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Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: JSI-1500TL / JSI-1500TL-S JSI-

2000TL / JSI-2000TL-S /JSI-2500TL / JSI-2500TL-S JSI-3600TL / JSI-3600TL-S / JSI-5000TL JSI-

5000TL-S 
 
 
 

Deze handleiding beschrijft: 

• Hoe het display van de omvormer is opbebouwd 

• Hoe u het display kunt aflezen 

• Hoe u de omvormer kunt bedienen 
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1. Opzet display 

 

Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds en een functie knop. Het LCD scherm en 

de leds geven informatie over de status van de omvormer. De functieknop geeft de 

mogelijkheid om systeeminformatie in te zien en eenvoudige instellingen te bedienen.  

 

 

Fig. 1 Display 

 

A. LCD scherm: hier verschijnt de systeem informatie en alarmcodes. 

B. Het type omvormer. 

C. ALARM LED: brandt wanneer er een storing op is getreden. 

D. POWER LED: brandt wanneer de omvormer goed werkt. 

E. Functie knop. 

F. Bedrijfsnaam. 

Opmerking: Om stroom te besparen zal het LCD display automatisch doven na 5 seconden. 
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2. LCD scherm informatie 

Meldingen LCD scherm 

Melding Scherm inhoud Commentaar 

Wachtende Standby Zonnepanelen input voltage 

is te laag 

Waiting Aan het wachten 

Connect in xxS Systeem check 

Reconnect in xxS Systeem check 

Omvormer verbinding status Connect OK Verbonden met 

elektriciteitsnet 

Fout status Exx Systeem fout code 

Wxx Systeem waarschuwing code 

Automatisch testen Auto Testing Automatische 

Beveiligingstest  

Programeer status Programming Software update 

 

Meldingen LCD scherm tijdens normale werking 

Melding Scherm inhoud Commentaar 

Normale werking JFY-TECH Afkorting bedrijfsnaam 

WWW.JFY-TECH.COM JFY-TECH’s website 

JSI-xxxTL Type omvormer 

Ver Jx.x FW versie 

SN: xxxxxxx Serie nummer 

Etoday = xx.xkWh Vandaag opgewekte energie 

Etotal = xxxxkWh Totaal opgewekte energie 

Pac = xxxx.xW Vermogen dat wordt 

opgewekt 

Iac = xx.xA Stroom output omvormer 

Vac = xxx.xV Net voltage 

Fgrid = xx.xHz Net frequentie 

Vdc = xxx.xV Zonnepanelen input voltage 

VDE0126-1-1 Voldoet aan de algemene 

standaard 

English De huidig geselecteerde taal 

Contrast x LCD scherm helderheid 

Fgrid = xx Hz Net frequentie 

3. Het bedienen van de functieknop 

 

Om systeeminformatie in te zien kunt u de functieknop bedienen. De systeeminformatie zal ook 

automatisch periodiek op het LCD verschijnen.  

Met de functieknop kunt u de helderheid van het LCD scherm of de taal aanpassen 
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Het LCD scherm: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Druk op functie knop 

Bijv: VDE0126-1-1 

SN: xxxxxxxxxxxxxx 

Druk op functie knop 

Etoday = xx.xkWh 

Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

Etotal = xx.x kWh 

Pac = xxxx.x.xW 

Druk op functie knop 

Vdc = xxx.x V 

Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

Iac = xx.x A 

Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

Fgrid = xx.x Hz 

Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

JSI-XXXXTL 

Ver J1.00 

Druk op functie knop 

JFY-TECH 

WWW.JFY-TECH.COM 

Druk op functie knop 

Normal 

Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

Contrast 

Degree 6 

Druk op functie knop 

Language 

English 

Vac = xxx.x V 
Pac = xxxx . xW 

Druk op functie knop 

voor 5 seconden 

Druk op functie knop 

voor 5 seconden 

Contrast 

Degree 7 

English 

Language 

Druk op functie knop 

voor aanpassen 

Druk op functie knop 

voor aanpassen 
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Voor het scherm vast te zetten op een specifieke melding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Storingen 

 

De omvormer kan verschillende stroringen aangeven. De code van de storingen en hun 

betekenis vindt u in de onderstaande tabel. 

Scherm Commentaar 

Systeem storing 

Auto Test Failed  Automatische test is niet geslaagd 

W01       No grid Geen netverbinding 

W02       Vin overvoltage Ingangsspanning zonnepanelen is te hoog 

  

E01         Isolation error Isolatie probleem van de zonnepanelen 

E02         Leak error GFCI storing, lekstroom is te hoog 

E03         Grid fault Net spanning/frequentie is buitenbereik 

  

E04         Coherence error Samenhangende storing 

E05         Over temperature Te hoge interne tempratuur  

E06         Relay failure Output relais storing 

E07        DCinj failure Output stroom DC te hoog 

E08        EEPROM failure EEPROM storing 

E09        Com. Failure Communicatie storing 

E10        DC bus OV. DC Bus overspanning 

E11        DC bus UV. DC Bus onderspanning 

E12        Vref error 2.5V Referentie spanning storing 

E13        DC Sensor fault DC stroom sensor storing 

E14        GFCI fault GFCI apparaat is beschadigd 

 

Druk op functie knop voor 2 seconden 

Iac = xx.x A 

Pac = xxxx . xW 

Lock 

Pac = xxxx . xW 

Iac = xx.x A 

Pac = xxxx . xW 

Druk op opnieuw op de functie knop zodat de het scherm niet meer vast 

staat Fgrid = xx.x Hz 

Pac = xxxx . xW 


