
Handleiding: Installatie en ingebruikname
(versie installateur)

Solar for everybody



Het instellen van het monitoring systeem van Solplanet in 4 stappen
(vanaf pagina 3)
Het instellen van de landinstellingen voor verbinding met het
elektriciteitnet (vanaf pagina 17)
Hoe je een installatie op de applicatie (app) kan delen met vrienden of
familie die ook geregistreerd zijn op de app (stap 1 en 2, vanaf pagina
23)

Inleiding

Deze handleiding bevat een uitleg over:
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Stap 1: Download de app van AISWEI op je mobiele apparaat
Stap 2: Maak een account aan op het AISWEI portaal
Stap 3: Meld de installatie aan op het portaal
Stap 4: Verbind de omvormer met het wifi thuisnetwerk

Het instellen van het monitoring
systeem van Solplanet in 4 stappen
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Stap 1: Download
de app

Zoek op AISWEI in de Appstore of
Google Play, klik op het juiste
icoon hieronder of scan de QR
code om de app te downloaden

op jouw mobiele apparaat:
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https://apps.apple.com/nl/app/aiswei-solplanet/id1465242250
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiswei.app&gl=NL


Stap 2: Maak een account aan op
het AISWEI portaal

Maak via de app een account aan op het AISWEI portaal (als je dit
nog niet eerder hebt gedaan).Voor de registratie kun je je

telefoonnummer of emailadres gebruiken. Ga naar de volgende
pagina voor een visuele uitleg.
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De registratie via het telefoonnummer
(1) Selecteer eerst de juiste
landcode (België +32 en
Ned +31)

(2) Voer nu je
telefoonnummer in en klik
op 'code'

(4) Voer hier je nieuwe
wachtwoord in

(5) Lees de voorwaarden,
klik op accepteren en
vervolgens op 'OK'

Klik op 'Registreren'

(3) Vul de verificatie code
in die je ontvangt via SMS

Pagina 6



De registratie via het emailadres

Klik op 'Registreren'

(1) Klik hier om aan
te geven dat je via
email wilt registreren
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De registratie via het emailadres

(1) Vul hier je emailadres in

(2) Bedenk een eigen wachtwoord 
en vul deze in

(3) Herhaal het wachtwoord

(4) Lees de voorwaarden, klik op accepteren
en vervolgens op 'OK'

(5) Je ontvangt een email op het opgegeven emailadres met een activatie
link. Klik op deze link om het account te activeren, daarna is het
registratieproces afgerond.
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Stap 3 Meld een installatie aan

Op de volgende pagina's krijg je een
stapsgewijze uitleg over het toevoegen van een

installatie op de app van AISWEI. 
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(!) De omvormer moet voor deze handelingen
ingeschakeld zijn. Hiervoor is voldoende zonlicht

of een DC-voeding nodig.



Meld een installatie aan

(1) Vul je
gegevens in en

meld je aan

(2) Klik op + om
een nieuwe

installatie toe te
voegen aan het

account

(3) Klik hier om de
camera te activeren
en de QR code op

de wifi stick te
kunnen scannen (zie
onderstaande foto)
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Installatie naam
Geïnstalleerd vermogen
zonnepanelen
Type installatie

(4) Vul zelf de volgende
gegevens nog in:

 

Meld een installatie aan

(5) Klik na het invullen van
bovenstaande gegevens op

'OK'

(6) De installatie is
succesvol toegevoegd
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Stap 4: Verbind de omvormer met het wifi
thuisnetwerk

In stap 4 vind je uitleg over hoe je de omvormer
verbindt met het wifi netwerk. Let op, er zijn twee

mogelijkheden te zien in deze stap. 
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(!) De omvormer moet voor deze handelingen
ingeschakeld zijn. Hiervoor is voldoende zonlicht

of een DC-voeding nodig.



Omvormer verbinden met wifi

(1) Zorg dat je mobiele apparaat
is verbonden met jouw wifi

thuisnetwerk
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Omvormer verbinden met wifi
(3) Kijk of het groene LED lampje op de wifi stick snel

knippert, of dat hij aan blijft staan

(4a) Het groene LED lampje knippert: 
Druk op de bovenste optie  'Intelligente

networkconfiguratie'
 

(4b) Het groene LED lampje blijft aanstaan: 
Druk op de onderste optie 'Hotspot

networkconfiguratie' 
Let op: het LED lampje kan om de 13 seconde knipperen

 

(2) Open de
AISWEI app en

klik op 'Installatie'
(meld je nog niet

aan)
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(4a) Intelligente networkconfiguratie

(1) Scan de QR code
van de wifi stick 

(2) Vul het wachtwoord van het
wifi thuisnetwerk in en klik op

'Instellingen invoeren'

(3) Wacht tot het
proces is afgerond

(4) Het proces is
succesvol afgerond
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(4b) Hotspot networkconfiguratie

(1) Scan de QR code
van de wifi stick 

(3) Wacht tot het
proces is afgerond

(4) Het proces is
succesvol afgerond

(2) Vul de juiste gegevens van het
wifi thuisnetwerk in en klik op

'Instellingen invoeren'Pagina 16



Landinstellingen voor verbinding met het
elektriciteitsnet (uitsluitend voor installateurs)

Op de komende pagina's vind je een uitleg over het instellen van de
landinstellingen voor verbinding met het elektriciteitsnet. Gebruik pagina 18

en 19 als de omvormer is verbonden met het thuisnetwerk. Als de omvormer
niet is verbonden met het thuisnetwerk ga dan naar pagina 20 (lokale

modus). Let op, deze instellingen dienen alleen verandert te worden door de
installateur. De landinstellingen kunnen uitsluitend worden aangepast als de

omvormer aanstaat.
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Landinstellingen: thuisnetwerk

(1) Klik na de wifi
configuratie op

'Instellingen invoeren'

(2) Klik op 'Lijst met
omvormers'

(3)  Kies de juiste
omvormer uit de lijst. De

naam is te herkennen aan
het serienummer van de

omvormer (zie zijkant
omvormer)
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Landinstellingen: thuisnetwerk

(1) Klik op 'Netcode-
Instellingen' (2) Kies de juiste landinstellingen

(voor Nederland EN 50549 en
voor België C10/11 2019) en klik

dan op 'OK'
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Landinstellingen: lokale modus

Op de komende pagina's vind je een uitleg over het instellen van de
landinstellingen voor verbinding met het elektriciteitsnet. Gebruik deze
pagina's als de omvormer NIET is verbonden met het thuisnetwerk. 
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Landinstellingen: lokale modus
(1) Kies het juiste wifi toegangspunt van de

omvormer. De juiste naam begint met
ASW en eindigt met de laatste 4 nummers

van het serienummer op de wifistick. 
 

Het wachtwoord is de registratiecode.
Zowel het serienummer als de

registratiecode zijn terug te vinden op
het label van de wifi stick
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Landinstellingen: lokale modus

(2) Open de
AISWEI app en
Klik op 'Lokale

modus'

(3) Kies de wifi
stick, als deze
niet in beeld is,

klik dan 'Apparaat
scannen'
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(4) Klik op 'lijst met
omvormers'



Landinstellingen: lokale modus
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(5)  Kies de juiste
omvormer uit de lijst.

De naam is te
herkennen aan het

serienummer van de
omvormer (zie zijkant

omvormer)

(6) Klik op 'Netcode-
Instellingen'

(7) Kies de juiste
landinstellingen

(voor Nederland EN
50549 en voor België
C10/11 2019) en klik

dan op 'OK'



Installatie delen met andere gebruikers

Op de volgende pagina's vind je een uitleg over hoe
je een van jouw installaties kan delen met een andere

gebruiker op het AISWEI platform.
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Installatie delen met andere gebruikers

(1) Open de
AISWEI app,

vul je gegevens
in en meld je

aan

(2) Klik op de
installatie die je

wilt delen

(3) Klik op
'Meer'
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Installatie delen met andere gebruikers

(4) Klik op
'Delen van
installatie'

(5) Vul hier het
telefoonnummer
of emailadres in

en klik op
'Bevestigen'
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Solar
for everybody

Solplanet (AISWEI B.V.)
Barbara Strozzilaan 101,  1083HN Amsterdam

Service.eu@solplanet.net
www.solplanet.net/nlPagina 27
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