
 

 

IBAN  NL14INGB0007437631 
KvK     78222001 
BTW   NL861308347B01 

Solesta 2.0 B.V. 
Hoofdstraat 1 
2351 AA Leiderdorp 

085 303 5244 
info@solesta.nl 
www.solesta.nl 

 

Gebruik van de Monitor 
 

Als uw systeem is aangemeld, en het heeft een Wifi verbinding met het 

Internet, dan kunt u via meerdere systemen de status van uw Solesta 

Smartline systeem volgen.  

 Screenshot van een mobiele telefoon → 

 
 

①   Status van uw verbinding 

Hier kunt u zien of uw Smartline wel of niet verbonden is met het 

internet (Online of Offline), Indien het systeem Offline is, herstelt u dan 

uw Wifi verbinding (gebruik knop 6 voor instructies) . 
 

②   Temperatuur van het water in het vat 
De temperatuur wordt aangegeven in graden Celsius (°C).  
De collector stopt met verwarmen als een temperatuur van 80 °C is 
bereikt, na terugloop kan deze temperatuur op lopen tot 90+ °C. 
Op het moment dat de temperatuur op -1 staat, dan staat uw systeem 
Offline, herstelt u dan de Wifi verbinding. 

 

③    Energie voor .. standaard douchebeurten 
Hier wordt aangegeven hoeveel douchebeurten van 5 minuten, met 
een doorstroom van 8 liter per minuut en een temperatuur van 37 °C. 
Ook als de temperatuur in het vat onder de 37 °C komt blijft er 
energie over om het douchewater voor te verwarmen. 
 

④    Status van het systeem 
Het systeem kan in twee standen staan:  

o Circulatie: de pomp draait en er vindt warmte-uitwisseling plaats met de collector. 
o Standby: de pomp staat stil omdat – het systeem wacht op zonnewarmte, - heeft de 

maximale temperatuur bereikt – of staat in ruststand na circulatie.  
 

⑤    Zonne-energie in het buffervat 
De  hoeveelheid energie die actueel in het buffervat aanwezig is (in Megajoules en kilowattuur). 

 

⑥   Knop INFORMATIE  
achter deze knop staat meer informatie over uw systeem, u vindt hier ook Instructies om het vat bij te  

vullen, ook Storingen zodat u uw Wifi kunt te herstellen, en Downloads met meer informatie. 

 

⑦  Knop MIJN PROFIEL  
Hier kunt u uw systeem registreren én persoonlijke gegevens aanpassen zoals bijvoorbeeld uw  

emailadres en uw telefoonnummer.   

 

Monitor  


