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1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

 
✓ Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheids- installatie- en bedieningsvoorschriften. Lees de 

veiligheids- installatie- en bedieningsvoorschriften aandachtig door voor installatie en bediening. 
✓ Controleer na het uitpakken van de KWB Hybrid Inverter eerst de inhoud met behulp van de 

bijgesloten paklijst. U dient direct contact op te nemen met uw leverancier indien onderdelen 

ontbreken of beschadigd zijn. 
✓ Installatie, onderhoud en reparatie dient uitsluitend door een deskundig en gekwalificeerd bedrijf 

te worden uitgevoerd. 
✓ Onjuiste installatie en reparatie kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of brand. Volg daarom altijd 

strikt de inhoud deze gebruikers- en bedieningshandleiding op.  

✓ Voordat er onderhoud of reparatie wordt gepleegd dient de KWB Hybrid Inverter geheel van het  
elektriciteitsnetwerk te worden afgesloten. 

✓ Laad nooit een bevroren accu op. 
✓ Voor een optimale en correcte werking van de KWB Hybrid Inverter dient u altijd de vereiste 

specificaties op te volgen. 
✓ Gebruik uitsluitend geïsoleerd kwaliteitsgereedschap en ga altijd voorzichtig te werk. Het laten vallen 

van gereedschap kan een vonk of kortsluiting in accu’s of elektrische onderdelen veroorzaken en kan 

zelfs leiden tot een explosie.  
✓ De KWB Hybrid Inverter dient altijd te worden aangesloten op een permanent geaard 

elektriciteitsnetwerk. Zorg ervoor dat de installatie altijd voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving. 
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2. PRODUCT 
 
 
2.1 INTRODUCTIE 

 
De KWB Hybrid Inverter is een multifunctionele hybride omvormer met een compact formaat. Het uitgebreide LCD-

scherm biedt de gebruiker een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk menu. 

 
 

2.2 OVERZICHT 
 

Afbeelding 2.2.1 hieronder geeft overzicht van de KWB Hybrid Inverter. 

 

 
     Afbeelding 2.2.1 

 

NUMMER OMSCHRIJVING NUMMER OMSCHRIJVING 

1 Omvormer indicatoren 9 Functiepoort 

2 LCD-scherm 10 Generator input 

3 Functie toetsen 11 Laden 

4 Accu input connectors 12 Netwerk (grid) 

5 RS485-poort 13 Aan-/uit schakelaar 

6 CAN-poort 14 Gelijkstroomschakelaar 

7 DRMS-poort 15 PV-input met twee MPPT’s 

8 Parallelpoort 16 WIFI Interface 
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2.3 KENMERKEN 

 
Hieronder een overzicht van de kenmerken van de KWB Hybrid Inverter: 

✓ 220 Volt enkele fase sinusomvormer. 
✓ Voor zowel eigen verbruik als teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk. 
✓ Automatische herstartfunctie. 
✓ Programmeerbaar voor meerdere instellingen voor verbruik en teruglevering. 
✓ Configureerbare m.b.t. batterijlaadstroom en batterijspanning via het LCD-scherm. 
✓ Configureerbare laadprioriteit via het LCD-scherm. 
✓ Compatibel met netspanning of generatorvermogen. 
✓ Beveiligd tegen overbelasting, te hoge temperaturen en kortsluiting. 
✓ Slimme acculader voor optimale prestaties. 
✓ Met limietfunctie om te voorkomen dat overtollig vermogen direct aan het elektriciteitsnetwerk wordt  

teruggeleverd. 
✓ WIFI Ondersteuning met twee ingebouwde MPPT-trackers. 
✓ Slimme en instelbare MPPT-regelaar in drie fasen voor optimale accuprestaties. 
✓ Gebruikstijdfunctie.  
✓ Slimme laadfunctie. 
✓ Parallel functie voor on-grid en off-grid. 

 

 
2.4 TOEPASSING 

 

Afbeelding 2.4.1 toont de basistoepassing van de KWB Hybrid Inverter. De KWB Hybrid Inverter is kan allerlei 
elektrische apparaten en systemen, al dan niet gelijktijdig, voorzien van stroom. Denk hierbij aan zonnepaneel 

systemen, koelkasten, airconditioners etc.. Raadpleeg uw leverancier voor de eindeloze mogelijkheden die de KWB 
Hybrid Inverter biedt. 

 

 

 
Afbeelding 2.4.1 
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3. INSTALLATIE 
 
 
3.1 ONDERDELENLIJST 

 
Controleer direct na ontvangst van de KWB Hybrid Inverter de inhoud van het pakket aan de hand van de 

bijgevoegde paklijst. Hieronder afbeelding 3.1.1 met het bijbehorende overzicht van de onderdelen. 

 

 
Afbeelding 3.1.1 

 
 

NUMMER OMSCHRIJVING AANTAL 

1 KWB Hybrid Inverter 1 

2 Roestvrijstalen schroeven M6*12 2 

3 Roestvrijstalen expansiebouten M8*80 4 

4 Installatie- en gebruikershandleiding 1 

5 WIFI Plug 1 

6 Stroomtransformator (optioneel) 1 

7 Accu sensor 1 

8 Montageframe 1 

 

 
3.2 INSTALLATIE INSTRUCTIES 

 

VOORZORGSMAATREGELEN 
 

De KWB Hybrid Inverter is ontworpen voor zowel een installatieplaats binnen als buiten (IP65). Voor een 
installatieplaats buiten dient er aan de onderstaande voorwaarden te worden voldaan. Installeer de KWB Hybride 

Inverter niet: 
✓ in direct zonlicht; 
✓ in de buurt van opslag van licht ontvlambare materialen; 
✓ direct in koude buitenlucht; 
✓ in de buurt van antennes en/of antennekabels; 
✓ hoger dan een hoogte van 2000 meter boven zeeniveau; 
✓ in een omgeving met neerslag of vochtigheid (>95%). 

 

Voordat de KWB Hybrid Inverter aangesloten kan worden, dient eerst de metalen afdekklep verwijderd te worden 
door de schroeven te verwijderen zoals aangegeven op afbeelding 3.2.1. 
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Afbeelding 3.2.1 

 
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET KEIZEN VAN EEN INSTALLATIEPLAATS 

 

✓ Kies een stevige verticale wand, geconstrueerd van niet-brandbaar materiaal, met voldoende 
draagvermogen voor het gewicht van de KWB Hybrid Inverter. 

✓ Kies een wand waar de KWB Hybrid Inverter op ooghoogte geïnstalleerd kan worden, zodat het 
LCD-scherm altijd goed leesbaar is. 

✓ Kies een ruimte waar de omgevingstemperatuur altijd tussen -25°C en 60°C ligt om een optimale 
werking te garanderen. 

✓ Zorg dat er rondom de KWB Hybrid Inverter voldoende ruimte is voor warmteafvoer en het 

aanleggen van de elektrische bekabeling. Zie afbeelding 3.2.2. 
✓ Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de ruimte. 

 

 

                                                             Afbeelding 3.2.2  
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INSTALLATIE AAN DE WAND 

 
De KWB Hybrid Inverter dient verticaal aan de wand geplaatst te worden zoals hieronder wordt weergegeven. Zie 

ook afbeeldingen 3.2.3, 3.2.4 en 3.2.5 ter verduidelijking: 

✓ Plaats het montageframe in positie en markeer de vier boutgaten met een markeerstift op de wand. 
✓ Leg het montageframe weg en boor de vier boutgaten in de muur. 
✓ Bevestig het montageframe aan de wand met de vier expansiebouten. 
✓ Hang de KWB Hybrid Inverter aan de bovenkant van het gemonteerde montageframe en gebruik 

vervolgens de twee M4 schroeven om de KWB Hybrid Inverter te vergrendelen. 
 

 

      Afbeelding 3.2.3 

 

               

                                   Afbeelding 3.2.4                                                     Afbeelding 3.2. 

 

3.3 AANSLUITING OP EEN ACCU 

 
Om een veilige werking te garanderen en om te voldoen aan de geldende veiligheidseisen is een 

overspanningsbeveiliging tussen de KWB Hybrid Inverter en accu verplicht. Raadpleeg de onderstaande tabel voor 

verdere technische specificaties. 
 

MODEL KWB HYBRID INVERTER KABELAFMETING KABEL (mm²) MAXIMALE AANDRAAIMOMENT 

KWB Hybrid 3.6K 8AWG 8,4 5,2 Nm 

KWB Hybrid 5K 8AWG 8,4 5,2 Nm 
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Volg de onderstaande stappen om de accu aan te sluiten. Zie ook afbeelding 3.3.1 ter verduidelijking: 

✓ Kies een geschikte accukabel met de juiste connector die op de accupolen past. 
✓ Gebruik een geschikte schroevendraaier om de schroefjes los te draaien en breng de connectoren 

aan. 
✓ Draai de schroefjes weer vast met een aandraaimoment van 5,2 Nm. Zorg dat de polariteit bij zowel 

de accu als de omvormer correct is aangesloten. 
 

                                            

                 Afbeelding 3.3.1 

Volg de stappen op onderstaande afbeelding 3.3.2 voor de aansluiting van de accutemperatuursensor: 

 

                  Afbeelding 3.3.2 

 

DE AANSLUITING DIENT ALTIJD DOOR EEN DESKUNDIG EN GEKWALIFICEERD BEDRIJF TE WORDEN UITGEVOERD 

GEBRUIK ALTIJD DE JUISTE AANSLUITKABEL OM EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIKT TE WAARBORGEN 

DE INSTALLATIE DIENT MET UITERSTE VOORZICHTIGHEID UITGEVOERD TE WORDEN 

SLUIT ALTIJD DE PLUSPOLEN EN MINPOLEN OP ELKAAR AAN 
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3.4 AANSLUITING WISSELSTROOM  

 
Om een veilige werking te garanderen en om te voldoen aan de geldende veiligheidseisen dient er een 

stroomonderbreker tussen de KWB Hybrid Inverter en wisselstroom ingang geplaatst te worden. De aanbevolen 

stroomonderbreker voor de KWB Hybrid Inverter 3.6K is 25A en die voor de KWB Hybrid Inverter 5K is 32A. 
Raadpleeg de onderstaande tabel voor verdere technische specificaties. 

 
MODEL KWB HYBRID INVERTER KABELAFMETING KABEL (mm²) MAXIMALE AANDRAAIMOMENT 

KWB Hybrid 3.6K 12AWG 4 1,2 Nm 

KWB Hybrid 5K 10AWG 6 1,2 Nm 

 

     

 

 

 

 

 

Volg de onderstaande stappen om de wisselstroom aan te sluiten. Zie ook afbeelding 3.4.1 ter verduidelijking: 

✓ Voordat u de aansluiting maakt dient u eerst de gelijkstroom beveiliging/schakelaar te openen. 
✓ Verwijder de isolatiehuls aan het uiteinde van de wisselstroom ingangsdraden over een lengte van 

10 mm. Draai vervolgens de schroefjes los van de ingangspoortjes van het aansluitblok en plaats de 
wisselstroom ingangsdraden in de ingangspoortjes van het aansluitblok volgens de op het 

aansluitblok aangegeven polariteiten. Draai hierna de schroefjes van ingangspoortjes van het 
aansluitblok weer vast. 

✓ Sluit vervolgens de wisselstroom uitgangsdraden aan volgens de polariteiten die zijn aangegeven op 
het aansluitblok en draai de aansluitklem vast. Zorg er voor dat u ook de bijbehorende N-draden en 

PE-draden aansluit op de bijbehorende klemmen. 
✓ Controleer of alle draden stevig zijn aangesloten. 

 

 
 

       
                Afbeelding 3.4.1 

 

DE AANSLUITING DIENT ALTIJD DOOR EEN DESKUNDIG EN GEKWALIFICEERD BEDRIJF TE WORDEN UITGEVOERD 

GEBRUIK ALTIJD DE JUISTE AANSLUITKABEL OM EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIKT TE WAARBORGEN 

DE INSTALLATIE DIENT MET UITERSTE VOORZICHTIGHEID UITGEVOERD TE WORDEN 

SLUIT ALTIJD DE PLUSPOLEN EN MINPOLEN OP ELKAAR AAN 
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3.5 AANSLUITING OP EEN ZONNEPANELEN SYSTEEM (PV)  

 
Om een veilige werking te garanderen en om te voldoen aan de geldende veiligheidseisen dient er een 

stroomonderbreker tussen de KWB Hybrid Inverter en het zonnepanelen systeem geplaatst te worden. Raadpleeg 

de onderstaande tabel voor verdere technische specificaties. 
 

MODEL KWB HYBRID INVERTER KABELAFMETING KABEL (mm²) 

KWB Hybrid 3.6K 12AWG 4 

KWB Hybrid 5K 12AWG 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het selecteren van het juiste zonnepaneel systeem dient u rekening te houden met onderstaande parameters: 

✓ De nullastspanning (VOC) van het zonnepaneel systeem is niet hoger dan de maximale 
nullastspanning van de KWB Hybrid Inverter. 

✓ De nullastspanning (VOC) van het zonnepaneel systeem moet hoger zijn dan de minimale 
ingangsspanning. 

 

MODEL KWB HYBRID INVERTER KWB HYBRID 3.6K KWB HYBRID 5K 

PV Ingang voltage (V) 370V (100V-500V) 

PV  Reeks MPPT voltage range 125Vdc - 425Vdc 

Aantal MPP Trackers 2 

Aantal strings per MMP Tracker 1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE AANSLUITING DIENT ALTIJD DOOR EEN DESKUNDIG EN GEKWALIFICEERD BEDRIJF TE WORDEN UITGEVOERD 

DE INSTALLATIE DIENT MET UITERSTE VOORZICHTIGHEID UITGEVOERD TE WORDEN 

SLUIT NOOIT ZONNEPANEEL SYSTEMEN MET MOGELIJKE STROOMLEKKAGE AAN OP DE KWB HYBRID INVERTER 

SLUIT NOOIT GEAARDE ZONNEPANEEL SYSTEMEN OP DE KWB HYBRID INVERTER AAN 

ZORG ALTIJD DAT ER OVERSPANNINGSBEVEILIGING OP HET ZONNEPANEEL SYSTEEM IS AANGESLOTEN 
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3.6 AANSLUITING VAN DE TRANSFORMATOR (CT) 

 

Volg de stappen op de onderstaande afbeelding voor de aansluiting met de transformator. 

 

                   Afbeelding 3.5.1 

 
 

3.7 AANSLUITING VAN DE AARDKABEL 
 

Volg de stappen op de onderstaande afbeelding voor de aansluiting met de aardkabel op de grondplaat. 

 

      Afbeelding 3.7.1 
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3.8 AANSLUITING VAN WIFI 

 

Raadpleeg de afbeeldingen van de WIFI plug voor de WIFI aansluiting.  

 

3.9  BEKABELINGSDIAGRAM VAN DE KWB HYBRID INVERTER 

 

                           Afbeelding 3.9.1 
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3.10  ENKELE FASE PARALLEL AANSLUITDIAGRAM 

 

      Afbeelding 3.10.1 
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3.11  DRIE FASE PARALLEL AANSLUITDIAGRAM 

 

              Afbeelding 3.11.1 
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4. BEDIENING 
 
 
4.1 IN- EN UITSCHAKELEN 

 
Zodra de KWB Hybrid Inverter correct is geïnstalleerd en de accu goed is aangesloten kan de KWB Hybrid Inverter 

ingeschakeld worden door de aan/uit schakelaar in te drukken, welke aan de linkerkant van de behuizing zit. Met 

dezelfde aan/uit schakelaar schakelt u de KWB Hybrid Inverter ook weer uit. 
Indien de KWB Hybrid Inverter niet is aangesloten op een accu, maar is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk of 

een zonnepanelen systeem, en de KWB Hybrid Inverter is uitgeschakeld, dan zal het LCD-scherm toch branden. 
Het LCD-scherm zal ‘OFF’ aangeven. Indien u nu de KWB Hybrid Inverter inschakelt en in het LCD-scherm ‘NO 

BATTERY’ selecteert zal de KWB Hybrid Inverter gewoon operationeel zijn.  

 
 

4.2 BEDIENINGS- EN WEERGAVEPANEEL 
 

Het bedienings- en weergavepaneel bevind zich op de voorzijde van de KWB Hybrid Inverter en bevat vier 
indicatoren, vier functietoetsen en een LCD-scherm dat de operationele status en het in- en uitgangsvermogen 

aangeeft.  

In de onderstaande tabellen een overzicht van de betekenis van de LED-indicatoren. 
 

LED INDICATOR BETEKENIS 

DC Groen lampje PV Aansluiting functioneert normal 

AC Groen lampje Netwerkaansluiting functioneert normal 

Normal Groen lampje KWB Hybrid Inverter functioneert normaal 

Alarm Rood lampje Storing of waarschuwing 

 
In de onderstaande tabel een overzicht van de functionaliteiten van de functietoetsen. 

 
FUNCTIETOETS OMSCHRIJVING 

ESC Om de instellingsmodus te verlaten 

UP Om terug te keren naar de vorige selectie 

DOWN Om naar de volgende selectie te gaan 

ENTER Om te bevestigen 
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5. LCD-SCHERM  
 
 
5.1 HOOFDSCHERM 

 
Het LCD-scherm is een touchscreen. Op de afbeelding hieronder staat het hoofdscherm afgebeeld. 

 

 
      Afbeelding 5.1.1 

 
DATUM EN TIJD 

Boven in het hoofdscherm is de tijd en datum aangegeven. 
 

SYSTEM SETUP MENU 

Rechts bovenin het hoofdscherm staat het ‘System Setup’ icoontje. Met het intoetsten van dit icoontje opent u het 
menu ‘Systeeminstellingen’. Dit menu is onderverdeeld in een de volgende sub menu’s: 

✓ ‘Basic Setting’ (basis instellingen) 
✓ ‘Battery Setting’ (accu instellingen) 
✓ ‘System Work Mode’ (systeem werkmodus) 
✓ ‘Grid Setting’ (elektriciteitsnetwerk instellingen) 
✓ ‘Gen Port Use’ (generatorpoort) 
✓ ‘Advanced Function’ (geavanceerde functies) 
✓ ‘Device Info’ (Apparaat informatie)   

 
KWB HYBRID INVERTER MENU 

Het ‘ON’ icoontje in het midden van het hoofdscherm staat voor de KWB Hybrid Inverter en geeft in de afbeelding 

aan dat het systeem normaal werkt. Indien u dit icoontje intoetst krijgt u informatie te zien over de KWB Hybrid 
Inverter. Indien onder het ‘ON’ icoontje de melding ‘COMM F01-F64’ verschijnt is er een communicatiefout of 

andere fout in het systeem opgetreden. Gedetailleerde foutinformatie kan worden bekeken in het sub menu 
‘Device Info’ welke te vinden is in het ‘System Setup’ menu (zie ook hoofdstuk 5.4). 

 

Vanaf het ‘ON’ icoontje wordt door middel van pijltjes de energiestroomrichting weergegeven van en naar de KWB 
Hybrid Inverter. 

 
SOLAR, BATTERY, GRID EN LOAD MENU’S 

De vier icoontjes rondom het ‘ON’ icoontje geven informatie weer zoals hieronder staat beschreven. Door op een 

van de icoontjes te drukken komt u in het desbetreffende sub menu terecht. De kleuren rood, groen en zwart in de 
‘bogen’ geven ‘live’ het niveau van het vermogen aan. Des te meer het vermogen toeneemt, des te roder de kleur 

van de ‘bogen’ wordt: 
 

 



 

 

 

 

                                                                                           18 

MENU POSITIE T.O.V. ‘ON’ ICOONTJE INHOUD 

Solar menu Links boven Informatie m.b.t. de opgewekte zonne-energie 

Battery menu Links onder Informatie m.b.t. de status van de accu 

Grid menu Rechts boven Informatie over de levering/verbruik t.o.v. het elektriciteitsnetwerk 

Load menu Rechts onder Informatie m.b.t. het stroomverbruik  

 

De getallen onder de vier icoontjes dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: 
✓ ‘Solar’ en ‘Load’  : Deze zijn altijd positief. 

✓ ‘Grid’   : Negatief betekent levering aan het elektriciteitsnetwerk, positief betekent 
   verbruik van het elektriciteitsnetwerk. 

✓ ‘Battery’  : Negatief betekent laden, positief betekent verbruiken. 

 

5.2 STROOMSCHEMA VAN DE BEDIENING VAN HET LCD-SCHERM 

In afbeelding 5.2.1 hieronder een stroomschema van de bediening van het LCD-scherm. Hierin ziet u de menu’s en 

sub menu’s weergegeven. In de navolgende paragrafen worden de menu’s en sub menu’s in de volgorde van het 

stroomschema verder beschreven. 

 

      Afbeelding 5.2.1 
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5.3 SOLAR, BATTERY, KWB HYBRID INVERTER, GRID EN LOAD MENU 

SOLAR MENU 

Het Solar menu geeft informatie m.b.t. de opgewekte zonne-energie door het zonnepanelen systeem. Door het 

icoontje in te toetsen komt u in het sub menu zoals in afbeelding 5.3.1 hieronder te zien is. 

 

                Afbeelding 5.3.1 

Indien u het ‘Energy’ icoontje intoetst komt u in het volgende sub menu terecht, zoals aangegeven in afbeelding 

5.3.2, waarin een grafiek wordt weergegeven waarin u de totaal opgewekte zonne-energie kunt aflezen over een 
periode van een dag, maand of jaar. Tevens is in dit sub menu een grafiek aanwezig waarin u kunt aflezen hoeveel 

opgewekte zonne-energie u over een periode van een dag, maand of jaar teruglevert aan het elektriciteitsnetwerk. 

Door het pijltje naast de grafiek in te toetsen kunt u door de voorgenoemde periodes scrollen.  

 

Afbeelding 5.3.2 
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BATTERY MENU 

Het  Battery menu geeft informatie m.b.t. de status van de accu. Door het icoontje in te toetsen komt u in het sub 

menu zoals in afbeelding 5.3.3 hieronder te zien is. 

 

Afbeelding 5.3.3 

Indien u een lithium accu heeft aangesloten kunt u het ‘Li-BMS’ icoontje intoetsen en komt u in het volgende sub 
menu terecht, zoals aangegeven in afbeelding 5.3.4.. Voor alle overige type accu’s is dit sub menu niet 

toegankelijk. In dit sub menu ziet u een overzicht van de prestaties van de gehele accu (Sum Data) en van iedere 

batterij in de accu afzonderlijk (Details data). Ter verduidelijking; alle batterijen gezamenlijk vormen de accu.  

 

                 Afbeelding 5.3.4 
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KWB HYBDRID INVERTER MENU 

Het  KWB Hybrid Inverter menu geeft informatie over de KWB Hybrid Inverter. Door het icoontje in te toetsen 

komt u in het sub menu zoals in afbeelding 5.3.5 hieronder te zien is. 

 

                    Afbeelding 5.3.5 

GRID MENU 

Het  Grid menu geeft informatie over de stroom die u verbruikt van het elektriciteitsnetwerk en teruglevert aan het 

elektriciteitsnetwerk. Door het icoontje in te toetsen komt u in het sub menu zoals in afbeelding 5.3.6 hieronder te 

zien is. 

 

                    Afbeelding 5.3.6 

Indien u het ‘Energy’ icoontje intoetst komt u in het volgende sub menu terecht. Dit is hetzelfde sub menu zoals 

aangegeven in deze paragraaf onder ‘Solar menu’. 

LOAD MENU 

Het  Load menu geeft informatie m.b.t. het stroomverbruik in u huis of pand. Door het icoontje in te toetsen komt 

u in het sub menu zoals in afbeelding 5.3.7 hieronder te zien is. 

 

       Afbeelding 5.3.7 
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Indien u het ‘Energy’ icoontje intoetst komt u in het volgende sub menu terecht. Dit is hetzelfde sub menu zoals 

aangegeven in deze paragraaf onder ‘Solar menu’. 

Indien u een generator via de ‘GEN PORT’ heeft aangesloten kunt u het ‘Forced’ icoontje intoetsen en komt u in 

het volgende sub menu terecht waarin u informatie over slim stroomverbruik kunt inzien.  

 

5.4 SYSTEM SETUP MENU 

Middels het intoetsen van het ‘System setup’ icoontje (rechts bovenin het hoofdscherm) komt u in het overzicht 
van de sub menu’s van het System setup menu terecht. Door op één van de icoontjes van de sub menu’s te 

toetsen komt u in het sub menu terecht. Hieronder worden deze sub menu’s verder uitgelicht. In afbeelding 5.4.1 

hieronder de weergave van het overzicht van de sub menu’s. 

 

Afbeelding 5.4.1 

BASIC SETTING MENU 

In het Basic Setting menu heeft u de mogelijkheid om basisinstellingen in te voeren zoals afgebeeld in afbeelding 

5.4.2 hieronder.  

 

Afbeelding 5.4.2 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

                                                                                           23 

BATTERY SETTING MENU 

 
In het Battery Setting menu heeft u de mogelijkheid om instellingen van de accu in te voeren zoals afgebeeld in de 

afbeeldingen 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 en 5.4.6 hieronder. 

 

 
 

      Afbeelding 5.4.3 
                                                                       

 
 

Afbeelding 5.4.4 
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Afbeelding 5.4.5 

 

 
Afbeelding 5.4.6 

 

SYSTEM WORK MODE MENU 

 
In het System work mode menu heeft u de mogelijkheid om de tijden van de werking van accu en, mits 

aangesloten, de generator in te stellen zoals afgebeeld in afbeelding 5.4.7 hieronder. 
 

 
Afbeelding 5.4.7 
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GRID SETTING 

 
In het Grid setting menu heeft u de mogelijkheid om de het aangesloten elektriciteitsnetwerk in te stellen zoals 

afgebeeld in afbeelding 5.4.8. hieronder. 

 

 
Afbeelding 5.4.8 

 

GEN PORT USE MENU 
 

In het Gen port use menu heeft u de mogelijkheid om, indien een generator is aangesloten, de generatorpoort en 

daarmee de werkmodus van de generator in te stellen zoals afgebeeld in afbeelding 5.4.8. hieronder. 
 

 
Afbeelding 5.4.8 
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ADVANCED FUNCTION MENU 

 
In het Advanced function menu heeft u de mogelijkheid om geavanceerde instellingen te regelen zoals afgebeeld 

in de afbeeldingen 5.4.9, 5.4.10 en 5.4.11 hieronder. 

 

 
Afbeelding 5.4.9 

 

 
Afbeelding 5.4.10 

 

 
Afbeelding 5.4.11 
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DEVICE INFO MENU 

 
In het Device info menu treft u de gegevens zoals o.a. type, versie en identificatienummer van de KWB Hybrid 

Inverter aan en tevens worden hier de alarmeringen gedetailleerd vermeld zoals afgebeeld in afbeelding 5.4.12 

hieronder. 
 

 
Afbeelding 5.4.12 
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6. TOEPASSING 
 
 
De KWB Hybrid Inverter kan voor vele toepassingen gebruikt worden. In de afbeeldingen 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 

en 6.0.5 staan de diverse toepassingen schematisch weergegeven. 
 

BASIS TOEPASSING 

 

 
Afbeelding 6.0.1 

 

TOEPASSING MET EEN WINDMOLEN 
 

 
Afbeelding 6.0.2 

 
TOEPASSING MET EEN GENERATOR 

 

 
Afbeelding 6.0.3 
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TOEPASSING OP BASIS VAN SLIM VERBRUIK 

 

 
Afbeelding 6.0.4 

 

TOEPASSING MET EEN ENKELE FASE OMVORMER 

 

 
Afbeelding 6.0.5 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

DE KWB HYBRID INVERTER HEEFT EEN AUTOMATISCH GEPROGRAMMEERDE PRIORITEITSINSTELLING IN DE  
 IN DE STROOMONDERSTEUNING VAN DE AANGESLOTEN APPARATUUR. DE NAVOLGENDE VOLGORDE IS VAN TOEPASSING:  

HET ZONNEPANELEN SYSTEEM, ENERGIE OPSLAGSYSTEEM (ACCUBANK) OF ELEKTRICITEITSNETWERK 
(AFHANKELIJK VAN DE INSTELLING) EN ALS LAATSTE DE GENERATOR INDIEN AANGESLOTEN 
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7. FOUTMELDINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN 
 
 
De KWB Hybrid Inverter is ontworpen volgens alle geldende veiligheidseisen, elektromagnetische 

compatibiliteitseisen en overige geldende normeringen en daarmee dus ook voor apparatuur bedoelt om op het 
elektriciteitsnetwerk aangesloten te worden. Voordat de KWB Hybrid Inverter de fabriek verlaat, wordt iedere  

KWB Hybrid Inverter onderworpen aan verschillende strenge testen en controles om zo de correcte en veilige 

werking te waarborgen. 
 

Indien de KWB Hybrid Inverter een foutmelding weergeeft zal dit in de vorm van een foutcode zijn. In de  
onderstaande tabel staat een overzicht van de foutcodes met daarbij de beschrijving en mogelijke oplossing. 

 

Indien de storing middels onderstaande tabel niet opgelost kan worden, dan dient u contact op te nemen met uw 
leverancier. Zorg dat u de volgende informatie beschikbaar heeft als u contact opneemt met uw leverancier: 

✓ Serienummer 
✓ Naam van de leverancier en installateur 
✓ Aansluitdatum  
✓ Omschrijving van het probleem, zo gedetailleerd mogelijk en met vermelding van de foutcode 
✓ Uw contactgegevens  

 
FOUT CODE OMSCHRIJVING OPLOSSING 

   

F07 DC Soft start fout 

Werk modus is gewijzigd: 
1. Schakel de KWB Hybrid Inverter uit en herstart hem daarna weer; 
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F13 Werk modus gewijzigd 

Werk modus is gewijzigd: 
1. Wacht een paar minuten en controleer daarna de status; 
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F18 AC Piekstroom 

AC Piekstroom in de hardware: 
1. Controleer of het back-up laadvermogen en het gebruikelijke laadvermogen 

binnen het toelaatbare laadvermogen is; 
2. Herstart de KWB Hybrid Inverter en controleer of het probleem is opgelost; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F20 DC Piekstroom 

DC Piekstroom in de hardware: 
1. Controleer de PV module aansluiting en de accu aansluiting; 
2. Schakel de AC schakelaar en de DC schakelaar uit, wacht een minuut en 

schakel daarna beide weer in; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F23 AC Lekstroomfout 

AC Lekstroomfout: 
1. Controleer de kabel van de PV module en de KWB Hybrid Inverter; 
2. Herstart de KWB Hybrid Inverter; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F24 Impedantiefout in de DC isolatie 

PV isolatieweerstand is te laag: 
1. Controleer of de aansluiting van de PV panelen en de KWB Hybrid Inverter 

correct en stevig zijn aangesloten ; 
2. Controleer of de aardkabel van de KWB Hybrid Inverter correct is aangesloten; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F26 DC Geleiders in onbalans 

DC Geleiders in onbalans: 
1. Wacht een tijdje en controleer daarna of de fout is verholpen; 
2. Indien de actie bij punt 1 het probleem niet heeft opgelost schakelt u de AC 

schakelaar en de DC schakelaar uit, wacht een minuut en schakel daarna 
beide weer in; 

3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 
op te nemen met de leverancier. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           31 

FOUT CODE OMSCHRIJVING OPLOSSING 
   

F29 Parallelfout CANBUS  

Een parallelfout in de CANBUS: 
1. Controleer de aansluiting van de parallel communicatiekabel en de KWB 

Hybrid communicatie instellingen; 
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F35 AC Grid 

Geen aansluiting met het elekriciteitsnetwerk: 
1. Controleer of er spanning staat op het elektriciteitsnetwerk; 
2. Controleer de aansluitingen met het elektriciteitsnetwerk; 
3. Controleer of de aan-/uit schakelaar in de juiste stand staat; 
4. Indien de actie bij 1, 2 en 3 het probleem niet heeft verholpen dient u 

contact op te nemen met de leverancier. 

F41 Parallelsysteem fout 

Geen parallelsysteem: 
1. Controleer de aansluiting van de parallel communicatiekabel en de KWB 

Hybrid communicatie instellingen; 
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F42 Laagspanning AC aansluiting 

Storing in de voltage van het elekriciteitsnetwerk: 
1. Controleer of de AC spanning binnen het spanningsbereik ligt zoals 

aangegeven in de specificaties; 
2. Controleer of de AC kabels correct en stevig zijn aangesloten; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F46 Back-up accufout 

Back-up accufout: 
1. Controleer de accustatus in het menu; 
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F47 Te hoge AC frequentie 

De netspanning is te hoog: 
1. Controleer of de netspanning binnen het spanningsbereik ligt zoals 

aangegeven in de specificaties; 
2. Controleer of de AC kabels correct en stevig zijn aangesloten; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F48 Tel age AC frequentie 

De netspanning is te laag: 
1. Controleer of de netspanning binnen het spanningsbereik ligt zoals 

aangegeven in de specificaties; 
2. Controleer of de AC kabels correct en stevig zijn aangesloten; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F56 Voltage DC geleiders te laag 

De accuspanning is te laag: 
1. Controleer de accuspanning; 
2. Indien de accuspanning te laag is dient de accu opgeladen te worden via het 

PV systeem of het elektriciteitsnetwerk. Controleer deze aansluitingen; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 

F58 Piekspanning accu 

Er is piekspanning op de accu ontstaan: 
1. Controleer of de afgiftespanning van de accu binnen het spanningsbereik ligt 

zoals aangegeven in de specificaties;   
2. Indien de actie bij 1 het probleem niet heeft verholpen dient u contact op te 

nemen met de leverancier. 

F64 Oververhitting 

Te hoge omgevingstemperatuur: 
1. Controleer of de omgevingstemperatuur te hoog is; 
2. Schakel de KWB Hybrid Inverter voor 10  minuten uit om af te koelen; 
3. Indien de actie bij 1 en 2 het probleem niet heeft verholpen dient u contact 

op te nemen met de leverancier. 
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8. GARANTIE 
 
 
8.1.1 Voor door KWB Energy geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het 

desbetreffende product wordt vastgesteld. Dit betekent dat de consument/koper bij een gebrek buiten zijn schuld 
recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van 5 jaar. 

 

8.1.2 KWB Energy is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument/koper of 
anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KWB Energy. KWB Energy is nimmer 

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
 

8.1.3 De aansprakelijkheid van KWB Energy voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

 

8.1.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal 
kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

- indien er schade is ontstaan tijdens het transport van het product; 
- indien er schade is ontstaan door onjuiste installatie of inbedrijfsstelling van het product; 

- indien er schade is ontstaan door het niet naleven van de instructies in de gebruikers- en installatiehandleiding   

tijdens installatie, inbedrijfsstelling, onderhoud en reparatie; 
- indien er schade is ontstaan door het niet of niet juist naleven van de gestelde veiligheidsnormen en -eisen; 

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties en onderhoud die 
niet met  toestemming van KWB Energy of de fabrikant zijn verricht;  

- indien er schade is ontstaan door onvoldoende ventilatie in de ruimte waar het product is geïnstalleerd; 
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;  

- indien er schade is ten gevolge van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  

- indien er schade is van cosmetische aard die de correcte werking van het product niet beïnvloed; 
- indien er schade is ontstaan door externe oorzaken of invloeden zoals natuurrampen of force majeure (o.a. 

overstroming, storm, brand, blikseminslag, piekspanning etc.) ;  
- indien er schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

 

8.1.5 Consument/koper is gehouden KWB Energy te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de 
uitvoering van de overeenkomst tegen KWB Energy mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen 

verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument/koper dienen te komen. 
 

8.1.6 Het is mogelijk dat KWB Energy op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk 
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. KWB Energy is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan 

worden gemaakt. 
 

8.1.7 De garantie wordt verleend naast andere rechten en rechtsmiddelen waarover de consument/koper wettelijk 
beschikt. 
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9. INFORMATIEBLAD 
 
 

TECHNISCHE INFORMATIE KWB HYBRID INVERTER 3.6K KWB HYBRID INVERTER 5K 
   

BATTERY INPUT DATA 

Battery type Lead-acid or lithium-ion 

Battery voltage range (V) 40V-60V 

Maximum charging current (A) 90A 120A 

Maximum discharging current (A) 90A 120A 

Charging curve 3 Stages/equalization 

External temperature sensor Optional 

Charging strategy for li-ion battery Self-adaption to BMS 

PV STRING INPUT DATA 

Maximum DC input power (W) 4680W 6500W 

PV Input voltage (V) 370V (100V⁓500V) 

MPPT Range (V) 125V⁓425V 

Full load DC voltage range 240V⁓425V 

Start-up voltage 150V 

PV Input current (A) 11A+11A 

Number of MPPT 2 

Number of strings per MPPT  1/1 

AC OUTPUT DATA 

Rated AC output and UPS power (W) 3600W 5000W 

Maximum AC output power (W) 3960W 5500W 

Peak power (off-grid) 2 Times of rated power, 10S 

AC Output rated current (A) 15,7A  

Maximum AC current (A) 18A  

Maximum continuous AC passthrough (A) 35A 

Power factor 0,8 Leading to 0,8 lagging 

Output frequency and voltage 50/60Hz, 220/230/240Vac (single phase) 

Grid type Single phase 

Current harmonic disortion THD<3% (line or load) <1,5% 

EFFICIENCY 

Maximum efficiency 97,6% 

Euro efficiency 96,5% 

MPPT Efficiency 99,9% 

PROTECTION 

PV Input lightning protection Integrated 

Anti-islanding protection Integrated 

PV String input reverse polarity protection Integrated 

Insulation resistor detection Integrated 

Residual current monitoring unit Integrated 

Output over current protection Integrated 

Output shorted protection Integrated 

Output over voltage protection Integrated 

GENERAL DATA 

Operating temperature range (°C) -25°C⁓60°C, >45°C derating 

Cooling Fan 

Noise (dB) <30 dB 

Communication with BMS RS485, CAN 

Weight (kg) 20,5 kg 

Size (width x height x depth) (mm) 580x330x208 mm 
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TECHNISCHE INFORMATIE KWB HYBRID INVERTER 3.6K KWB HYBRID INVERTER 5K 
   

GENERAL DATA (CONTINUE) 

Protection degree IP65 

Installation style Wall-mounted 

Warranty 5 Years 
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KWB ENERGY IS ONDERDEEL VAN KWB SERVICE B.V. 

 

 

KWB Energy 

Spinfondsweg 16 

8171 NV Vaassen  

The Netherlands 

www.kwbenergy.nl 

info@kwbenergy.nl 

+31 (0)578 – 20 29 60 

http://www.kwbenergy.nl/
mailto:info@kwbenergy.nl

