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Om det här dokumentet

Om det här dokumentet

Syfte
Detta dokument beskriver SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-12KTL-M0,
SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-17KTL-M0 och SUN2000-20KTL-M0 (SUN2000 för kort) i form av installation,
elektriska anslutningar, idrifttagning, underhåll och felsökning. Läs det här dokumentet igenom, förstå
säkerhetsinformationen och bekanta dig med de funktioner och egenskaper hos SUN2000 innan du installerar
och använder den.

De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

Målgrupp
Detta dokument är avsett för:
•

installatörer

•

användare

symbol konventioner
Symbolerna som kan finnas i detta dokument definieras enligt följande.

Symbol

Beskrivning
Anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan resultera i mindre eller måttliga skador.
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Om det här dokumentet

Symbol

Beskrivning
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte
undviks, kan leda till skador på utrustningen, förlust av data,
prestanda försämras eller oväntade resultat.

OBSERVERA används för att adressera praxis inte är relaterade till
personskador.

Samtal uppmärksamhet till viktig information, bästa praxis
och tips.
NOTE används för att adressera informationen inte är relaterad till
personskador, skador på utrustningen eller miljöförsämring.

förändra historien
Växlar mellan dokumentfrågor är kumulativa. Den senaste dokumentet frågan innehåller alla uppdateringar som gjorts i
tidigare frågor.
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•

Lagt till E Start AFCI Check .

•

Lagt till F IPS Test (för Italien CEI0-21 Grid Code only) .

•

Lade SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.
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•

Lagt till C Inställning Export Begränsning Parametrar .

•

Lagt till D Inställning Spänning Rise Suppression QU Curve .

Fråga 01 (2019/05/08)
Denna fråga används för första Office-program (FOA).
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1 Säkerhetsåtgärder

1

Säkerhetsåtgärder

Säkerhet

•

Före användning, läsa igenom den här bruksanvisningen och följ alla försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor.
De FARA, VARNING, VARNING, och LÄGGA MÄRKE TILL uttalanden i detta dokument representerar inte alla
säkerhetsinstruktioner. De är bara tillägg till säkerhetsföreskrifterna.

•

Endast en behörig elektriker får installera, ansluta kablar för, provision, underhålla och felsöka Huawei
produkter, och de måste förstå grundläggande säkerhetsåtgärder för att undvika faror.

Vid drift Huawei utrustning, förutom att följa de allmänna åtgärder i det här dokumentet, följ de specifika
säkerhetsinstruktioner som ges av Huawei. Huawei kommer inte att vara ansvarig för någon konsekvens som orsakas av
brott mot säkerhetsoperations regler och konstruktion, produktion och standarder användnings.

varning
Huawei ska inte hållas ansvarig för någon konsekvens som orsakas av någon av följande händelser:
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•

Skador under transporten av kunden

•

Lagringsförhållanden som inte uppfyller de krav som anges i detta dokument.

•

Felaktig förvaring, installation eller användning

•

Installation eller användning av okvalificerad personal

•

Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifter i det här dokumentet

•

Operation i extrema miljöer som inte omfattas i detta dokument

•

Drift utanför angivna intervall.

•

Obehöriga modifieringar av produkten eller programkod eller borttagning av produkten

•

Device skador på grund av force majeure (t.ex. jordbävning, eld och storm)

•

Garanti utgången utan förlängning av garantiservice.

•

Installation eller användning i miljöer som inte är specificerade i relevanta internationella standarder

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
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1 Säkerhetsåtgärder

personalbehov
•

Drift personal bör få yrkesutbildning.

•

Drift personal bör läsa igenom det här dokumentet och följ alla försiktighetsåtgärder.

•

Drift personal bör vara väl förtrogen med de säkerhetsstandarder som är relevanta för elektriska system.

•

Drift personal bör förstå sammansättningen av och arbets principerna för grid-bundet solcellssystem och vara
medveten om lokala föreskrifter.

•

Drift personal måste bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).

skydda etiketter
Inte scrawl, skada eller blockera alla varningsetiketten på enheten.

Installation

Aldrig slå på SUN2000 under installationen.
•

Se till att SUN2000 inte är ansluten till en strömkälla eller påslagen innan du avslutar installationen.

•

Se till att SUN2000 installeras i ett välventilerat miljö.

•

Se till att SUN2000 kylare är fria från blockering.

•

Öppna inte frontpanel SUN2000.

•

Ta inte bort de terminaler och hamnar i botten av SUN2000.

•

När du installerar enheten alltid jordanslutningen först och koppla det i slutändan.

•

Skada inte jordledaren.

Grundstötning

elektriska anslutningar

Innan du ansluter kablar se till att SUN2000 är säkrad på plats och inte är skadad på något sätt. I annat fall kan
elektriska stötar eller brand uppstå.
•

Se till att alla elektriska anslutningar uppfyller lokala elektriska normer.

•

Erhålla godkännande från den lokala kraftbolaget innan du använder SUN2000 att generera elektricitet i
grid-bundet läge.

•

Se till att de kablar som används i ett rutnät-bundet solcellssystem är korrekt anslutna och isolerade och uppfyller alla
specifikationskrav.

Fråga 03 (2019/07/19)
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1 Säkerhetsåtgärder

Drift

Högspänning kan orsaka en elektrisk stöt, vilket resulterar i allvarliga skador på egendom, allvarlig skada eller
dödsfall från SUN2000 i drift. Strikt följa de säkerhetsföreskrifter i det här dokumentet och tillhörande dokument
när du använder SUN2000.
•

Innan du börjar använda en enhet, se till att den är ordentligt jordad.

•

Rör inte en strömförande SUN2000 eftersom kylflänsen når en hög temperatur.

•

Följ lokala lagar och regler när du använder utrustningen.

idrifttagning
När SUN2000 slås på för första gången, är endast kvalificerad personal får ställa in parametrarna på Quick
inställning. Felaktiga inställningar kan leda till att SUN2000 i konflikt med den lokala certifiering, vilket påverkar
den normala driften av SUN2000.

Underhåll och byte

Högspänning kan orsaka en elektrisk stöt, vilket resulterar i allvarliga skador på egendom, allvarlig personskada
eller dödsfall, eller allvarlig skada på egendom från SUN2000 i drift. Före underhåll stänga av SUN2000 och strikt
följa de säkerhetsföreskrifter i det här dokumentet och tillhörande dokument när du använder SUN2000.

•

En felaktig SUN2000 kräver övergripande underhåll. Kontakta din återförsäljare om SUN2000 är felaktig.

•

Bibehåll SUN2000 med tillräcklig kunskap om detta dokument, rätt verktyg och testutrustning.

•

Innan upprätthålla SUN2000, makt den och följ instruktionerna på etiketten fördröjnings urladdning.
Vänta en ordentlig tid att driva SUN2000.
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•

Placera tillfälliga varningsskyltar eller uppföra staket för att förhindra obehörig åtkomst till underhållsplatsen.

•

Åtgärda eventuella fel som kan äventyra SUN2000 säkerhetsprestanda innan du slår på den igen.

•

Beakta ESD försiktighetsåtgärder vid underhåll.
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2

Översikt

2,1 Produkt Inledning
Fungera
Den SUN2000 är en tre-fas grid-bundet PV sträng växelriktare som omvandlar DC-effekten som genereras
av PV strängar till växelström och matar effekt till kraftnätet.

modeller
Detta dokument innefattar följande produktmodeller:
•

SUN2000-8KTL-M0

•

SUN2000-10KTL-M0

•

SUN2000-12KTL-M0

•

SUN2000-15KTL-M0

•

SUN2000-17KTL-M0

•

SUN2000-20KTL-M0
De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

Figur 2-1 Modellbeskrivning (SUN2000-20KTL-M0 används som exempel)

tabell 2-1 modellbeskrivning

Fråga 03 (2019/07/19)

Ikon

Menande

Beskrivning

1

Produkt

SUN2000: trefasnätet-tied PV sträng inverter
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2 Översikt

Ikon

Menande

Beskrivning

2

Kraftnivå

•

8K: Den nominella effekten är 8 kW.

•

10K: Den nominella effekten är 10 kW.

•

12K: Den nominella effekten är 12 kW.

•

15K: den nominella effekten 15 kW.

•

17K: Den nominella effekten är 17 kW.

•

20K: Den nominella effekten är 20 kW.

3

Topologi

TL: transformatorlös

4

Produktkod

M0: produkten serie med ingångsspänningen 1100 V DC

Network Application
Den SUN2000 gäller nätan bundna solcellssystem för bostäder hustak och små markanläggningar. Typiskt består ett
rutnät-bundet system av PV sträng, SUN2000, växelströmsomkopplare, och växelström distributionsenhet (ACDU).

Figur 2-2 Nätverksapplikation (valfritt med streckade boxar)

•

indikerar en strömkabel,

indikerar en signalkabel,

indikerar trådlös

kommunikation.
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2 Översikt
•

Om omriktaren är ansluten till FusionSolar appen över den inbyggda WiFi-nätverk, kan utföras lokalt
driftsättning.

(A) PV sträng

(B) DC-brytare

(C) SUN2000

(D) växelströmsomkopplare

(E) ACDU

(F) Smart Power Sensor

(G) Ström rutnät

(H) 4G Smart dongle

(I) WLAN Smart dongle

(J) Router

(K) FusionSolar

(L) FusionSolar APP

ledningssystem
(N) Ripple Styranordning

(M) Belastning

Stöds kraftnät
Kraftnät typer som stöds av SUN2000 inkluderar TN-S, TN-C, TN-CS, TT, och IT.
Figur 2-3 Stöds kraftnät
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•

I en TT kraftnät, bör den N-PE spänning vara lägre än 30 V.

•

I en IT elnätet, måste du ställa in isoleringsinställningar till ingången inte jordad, med en transformator.
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2,2 Utseende
Figur 2-4 Utseende

(1) LED-indikator

(2) Frontpanel

(3) Monteringsplatta

(4) Kylelement

(5) Ventilationsventil

(6) Markskruv

(7) AC utgångsport (AC)

(8) Kommunikationsport (KOM)

(9) Smart dongle port (GPRS / 4G / WLAN)

(10) DC-ingångsklämmor (PV4 + / PV4-)

(11) DC-ingångsklämmor (PV3 + / PV3-)

(12) DC-ingångsklämmor (PV2 + / PV2-)

(13) DC-ingångsklämmor (PV1 + / PV1-)

(14) DC-brytare (DC SWITCH)

Två M6 skruvhål är reserverade på sidorna av höljet för att installera en markis.

tabell 2-2 LED-indikator beskrivning

Kategori

Status

gångindikering

LED1

Menande

LED2

Konstant grön Konstant grön

N/A

Den SUN2000 arbetar i grid-bundet
läge.
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Kategori

Menande

Status
Blinkar grönt med

Av

Likströms är på och AC är avstängd.

långa mellanrum
(på för 1s och
sedan iväg till 1s)

Blinkar grönt med

Blinkar grönt med långa

Likströms är på AC är på och SUN2000

långa mellanrum

mellanrum (på för 1s och

inte exporterar ström till elnätet.

(på för 1s och

sedan iväg till 1s)

sedan iväg till 1s)

Av

Av

DC är avstängd. en

Blinkar rött med

N/A

DC miljölarm

Blinkar rött med korta

AC miljölarm

korta mellanrum
(på för 0,2 s och
sedan iväg till
0,2 s)
N/A

mellanrum (på för 0,2 s
och sedan iväg till 0,2 s)

fast rött
Communicatio n
indikation

fast rött

Fel

LED3

N/A

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0,2

Kommunikation pågår. (När en mobiltelefon

s och sedan iväg till 0,2 s)

är ansluten till SUN2000 först visar tecken
på att telefonen är ansluten till SUN2000):
blinkar grönt med långa mellanrum).

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för

Mobiltelefonen är ansluten till SUN2000.

1s och sedan iväg till 1s)

Av

Det finns ingen kommunikation.

Anmärkning a: AC kan vara på. Kontrollera om den externa AC-omkopplaren är OFF.
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2,3 Siffra Beskrivning
2.3.1 Område Etiketter
Symbol

namn

Menande

fördröjd urladdning

Restspänning finns efter
SUN2000 är avstängd. Det tar
5 minuter för SUN2000 att
ansvarsfrihet för säker
spänning.

Bränn varning

Rör inte en rörelse SUN2000
eftersom det genererar höga
temperaturer på skalet.

Elektriska stötar varningsetikett

•

Högspänning existerar efter
SUN2000 är påslagen.
Endast kvalificerad och
utbildad elektriska tekniker
får utföra operationer på
SUN2000.

•

Hög beröring ström
existerar efter SUN2000 är
påslagen. Se till att
SUN2000 har jordad innan
du sätter på den.

Se dokumentationen

Påminner operatörer att
hänvisa till de dokument som
levereras med SUN2000.

Grundstötning

Indikerar positionen för
anslutning av skyddsjord (PE)
kabel.

operation varning

Ta inte bort DC-ingången eller
AC-utgången när SUN2000 är
igång.

SUN2000 serienummer (SN)

Anger SUN2000 SN.

etikett

Fråga 03 (2019/07/19)
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Symbol

namn

Menande

SUN2000 MAC adressetikett

Anger MAC-adress.

QR-kod etikett för

Skanna QR-koden för att ansluta

SUN2000

till Huawei SUN2000

WiFi-anslutning

WiFi-nätverk.

2.3.2 Produkt Namnskylt
Figur 2-5 Namnskylten (SUN2000-20KTL-M0 som ett exempel)

(1) Varumärke och produktmodell

(2) Viktiga tekniska specifikationer

(3) Överensstämmelse symboler

(4) Företagsnamn och tillverkningsland

Märkskylten siffra är endast referens.

Symbol

namn

Menande

Australien RCM

Denna produkt uppfyller

certifieringsmärke

Australien RCM
certifieringsstandarder.

Fråga 03 (2019/07/19)

Conformité Européenne (CE)

Denna produkt uppfyller CE

certifieringsmärke

standarder för certifiering.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

10

SUN2000- (12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL) -M0 Bruksanvisning
2 Översikt

Symbol

namn

Menande

Miljövänlig användning period

Produkten inte förorenar

(EFUP) mark

miljön under den angivna
perioden.

EU avfall från elektriska och

Släng inte produkten som

elektroniska produkter (WEEE)

hushållsavfall.

mark

2.4 Arbetsprinciper
2.4.1 Kretsschema
Fyra PV strängar ansluta till SUN2000 och deras maximala effektpunkter spåras av två maximal spårning
power point (MPPT) kretsar. Den SUN2000 omvandlar likström till trefas AC-ström via en inverterarkrets.
Överspänningsskydd stöds på både lik- och växelströmssidan.

Bild 2-6 SUN2000 begreppsdiagram

2.4.2 Arbetslägen
Den SUN2000 kan arbeta i vänteläge, Operating eller avstängning läge.

Fråga 03 (2019/07/19)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

11

SUN2000- (12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL) -M0 Bruksanvisning
2 Översikt

Figur 2-7 arbetslägen

tabell 2-3 Arbetsläge Beskrivning
Arbetsläge

Beskrivning

Står fast vid

Den SUN2000 i standbyläge när den yttre miljön inte uppfyller de operativa kraven. I
standby-läge:
•

Den SUN2000 utför kontinuerligt statuskontroll och går in i Driftläge när
driftskraven är uppfyllda.

•

Den SUN2000 går avstängning läge efter att upptäcka en avstängning kommando eller
ett fel efter start.

Rörelse

I driftläge:
•

Den SUN2000 omvandlar likström från PV strängar till växelström och matar ström till
elnätet.

•

Den SUN2000 spårar den maximala power point för att maximera PV sträng utgång.

•

Om SUN2000 upptäcker ett fel eller en avstängning kommando går det Shutdown-läge.

•

Den SUN2000 går in i Standby-läge efter detektering av att PV strängen uteffekten
är inte lämplig för anslutning till elnätet för generering av ström.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Arbetsläge

Beskrivning

Stänga av

•

I beredskaps eller Driftläge, går in i SUN2000 avstängning läge efter att upptäcka ett fel
eller avstängning kommando.

•

Fråga 03 (2019/07/19)

I Shutdown-läge, går in i SUN2000 Standby-läge efter detektering av en
startkommando eller att felet åtgärdats.
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3

Lagring

Följande krav ska uppfyllas om SUN2000 inte tas i bruk direkt:
•

Inte packa upp SUN2000.

•

Hålla lagringstemperatur vid -40 ° C till + 70 ° C och fuktigheten vid 5% -95% RH (relativ fuktighet).

•

Den SUN2000 bör förvaras i en ren och torr plats och skyddas från damm och vattenånga korrosion.

•

Maximalt sex SUN2000s kan staplas. För att undvika personskador eller enhet skador, stack SUN2000s med
försiktighet för att hindra dem från att falla över.

•

Regelbundna inspektioner krävs under lagringen. Byt ut förpackningsmaterial vid behov.

•

Om SUN2000 har varit lång sikt lagras bör inspektioner och tester utföras av kvalificerad personal innan
den tas i bruk.

Fråga 03 (2019/07/19)
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4

Installation

4.1 Kontroll före installation
Yttre emballagematerial
Innan uppackning inverteraren, ta de yttre förpackningsmaterial för skador, såsom hål och sprickor, och kontrollera
inverteraren modell. Om någon skada hittas eller omriktaren modell är inte vad du begärt, inte packa upp paketet
och kontakta leverantören så snart som möjligt.

Du uppmanas att ta bort förpackningsmaterial inom 24 timmar innan du installerar omriktaren.

paket innehåll
Efter uppackning omriktaren, kontrollera att innehållet är intakt och klar. Om någon skada hittas eller någon
komponent saknas, kontakta din leverantör.

Mer information om antalet innehåll, se Packlista i förpackningen fallet.

4.2 Verktyg
Typ

Verktyg

installations~~POS=TRUNC

Hammarborr

Fråga 03 (2019/07/19)

Hylsnyckel set

Vridmoment

Borr: Φ8 mm och

skruvmejsel

Φ6 mm

Phillips: M3

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
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Typ

Verktyg

Kabelskalare

Gummiklubba

Utility kniv

Pressverktyg

Multimeter

Dammsugare

Modell:

likspänning

H4TC0003;

mätområde ≥ 1100

Tillverkare:

V DC

Borttagning
nyckel Modell:
H4TW0001;
Tillverkare:
Amphenol

kabelsax

Amphenol

Markör

Måttband Bubble eller

OT terminal

digital nivå

pressverktyg
N/A

Krympslang

Värmepistol

Säkerhetshandskar

Skyddsglasögon Anti-damm

Buntband

PPE

Säkerhetsskor

respirator

Fråga 03 (2019/07/19)
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4,3 Bestämma Installationsposition
4.3.1 Miljö Krav
Grundläggande krav
•

Den SUN2000 skyddas till IP65 och kan installeras inomhus eller utomhus.

•

Installera inte SUN2000 på en plats där personalen är lätt att komma i kontakt med sin inhägnad och
kylflänsar, eftersom dessa delar är extremt varma under drift.

•

Installera inte SUN2000 i områden med lättantändliga eller explosiva material.

•

Installera inte SUN2000 på en plats inom räckhåll för barn.

•

Installera inte SUN2000 utomhus i salt områden eftersom det kommer att korroderade där och kan orsaka brand. En
salt område hänvisar till regionen inom 500 meter från kusten eller benägna att havsbrisen. Regionerna utsatta för
havsluften varierar beroende på väderförhållandena (såsom tyfoner och monsuner) eller terräng (såsom dammar och
kullar).

•

Den SUN2000 måste installeras i ett välventilerat miljö för att säkerställa god värmeavledning.

•

Rekommenderas: Installera SUN2000 på en skyddad plats eller en plats med en markis.

Monterings Struktur Krav
•

Monterings struktur där SUN2000 installeras måste vara brandsäkra.

•

Installera inte SUN2000 på brännbara byggmaterial.

•

Den SUN2000 är tung. Säkerställa att installationsytan är fast nog för att bära vikten belastning.

•

I bostadsområden, inte installera SUN2000 på gipsväggar eller väggar av liknande material som har en
svag ljudisolering eftersom bullret som genereras av SUN2000 märks.

4.3.2 Utrymmeskrav
Installation vinkelkrav
Den SUN2000 kan väggmonterade eller stolpmonterade. installation vinkelkrav de är följande:

•

Installera SUN2000 vertikalt eller vid en maximal tillbaka lutning av 15 grader för att underlätta värmeavledning.

•

Installera inte SUN2000 på framåt lutas, överdriven tillbaka lutas sida lutar, horisontella, eller upp och ner
positioner.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 4-1 installations~~POS=TRUNC lutningar

Installation Utrymmeskrav
•

Fråga 03 (2019/07/19)

Reservera tillräckligt med utrymme runt SUN2000 att säkerställa tillräckligt med utrymme för installation och värmeavledning.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
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Figur 4-2 installationsutrymme

•

Vid installation flera SUN2000s, installera dem i horisontellt läge om tillräckligt utrymme finns och installera
dem i triangeln läge om ingen finns tillräckligt med utrymme. Staplade installation rekommenderas inte.

Figur 4-3 Horisontell installation (rekommenderas)

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 4-4 Förskjuten installation (rekommenderas)
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Figur 4-5 Stacked installation (rekommenderas inte)

4,4 Flytta ett Inverter
Procedur
Steg 1 Två personer krävs för att flytta växelriktaren och en person på båda sidor. Lyfta inverteraren

från förpacknings fallet och flytta den till den angivna monteringsläget.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

För att förhindra personskador och skador på enheten, vara noga med att hålla balansen när du flyttar SUN2000.

•

Använd inte ledningar terminaler och hamnar längst ner för att stödja alla vikt SUN2000.

•

När du behöver tidsmässigt placera SUN2000 på marken, använd skum, papper eller annat skyddande material för
att förhindra skador på dess hölje.

Figur 4-6 Flytta en inverterare

- - - - Slutet

4,5 Installera monteringsfästet
installations~~POS=TRUNC
Figur 4-7 visar dimensionerna av installationshålen på SUN2000.
Figur 4-7 Monteringskonsolmått

Fråga 03 (2019/07/19)
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4.5.1 Väggmonterad installation
Procedur
Steg 1 Bestäm positionerna installations för att borra hål, och markera positionerna med hjälp av en markör.

Steg 2 Fäst monteringsfästena.

•

M6x60 expanderbultar levereras med SUN2000. Om längden och mängden av bultarna inte uppfyller
installationskrav, förbereda M6 expansionen rostfritt stål bultar själv.

•

Expansionsbultar som levereras med växelriktaren används för fasta betongväggar. För andra typer av väggar, använd bult
själv och säkerställa att väggen möter de belastningsbärande kraven i växelriktaren.

Figur 4-8 Expansionsbult komposition

(1) Bult

(2) Nut

(4) Platt bricka

(5) Expansionsröret

(3) Fjäderbricka

Undvika borrning av hål i verktyget rör eller kablar som är anslutna till baksidan av väggen.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Att förhindra damm inandning eller kontakt med ögon Skyddsglasögon och en anti-damm andningsskydd när
borrning av hål.

•

Städa upp eventuellt damm i och runt hålen med användning av en dammsugare och mäta avståndet mellan
hålen. Om stora hål tolerans existerar, position och borrhål igen.

•

Efter avlägsnande av bulten, fjäderbrickan och platt bricka, nivå på framsidan av expansionsröret med
betongväggen. Annars kommer fästen inte stanna stadigt på betongväggen.

•

Delvis lossa muttern, plan bricka och en fjäderbricka av de två expansionsbultarna nedan.

Figur 4-9 Installera monteringsfästet

Steg 3 Installera SUN2000 på monteringskonsolen.
steg 4 Dra åt muttrarna.

Figur 4-10 Installera SUN2000

Steg 5 ( Valfritt) Installera stöldskyddslås.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Framställa en anti-stöld låsa lämplig för låset håldiametern (Ф8 mm) själv.

•

En utomhus vattentät lock rekommenderas.

•

Håll nyckeln till stöldskydds lås säker.

Figur 4-11 Installera stöldskydd lås

- - - - Slutet

4.5.2 Support monterad installation
förutsättningar
Förbereda M6 rostfritt bultanordningar (inklusive planbrickor, fjäderbrickor, och M6-bultar) med lämpliga längder
samt matchade plana brickor och muttrar baserade på stöd specifikationerna.

Procedur
Steg 1 Bestäm hål positioner baserade på märk-off mall och sedan markera hålet
positioner med hjälp av en markör.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 4-12 Fastställande förborrningspositioner

Steg 2 Borra hål med en borrhammare.

Du uppmanas att tillämpa rostskyddsfärg på positionerna hål för skydd.

figur 4-13 borrning av hål

Steg 3 Fäst monteringsfästet.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 4-14 Fästa monteringsfästet

steg 4 Installera SUN2000 på monteringskonsolen.
steg 5 Åt bulten aggregatet.
Figur 4-15 Installera SUN2000

Steg 6 ( Valfritt) Installera stöldskyddslås.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Framställa en anti-stöld låsa lämplig för låset håldiametern (Ф8 mm) själv.

•

En utomhus vattentät lock rekommenderas.

•

Håll nyckeln till stöldskydds lås säker.

figur 4-16 Installera stöldskydd lås

- - - - Slutet
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5

elektriska anslutningar

försiktighetsåtgärder

Innan du ansluter kablar se till att DC-omkopplaren på SUN2000 och alla omkopplarna ansluter till SUN2000 är
avstängda. Annars kan den höga spänningen hos SUN2000 leda till elektriska stötar.

•

Utrustningen skador orsakade av felaktig kabelanslutningar ligger utanför garanti omfattning.

•

Endast en behörig elektriker får ansluta kablarna.

•

Driftspersonalen måste ha ordentlig skyddsutrustning vid anslutning av kablar.

Kabel färger som visas i de elektriska anslutningsscheman som finns i detta kapitel är avsedda för referens. Välj kablar i
enlighet med lokala kabel specifikationer (gröna och gula kablarna används endast för PE).

Fråga 03 (2019/07/19)
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5,1 Förberedelse för installation
Figur 5-1 anslutningar SUN2000 kabel (valfritt med streckade boxar)

Om Smart Dongle har konfigurerats bör du installera Smart Dongle innan du ansluter signalkabeln.

tabell 5-1 komponentbeskrivning
Nej.

Komponent

Beskrivning

EN

PV-modul

•

•

B

DC-brytare

Källa

En PV sträng består av solcellsmoduler

Sammanställt av

anslutna i serie.

kunden

Den SUN2000 stöder input från fyra PV
strängar.

Rekommenderas: en PV kretsbrytare med en

Sammanställt av

märkspänning som är större än eller lika med

kunden

1100 V DC och en märkström på 15 A.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Nej.

Komponent

Beskrivning

C

Smart Dongle en

•

Källa
Köpt från Huawei

WLAN Smart Dongle:
SDongleA-01.

•

4G Smart Dongle:
SDongleA-03.

D

SUN2000

Välj en lämplig modell baserad på

Köpt från Huawei

krav.
E

SmartLogger10 00A

Välj en lämplig modell baserad på

Köpt från Huawei

krav.
F

G

H

Smart Power

Den rekommenderade elmätare modell är

Sensor

DTSU666-H.

Köpt från Huawei

Ripple kontroll

Välj de enheter som uppfyller kraftnät

Tillhandahålls av

enhet

schemaläggning krav.

lokala elnätet företag

växelströmsomkopplare b

Rekommenderas: en trefas

Sammanställt av

växelströmseffektbrytare med en märkspänning

kunden

som är större än eller lika med 415 V AC och en
märkström på:
•

25 A (SUN2000-8KTL-M0,
SUN2000-10KTL-M0,
SUN2000-12KTL-M0)

•

40 A (SUN2000-15KTL-M0,
SUN2000-17KTL-M0,
SUN2000-20KTL-M0)

•

Notera a: WLAN Smart Dongle: För information om SDongleA-01 operation, se

SDongleA-01 Quick Guide (WLAN); 4G Smart Dongle: För information om SDongleA-03 operation, se SDongleA-03
Snabbguide (4G). Du kan få snabbguide till https://support.huawei.com/enterprise genom att söka efter
Smart Dongle modell.
•

Note B : De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

tabell 5-2 kabel Beskrivning

Nej.

namn

Typ

Specifikationer

1

DC-ingång kraftkabel

Standard PV kabel i

•

Ledartvärsnittsarea: 4-6
mm 2

•

Kabel ytterdiameter:

branschen

4.5-7.8 mm

Fråga 03 (2019/07/19)
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Nej.

namn

Typ

Specifikationer

2

(Valfritt) RS485

Två-core utomhus kabel

•

kommunikationskabel (används

med tvinnade par
0,2-1 mm 2

för att kaskad växelriktare eller
ansluta till RS485-signalporten på

•

SmartLogger)

3

(Valfritt) RS485

Två-core utomhus kabel

kommunikationskabel (används

med tvinnade par

•

Ledaren tvärsnittsarea:
0,2-1 mm 2

RS485-signalporten på en Smart

•

Power Sensor för export

Kabel ytterdiameter: 4-11
mm

begränsning)
(Valfritt) Grid schemaläggning

Kabel ytterdiameter: 4-11
mm

för att ansluta till

4

Ledaren tvärsnittsarea:

Fem-core utomhus kabel

•

Ledaren tvärsnittsarea:

signalkabel

0,2-1 mm 2
•

Kabel ytterdiameter: 4-11
mm

5

AC-utgångsströmkabel

Utomhus kopparkabel en

SUN2000-8KTL-M0,
SUN2000-10KTL-M0,
SUN2000-12KTL-M0:
•

Ledartvärsnittsarea: 6-16
mm 2

•

Kabel ytterdiameter: 11-26
mm

SUN2000-15KTL-M0,
SUN2000-17KTL-M0,
SUN2000-20KTL-M0:
•

Ledartvärsnittsarea:
10-16 mm 2

•

Kabel ytterdiameter: 11-26
mm

6

PE-kabel

Single-core utomhus
kopparkabel b

SUN2000-8KTL-M0,
SUN2000-10KTL-M0,
SUN2000-12KTL-M0: Ledare
tvärsnittsarea ≥ 6 mm 2

SUN2000-15KTL-M0,
SUN2000-17KTL-M0,
SUN2000-20KTL-M0: Ledare
tvärsnittsarea ≥ 10 mm 2
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namn

Nej.

Typ

Specifikationer

•

notera en : De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

•

Note B : De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

5,2 Anslutning av PE-kabel
försiktighetsåtgärder

•

Se till att PE-kabeln är korrekt ansluten. Om det är frånkopplad eller lös, kan elchocker uppstå.

•

Anslut inte den neutrala kabeln till höljet som en PE-kabel. Annars kan elchocker uppstå.

•

PE-punkt vid utgångsväxel porten används endast som en PE potentialpunkt, och kan inte ersätta PE punkt på
höljet.

•

Efter det att jordledningen är installerad, är det rekommenderat att kiselgelen eller färg appliceras till jordanslutningen för
skydd.

ytterligare information
Den SUN2000 har funktionen jorddetektering. Denna funktion detekterar huruvida SUN2000 jordas ordentligt
innan dess start, eller om jordkabeln är frånkopplad när SUN2000 körs. Den här funktionen fungerar under
begränsade förhållanden. För att säkerställa säker drift av SUN2000, jorda SUN2000 korrekt enligt
anslutningskraven för PGND kabeln. För vissa typer kraftnät, om utgångssidan hos växelriktaren är ansluten till
en isoleringstransformator, säkerställa att växelriktaren är ordentligt jordad och ställa
isoleringsinställningar till Ingång inte jordad, med en transformator för att omriktaren ska fungera korrekt.

•

Enligt IEC62109, för att garantera säker användning i fallet med jordkabel är skadad eller frånkopplad,
ansluter PE-kabeln ordentligt innan funktionen jorddetektering är inaktiverad. Se till att PE-kabeln
uppfyller minst ett av följande krav.
-

-

PE-kabel är en single-core utomhus kopparkabel med en ledare tvärsnittsarea av minst 10 mm 2.
Använd kablar som har samma diameter som den utgående AC-kabeln och jorda PE

terminal på AC-kontakten och marken skruva på höljet respektive.
•

I vissa länder och regioner, är ytterligare jordkablar som krävs för SUN2000. I detta fall, skall kablar som
har samma diameter som den utmatade AC-kabel, och malda PE terminalen på AC-kontakten och
jordskruven på höljet respektive.
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Procedur
Steg 1 Crimp OT terminalen.

•

Var uppmärksam att inte skada kärntråden när strippa en kabel.

•

Kaviteten bildas efter krimpning av ledarremsan av OT terminalen behöver linda kärntråden helt. Kärntråden
behöver kontakta OT terminalen noga.

•

Linda trådpressningsområdet med krympslang eller PVC isoleringstejp. Följande figur använder
krympslang som ett exempel.

•

Vid användning av värmepistol, skydda enheter från att brända.

Figur 5-2 Krimpning en OT terminal

(1) Kabel

(2) Kärntråd

(3) Värmekrympslang

(4) OT terminal

(5) Crimpverktyg

(6) Värmekanon

Steg 2 Anslut PE-kabeln.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 5-3 Anslutning av PE-kabeln

- - - - Slutet

5.3 Anslutning av AC uteffekt Cable
försiktighetsåtgärder

En tre-fas AC-omkopplare måste installeras på AC-sidan av SUN2000. För att säkerställa att SUN2000 säkert
kan koppla sig från elnätet när ett undantag inträffar, väljer en ordentlig överströmsskydd i enlighet med lokala
kraftdistribution regler.

Anslut inte laster mellan SUN2000 och AC-omkopplaren direkt ansluten till det.
Den SUN2000 är integrerad med en omfattande jordfelsbrytare övervakningsenhet. Gång detektering av
att restströmmen överstiger tröskeln, den SUN2000 kopplar sig omedelbart från elnätet.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Om den externa AC switch jordfelsskydd kan utföra bör märkläck action ström vara större än eller lika
med 100 mA.

•

Om flera SUN2000s ansluter till det allmänna jordfelsbrytare (RCD) genom sina respektive externa
AC-omkopplare, skall märkläckverkan ström med den allmänna RCD vara större än eller lika med antalet
av SUN2000s multiplicerat med 100 mA.

•

En kniv switch kan inte användas som en AC switch.

•

Den insexnyckel levereras med växelriktaren och är bunden till den hängande kit i botten av växelriktaren.

Figur 5-4 hex nyckel

Procedur
Steg 1 Anslut den utgående strömkabeln till AC-kontakten.
Figur 5-5 stripp krav

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Se till att kabelhöljet är inne i kontakten.

•

Säkerställa att den exponerade kärntråden är helt införd i kabelhålet.

•

Se till att AC-avslutningar ger fasta och fasta elektriska anslutningar. Om du inte gör det kan det orsaka
SUN2000 fel och skador på dess AC kontakter.

•

Se till att kabeln inte är vriden.

Figur 5-6 Treledarkabel (L1, L2 och L3)

Figur 5-7 Fyra-ledarkabel (L1, L2, L3, och PE)

Fråga 03 (2019/07/19)
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Figur 5-8 Fyra-ledarkabel (L1, L2, L3, och N)

Figur 5-9 Fem-ledarkabel (L1, L2, L3, N och PE)

Kabel färger som visas i figurerna är endast referens. Välj en lämplig kabel enligt lokala normer.

Steg 2 Anslut AC-kontakten till utgången AC-porten.

Se till att AC-kontakten är ordentligt ansluten.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-10 Fastsättning av AC-kontakt

Steg 3 Kontrollera vilken rutt uteffekten nätkabeln.
figur 5-11 Kabel väg

- - - - Slutet

Urkoppling
Frånkoppling kan utföras i omvänd ordning.

5,4 Anslutning av DC-matningskabeln
försiktighetsåtgärder

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Före anslutning likströmsmatningskabeln, säkerställa att likspänningen är inom det säkra området (lägre än 60 V
DC), och att DC SWITCH är inställd på AV placera. Underlåtenhet att göra detta kan generera hög spänning som
kan orsaka elektriska stötar.

•

När SUN2000 är i drift, är det inte tillåtet att använda DC-matningskabeln, såsom ansluter eller kopplar en
PV-sträng eller en PV-modul i en PV-sträng. Om du inte gör det kan det leda elektriska stötar.

•

Om ingen PV sträng är ansluten till en DC-ingång för SUN2000, inte ta bort den vattentäta locket från
terminalen. Annars kommer IP rating av SUN2000 påverkas.

Se till att följande villkor är uppfyllda. I annat fall kan SUN2000 skadas, eller ens en brand skulle kunna hända.
•

Solcellsmoduler kopplade i serie i varje PV sträng är av samma specifikationer.

•

Den öppna kretsspänningen hos varje PV sträng är alltid lägre än eller lika med 1080 V likström.

•

Den maximala kortslutningsström av varje PV sträng måste vara lägre än eller lika med 15 A.

•

Likströmsmatningskabeln är korrekt ansluten. De positiva och negativa terminalerna hos en PV-modul är
anslutna till motsvarande positiva och negativa DC-ingångsanslutningar hos SUN2000.

•

Om DC-ingång strömkabeln är omvänt ansluten inte använder DC switch och positiva och negativa
kontakter. Vänta tills solstrålningen avtar på natten och PV strängen strömmen minskar till under 0,5 A,
och stäng sedan av DC-brytare. Ta bort de positiva och negativa kontakter för att rätta polariteten.

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

Eftersom utsignalen från PV strängen ansluten till SUN2000 inte kan jordas, säkerställa att den
PV-modulen utsignalen är isolerad till jord.

•

PV strängar som ansluter till samma MPPT kretsen bör innehålla solcellsmoduler av samma modell och
kvantitet.

•

Under installationen av PV strängar och SUN2000 kan de positiva eller negativa terminaler PV strängar
kortslutas till jord om strömkablar inte är korrekt installerade eller dragna. En växelströms- eller
likströmskortslutning kan förekomma och skada enheten när SUN2000 är i drift. Den orsakade skador enheten
inte täcks någon garanti.

Plint Beskrivning
figur 5-12 terminaler

(1) Terminaler av DC-ingång 1

(2) Terminaler av DC-ingång 2

(3) Terminaler av DC-ingång 3

(4) Terminaler av DC-ingång 4

Det rekommenderas att antalet solcellsmoduler anslutna till PV1 och PV2 vara samma, och att antalet av solcellsmoduler
anslutna till PV3 och PV4 vara samma.

Procedur
Steg 1 Anslut DC matningskabel.

Innan du sätter de positiva och negativa kopplingar till de positiva och negativa DC-ingångarna av SUN2000,
kontrollera att DC SWITCH är AV.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Använd Amphenol Helios H4 PV kontakter medföljer SUN2000. Om PV kontakter försvinner eller skadas,
köpa kontakter av samma modell. Skadan enhet som orsakas av inkompatibla PV kontakter täcks inte av
någon garanti.

•

Kablar med hög styvhet, såsom armerade kablar, inte rekommenderas som likströmsingångskraftkablar,
eftersom dålig kontakt kan orsakas av böjning av kablarna.

•

Innan montering DC kontakter, märka kabel polerna korrekt för att säkerställa rätt kabelanslutningar.

•

Efter pressning de positiva och negativa metallkontakter, dra DC-ingång elkablar tillbaka för att se till att
de är ordentligt anslutna.

•

Sätt de krusade metallkontakter av de positiva och negativa strömkablar i lämpliga positiva och negativa
kontakter. Dra sedan tillbaka DC input kraftkablar för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

•

Crimp metallen stämpling bildar kontakter med hjälp pressverktyg H4TC0003 (Amphenol, rekommenderas),
H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli) eller PV-CZM-19100 (Staubli). När du väljer
PV-CZM-22100 eller PV-CZM-19100, inte använda locator. Annars metallkontakter skulle skadas.

figur 5-13 Pressverktyg (H4TC0003)

(1) Locator

Fråga 03 (2019/07/19)

•

Likspänningen mätområdet för multimetern måste vara minst 1100 V.

•

Om spänningen är ett negativt värde, är DC-ingången polaritet felaktig och behöver korrigeras.

•

Om spänningen är större än 1080 V, för många solcellsmoduler konfigurerade i samma sträng. Ta bort några solcellsmoduler.
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Figur 5-14 Anslutning av DC-matningskabeln

Om DC matningskabeln är omvänt ansluten och DC SWITCH är inställd på PÅ
positionen, inte använder DC SWITCH och positiva och negativa kontakter. Annars kan anordningen skadas.
Den orsakade skador enheten inte täcks någon garanti. Vänta tills solstrålningen minskar och de PV sträng
strömmen faller till under 0,5 A. Därefter ställa in två DC SWITCH till AV läge, ta bort de positiva och negativa
anslutningarna, och rätta anslutningen av DC-matningskabeln.

- - - - Slutet

Avlägsna en DC-kontakt

Innan du tar bort de positiva och negativa anslutningar, se till att DC SWITCH är AV.
För att ta bort de positiva och negativa anslutningar från SUN2000 sätter en öppen nyckel i skåran och
trycka hårt för att ta bort DC-kontakten.
figur 5-15 Avlägsna en DC-kontakt

Fråga 03 (2019/07/19)
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5,5 (Valfritt) Installera Smart dongle
Procedur
•

Om 4G Smart Dongle du köper är konfigurerad med ett SIM-kort, hoppa över detta steg.

•

Om den inte är konfigurerad med ett SIM-kort, bereds en standard en (dimensioner: 25 mm x 15 mm, kapacitet ≥ 64 KB.

•

När du installerar ett SIM-kort kan du bestämma i SIM-kortet installationsriktning baserad på screentryck och pilmarkeringen
på spåret.

•

När trycks på plats, kommer SIM-kortet att låsas, vilket innebär att kortet är korrekt installerat.

•

För att ta bort SIM-kortet genom att trycka det inåt. Sedan ut SIM-kortet fjädrar automatiskt.

•

När du installerar om 4G Smart Dongle, se till att spännet fjädrar tillbaka på plats.

Steg 1 Installera Smart Dongle.

figur 5-16 Installera Smart Dongle.

- - - - Slutet

5,6 (Valfritt) Installera signalkabeln
Kommunikationsport signaldefinitioner

Fråga 03 (2019/07/19)
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•

När routing signalkabeln, se till att den är skild från strömkabeln och bort från interfererande källor för att
förhindra kommunikation från att påverkas.

•

Skyddsskiktet av kabeln i kontakten. Skär av överskottskärnorna från skyddsskiktet. Säkerställa att
kärntrådarna är helt införda i kabelhålen, och att kabeln är ordentligt ansluten.

figur 5-17 signal definitioner

tabell 5-3 signal definitioner
Stift

definiti på

nktio n

descrip

Stift

definiti på

nktio n

tion

tion
1

485A1-1 RS485

Används för

2

485A1-2 RS485

att ansluta

annorlunda

att ansluta

ial signal +

till RS485

ial signal +

till RS485

485B1-1 RS485
annorlunda
ial signal-

5

Shieldin g

PE

på SUN200

signalporten

0 eller

4

485B1-2 RS485
annorlunda

SmartLo

ial signal-

gger100 0A

N/A

6

PE
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485A2

Shieldin g

på SUN200
0 eller
SmartLo
gger100 0A

N/A

marken

marken

7

Används för

annorlunda

signalporten

3

descrip

RS485

Används för

Torr

Anslut S

olika ial

att ansluta till

kontaktyta

till Ripple

signal +

en RS485

för grid

kontroll

8
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definiti på

Stift

nktio n

descrip

Stift

definiti på

nktio n

tion

tion
485B2

9

RS485
olika ial
signal-

signalport
på en Smart

descrip

10

DIN2

scheduli ng

Enhet.

Power
Sensor för
export
limitatio n

11

N/A

N/A

N/A

12

DIN3

13

GND

signaljord

N/A

14

DIN4

15

N/A

N/A

N/A

16

GND

kommunikation Nätverk
Single Inverter + Smart Dongle Networking

•

figur 5-18 Smart Dongle nätverk

•

I Smart Dongle nätverk scenario kan SmartLogger1000A inte anslutas.

•

Den Smart Power Sensor är nödvändig för export begränsning. Endast den DTSU666-H Smart Power Sensor (tillhandahålls av
Huawei) kan användas.

•

Fråga 03 (2019/07/19)

Flera växelriktare + SmartLogger1000A Networking
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figur 5-19 SmartLogger nätverk

•

I nätverk scenario SmartLogger1000A kan Smart Dongle inte anslutas.

•

Maximalt 80 enheter kan ansluta till en enda SmartLogger1000A, såsom växelriktare, Smart Power sensor och
EMI. Du uppmanas att ansluta färre än 30 enheter till varje RS485 väg.

•

Den Smart Power Sensor är en nödvändig exportbegränsning. Välj Smart Power Sensor enligt det aktuella projektet.

•

Att säkerställa att systemet svarshastighet, är Smart Power Sensor rekommenderas att vara ansluten till en COM-port separat från
inverteraren COM-port.

5.6.1 Anslutning av RS485 kommunikationskabel (Inverter Cascading)

Procedur
Steg 1 Anslut signalkabeln till signalkabeln.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-20 Installera kabeln

Steg 2 Anslut signalkabeln till COM-porten.
figur 5-21 Säkra signalkabelkontakt

- - - - Slutet

5.6.2 Anslutning av RS485 kommunikation kabel (Smart Power Sensor)

Kabelanslutning
Följande figur visar kabelanslutningarna mellan växelriktaren och Smart Power Sensor.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-22 Kabelanslutning anslutning~~POS=HEADCOMP

(1) Avskärmnings skikt av signalkabeln

Procedur
Steg 1 Anslut signalkabeln till signalkabeln.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-23 Installera kabeln

Steg 2 Anslut signalkabeln till COM-porten.
figur 5-24 Säkra signalkabelkontakt

- - - - Slutet

5.6.3 Ansluta Power Grid Scheduling Signal Cable
Kabelanslutning
Följande figur visar kabelanslutningarna mellan växelriktaren och Ripple Styranordning.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-25 Kabelanslutning anslutning~~POS=HEADCOMP

Procedur
Steg 1 Anslut signalkabeln till signalkabeln.
figur 5-26 Installera kabeln

Steg 2 Anslut signalkabeln till COM-porten.

Fråga 03 (2019/07/19)
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figur 5-27 Säkra signalkabelkontakt

- - - - Slutet
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6

idrifttagning

6.1 Kontrollera Innan Power-On
tabell 6-1 installation checklista

Nej.

Kontrollpost

Acceptanskriterier

1

SUN2000 installation

Den SUN2000 är korrekt installerad, säkert och
tillförlitligt sätt.

2

Smart Dongle

Smart Dongle är korrekt och säkert installerad.

3

Kabel layout

Kablar är dragna på rätt sätt i enlighet med kunden.

4

Buntband

Buntband säkras jämnt och ingen burr existerar.

5

Grundstötning

Jordkabeln är korrekt ansluten, säkert och
tillförlitligt sätt.

6

Stäng av omkopplarna

De DC SWITCH och alla omkopplarna är anslutna till
SUN2000 är inställda på AV.

7

Den utgående växelströmskabeln och DC inkommande
kabel~~POS=TRUNC anslutningar~~POS=HEADCOMP
matningskabel är anslutna på rätt sätt, säkert och tillförlitligt
sätt.

8

Oanvända terminaler och hamnar

Oanvända terminaler och hamnar är låsta av vattentäta
lock.

9

Installationsutrymmet
installations~~POS=TRUNC miljö~~POS=HEADCOMP

är korrekt, och

installationsmiljön är rent och snyggt, utan
främmande föremål.

Fråga 03 (2019/07/19)
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6,2 Slå på systemet
försiktighetsåtgärder

Innan strömmen slås på växelströmsomkopplare mellan SUN2000 och kraftnätet, använder en multimeter inställd till AC position för att
kontrollera att AC-spänningen är inom det specificerade området.

Procedur
Steg 1 Slå på AC switch mellan SUN2000 och kraftnätet.

Om DC är på och AC är avstängd SUN2000 redovisar en Grid Failure larm. Den SUN2000 startar normalt endast
efter att felet automatiskt åtgärdas.
Steg 2 Om det finns en likströms växla mellan PV strängen och växelriktaren, slå på DC-brytare.

Steg 3 Ställ DC SWITCH vid botten av SUN2000 till PÅ placera.
steg 4 Vänta i ungefär en minut, och sedan observera LED indikatorer på inverteraren att kontrollera

kör status.
tabell 6-2 LED-indikator beskrivning

Kategori

Status

gångindikering

LED1

LED2

N/A

Fast grönt

Fast grönt

Den SUN2000 arbetar i grid-bundet

Menande

läge.
Blinkar grönt med

Av

Likströms är på och AC är avstängd.

långa mellanrum (på
för 1s och sedan iväg
till 1s)
Blinkar grönt med

Blinkar grönt med långa

Likströms är på AC är på och SUN2000

långa mellanrum (på

mellanrum (på för 1s och

inte exporterar ström till elnätet.

för 1s och sedan iväg

sedan iväg till 1s)

till 1s)

Av

Av

DC är avstängd. en

Blinkar rött med korta

N/A

DC miljölarm

mellanrum (på för 0,2
s och sedan iväg till
0,2 s)

Fråga 03 (2019/07/19)
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Kategori

Menande

Status
N/A

Blinkar rött med korta

AC miljölarm

mellanrum (på för 0,2 s
och sedan iväg till 0,2 s)

fast rött
Komm
indikation tion

fast rött

Fel

LED3

N/A

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0,2 s

Kommunikation pågår. (När en mobiltelefon

och sedan iväg till 0,2 s)

är ansluten till SUN2000 först visar tecken
på att telefonen är ansluten till SUN2000):
blinkar grönt med långa mellanrum).

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för 1s och

Mobiltelefonen är ansluten till SUN2000.

sedan iväg till 1s)

Av

Det finns ingen kommunikation.

Anmärkning a: AC kan vara på. Kontrollera om den externa AC-omkopplaren är OFF.

- - - - Slutet

6,3 Injustering
6.3.1 Scenario 1: Single inverter + Smart dongle
Nedladdning App
Sök efter "FusionSolar" från följande app butiker eller skanna motsvarande QR-kod, hämta
installationspaketet och installerar FusionSolar appen genom att följa instruktionerna.

Fråga 03 (2019/07/19)

•

Google Play (Android)

•

App Store (iOS)
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Figur 6-1 FusionSolar QR-kod

Skärm visas i dokumentet är från FusionSolar 2.3.0. Data i skärm är endast referens. Den faktiska skärmarna
företräde.

I Storbritannien kan endast FusionHome appen användas för injustering. I detta dokument används FusionSolar appen
som ett exempel för att beskriva driftsättning metoden. För FusionHome app, utföra operationer som krävs.

Sök efter "FusionHome" från följande app butiker eller skanna motsvarande QR-kod, hämta installationspaketet
och installerar FusionHome appen genom att följa instruktionerna.

•

Google Play (Android)

•

App Store (iOS)

Figur 6-2 FusionHome QR-kod

•

Den initiala lösenordet för anslutning av växelriktar WiFi är Ändra mig

•

Logga in på FusionHome appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a.

•

Använd det ursprungliga lösenordet vid första start och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet
med jämna mellanrum och hålla det nya lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett
lösenord lämnas oförändrad under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är
användaren ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

(Valfritt) installatörsKontoRegistrering
Skapa den första installations konto kommer att generera en domän uppkallad efter företaget.

Fråga 03 (2019/07/19)
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Om du har en installatör konto, hoppa över detta steg.

Figur 6-3 Skapa den första installationskonto

För att skapa flera installations står för samma företag, logga in på FusionSolar appen och tryck Ny användare.

Figur 6-4 Skapa flera installations står för samma företag
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Skapa en PV Plant ett konto för användare
Figur 6-5 Skapa en PV Plant ett konto för användare

För mer information, se FusionSolar App Snabbguide .

Du kan skanna QR-kod för att få den.

6.3.2 Scenario 2: Multiple Växelriktare + SmartLogger1000A
se Distribuerade PV växter Ansluta till Huawei Hosting Cloud Snabbguide (Distributed Växelriktare
+ SmartLogger1000A + RS485 nätverk) .
Du kan skanna QR-kod för att få den.

6.3.3 Andra scenarier
1. Tillgång Inverter driftsättning.
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Figur 6-6 Metod 1: före inloggning

Figur 6-7 Metod 2: efter inloggning

2. Anslut till omriktaren WiFi. Logga in som installatör, och utför Snabbinställningar.

•

När växelriktaren är direkt ansluten till mobiltelefonen med hjälp av den inbyggda antennen, måste avståndet mellan
växelriktaren och mobiltelefon vara mindre än 5 m utan hinder i mellan för att säkerställa kommunikationskvaliteten
mellan FusionSolar app och växelriktare. Avståndet är bara referens och kan variera beroende på mobiltelefoner och
om det finns hinder mellan växelriktaren och mobiltelefonen.

Fråga 03 (2019/07/19)

•

När du ansluter SUN2000L till FusionSolar app över en router, se till att mobiltelefonen och inverter är i WiFi
täckning av routern och SUN2000L är ansluten till routern.

•

Routern stöder WiFi (IEEE 802.11 b / g / n, 2,4 GHz) och WiFi signalen når växelriktaren.
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•

WPA, WPA2 eller WPA / WPA2-kryptering läge rekommenderas för routrar. stöds på företagsnivå kryptering inte (till
exempel offentliga hotspots som kräver autentisering, flyg WiFi). WEP och WPA TKIP rekommenderas inte eftersom
dessa två krypteringslägen har allvarliga brister säkerheten. Om omriktaren inte kan anslutas med WEP, logga in på
routern och ändra krypteringsläget till WPA2 eller WPA / WPA2.

Figur 6-8 Snabbinställningar inställningar~~POS=HEADCOMP

•

Den initiala lösenordet för anslutning av växelriktar WiFi är Ändra mig

•

Den initiala lösenordet för installer är 00000a

•

Använd det ursprungliga lösenordet vid första start och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet
med jämna mellanrum och hålla det nya lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett
lösenord lämnas oförändrad under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är
användaren ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

•

3.

Fråga 03 (2019/07/19)

För att ställa in fler parametrar trycker Parameterkonfiguration.

(Valfritt) När flera omformare ansluts till tredjedel part datainsamlare, inställd RS485 parametrar.
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Figur 6-9 RS485 inställningar

RS485 adresser till olika omriktare måste vara olika.

6.4 Stänga av systemet
försiktighetsåtgärder

Efter SUN2000 är avstängd, kan den återstående el och värme fortfarande orsaka elektriska stötar eller
kroppsskador. Därför satte på skyddshandskar och driva SUN2000 fem minuter efter avstängning.

Procedur
Steg 1 Skicka en avstängning kommando från app.

Steg 2 Stäng av AC switch mellan SUN2000 och kraftnätet.
Steg 3 Ställ DC SWITCH vid botten av SUN2000 till AV placera.
steg 4 Stäng av likströms växla mellan PV strängen och SUN2000 om det finns en.

- - - - Slutet
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7

Underhåll

7,1 Rutinunderhåll
För att säkerställa att SUN2000 kan fungera ordentligt för en långsiktig, bör du utföra rutinunderhåll på det som
beskrivs i detta kapitel.

Innan du rengör systemet anslutningskablar och underhålla jord tillförlitlighet, avstängning systemet.

tabell 7-1 underhåll listan
Kontrollera Detalj

Kontrollera metod

underhåll
Intervall

System

Kontrollera kylflänsen för främmande föremål eller allmänna

Årlig eller varje gång en

renlighet

hälsotillståndet i SUN2000.

abnormitet detekteras

System som kör

Kontrollera SUN2000 för skada eller

Årlig

status

deformation.

elektriska

•

Kablarna är ordentligt anslutna.

Den första inspektionen är 6

anslutningar

•

Kablar är intakta, i synnerhet, är delarna vidrör

månader efter den första

den metalliska ytan inte repas.

idrifttagningen. Från och med då,
kan intervallet vara sex till tolv
månader.

Jord

Kontrollera att jordanslutningen och jordkabel är

tillförlitlighet

ordentligt anslutna.

tätning

Kontrollera att alla terminaler och hamnar är ordentligt

Årlig

Årlig

tillsluten.
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7,2 Felsökning
Larmsträng definieras enligt följande:
•

Betydande: Omriktaren är defekt. Som ett resultat minskar uteffekten eller galler bundna kraftgenerering
stoppas.

•

Minor: Vissa komponenter är felaktiga utan att påverka grid-bundet kraftproduktion.

•

Varning: Omriktaren fungerar. Uteffekten minskar eller vissa behörighetsfunktioner misslyckas på grund av
yttre faktorer.

tabell 7-2 Gemensamt larm och felsökningsåtgärder
Alarm ID Alarm

2001

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Hög String

Större

Inspänning

orsak

Alltför stora solcellsmoduler är

Kontrollera antalet solcellsmoduler anslutna i

anslutna i serie i PV array. Därför, den

serie i PV strängen, och se till att PV

öppna kretsspänningen överskrider

strängen tomgångsspänningen inte är större

den maximala ingångsspänningen hos
SUN2000. Orsak ID 1 = PV1 och PV2
orsak ID 2 = PV3 och PV4

2002

DC Arc

Större

Fault

Felsökning Förslag

än den maximala driftspänningen för
SUN2000. När du korrekt konfigurera PV
array, försvinner omriktaren larm
automatiskt.

PV sträng strömkabel bågar eller är i

Kontrollera om strängen kablarna båge eller är i

dålig kontakt. Orsak ID 1 = PV1 och

dålig kontakt.

PV2 orsak ID 2 = PV3 och PV4

2011

String
Omvänd

Större

PV strängen omvänt ansluten.

Kontrollera om PV strängen omvänt ansluten

Orsak ID 1 = PV1 orsak ID 2 =

till SUN2000. Om så är fallet, vänta tills

PV2 orsak ID 3 = PV3 orsak ID
4 = PV4

solstrålningen sjunker på natten och PV
sträng nuvarande sjunker under 0,5 A.
Därefter ställer DC SWITCH till AV
positionen, och korrekt strängen
polaritet.

2012

String
Strömmatning

Varning Endast ett fåtal solcellsmoduler är

kopplade i serie i PV sträng. Därför
är slutspänningen lägre än den för
andra PV strängar. Orsak ID 1 =
PV1 orsak ID 2 = PV2 orsak ID 3 =
PV3 orsak ID 4 = PV4

1. Kontrollera om antalet PV
moduler anslutna i serie till denna PV
strängen är mindre än antalet av
solcellsmoduler anslutna i serie med de
andra PV strängar anslutna parallellt med
denna PV sträng. Om ja, vänta tills PV
sträng strömmen understiger 0,5 A,
inställd DC SWITCH till AV, och justera
antalet solcellsmoduler i PV sträng.

2. Kontrollera om PV strängen är
skuggad.

3. Kontrollera om tomgångs
spänning av PV sträng är
normalt.

Fråga 03 (2019/07/19)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

63

SUN2000- (12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL) -M0 Bruksanvisning
7 underhåll

Alarm ID Alarm

2031

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Kraftnät

Större

fasledning
kort circu det
till PE
2032

Grid

Större

Failure

orsak

Felsökning Förslag

Orsak ID = 1 Impedansen hos

Kontrollera impedansen hos utgångsfasen

utgångsfasen tråden är låg eller

tråden till PE, lokalisera positionen med lägre

kortsluten till PE.

impedans och återställa det.

Orsak ID = 1

1. Kontrollera växelspänning.

•

Den elnätet upplever ett
strömavbrott.

•

AC-kretsen är bortkopplad eller

2. Kontrollera om AC kretsen
frånkopplad eller om AC switch är
avstängd.

AC-omkopplaren är avstängd.

2033

Grid

Större

Orsak ID = 1 Den kraftnätet spänningen

UNDERSP

ligger under det lägre tröskelvärdet eller

ålder

underspännings varaktighet överstiger det
värde som anges av LVRT.

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om gallerspänningen är inom det
godtagbara området. Om nej, kontakta det
lokala kraftoperatören. Om ja, logga in på
mobiltelefonen app, till SmartLogger eller
NMS ändra nätet underspänningsskydd
tröskeln med samtycke av den lokala
kraftoperatören.

3. Om felet kvarstår under en lång

tid, kontrollera anslutningen mellan
AC-omkopplare och uteffekten
kabeln.

Fråga 03 (2019/07/19)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

64

SUN2000- (12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL) -M0 Bruksanvisning
7 underhåll

Alarm ID Alarm

2034

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Grid

Större

Overvolta ge

orsak

Orsak ID = 1 Effektgallerspänningen är
bortom det övre tröskelvärdet eller
överspännings varaktighet överstiger det
värde som anges av HVRT.

Felsökning Förslag

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om gallerspänningen är inom
det godtagbara området. Om nej, kontakta
det lokala kraftoperatören. Om ja, logga in
på mobiltelefonen app, till SmartLogger
eller NMS ändra nätet
spänningsskyddströskel med samtycke av
den lokala kraftoperatören.

3. Kontrollera om toppspänningen

av elnätet är för hög. Om felet kvarstår
och kan inte rättas till under en längre
tid, kontakta kraftoperatören.

2035

Obalans d

Större

Orsak ID = 1 Skillnaden mellan

Grid

galler fasspänningar överskrider

Spänning

den övre tröskeln.

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om gallerspänningen är inom det
godtagbara området. Om nej, kontakta det
lokala kraftoperatören.
3. Om felet kvarstår under en lång

tid, kontrollera anslutningen mellan
AC-omkopplare och uteffekten
kabeln.
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Alarm ID Alarm

2036

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Grid

Större

orsak

Orsaka undantag ID = 1 Ström

Overfrequ

rutnät: Den faktiska frekvensen

ency

kraftnätet är högre än standardkrav
för det lokala elnätet.

Felsökning Förslag

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om frekvensgitter är inom det
godtagbara området. Om nej, kontakta
det lokala kraftoperatören. Om ja, logga
in på mobiltelefonen app, till SmartLogger
eller NMS ändra nätet överfrekvensskydd
tröskeln med samtycke av den lokala
kraftoperatören.

2037

Grid

Större

Orsaka undantag ID = 1 Ström

Underfreq

rutnät: Den faktiska frekvensen

uency

kraftnätet är lägre än standardkrav
för det lokala elnätet.

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om frekvensgitter är inom det
godtagbara området. Om nej, kontakta
det lokala kraftoperatören. Om ja, logga
in på mobiltelefonen app, till SmartLogger
eller NMS ändra nätet
underfrekvensskydd tröskeln med
samtycke av den lokala kraftoperatören.

2038

Instabil Grid
Frekvens

Större

Orsak undantag ID = 1 Ström grid: Den
faktiska rutnät frekvensändring hastighet
inte överensstämmer med det lokala
elnätet standard.

1. Om larmet inträffar ibland,
kraftnätet kan vara onormala tillfälligt.
Den SUN2000 återhämtar automatiskt
efter att ha upptäckt att elnätet blir
normal.
2. Om larmet uppstår ofta
kontrollera om frekvensen kraftnätet är
inom det godtagbara området. Om inte,
kontakta det lokala kraftoperatören.
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Alarm ID Alarm

2039

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Utgångs

Större

orsak

Orsak ID = 1 Effektgallerspänningen
sjunker dramatiskt, eller kraftnätet är

Overcurre nt

kortsluten. Som resultat, den
SUN2000 transienta utströmmen
överskrider det övre tröskelvärdet
och därför skyddet utlöses.

Felsökning Förslag

1. Den SUN2000 upptäcker dess yttre

arbetsvillkoren i realtid. Efter felet
åtgärdats, återhämtar det automatiskt.
2. Om larmet inträffar ofta och
påverkar kraftproduktionen i PV
anläggningen, kontrollera om utgången är
kortsluten. Om felet kvar, kontakta din
återförsäljare eller Huawei teknisk
support.

2040

Utgående DC

Större

Orsak ID = 1 Den DC-komponenten

COMPONEN t

av SUN2000 utgångsströmmen

Overhigh

överskrider den specificerade övre
tröskeln.

1. Den SUN2000 upptäcker dess yttre

arbetsvillkoren i realtid. Efter felet
åtgärdats, återhämtar det automatiskt.
2. Om larmet uppstår ofta
kontakta din återförsäljare eller Huawei
teknisk support.

2051

Onormal

Större

Rest Current

Orsak ID = 1 Isolerings impedansen
på ingångssidan till PE minskar när
SUN2000 är i drift.

1. Om larmet inträffar ibland,
den externa strömkabeln kan vara
onormal tillfälligt. Den SUN2000
återhämtar automatiskt efter att felet
åtgärdats.

2. Om larmet inträffar ofta eller
kvarstår, kontrollera om impedansen
hos PV strängen till marken är alltför
låg.
2061

onormal Jord

Större

Orsak ID = 1
•

•

Stäng av växelriktaren och kontrollera följande

N kabel eller jordkabeln är

punkter:

inte ansluten.

1. Kontrollera att PE kabel
den SUN2000 är korrekt

När en PV array är jordad, är
växelriktarutgången inte är
ansluten till en
isoleringstransformator.

ansluten.
2. Om omformaren är ansluten till
TN kraftnät, kontrollera om N-kabeln är
korrekt ansluten och om spänningen av
den N-kabeln till jord är normalt.
3. Kontrollera om utgången är
ansluten till en isolationstransformator.
Om ja, ange

Jord inspektion till
inaktivera genom mobiltelefonen
app, SmartLogger eller NMS.

Fråga 03 (2019/07/19)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

67

SUN2000- (12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL) -M0 Bruksanvisning
7 underhåll

Alarm ID Alarm

2062

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Låg

Större

Isolationsresistans

orsak

Orsak ID = 1
•

PV arrayer kortsluts med PE.

•

Den omgivande luften av PV
arrayen är fuktig och isoleringen
mellan PV arrayen och marken
är dålig.

Felsökning Förslag

1. Kontrollera utgångsmotståndet hos
PV array till jord. Om det finns en
kortslutning eller brist på isolering, rätta till
det.

2. Kontrollera att PE kabel
SUN2000 är korrekt ansluten.
3. Om du är säker på att impedansen

är mindre än standardvärdet i en
grumlig eller regnigt miljö, logga in på
mobiltelefonen app, SmartLogger eller
NMS och återställ isolerings impedans
skyddströskel.

2063

Över

Mindre

temperatur

Orsak ID = 1
•

•

omgivningstemperaturen för SUN2000

Den SUN2000 installeras på en

monteringsläget.

plats med dålig ventilation.
•
•

Den SUN2000 fungerar
inte.

Om ventilationen är dålig eller den omgivande
temperaturen överskrider det övre

Den omgivande temperaturen är för

tröskelvärdet, förbättra ventilationen och

hög.
•

Kontrollera ventilation och

värmeavledning.
•

Om ventilationen och omgivningstemperatur
båda uppfyller kraven, kontakta din
återförsäljare eller Huawei teknisk support.

2064

Device

Större

Fault

Orsak ID = 1-12 Ett oåterkalleligt fel

Stäng av AC utgångsbrytaren och DC input

har uppstått på en krets inuti

switch, och sedan slå på dem efter 5 minuter.

SUN2000.

Om felet kvar, kontakta din återförsäljare eller
Huawei teknisk support. Obs: Om orsaken ID
är ID 1, utföra den föregående operationen när
PV strängen strömmen är mindre än 1 A.

2065

Orsak ID = 1, 2 och 4

1. Utföra uppgraderingen igen.

Misslyckades

Uppgraderingen slutar inte

2. Om uppgraderingen misslyckas flera gånger,

eller

normalt.

Uppgradering

mjukvaruversion
Unmatch

Mindre

kontakta din återförsäljare eller Huawei
teknisk support.

NOTERA

Uppgradera omriktaren igen om det har
fastnat i initiering tillstånd utan att generera
några larm och kan inte återställas till det
normala tillståndet under uppgraderingen
när PV ingångarna kopplas bort och
kopplas nästa gång.
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Alarm ID Alarm

2066

larm~~POS=TRUNC
Möjlig

namn

Severity

Licens har

Mindre

gått ut

orsak

Orsak ID = 1
•

Privilegiet certifikatet har gått in

Felsökning Förslag

1. Ansöka om ett nytt certifikat.

2. Fyll det nya certifikatet.

frist.
•

61440

Mindre

Monitorin g
Enhet Felaktig

Privilegiet Funktionen blir
ogiltiga kort.

Orsak ID = 1

Stäng av AC utgångsbrytaren och sedan DC input

1. Flashminnet är
otillräcklig.

switch. Efter 5 minuter, aktivera AC

2. Flashminnet har dålig
sektorer.

utgångsbrytaren och sedan
DC-ingångsomkopplaren. Om felet kvarstår, byt ut
styrelsen, om uppgraderingen misslyckas flera
gånger, kontakta din återförsäljare eller Huawei
teknisk support.

2067

Större

Felaktigt
Power

Orsak ID = 1 Effektmätaren
kommunikationen avbryts.

1. Kontrollera att wattmetern
inställningar baseras på den faktiska modellen.

Collector

2. Kontrollera att kommunikationen
parametrarna för effektmätaren är
desamma som de parameterinställningar
SUN2000 RS485.
3. Kontrollera att strömmen mätaren är

påslagen och RS485-kabeln är korrekt
ansluten.
2072

Transient AC
Overvolta ge

Större

Orsak ID = 1 Omriktaren upptäcker

1. Kontrollera om nätet

att fasen spänningen överskrider

anslutningsspänningen överstiger den övre

den transienta AC

tröskeln. Om svaret är ja, kontakta det lokala

spänningsskyddströskeln.

kraftoperatören.

2. Om du har bekräftat att
grid-bundet spänningen överskrider det
övre tröskelvärdet och har erhållits
samtycke av den lokala effekt operatör,
modifiera den
överspänningsskyddströskeln genom
mobiltelefonen app, SmartLogger eller
NMS.

3. Kontrollera om toppeffekten
gallerspänningen överskrider den övre
tröskeln.

Kontakta din återförsäljare eller Huawei teknisk support om de åtgärder som anges i Felsökning Förslag kolumn
har vidtagits men felet kvarstår.
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8

Hantering av omriktaren

8,1 Borttagning av SUN2000

Innan du tar bort SUN2000, koppla både AC- och DC-strömförsörjning. Efter att driva bort SUN2000,
vänta minst 5 minuter innan du utför operationer på SUN2000.

Utför följande åtgärder för att ta bort SUN2000:
1. Koppla bort alla kablar ur SUN2000, inklusive RS485 kommunikation kablar, DC
inmatningskraftkablar, AC utgångskraftkabel, och PGND kablar.

2. Avlägsna SUN2000 från fästet.
3. Ta bort monteringsfästet.

8,2 Förpacka SUN2000
•

Om originalförpackningen finns lade SUN2000 inuti dem och sedan försegla dem med tejp.

•

Om originalförpackningen inte finns lade SUN2000 i en lämplig kartong och försegla det ordentligt.

8,3 Kassering av SUN2000
Om SUN2000 livslängd löper ut, kassera den enligt de lokala reglerna för elektrisk utrustning sophantering.
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9

Teknisk data

De SUN2000-8KTL-M0 och SUN2000-10KTL-M0 växelriktare gäller endast till Australien.

Effektivitet
Tekniska

SUN2000-8

SUN2000-1

SUN2000-1

SUN2000-1

SUN2000-1

SUN2000-2

specifikationer

KTL-M0

0KTL-M0

2KTL-M0

5KTL-M0

7KTL-M0

0KTL-M0

maximal

98,5%

98,5%

98,5%

98,65%

98,65%

98,65%

98,0%

98,0%

98,0%

98,3%

98,3%

98,3%

effektivitet
Europeiska
effektivitet

Inmatning

Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10
KTL-M0

specifikationer

Maximal
inspänning en

1080 V

Maximal

22 A

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1
5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20
0

KTL-M0

inmatningsström
(per MPPT)

Maximal

30 A

kortslutningsström
(per MPPT)
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Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

Maximal inverterare

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1

KTL-M0

5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20
0

KTL-M0

0A

tillbakaströmning
ström till PV
arrayen

Minimistartspänningen
200 V

Driftspänningsområde
160-950 V
b

Fullast

320Vdc-85

320Vdc-850

MPPT

0Vdc

Vdc

380-850 V 380-850 V

400-850 V 480-850 V

Spänningsområde

Märkingångsspänning 600 V

Antal

4

ingångsvägar
Antal MPP

2

trackers
Notera a: Den maximala ingångsspänningen är det övre tröskelvärdet för likspänningen. Om inspänningen överskrider tröskelvärdet, kan
den sol inverter skadas.

Anm b: Om inspänningen är utanför driftspänningsområdet kan sol inverter inte fungerar korrekt.

Produktion

Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

Rated aktiv

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1

KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20

5KTL-M0

0

KTL-M0

8000 W

10 tusen W

12 tusen W

15 tusen W

17 tusen W 20 tusen W

8800 VA

11 tusen VA

13200 VA

16500 VA

18700 VA 22000 VA

8800 W

11 tusen W

13200 W

16500 W

18700 W 22 tusen W

effekt
Maximal
skenbar
effekt
Maximal aktiv
effekt (cos = 1)

Nominella

220/380 V, 230/400 V, 3W + (N) + PE

utspänningen
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Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1

KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20

5KTL-M0

0

KTL-M0

Nominella

12,8 A (380

15,9 A (380

18,2 A (380

22,8 A (380

25,8 A

30,4 A (380

utströmmen

V) /11.6 A

V) /14.5 A

V) /17.3 A

V) /21.7 A

(380

V) /28.9 A

(400 V)

(400 V)

(400 V)

(400 V)

V) /24.6 A

(400 V)

(400 V)

Maximal utström

13,4 A

Anpassad

50/60 Hz

17 A

20 A

25,2 A

28,5 A

33,5 A

frekvens
kraftnätet

Effektfaktor

0,8 ledande ... 0,8 eftersläpande

Maximal total

<3%

harmonisk
distorsion
(märkeffekt)

Skydd och funktion
Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10
KTL-M0

specifikationer

AFCI

Ja

Input

Ja

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1
5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20K
0

TL-M0

DC-brytare

Anti-islandin g

Ja

skydd
UtgångsströmsskyddJa

Utgångskortslutningsskydd
Ja

Utgångsöverspänningsskydd
Ja

Ingångs omvända

Ja

anslutningen
skydd
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Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

PV sträng

KTL-M0

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1
5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20K
0

TL-M0

Ja

feldetektering

DC

Ja

överspänningsskydd

AC

Ja

överspänningsskydd

Isolationsresistans

Ja

detektering

Restströms

Ja

övervakningsenhet
(RCMU)

Display och kommunikation
Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

KTL-M0

Visa

LED-indikatorer; WLAN + app

RS485

Ja

Communicati ons

(Valfritt) WLAN / 4G

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1
5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20K
0

TL-M0

expansionsmodul

Fjärr torr kontakt

Ja

schemaläggning

gemensamma parametrar
Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10
KTL-M0

specifikationer

Mått (B x H x D)

525mm x 470mm x 262mm

Nettovikt

25 kg
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9 Tekniska data

Tekniska

SUN20008KTL-M0
SUN2000-10

specifikationer

arbetstemperatur

SUN200012KTL-M0
SUN2000-1

KTL-M0

-

5KTL-M0

SUN200017KTL-M
SUN2000-20K
0

TL-M0

25 ° C till + 60 ° C (omräknad vid + 45 ° C eller högre)

Kylläge naturlig konvektion
Högsta

0-4000 m (omräknad ovan 2000 m)

rörelse höjd

Relativ

0% -100% RH

luftfuktighet

Ingångsklämma Amphenol Helios H4
utgångsklämma

Vattentät snabbanslutningsterminal

IP-klass

IP65

Topologi

Ingen transformator
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EN

Grid Codes

Galler koder kan ändras. De uppräknade koderna är bara som referens.

Tabell A-1 Grid Codes

Fråga 03 (2019/07/19)

Nej.

Grid Codes

Beskrivning

1

VDE-AR-N-4105

Tyskland lågspänning elnätet

2

UTE C 15-712-1 (A)

Franska fastlandet med lågspänning elnätet

3

UTE C 15-712-1 (B)

Frankrike ö kraftnätet (230 V 50 Hz)

4

UTE C 15-712-1 (C)

Frankrike ö kraftnätet (230 V 60 Hz)

5

VDE 0126-1-1-BU

Bulgaria lågspänning elnätet

6

VDE 0126-1-1-GR (A)

Grekland fastlandet med lågspänning elnätet

7

VDE 0126-1-1-GR (B)

Grekland ö lågspänning elnätet

8

BDEW-MV

Tyskland mellanspännings kraftnät

9

G59-England

England 230 V kraftnätet (I> 16 A)

10

G59-Skottland

Skottland 240 V kraftnätet (I> 16 A)

11

G83-England

England 230 V kraftnätet (I <16 A)

12

G83-Skottland

England 240 V kraftnätet (I <16 A)

13

CEI0-21

Italien lågspänning elnätet

14

EN50438-CZ

Tjeckien lågspänning elnätet

15

RD1699 / 661

Spanien lågspänning elnätet

16

EN50438-NL

Nederländerna lågspänning elnätet
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Nej.

Grid Codes

Beskrivning

17

C10 / 11

Belgien lågspänning elnätet

18

AS4777

Australien lågspänning elnätet

19

IEC61727

IEC61727 lågspänning elnätet (50 Hz)

20

Användardefinierade (50 Hz)

Reserverad

21

Användardefinierade (60 Hz)

Reserverad

22

CEI0-16

Italien lågspänning elnätet

23

TAI-PEA

Thailand lågspänning kraftnätet (PEA)

24

TAI-MEA

Thailand lågspänning kraftnätet (MEA)

25

EN50438-TR

Kalkon lågspänning elnätet

26

filippinerna

Filippinerna lågspänning elnätet

27

NRS-097-2-1

Sydafrika lågspänning elnätet

28

KOREA

Sydkorea lågspänning elnätet

29

IEC61727-60Hz

IEC61727 lågspänning elnätet (60 Hz)

30

ANRE

Rumänien lågspänning elnätet

31

EN50438_IE

Irland lågspänning elnätet

32

PO12.3

Spanien lågspänning elnätet

33

Egypten ETEC

Egypten mellanspännings kraftnät

34

CLC / TS50549_IE

Irland lågspänning elnätet

35

Jordan-Transmission

Jordan lågspänning elnätet

36

NAMIBIA

Namibia lågspänning elnätet

37

ABNT NBR 16149

Brazil lågspänning elnätet

38

SA_RPPs

Sydafrika lågspänning elnätet

39

INDIEN

Indien lågspänning elnätet

40

ZAMBIA

Zambia lågspänning elnätet

41

Chile

Chile lågspänning elnätet

42

Malaysian

Malaysia lågspänning elnätet

43

KENYA_ETHIOPIA

Kenya lågspänning elnätet och Etiopien
med lågspänning elnätet

44
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Nej.

Grid Codes

Beskrivning

45

DUBAI

Dubai lågspänning elnätet

46

Norra Irland

Nordirland lågspänning elnätet

47

Kamerun

Cameroon lågspänning elnätet

48

Jordan-Distribution

Jordan kraftdistributionsnät lågspänning
kraftnät

49

LIBANON

Libanon lågspänning elnätet

50

TUNISIEN

Tunisien lågspänning elnätet

51

AUSTRALIA-NER

Australien NER standard lågspänning
elnätet

Fråga 03 (2019/07/19)

52

SAUDI

Saudi Arabien lågspänning elnätet

53

Israel

Israel lågspänning elnätet

54

Chile-PMGD

Chile PMGD lågspänning elnätet

55

VDE-AR-N4120_HV

VDE41200 standard lågspänning elnätet

56

vietnam

Vietnam lågspänning elnätet

57

Taipower

Taiwan lågspänning elnätet

58

OMAN

Oman lågspänning elnätet

59

KUWAIT

Kuwait lågspänning elnätet

60

BANGLADESH

Bangladesh lågspänning elnätet

61

CHILE_NET_BILLING

Chile Net Billing lågspänning elnätet

62

BAHREIN

Bahrain lågspänning elnätet

63

Bränsle Motor-Grid

GD hybrid lågspänning elnätet (50 Hz)

64

Bränsle Motor-Grid-60Hz

GD hybrid lågspänning elnätet (60 Hz)

65

ARGENTINA

Argentina lågspänning elnätet

66

Mauritius

Mauritius lågspänning elnätet

67

EN50438-SE

Sverige lågspänning elnätet

68

österrike

österrike

69

G99-TYPEA-LV

Storbritannien

70

G99-TYPEB-LV

Storbritannien

71

G99-TYPEB-HV

Storbritannien
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Nej.

Grid Codes

Beskrivning

72

G99-TYPEA-HV

Storbritannien
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B

Inställning Dry Kontakta Schemaläggning

parametrar

Scenario 1: Single inverter + Smart dongle
förutsättningar
Du har loggat in på appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a. Använd det ursprungliga lösenordet vid första start
och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet med jämna mellanrum och hålla det nya
lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett lösenord lämnas oförändrad
under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är användaren
ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

Procedur
Steg 1 Ställ torra kontakt schemaläggning parametrar.

Uppsättning Torr kontakt schemaläggning till

Fråga 03 (2019/07/19)

Och ställ Aktiv effektstyrning och Reaktiv effektstyrning.
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Bild B-1 Inställning torr kontakttidplansparametrar

- - - - Slutet

Scenario 2: Multiple Växelriktare + SmartLogger1000A
se SmartLogger1000A Bruksanvisning .
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C

Ställa exportrestriktion parametrar

Scenario 1: Single inverter + Smart dongle
förutsättningar
Du har loggat in på appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a. Använd det ursprungliga lösenordet vid första start
och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet med jämna mellanrum och hålla det nya
lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett lösenord lämnas oförändrad
under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är användaren
ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

Procedur
Steg 1 Ställ exportbegränsningsparametrar.
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Bild C-1 Inställning exportbegränsningsparametrar

Tabell C-1 Inställning exportbegränsningsparametrar

Parameter
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Parameter

Value Range

Kontrolläge

•

inte begränsad

•

Nätanslutna med noll effekt

•

Strömbegränsade

Beskrivning
•

Om denna parameter är satt till

Inte begränsat, den SUN2000
uteffekten är inte begränsat.
Den SUN2000 kan exportera
sin märkeffekt till elnätet.

nätanslutna

•

Om denna parameter är satt till

Nätanslutning med noll
effekt och SUN2000 är
ansluten till en effektmätare,
är uteffekten av SUN2000
levereras endast till den
lokala belastningen, men
inte elnätet.
•

Om denna parameter är satt till

Strömbegränsade
nätanslutning och SUN2000 är
ansluten till en smart power
sensor, levererar SUN2000
strömmen begränsad baserat på
fastställandet av Grid-bundet
Point Ström till kraftnätet.

Sluten slinga styrenhet

•

extern styrenhet

•

inverter

•

Ställ denna parameter

extern styrenhet
när SmartLogger1000A är
ansluten.
•

Om flera omformare kaskad,
ställa in den här parametern till Extern
styrenhet.

•

Om en enda inverter används ställa
in den här parametern till Inverter.

- - - - Slutet

Scenario 2: Multiple Växelriktare + SmartLogger1000A
se SmartLogger1000A Bruksanvisning .
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D

Ställa spänningsökning bekämpande QU

Kurva

Scenario 1: Single inverter + Smart dongle
förutsättningar
Du har loggat in på appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a. Använd det ursprungliga lösenordet vid första start
och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet med jämna mellanrum och hålla det nya
lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett lösenord lämnas oförändrad
under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är användaren
ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

Procedur
Steg 1 Inställda spänningsstig undertryckande QU curve parametrar.
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Figur D-1 Inställning spännings upphov undertryckande QU curveparameters

- - - - Slutet

Scenario 2: Multiple Växelriktare + SmartLogger1000A
se SmartLogger1000A Bruksanvisning .
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E

Starta AFCI Check

förutsättningar
Du har loggat in på appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a. Använd det ursprungliga lösenordet vid första start
och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet med jämna mellanrum och hålla det nya
lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett lösenord lämnas oförändrad
under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är användaren
ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

Procedur
Steg 1 På Hem skärm, välj enhet underhåll > Start AFCI check och genomfört
erforderliga operationen.

Figur E-1 Starta AFCI check

- - - - Slutet
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F

IPS Test (för Italien CEI0-21 Grid Code
endast)

förutsättningar
Du har loggat in på appen som installatör. Den initiala lösenordet är 00000a. Använd det ursprungliga lösenordet vid första start
och ändra det direkt efter inloggning. För att garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet med jämna mellanrum och hålla det nya
lösenordet i åtanke. Ändrar inte det ursprungliga lösenordet kan orsaka lösenord avslöjande. Ett lösenord lämnas oförändrad
under en längre tid kan stjälas eller sprucken. Om ett lösenord är förlorat, kan enheter inte nås. I dessa fall är användaren
ansvarig för eventuella förluster orsakade till PV anläggningen.

Sammanhang

Italien CEI0-21 nätkodex kräver en IPS test för SUN2000. Under testprocessen IPS, den SUN2000 testar
konsekutivt tröskelvärden skydds- och tid för 10-min överspänning, nivå 1 överspänning, nivå 1 underspänning,
nivå 1 överfrekvens, och nivå 1 underfrekvens. Den SUN2000 stängs efter IPS testet startar, och det startar efter
IPS testet är framgångsrikt.

Procedur
Steg 1 På Hem skärm, välj enhet underhåll > IPS-test att få tillgång till testskärmen IPS.
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Figur F-1 IPS-test

Steg 2 Välj att starta S1 eller S2 check efter behov. Standardtypen kontrollen är S2. Att starta S2
kolla, du måste ställa extern Signal eller Lokal Command.
Tabell F-1 IPS testtyp Beskrivning

IPS Testtyp

S1

Beskrivning

Extern Signal

Lokal Command

Inställning

Setting

Nivån en
överfrekvensskydd
tröskeln är 50,5 Hz och
nivå ett
underfrekvensskydd
tröskelvärdet är 49,5 Hz.

S2

Nivån en
överfrekvensskydd
tröskeln är 51,5 Hz och
nivå ett
underfrekvensskydd
tröskelvärdet är 47,5 Hz.
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IPS Testtyp

S2 (standard)

Beskrivning

Extern Signal

Lokal Command

Inställning

Setting

Nivån en
överfrekvensskydd
tröskeln är 51,5 Hz och
nivå ett
underfrekvensskydd
tröskelvärdet är 47,5 Hz.

S2

Nivån en
överfrekvensskydd
tröskeln är 51,5 Hz och
nivå ett
underfrekvensskydd
tröskelvärdet är 47,5 Hz.

Steg 3 Kran Start att starta IPS testet. Efter IPS testet är klart, IPS State visas som IPS
state framgång. Kran rapporter i det övre högra hörnet av IPS-test skärmen för att visa IPS Själv Check rapport.

- - - - Slutet
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G Akronymer och förkortningar

G

Akronymer och förkortningar

EN

ACDU

växelström distributionsenhet

AFCI

arc-fel kretsbrytare

L
LED

ljusdiod

M
MPP

maximal effekt punkt

MPPT

maximal power point tracking

P

PV

solceller

R
RCD

jordfelsbrytare

W
WEEE
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