heeft aangepast, 
mag u niet naderhand de energieopbrengst van de nieuwe omvormer in het 
communicatieapparaat (Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth of Cluster Controller) 
aanpassen. Daardoor wordt de energieopbrengst van de nieuwe omvormer in de Sunny Portal 
onjuist weergegeven.

1. De te vervangen omvormer buiten bedrijf stellen.
2. Wanneer de nieuwe omvormer met Bluetooth is uitgerust, op de nieuwe omvormer de NetID 

van uw systeem instellen:
• Bij omvormers met geïntegreerde Bluetooth de NetID van uw systeem in de 

omvormer instellen.

of
• Bij omvormers met achteraf toegevoegde SMA Bluetooth Piggy-Back de 

NetID van uw systeem op de ingebouwde SMA Bluetooth Piggy-Back 
instellen.

3. De nieuwe omvormer in bedrijf stellen.
4. De nieuwe omvormer met de Sunny WebBox of de Sunny WebBox met Bluetooth 

registreren:
• De nieuwe omvormer met de Sunny WebBox registreren:

– Aanmelden via de interface.
– Systeem > Registratie kiezen.
– In het veld Totaal aantal te registreren apparaten het aantal 

aangesloten omvormers invoeren en [Registratie starten] kiezen.
– Wanneer de registratie van de aangesloten omvormers is voltooid, [OK] 

kiezen.
of

• De Sunny WebBox met Bluetooth registreert de nieuwe omvormer 
automatisch. De nieuwe omvormer wordt in de boomstructuur van het 
systeem met een slot-symbool ( ) weergegeven.

of
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• De Cluster Controller registreert de nieuwe omvormer automatisch. De 
nieuwe omvormer wordt in de boomstructuur van het systeem met een 
slot-symbool ( ) weergegeven.

5. Bij de nieuwe omvormer de systeemwachtwoorden voor de gebruikersgroepen Gebruiker 
en Installateur instellen:

• De systeemwachtwoorden met de Sunny WebBox met Bluetooth instellen:
– Aanmelden via de interface.
– In de boomstructuur van het systeem de Sunny WebBox met Bluetooth 

kiezen en het tabblad instellingen kiezen.
– De parametergroep Gebruikersrechten kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het vooraf ingestelde wachtwoord van de nieuwe omvormer invoeren en 
[Wachtwoord bevestigen] kiezen.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Sunny WebBox met Bluetooth via de gebruikersinterface opnieuw 
starten.

– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 
het systeemwachtwoord van het bestaande systeem invoeren en 
[Wachtwoord bevestigen] kiezen. Daardoor neemt u het 
systeemwachtwoord van het bestaande systeem over voor alle 
apparaten.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Sunny WebBox met Bluetooth via de gebruikersinterface opnieuw 
starten.

☑ Het wachtwoord van de nieuwe omvormer is aangepast aan het 
systeemwachtwoord. De nieuwe omvormer wordt zonder een 
slot-symbool weergegeven.

of
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• De systeemwachtwoorden met de Cluster Controller instellen:
– In de boomstructuur van het systeem de Cluster Controller kiezen en 

tabblad Instellingen kiezen.
– De parametergroep Gebruikersrechten kiezen en [Bewerken] kiezen.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het vooraf ingestelde wachtwoord van de nieuwe omvormer invoeren 
(wachtwoord voor Gebruiker: 0000, wachtwoord voor Installateur: 
1111) en [Wachtwoord bevestigen] kiezen.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Cluster Controller via de gebruikersinterface opnieuw starten.
– In de groep Toegangscontrole voor de betreffende gebruikersgroep 

het systeemwachtwoord van het bestaande systeem invoeren en 
[Wachtwoord bevestigen] kiezen. Daardoor neemt u het 
systeemwachtwoord van het bestaande systeem over voor alle 
apparaten.

– [Opslaan] kiezen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat het 
opslaan enkele minuten kan duren.

– De Cluster Controller via de gebruikersinterface opnieuw starten.
☑ Het wachtwoord van de nieuwe omvormer is aangepast aan het 

systeemwachtwoord. De nieuwe omvormer wordt zonder een 
slot-symbool weergegeven.

6. Zodra het communicatieapparaat (Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth of 
Cluster Controller) gegevens van de nieuwe omvormer naar de Sunny Portal stuurt, de 
nieuwe omvormer in de Sunny Portal configureren. Daartoe moet de gegevensoverdracht 
tussen het communicatieapparaat en de Sunny Portal geactiveerd zijn. Wanneer het 
communicatieapparaat nog geen gegevens verstuurt, wordt een energieopbrengst van 
0 kWh weergegeven:

Het vervangen van een omvormer is pas mogelijk na het versturen van 
gegevens naar de Sunny Portal
Voordat u de configuratieassistent start, moet u wachten tot het 
communicatieapparaat (Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth of 
Cluster Controller) gegevens van de nieuwe omvormer naar de Sunny Portal stuurt. 

• Aanmelden in Sunny Portal.
• Naam van uw systeem > Systeembewaking kiezen.
• [Apparaat nu configureren] kiezen.
• Kies .
• De informatie van de configuratieassistent door meerdere malen indrukken 

van de enter-toets bevestigen.
☑ De aangepaste energieopbrengst van de nieuwe omvormer wordt in de Sunny Portal 

correct weergegeven.
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3 Contact
Neem bij technische problemen met onze producten contact op met de SMA Service Line. Wij 
hebben de volgende gegevens nodig om u gericht te kunnen helpen:

• Te vervangen en nieuwe omvormer
– Type van de omvormer 
– Type en aantal van de aangesloten PV-modules
– Communicatietype
– Storings- of waarschuwingsnummer van de omvormer
– Displaymelding van de omvormer

• Sunny WebBox 
– Besturingssysteem van de computer
– Naam en versie van de internetbrowser
– Serienummer, hardware-versie en firmware-versie van de Sunny WebBox
– Type communicatie-interface tussen de Sunny WebBox en de omvormers
– Type en serienummers van de op uw systeem aangesloten omvormers

• Sunny WebBox met Bluetooth
– Besturingssysteem van de computer
– Naam en versie van de internetbrowser
– Serienummer, hardware-versie en firmware-versie van de Sunny WebBox met Bluetooth
– Type communicatie-interface tussen de Sunny WebBox met Bluetooth en de omvormers
– Type en serienummer van de op uw systeem aangesloten omvormer

• Cluster Controller
– Besturingssysteem van de computer
– Naam en versie van de internetbrowser
– Serienummer, hardware-versie en firmware-versie van de Cluster Controller
– Type communicatie-interface tussen de Cluster Controller en de omvormers
– Configuratiegegevens van het Speedwire-netwerk
– Type en serienummers van de op uw systeem aangesloten omvormers
– Type, serienummer en firmware-versie van de Speedwire/Webconnect gegevensmodule
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• Sunny Portal
– Systeemnaam, systeem-ID of e-mailadres
– Type van het communicatieapparaat (Sunny WebBox of Sunny WebBox met Bluetooth) en 

serienummer
– Soort overdracht van de gegevens (netwerk, analoog, ISDN, GSM)
– Wanneer er een inbelmogelijkheid in het communicatieapparaat (Sunny WebBox) is: 

telefoonnummer
• Sunny Explorer

– Software-versie van de Sunny Explorer
– Rapportbestand van Sunny Explorer

SMA Benelux bvba/sprl
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen
Tel. +32 15 28 67 30
Fax +32 15 28 67 36
Service@SMA-Benelux.com
www.SMA-Benelux.com 
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