
Verkorte handleiding SSE omvormer:  

Display van de omvormer:  

LCD-scherm met informatie en alarmmeldingen 

LED-indicators: lampjes geven status van de omvormer aan met run, warn en fault.  

Bedieningspaneel: met de knoppen kan door het menu van de omvormer heen gescrolld 

worden.  

 

Stadia omvormer 

De omvormer kan 6 verschillende stadia aannemen met daarbij behorende weergave op het 

display:  

1. Standby: geen van de lampjes brandt, en het scherm is uit 

2. Zelf-inspectie: groene lampje knippert, de andere lampjes zijn uit.  

3. Power genereren: het groene lampje brandt (omvormer produceert energie). 

4. Power genereren: het groene en oranje lampje branden, want er is een fout 

gedetecteerd. Mogelijkheden zijn een fout aan de DC-kant (A001 of E001), klokfout 

(A007) of een fan fault (E006 of E012) 

5. Herstelbare fout: oranje lampje knippert, omvormer staat standby en geeft 

foutmelding aan (A001, A003, A004, A005 of A006. 

6. Herstelbare fout: oranje lampje brandt, omvormer staat standby. De temperatuur is 

abnormaal (E006) of er is een fout aan de DC-kant (E001) 

7. Onherstelbare fout: het rode lampje knippert. Er is een fout in de software of hardware 

geconstateerd (E003, E004, E005, E008, E009, E011, E013).  

8. Onherstelbare fout: weglekkende energie of incorrecte energie-afgave van de 

omvormer (E007, E014, E017, E018, E020) 

 

Bedieningspaneel 

Het paneel bevat vier knoppen:  

1. ESC: terug naar het begin 

2. /\ : terug naar de vorige pagina 

3.  \/ : naar de volgende pagina 

4. ENT: enter 

  



LCD-scherm 

Alle informatie van de omvormer wordt weergegeven via het LCD-scherm. De achtergrond 

licht op wanneer er op de knoppen gedrukt wordt. Wanneer er 15 seconden geen knop wordt 

ingedrukt, zal de schermverlichting weer uit gaan. Druk op ENT om naar het hoofdscherm te 

gaan. Vanuit daar kan de informatie van de omvormer bekeken worden. Vanuit het 

hoofdscherm kan naar verschillende menu’s worden doorgeklikt. Via de menu’s kunnen de 

instellingen gewijzigd worden. De omvormer staat in principe goed  ingesteld, dus het is niet 

aan te raden hier verder veel aan te veranderen.  

 Het hoofdscherm van de omvormer is als volgt opgebouwd uit verschillende 

onderdelen waar met één blik op het scherm gekeken kan worden of het systeem goed 

functioneert:  

1. De curve geeft het verloop van opgewekte energie voor die dag zien 

2. De tekst geven de huidige informatie voor die dag weer. Door de pijltjes omhoog of 

naar beneden aan te klikken, kan door de informatie heen gescrolld worden.  

3. Hier wordt de status van de omvormer weergegeven 

4. Als er een fout aanwezig is, worden hier de foutcodes weergegeven die dan gelden.  

 

Curve van die dag Tekst opbrengsten en 

overige informatie 

Status omvormer Foutmeldingen 

 
Grafische weergave LCD-scherm omvormer 

 

Informatie verkrijgbaar van omvormer 

- Druk op /\ en \/ in het hoofdscherm om ‘Monit Param’ te selecteren en druk op ENT 

om de informatie te zien van de dagopbrengst. Ga terug met ESC. 

- Druk op /\ en \/ in het hoofdscherm om ‘History’ te selecteren en druk op ENT. Hier 

kunnen de eerdere meldingen van de omvormer bekeken worden.  

- Druk op /\ en \/ in het hoofdscherm om ‘Statistics’ te selecteren en druk op ENT. Door 

met \/ naar beneden te gaan, ziet u alle statistieken van de omvormer, waaronder de 

totale opbrengst, jaaropbrengst en maandopbrengst.  

- Druk op /\ en \/ in het hoofdscherm om ‘Setup Menu’ te selecteren en druk op ENT. 

Hier kunt u de datum en tijd van de omvormer instellen, maar ook de taal.  

 



Probleemoplossing foutmeldingen:  

Foutcode Bericht Instructie Foutanalyse 

A 

A001 Input UV Input undervoltage 
PV1 undervoltage PV2 

undervoltage 

A002 Bus UV Bus undervoltage DC input 

A003 Grid UV AC undervoltage Laag voltage van de netspanning 

A004 Grid OV AC overvoltage Hoog voltage van de netspanning 

A005 Grid UF AC underfrequency Lage frequentie van netspanning 

A006 Grid OF AC over frequency Hoge frequentie van netspanning 

A007 Clock fail Clock alarm Verkeerde tijdsinsstelling 

A008 Impedance High grid impedance Hoge weerstand netspanning 

A009 Cmd Shut Manual shutdown 
Uitschakeling door 

bedieningspaneel 

E 

E001 Input OV Input overvoltage DC input overvoltage 

E003 Bus OV Bus overvoltage Intern bus voltage 

E004 Boost fail Voltage-boost fault Voltage-fout van de omvormer 

E005 Grid OC AC overcurrent Interne AC overspanning 

E006 OTP Overtemperature Interne oververhitting 

E007 Riso Low Low isolation impedance 
Lage isolatie weerstand van 

systeem 

E008 IGBT drv IGBT drive protection 
IGBT bescherming van de 

omvormer 

E009 Int Comm 
Internal communication 

fault 
Interne communicatiefout systeem 

E010 ILeek Fail Huge leakage current 
Groot energielek van systeem of 

omvormer 

E011 Relay fault Relay fault Interne relay fout 

E012 Fan fail Fan fault Interne fan fout 

E013 Eeprom Memory error Interne geheugen fout 

E014 Dc inject High DC injection 
Hoge DC-energie tijdens AC-

output 

E015 OutputShort Output short-circuit Output tekort 

E016 Zero drift Zero drift Geen AC voltage en meting 

E017 Gridnegat.phase Reverse grid phase Keer grid fase om 

E018 Input OC Input overcurrent DC input te hoog 



E019 Incnst Data consistency fault Inconsistente spanning 

E020 PowerReversed DC power reversed DC spanning omgekeerd 

 

In geval van een storing aan de omvormer, kunt u het beste contact opnemen met de Tautus 

Storingsdienst via: 085 222 00 28 

Of stuur een e-mail naar storing@tautus.nl 

Vermeld daarbij de foutmelding(en) die de omvormer weergeeft. 

Raadpleeg bij twijfel eerst de meterkastkaart van Tautus, het kan ook een fout in het 

monitoringskastje zijn. 

 

Haal nooit zelf kabels los van de omvormer! Deze staan onder hoge spanning! 
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