
Op het dak van uw woning bevinden zich 12 zonnepanelen. Die verzekeren u van 
groene stroom ‘van eigen dak’. Met een app op uw telefoon kunt u exact in de gaten 
houden hoeveel deze opleveren. In deze gebruikerskaart leest u hoe u deze app kunt 
downloaden en hoe u een verbinding maakt tussen uw WiFi-netwerk en de omvormer 
van uw zonnepanelen.
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Koppeling met ‘slimme’ meter en de app

Uw ‘slimme’ elektrameter in de meterkast registreert hoeveel stroom u verbruikt 

en/of teruglevert aan het energienet. Maar met de SEMS Portal-app kunt u uw 

energieverbruik ook nog eens vergelijken met de opgewekte energie. Dat geeft u een 

completer beeld over uw zonnepanelen. 

Wat doet een omvormer? (zie afbeelding)

Een omvormer zet de invoerspanning van de panelen om naar de spanning voor 

huishoudelijk gebruik. Op de achterzijde van deze gebruikerskaart ziet u wat de 

verschillende lampjes op uw omvormer betekenen.

U beschikt over een Goodwe GW3600D-NS omvormer. Deze kunt u monitoren via 

WiFi en het online bewakingssysteem SEMS Portal. Daarmee heeft u altijd de juiste 

verbruiksgegevens in beeld.

Koppeling naar nieuwe WiFi-netwerk

Stel dat u een nieuw WiFi-netwerk krijgt, dan moet u de omvormer met de WiFi verbinden. 

1. Via de pdf-link leest u stap voor stap hoe u de verbinding herstelt. Via de QR-code 

kunt u met uw mobiel deze link eenvoudig via uw mobiel scannen. Of neem anders de 

onderstaande link over in uw internetbrowser. 

https://hallostroom.nl/upload/main/Stappenplan-Goodwe-WiFi-instellen.pdf

2. Als deze communicatieverbinding er weer is, opent u www.semsportal.com. Nog 

gemakkelijker is de QR-code te scannen waarmee u de SEMS-app downloadt. Via 

de app kunt u uw zonnepanelen-installatie ‘bewaken’ en heeft u altijd de juiste 

verbruiksinformatie in beeld. SEMS Portal-app

pdf met herstellink 
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Wat betekenen de lampjes op uw omvormer?

De omvormer heeft 3 lampjes. Wat is er aan de hand? 

• Bovenste lampje (oranje):

- brandt > constante verbinding met internet.

- knippert > geen of een slechte verbinding met internet. 

• Middelste lampje (groen) > actief: 

- knippert > omvormer is aan het opstarten. 

- brandt > omvormer werkt; er wordt energie opgewekt. 

• Onderste lampje (rood) > foutmelding: Het lampje hoort niet te branden. 

- brandt > een foutmelding. 

Neem contact op met OFW: tel. 0321 - 385 500
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