
  Versie 1.0, oktober 2020 

Applicatie notitie - Update van omvormersoftware op afstand 
met het monitoringplatform 

Versie historie 
Versie 1.0, oktober 2020 - eerste versie 

 
Inleiding 
Met het monitoringplatform van SolarEdge kunt u een firmware-update op afstand uitvoeren voor omvormers in uw PV-installatie. 
Deze mogelijkheid bespaart veel tijd omdat een bezoek aan de locatie niet nodig is voor een eenvoudige firmware-upgrade. Het 
bijwerken van de firmware-versie van de omvormer kan nieuwe waarde toevoegen aan het PV-installatie door het uitgeven van 
nieuwe mogelijkheden en functies en kan helpen bij het oplossen van bestaande problemen. 

Voor informatie over wat de meest recente firmware-versie van de omvormer omvat, bezoekt u de pagina met releasenotes: 

 SetApp-compatibele omvormers 

 Omvormers met display 
 

 

 

OPMERKING  
Als u een firmware-update moet uitvoeren voor omvormers met een mobiele CDMA- of GSM-
verbinding, of projecten met meerdere omvormers en RS485-communicatie tussen Leider- en Volger-
omvormers, neem dan contact op met de SolarEdge support. 

 

Firmware-update van omvormers op afstand uitvoeren 
Het bijwerken van omvormer-firmware gebeurt per locatie en wordt apart voor elke omvormer op die locatie uitgevoerd. 

 

Om toegang te krijgen tot firmware-updates op afstand 
1. Log in op het monitoringplatform (https://monitoring.solaredge.com) met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

2. Klik op een installatie om toegang tot het dashboard te krijgen. 

3. Klik daarna op het Admin-pictogram. 

4. Selecteer Instellingen op afstand  Firmware Update.  
 

 

 

OPMERKING  
Toegang tot het tabblad Instellingen op afstand is alleen beschikbaar voor gebruikers met 
de rol accountbeheerder- of accountmanager. 

5. Voor elke omvormer in de installatie wordt de volgende informatie weergegeven: 

a. Firmware versie tabel met de huidige versie geïnstalleerd op de omvormer en de laatste beschikbare 
versie. 

b. Tijdstip van de laatste firmware-update van de omvormer. 

c. Overzichtstabel van de firmware-updates in het verleden van het monitoringplatform. 

6. Om de release notes te lezen en voor het laatste nieuws over de meest recente firmware-versie klikt u op het -
pictogram 

https://www.solaredge.com/setapp-inverters-firmware
https://www.solaredge.com/service/firmware
https://monitoring.solaredge.com/


 
 

Figuur 1: Tabblad Firmware Update 

7. Klik op Update om de update voor elke omvormer te starten. U kunt maar één omvormer per keer bijwerken. Het 
proces kan een paar uur duren. Als de actuele firmware van de omvormer de laatste is, wordt de knop Updaten 
uitgeschakeld. 

8. Tijdens het upgradeproces van de firmware worden een voortgangsbalk en een statusindicatie getoond. 
 

Figuur 2: Status en voortgang firmware-update 
 
 

Resultaten firmware-upgrade 
1. Wanneer de firmware-update geslaagd is: 

a. Zowel de laatste update-informatie als de geschiedenistabel van de firmware-updates zijn bijgewerkt. 

b. Een verificatiemail voor het succes wordt verzonden naar de gebruiker die het updateproces in gang heeft gezet. 

2. Als de update van de firmware is mislukt, verschijnt er een foutmelding onder de tabel met de beschikbare 
firmware-updates. Het is aanbevolen het opnieuw te proberen. 
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