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KRACHTIG EN EFFICIËNT  
Micro-omvormers beginnen eerder op de dag met het produceren van 
elektriciteit dan traditionele omvormers doordat zij op een veel lagere 
spanning (≈16V resp. 200V) inschakelen. Meer en eerder opbrengst in 
de ochtend en langer tot in de avond. U krijgt meer energie opbrengst 
door een uitgekiend MPPT (optimale verhouding tussen spanning en 
stroom). Lagere initiële kosten, niet alleen door de standaard bekabeling, 
maar ook omdat tot wel 4 zonnepanelen aangesloten kunnen worden.

SLIMME ENERGIE MONITORING 
De APsystems EMA applicatie (Energie Monitoring en Analyse) 
biedt u uitgebreide gebruikersvriendelijke monitoring. De applicatie 
analyseert en rapporteert de prestaties van uw systeem. De opbrengst 
kunt u inzien m.b.v. van een computer, tablet of mobiel. De APsystems 
ECU detecteert de elektriciteit opbrengst en eventuele storingen van de 
micro-omvormers en zonnepanelen.

APsystems, opgericht in 2010 Silicon Valley US, is een belangrijke 
speler op het gebied van het ontwikkelen van duurzame producten, 
omvormers op basis van doordachte R&D, patenten, certificeringen 
en technologie en is gevestigd te Seattle. APsystems biedt 
geavanceerde, micro-omvormertechnologie voor residentiële en 
commerciële systemen. De micro-omvormer geeft u efficiënte 
stroomomzetting (van DC naar AC); i.c.m. een ECU krijgt u maximale 
productie en een slimme monitoringapplicatie voor inzage in uw 
zonnesysteem.

VEILIG
Micro-omvormers werken met laagspanning en niet zoals bij 
centrale omvormers met hoogspanning. In plaats daarvan levert uw 
zonnepaneel tot ongeveer 40 Volt gelijkspanning en m.b.v. de micro-
omvormer wordt dit direct omgezet in wisselstroom, de elektriciteit die 
u thuis nu ook gebruikt. Geen hoge spanningen, zoals dat wel bij een 
conventionele omvormer (600V of hoger) het geval is, in uw woning. 
De lagere spanningen van micro’s maken het systeem veel veiliger voor 
eigenaren, eventuele hulpdiensten en onderhoudspersoneel

ROBUUST 
Een IP certificering geeft aan in hoeverre een elektronisch product 
bestand is tegen externe invloeden zoals stoten, water en stof. Een 
micro-omvormer dient een compact, solide en betrouwbaar product 
te zijn, ook onder extreme weersomstandigheden. Een elektronisch 
gecertificeerd IP-67 product, is dan ook  goed beschermd tegen water. De 
micro-omvormers van APsystems zijn robuust en  voldoen ruimschoots 
aan deze  certificering.
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GARANTIE 
APsystems producten worden onderworpen aan  strenge 
kwaliteitseisen, gecontroleerd en ook in bedrijf continue gemonitord, 
zodat u de hoogste kwaliteit en meest betrouwbare oplossing 
krijgt. De micro-omvormers  zijn ontworpen om onder de meest 
zware weersomstandigheden te functioneren. Elke module heeft een 
volledige vervangings garantie van 10 jaar en kan worden uitgebreid 
tot 20 jaar. 


