
!! LET OP: Verwijder nooit de apparaten Smartmeter of Gateway !!

SolarEdge koppelen aan EnergyNXT

Log in op www.earn-e.com/portaal met dezelfde 
inloggegevens als de app

Klik in de linkerbalk op Apparaten en vervolgens boven in de 
groene balk op je ordernummer en selecteer de connectie 
(waar ‘Hoofdaansluiting’ of ‘C-ordernummer’ staat)

Het veld Naam is vrij naar keuze in te vullen bv:
SolarEdge omvormer van Jan Jansen

Klik op de button NIEUW(E) en scroll helemaal naar beneden 
en selecteer SolarEdge

De velden Installation id en API Key kun je kopiëren uit je 
SolarEdge Monitoring Platform. Ga naar stap 6 om deze 
gegevens op te halen

Klik linksonder in de balk op het woord Administratie. Neem 
contact op met support@earn-e.com als je dit woord niet 
ziet staan

Om je SolarEdge omvormer te koppelen aan je EARN-E account 
volg je de onderstaande stappen.
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!! LET OP: Verwijder nooit de apparaten Smartmeter of Gateway !!

SolarEdge koppelen aan EnergyNXT

Log in op www.monitoring.solaredge.com om de  
Installation id en API Key op te halen

Klik onder het kopje API toegang op de button 
Nieuwe sleutel en daarna op >>> Opslaan <<<

Plak de API-sleutel in het veld API Key

Kopieer nu de Installation id uit het SolarEdge portaal en 
plak deze in het veld Installation id

Als beide velden zijn ingevuld klik dan op Opslaan

Het kan tot 30 minuten duren voordat de data wordt 
opgehaald uit het SolarEdge platform

Selecteer en kopieer nu de hele API-sleutel (Let op: er kun-
nen karakters verborgen zijn omdat het tekstveld te klein is)

Klik boven in de balk op het woord Admin en vervolgens op 
Site Toegang
Als het woord Admin ontbreekt, dan dient er contact opgenomen te worden 
met de installateur met het verzoek om de ‘account manager’ rechten te 
geven op de Solar Edge Monitoring omgeving
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