BESTELFORMULIER VOOR DE
SMA GRID GUARD CODE

Verklaring van de SMA Grid Guard code
De SMA Grid Guard code is uw persoonlijke toegangscode voor het wijzigen van de parameters van de automatisch
schakelcomponent van het type SMA Grid Guard®.
Sunny Boy-, Sunny Mini Central-, Sunny Tripower- en Windy Boy-omvormers van SMA bevatten een automatisch schakelcomponent van het type SMA Grid Guard®. Deze schakelcomponent bewaakt continu het laagspanningsnet, waarin
gevoed wordt, en onderbreekt zelfstandig de voeding als een onderbreking of scheiding van het elektriciteitsnet wordt
gedetecteerd.
De bewakingscriteria kunnen naargelang de geldende voorschriften van de verschillende landen worden ingesteld en
daarom wereldwijd worden toegepast.
SMA Grid Guard® zorgt ervoor dat het laagspanningsnet van de netbeheerder op elk moment spanningsvrij kan worden
geschakeld, voor bijv. onderhoud en reparatiewerkzaamheden.
Elke wijziging in deze instellingen kan leiden tot storingen en dus een direct levensgevaar betekenen wanneer in een door
de netbeheerder vrijgeschakeld net wordt gevoed. Daarom dient de wijziging van de bewakingscriteria uitsluitend door
een vakbekwame professional te worden uitgevoerd!
Parameterwijzigingen van SMA Grid Guard®
In bijzondere gevallen kan het zinvol zijn om de fabrieksinstellingen van de bewakingscriteria aan de plaatselijke omstandigheden van het elektriciteitsnet aan te passen.
Opgeleide elektriciens kunnen dit bewerkstelligen na het invoeren van een persoonlijke toegangscode (SMA Grid Guard
code). Het is mogelijk om een grenswaarde van het apparaat te wijzigen na aanmelding met de toegangscode.
Bij een wijziging van de grenswaarde moet de vermelding over de normatieve instelling (bijv. «VDE-AR-N 4105») op alle
installatiedocumenten en evt. het typeplaatje worden verwijderd.
Informatie voor de bestelling
Vul het formulier op de volgende pagina duidelijk leesbaar in (bij voorkeur digitaal, indien handgeschreven in hoofdletters). Print vervolgens het formulier en stuur het ondertekend terug naar ons. U kunt het formulier ook faxen of mailen.
Vermeld als onderwerp “Grid Guard”. Houd er rekening mee dat het formulier met de hand ondertekend moet
zijn.
Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u de Grid Guard code per e-mail. De factuur zal u per post worden
opgestuurd.
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Hierbij vraag ik mijn SMA Grid Guard code aan voor de prijs van 59 euro (excl. btw). Ik ben me bewust van
het belang ervan zoals hier beschreven en op de hoogte van de functie van de automatische uitschakelcomponent
SMA Grid Guard® en verklaar dat
• ik de toegangscodes vertrouwelijk zal gebruiken
• ik een opgeleid elektricien ben
• 	om het even welke wijziging van de grenswaarden alleen in overleg met de netbeheerder zal worden doorgevoerd en
• om het even welke wijziging van de grenswaarden op het typeplaatje en op andere documentatie van de installatie
duidelijk zal worden gedocumenteerd.
De heer

Mevrouw

Naam*

Mocht u de Grid Guard code via uw bedrijf bestellen, geef
dan bovendien de gegevens van uw bedrijf op.

Voornaam*

Naam van de firma

Straat/Huisnummer*

Straat/Huisnummer

Postcode/Plaats*

Postcode/Plaats

Land*

E-mail firma

E-mail*

Fax firma

Telefoon*

Btw-identificatienummer (btw-nummer)*

Fax

Factuuradres is*

Bedrijfsadres

Geboortedatum*
*Verplicht veld.

Adres aanvrager

*

Ik ben een opgeleid elektricien

* Over het algemeen zal er een voorschotfactuur worden opgesteld. De afzender van deze factuur is:
SMA Solar Technology AG – Sonnenallee 1 – 34266 Niestetal – VAT no. DE 113 08 59 54

handtekening van de aanvrager*
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Plaats, datum*

