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Om det här dokumentet 

Ändamål 

Detta dokument beskriver SUN2000-50KTL-M0, SUN2000-60KTL-M0 och SUN2000-65KTL-M0 (SUN2000 för 

kort) i termer av dess installation, elektriska anslutningar, idrifttagning, underhåll och felsökning. Innan du 

installerar och använder SUN2000, se till att du är bekant med de egenskaper, funktioner och 

säkerhetsföreskrifter som finns i det här dokumentet.

Målgrupp 

Detta dokument är avsett för solceller (PV) kraftverkets personal och elektriska tekniker. 

symbol konventioner 

Symbolerna som kan finnas i detta dokument definieras enligt följande. 

Symbol Beskrivning 

Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kan leda 

till dödsfall eller allvarliga personskador. 

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan 

leda till dödsfall eller allvarliga personskador. 

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan 

resultera i mindre eller måttliga skador. 

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 adressuppgifter inte är relaterad till 
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Symbol Beskrivning 

personskador, skador på utrustningen och miljöförsämring. 

förändra historien 

Växlar mellan dokumentfrågor är kumulativa. Den senaste dokumentet frågan innehåller alla uppdateringar som gjorts i 

tidigare frågor.
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1 Säkerhetsåtgärder 1 Säkerhetsåtgärder 

allmän säkerhet 

• Före användning, läsa igenom den här bruksanvisningen och följ alla försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor. 

Den "FARA", "VARNING", "FÖRSIKTIGHET" och "meddelande" varumärken i det här dokumentet representerar inte 

alla säkerhetsinstruktioner. De är bara tillägg till säkerhetsföreskrifterna.

• Den personal som ansvarar för installation, anslutningskablar för, driftsättning, underhåll och felsökning 

Huawei produkter ska vara kvalificerad och utbildad för att bemästra de rätta operationsmetoder och 

kunskap om säkerhetsåtgärder. 

Vid drift Huawei utrustning, förutom att följa de allmänna åtgärder i det här dokumentet, följer de specifika 

säkerhetsinstruktioner som ges av Huawei. De säkerhetsåtgärder som finns i detta dokument inte täcka alla 

säkerhetsföreskrifter. Huawei ska inte hållas 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: 

•
transportskador 

•
Brott mot lagringskrav 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 (såsom blixtnedslag, jordbävning, eld och storm) 

•
Garantin upphör och garantiservice förlängs inte. 

•
Installation eller användning i miljöer som inte är specificerade i tillhörande internationella standarder 
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Personalkrav 

Endast en behörig elektriker får installera, anslut kablar för, provision, underhålla, felsöka och ersätta 

SUN2000. Driftspersonalen måste uppfylla följande krav:

•
Får professionell träning. 

•
Läs igenom det här dokumentet och följ alla försiktighetsåtgärder. 

•
Känna till säkerhetsspecifikationer om elsystemet. 

•
Förstå komponenter och funktion av en grid-bundet solcellssystem, och vara väl förtrogen med relevanta lokala 

standarder. 

•
Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under någon operation på SUN2000. 

Protect etiketter 

•
Inte klotter, skada eller blockera etiketterna på SUN2000 inneslutningen. 

•
Inte klotter, skada eller blockera namnskylten på sidan av SUN2000 kapsling. 

Installation 

Arbeta aldrig under kraft 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 aldrig värdpanelen i SUN2000. 

•
Ta aldrig terminalerna och kabelgenomföringar i botten av SUN2000. 

elektriska anslutningar 

Innan du ansluter kablar till SUN2000, 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 elbolag innan du använder SUN2000 att generera elektricitet i 

grid-bundet läge. 

•
Se till att de kablar som används i ett rutnät-bundet solcellssystem är rätt anslutna och isolerade och uppfyller alla 

specifikationskrav. 

Drift 
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Högspänning kan orsaka en elektrisk stöt, vilket resulterar i allvarliga skador, dödsfall eller allvarliga skador 

egendom från SUN2000 i drift. Strikt följa de säkerhetsföreskrifter i det här dokumentet och tillhörande dokument 

för att driva SUN2000.

•
Rör inte en strömförande SUN2000 eftersom kylflänsen har en hög temperatur. 

•
Följ lokala lagar och regler när du använder SUN2000. 

Underhåll och byte 

Högspänning kan orsaka en elektrisk stöt, vilket resulterar i allvarliga skador, dödsfall eller allvarliga skador 

egendom från SUN2000 i drift. Före underhåll stänga av SUN2000 och strikt följa de säkerhetsföreskrifter i 

det här dokumentet och tillhörande dokument för att driva SUN2000.

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

•
Innan du utför underhållsåtgärder, stänga av SUN2000 och vänta minst 15 minuter. 

•
Tillfälliga etiketter eller staket varnings måste placeras för att förhindra att obehöriga personer kommer in på webbplatsen. 

•
Åtgärda eventuella fel som kan äventyra SUN2000 säkerhetsprestanda innan du sätter på 

SUN2000 igen. 

•
Observera elektrostatisk urladdning (ESD) försiktighetsåtgärder vid underhåll. 
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2 Översikt 2 Översikt 

2,1 Inledning 

Fungera 

Den SUN2000 är en tre-fas grid-bundet PV sträng växelriktare som omvandlar likström som genereras av 

PV strängar till växelström och matar effekt till kraftnätet. 

modeller 

Figur 2-1 Beteckning förklaring av SUN2000-60KTL-M0 Figur 2-1 Beteckning förklaring av SUN2000-60KTL-M0 

Modell Märk uteffekt Märkutspänning 

SUN2000-50KTL-M0 50 kW 380 V / 400 V / 415 V 

SUN2000-60KTL-M0 60 kW 380 V / 400 V / 480 V 

SUN2000-65KTL-M0 65 kW 480 V 

Nätverks Application 

Den SUN2000 gäller nätan bundna solcellssystem för kommersiella hustak och stora PV växter. Typiskt består ett 

rutnät-bundet solcellssystem av PV sträng, SUN2000, växelströmsdistributionsenhet (ACDU), och 

isoleringstransformator.
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figur 2-2 Nätverks diagram figur 2-2 Nätverks diagram 

(A) PV sträng (B) SN2000 (C) ACDU 

(D) Isolering transformator (E) Effekt rutnät 

Stöds Power Grid 

Den SUN2000-50KTL-M0 och SUN2000-60KTL-M0 stödja följande kraftnät lägen: TN-S, TN-C, TN-CS, TT, 

och IT. Den SUN2000-65KTL-M0 stöder endast IT grid mode.

Figur 2-3 Kraftnät lägen Figur 2-3 Kraftnät lägen 
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2,2 Utseende 

Mått 

Frontvy 

(1) Underhåll luckan (2) LED (3) Värdpanelen 

LED Status Menande 

PV-anslutning LED Fast grönt Åtminstone en PV sträng är korrekt ansluten, och 

den likströmsdriftspänning av den motsvarande 

MPPT kretsen är högre än eller lika med 200 V. 

Av De SUN2000 kopplas bort från alla PV strängar, eller 

DC-ingångsspänningen hos varje MPPT kretsen är 

mindre än 200 V. 

Grid-tied LED Fast grönt Den SUN2000 exporterar ström till elnätet. 

Av Den SUN2000 inte exporterar ström till 

elnätet. 
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LED Status Menande 

kommunikation LED Blinkar grönt (på i 0,2 s och sedan iväg till 0,2 s) Den SUN2000 mottar 

kommunikationsdata normalt. 

Av Den SUN2000 får inga 

kommunikationsuppgifter för 10s. 

Larm / Underhåll LED Larmstatus Larm / Underhåll LED Larmstatus Blinkar rött med långa mellanrum 

(på för 1s och sedan iväg till 4S) 

Den SUN2000 genererar en varningslarm. 

Blinkar rött med korta 

mellanrum (på för 0,5 s och 

sedan iväg till 0,5 s) 

Den SUN2000 genererar en mindre larm. 

fast rött Den SUN2000 genererar ett stort larm. 

Lokal 

underhållsstatus 

Blinkar grönt med långa 

mellanrum (på för 1s och sedan 

iväg till 1s) 

Lokal underhåll pågår. 

Blinkar grönt med korta 

mellanrum (på för 0.125s och 

sedan iväg till 0.125s) 

Lokal underhåll misslyckas. 

Fast grönt Lokal underhåll är framgångsrik. 

• Lokal underhåll avser operationer som utförs efter ett USB-minne, är Bluetooth-modul, WLAN-modul eller en 

USB-datakabel satts in i USB-porten på SUN2000. Till exempel, omfattar lokala underhåll konfiguration import och export 

med en USB-flashenhet, och underhållsoperationer på SUN2000 appen installerad på en enhet som är ansluten till 

SUN2000 av en Bluetooth-modul, WLAN-modul eller en USB-datakabel.

• Om ett larm inträffar under lokal underhåll Alarm / underhåll LED visar den lokala underhållsstatus först. Efter att 

USB-minne, Bluetooth-modul, är WLAN-modul eller en USB-datakabel avlägsnas, LED visar larmstatus.

Underifrån 
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nr Komponent Silk Screen Beskrivning 

1 kabelförskruvning COM1, COM2, och 

COM3 

Innerdiameter: 14-18 mm 

2 DC-brytare 1 DC SWITCH 1 N / A 

3 Likspänningsingångar + / - Styrs av DC SWITCH 1 

4 Likspänningsingångar + / - Styrs av DC SWITCH 2 

5 DC-brytare 2 DC SWITCH 2 N / A 

6 kabelförskruvning AC OUTPUT Innerdiameter: 24-57 mm 

7 kabelförskruvning BOKA Innerdiameter: 14-18 mm 

8 USB uttag USB N / A 

Hål Reserverade vid sidan av höljet 

Det finns två M6 gängade hål reserverade på båda sidor av kapslingar, som används för att installera en markis. 

2,3 Siffra Beskrivning 

2.3.1 Område Etiketter 

Märka namn Menande 

Running varning Potentiella risker existera efter 

SUN2000 är påslagen. Vidta 

skyddsåtgärder när du 

använder SUN2000.

Burn varning Rör inte en löpande 

SUN2000 eftersom det 

genererar hög 
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Märka namn Menande 

temperaturer på skalet. 

Delay urladdning 
•

Högspänning existerar efter 

SUN2000 är påslagen. 

Endast en behörig elektriker 

får utföra operationer på 

SUN2000.

•

Restspänning finns efter 

SUN2000 är avstängd. Det 

tar 15 minuter för SUN2000 

till ansvarsfrihet för säker 

spänning.

Se dokumentationen Påminner operatörer att 

hänvisa till de handlingar 

som med SUN2000. 

Grundstötning Indikerar läget för anslutning 

av PE-kabeln. 

operation varning Ta inte bort DC-ingången när 

SUN2000 är igång. 

DC-kontakt drift varning Högspänning existerar efter 

SUN2000 är påslagen. För att 

undvika elektriska stötar, utför 

följande system avstängning 

operationer innan du ansluter 

eller kopplar DC ingångar i 

SUN2000:

1. Skicka en avstängning 

kommando. 

2. Stäng av 

nedströms 

växelströmsomkopplare. 

3. Stäng av två DC 

växlar vid botten. 

SUN2000 serienummer (SN) 

etikett 

Anger SUN2000 SN. 
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Märka namn Menande 

vikt etikett Den SUN2000 måste bäras av fyra 

personer eller med hjälp av en 

pallyftare. 

2.3.2 Produktnamnskylt 

Figur 2-4 Typskylt SUN2000-60KTL-M0 Figur 2-4 Typskylt SUN2000-60KTL-M0 

(1) Varumärke, produktnamn, och modellnummer (2) Viktiga tekniska specifikationer 

(3) Överensstämmelse symboler (4) Företagsnamn och produktionsplats 

Märkskylten siffra är endast referens. 

Märka namn Menande 

TÜV SÜD certifieringsmärke De SUN2000 uppfyller TÜV Süd 

certifiering. 



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 2 Översikt 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 11 

Märka namn Menande 

CE certifieringsmärke De SUN2000 uppfyller Conformité 

Européenne (CE) 

certifieringsstandarder. 

Australien RCM 

certifieringsmärke 

De SUN2000 uppfyller Australien 

RCM certifiering. 

Kina miljövänlig användning 

period (EFUP) 

Denna produkt är miljövänlig i minst 50 

år. 

Europeiska unionen (EU) avfall 

från elektriska och elektroniska 

produkter (WEEE) 

Denna produkt får inte kastas i 

hushållssoporna. 

2.4 Arbetsprinciper 

2.4.1 begreppsdiagram 

Den SUN2000 mottar insignaler från 12 PV strängar. Därefter ingångarna är grupperade i sex MPPT vägar inne i 

SUN2000 att spåra den maximala effektpunkten för PV strängar. Den likström omvandlas sedan till trefas AC-ström 

via en inverterarkrets. Överspänningsskydd stöds på både lik- och växelströmssidan.

Figur 2-5 visar den konceptuella diagram för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0. Bild 2-6Figur 2-5 visar den konceptuella diagram för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0. Bild 2-6Figur 2-5 visar den konceptuella diagram för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0. Bild 2-6

visar den konceptuella diagram för SUN2000-65KTL-M0. 
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Figur 2-5 Begreppsmässigt diagram för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0 Figur 2-5 Begreppsmässigt diagram för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0 

Bild 2-6 Begreppsmässigt diagram för SUN2000-65KTL-M0 Bild 2-6 Begreppsmässigt diagram för SUN2000-65KTL-M0 
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2.4.2 Bearbetning Lägen 

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

Figur 2-7 SUN2000 arbetslägen Figur 2-7 SUN2000 arbetslägen 

tabell 2-1 Arbetsläge Beskrivning tabell 2-1 Arbetsläge Beskrivning 

Arbetsläge Beskrivning 

Står fast vid Den SUN2000 i standbyläge när den yttre miljön inte uppfyller kraven för att starta 

SUN2000. I standby-läge:

•

Den SUN2000 genomför kontinuerligt självkontrollen 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. 

•

Den SUN2000 inträder Shutdown läge efter detektering av ett fel eller ett 

avstängningskommando, och går in i standby-läge efter detektering av att PV strängen 

uteffekten är inte lämplig för anslutning till elnätet och producera kraft. 

Stänga av 
•

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

eller avstängning kommando. 
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Arbetsläge Beskrivning 

•

I Shutdown-läge, går in i SUN2000 Standby-läge efter detektering av en 

startkommando eller att felet åtgärdats. 
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3 Lagring 3 Lagring 

Följande krav bör uppfyllas när SUN2000 behöver lagras före installation: 

•
Sätt SUN2000 i originalförpackningen. Håll torkmedel och försegla den med tejp.

•
Hålla korrekt lagring temperatur och fuktighet. 

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

•
Antalet staplade SUN2000s bör uppfylla kraven. 

•
Regelbunden inspektion krävs under lagringen. Byt ut förpackningsmaterial vid behov.

•
Efter långtidslagring, en kontroll och provning utförs av kvalificerade personer behövs innan 

SUN2000 tas i bruk. 
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4 Installation 4 Installation 

4.1 Kontroller Innan 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 din leverantör så snart som möjligt.

Figur 4-1 Positionen på inverteraren etikettmallen Figur 4-1 Positionen på inverteraren etikettmallen 

(1) Position för i etikettmallen 

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

typ Tool 

Installera 

ation 

verktyg 

Hammarborr Borr: Φ14 mm 

och Φ16 mm 

Hylsnyckel Momentnyckel Moment skruvmejsel 

(Phillips: M4; platt huvud: 

M4) 

Avbitartång kabelskalare Platt skruvmejsel Head: 

0,6 mm x 3,5 mm 

Gummiklubba 

Utility kniv kabelsax Pressverktyg Modell: 

UTXTC0005 eller 

H4TC0003; Tillverkare: 

Amphenol

RJ45 pressverktyg 

Borttagning nyckel 

Modell: H4TW0001; 

Tillverkare: Amphenol

Dammsugare Multimeter likspänning 

mätområde ≥ 1100 V DC 

Markör 
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typ Tool 

Måttband Digital eller vattenpass hydrauliska tänger Digital eller vattenpass hydrauliska tänger Krympslang 

Värmepistol Buntband 

N / A N / A 

PPE 

Säkerhetshandskar Skyddsglasögon Anti-damm respirator 
Säkerhetsskor 

UTXTC0005 används för att krimp metallkallformnings kontakter, medan H4TC0003 används för att crimp metall stämpling formnings 

kontakter. 

4,3 Bestämma Installationsposition 

4.3.1 Miljö Krav 

Grundläggande krav 

•
Den SUN2000 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. 
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•
Inte installera 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 brandsäkert. 

•
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 

•
Reservera tillräckligt med utrymme runt SUN2000 och bestämma en lämplig installation lutning för att 

säkerställa tillräckligt med utrymme för installation och värmeavledning. 

Figur 4-2 krav installationsutrymme Figur 4-2 krav installationsutrymme 

För att underlätta installation av SUN2000 på monteringsfästet, anslutningskablar till botten av SUN2000 och bibehålla 

SUN2000 i framtiden, rekommenderas att botten clearance vara i storleksordningen 600 mm till 730 mm. Om du har 

några frågor om spelen, konsultera lokala teknisk support ingenjörer.
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Figur 4-3 Installations lutningar Figur 4-3 Installations lutningar 

•
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 4-4 Horisontell installation mode (rekommenderas) Figur 4-4 Horisontell installation mode (rekommenderas) 
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Figur 4-5 Triangle mode installation (rekommenderas) Figur 4-5 Triangle mode installation (rekommenderas) 

figur 4-6 Stacked installationsläge (rekommenderas inte) figur 4-6 Stacked installationsläge (rekommenderas inte) 
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4,4 Installera monteringsfästet 

Installationsföreskrifter 

Figur 4-7 visar de SUN2000 monteringskonsolmått. Figur 4-7 visar de SUN2000 monteringskonsolmått. 

Figur 4-7 Monteringskonsolmått Figur 4-7 Monteringskonsolmått 

Den SUN2000 monteringsfäste har fyra grupper av gängade hål, varje grupp som innehåller fyra gängade hål. Markera alla 

hål i varje grupp baserat på plats krav och markera fyra hål totalt. Två runda hål är föredragna.

Innan du installerar fästet bort säkerheten Torxnyckel från fästet och spara den för senare användning. 

Figur 4-8 Ta bort en säkerhet Torxnyckel Figur 4-8 Ta bort en säkerhet Torxnyckel 

4.4.1 Support monterad installation 

Support monterad installation 

Steg 1 Bestämma positionerna för borrning av hål med hjälp av monteringskonsolen. Nivå positionerSteg 1 Bestämma positionerna för borrning av hål med hjälp av monteringskonsolen. Nivå positioner

monteringshål med hjälp av en bubbla eller digital nivå, och markera positioner med en markör. 
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Figur 4-9 Fastställande förborrningspositioner Figur 4-9 Fastställande förborrningspositioner 

Steg 2 Borra hål med en borrhammare. Steg 2 Borra hål med en borrhammare. 

Du uppmanas att tillämpa rostskyddsfärg på positionerna hål för skydd. 
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Figur 4-10 Borra ett hål Figur 4-10 Borra ett hål 

Steg 3 Rikta in monteringskonsolhålen med de borrade hålen, infoga bultanordningar (planbrickor, Steg 3 Rikta in monteringskonsolhålen med de borrade hålen, infoga bultanordningar (planbrickor, 

fjäderbrickor, och skruvar M12x40) i hålen genom monteringskonsolen och säkra dem med hjälp av de 

medföljande rostfria muttrar och platta brickor. 

M12x40 bultaggregaten är anordnade med SUN2000. Om bultlängden inte uppfyller installationskraven, förbereda M12 

bultanordningar själv och använda dem tillsammans med de medföljande M12 muttrar.
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Figur 4-11 Fastsättning av en monteringskonsol Figur 4-11 Fastsättning av en monteringskonsol 

- - - - Slutet 

4.4.2 Väggmonterad installation 

Väggmonterad installation 

Steg 1 Bestämma positionerna för borrning av hål med hjälp av monteringskonsolen. Nivå positionerSteg 1 Bestämma positionerna för borrning av hål med hjälp av monteringskonsolen. Nivå positioner

monteringshål med hjälp av en bubbla eller digital nivå, och markera positioner med en markör. 
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Figur 4-12 Fastställande förborrningspositioner Figur 4-12 Fastställande förborrningspositioner 

Steg 2 Borra hål med en borrhammare och installera expanderbultar. Steg 2 Borra hål med en borrhammare och installera expanderbultar. 

Du måste förbereda expanderbultar. M12x60 rostfritt stål expanderbultar rekommenderas.

figur 4-13 Borra ett hål och montera en expansionsbult figur 4-13 Borra ett hål och montera en expansionsbult 

Undvika att borra hål i verktyget rör och / eller kablar som är anslutna till baksidan av väggen. 
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• Att förhindra damm inandning eller kontakt med ögonen, slitageskyddsglasögon 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 hålen felaktigt placerade, borra en ny uppsättning av hål.

• Nivå huvudet av expansionshylsan med betongväggen efter avlägsnande av bulten, fjäderbrickan och 

platt bricka. Annars fästet inte säkert monteras på betongväggen.

Steg 3 Rikta fästet hålen med de borrade hålen, infoga expanderbultar i hålen Steg 3 Rikta fästet hålen med de borrade hålen, infoga expanderbultar i hålen 

genom monteringsfästet, och dra sedan åt expanderbultar. 

Figur 4-14 Fastsättning av en monteringskonsol Figur 4-14 Fastsättning av en monteringskonsol 

- - - - Slutet 

4,5 Installera SUN2000 

Installationsföreskrifter 

Innan du installerar SUN2000, ta ut den ur förpackningen fallet och flytta den till monteringsläget. 



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 4 Installation 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 28 

Figur 4-15 Att ta ut en SUN2000 Figur 4-15 Att ta ut en SUN2000 

För att förhindra enheten och personskador, hålla balansen när du flyttar SUN2000 eftersom det är tungt. 

• Flytta SUN2000 med hjälp av tre andra personer eller med hjälp av en lämplig transportverktyg. 

• Använd inte hamnar och plint längst ner för att stödja alla vikt SUN2000. 

• När du behöver tillfälligt placera SUN2000 på marken, använd skum, papper eller annat skyddsmaterial 

för att förhindra skador på dess hölje. 

Procedur 

Steg 1 Om du kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg Steg 1 Om du kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg Steg 1 Om du kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg Steg 1 Om du kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg Steg 1 Om du kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg 

5 . 5 . 

Steg 2 Om du inte kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg 2 Om du inte kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg 2 Om du inte kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då Steg 2 Om du inte kan montera SUN2000 på fästet direkt, gå till Steg 3 och då 

steg 6 . steg 6 . 

Steg 3 Lyft SUN2000 och vrid den upprätt. Steg 3 Lyft SUN2000 och vrid den upprätt. 

För att förhindra enheten och personskador, hålla balansen när höja SUN2000 eftersom det är tungt. 

steg 4 Kör en lyftsele genom lyft ögon SUN2000. steg 4 Kör en lyftsele genom lyft ögon SUN2000. 
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Vid lyft av SUN2000, hålla balansen för att förhindra SUN2000 påverkar med en vägg eller andra föremål. 

figur 4-16 Lyfta ett SUN2000 figur 4-16 Lyfta ett SUN2000 

Figuren är endast för referens. 

steg 5 Installera SUN2000 på monteringsfästet. steg 5 Installera SUN2000 på monteringsfästet. 
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figur 4-17 Montering av SUN2000 på en monteringskonsol figur 4-17 Montering av SUN2000 på en monteringskonsol 

steg 6 Dra åt de två stöldskydds skruvarna med en Torxnyckel säkerhet. steg 6 Dra åt de två stöldskydds skruvarna med en Torxnyckel säkerhet. 
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figur 4-18 Skärpning stöldskydds skruvar figur 4-18 Skärpning stöldskydds skruvar 

- - - - Slutet 
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5 elektriska anslutningar 5 elektriska anslutningar 

5.1 Försiktighetsåtgärder 

Innan du ansluter kablar se till att de två DC kopplar på SUN2000 är OFF. Annars kan den höga 

spänningen hos SUN2000 leda till elektriska stötar.

• Utrustningen skador orsakade av felaktig kabelanslutningar ligger utanför garanti omfattning. 

• Endast behörig elektriker kan utföra elektriska avslutningar. 

• Använd lämplig skyddsutrustning alls när avsluta kablar. 

• För att förhindra dålig kabelkontakt på grund av överbelastning som orsakas av sättningar i marken, rekommenderas att 

kabeln böjas och reserverade och ansluts sedan till den lämpliga porten. 

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 jordning).

5,2 Crimp OT Terminal 

Krav på OT Terminal 

•
Om en kopparkabel används, använd en koppar ledningar terminal. 

•
Om en koppar-pläterat aluminiumkabel används, använd en koppar ledningar terminal. 

•
Om en aluminiumlegering kabel används, använd en koppar till aluminiumadaptern terminal eller en aluminium 

ledningar terminal med en koppar till aluminiumadaptern bricka. 
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• Direkt anslutning av en aluminium ledningar terminal till AC plint kommer att orsaka elektrokemisk 

korrosion och försvaga kabelanslutning tillförlitlighet. 

• Koppar till aluminium adapter terminal eller en aluminium ledningar terminal med en koppar till aluminiumadaptern 

bricka måste uppfylla IEC61238-1. 

• Förväxla inte sidorna av koppar aluminium och koppar till aluminium adapter bricka. Se till att 

aluminiumsido av brickan kommer i kontakt med aluminiumkabelterminal, och kopparsidans kontakter AC 

plint.

Figur 5-1 Krav för OT terminalen Figur 5-1 Krav för OT terminalen 

Krimpning OT terminalen 
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• Var uppmärksam att inte skada kärntråden när strippa en kabel. 

• Kaviteten bildas efter ledaren crimp remsa av OT terminalen är krympt måste linda kärntrådarna helt. 

Kärntrådarna måste kontakta OT terminalen noga.

• Linda trådpressningsområde med krympslang eller PVC isoleringstejp. Följande figur 

användningar krympslang som ett exempel.

• Vid användning av värmepistol, som Protect enheter från brända. 

figur 5-2 Crimp OT Terminal figur 5-2 Crimp OT Terminal 

(1) Kabel (2) Kärntråd (3) Värmekrympslang 

(4) OT terminal (5) Hydrauliska tänger (6) Värmekanon 

5,3 Öppning underhållsluckan 

försiktighetsåtgärder 
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• Öppna aldrig värdpanelen i SUN2000. 

• Innan du öppnar underhållsluckan, se till att ingen av de anslutningar AC- och DC till SUN2000 är ansluten. 

• Öppna inte underhållsluckan i regniga eller snöiga dagar. Om oundviklig, vidta skyddsåtgärder för att 

förhindra regn eller snö kommer in i underhållsutrymmet.

• Lämna inte extra hårdvara i underhållsutrymmet. 

Procedur 

Steg 1 Delvis lossa de två skruvarna på underhållsluckan. Steg 1 Delvis lossa de två skruvarna på underhållsluckan. 

figur 5-3 lossa skruvarna figur 5-3 lossa skruvarna 

Om skruvarna på skåpsdörren går förlorade, få extra skruvar från montering påsen bunden till induktansen 

längst ner i skåpet. 
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Figur 5-4 Position för extra skruvar Figur 5-4 Position för extra skruvar 

Steg 2 Öppna underhållsluckan och hålla den öppen med stödskenan. Steg 2 Öppna underhållsluckan och hålla den öppen med stödskenan. 

Figur 5-5 Att hålla dörren öppen med en stöd bar Figur 5-5 Att hålla dörren öppen med en stöd bar 

Steg 3 Ta bort locket och hänga den på kroken på dörren. Steg 3 Ta bort locket och hänga den på kroken på dörren. 

Figur 5-6 Ta bort ett lock Figur 5-6 Ta bort ett lock 

- - - - Slutet 
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5.4 Installera AC uteffekt Cable 

försiktighetsåtgärder 

En tre-fas växelströmsswitch behov som ska konfigureras utanför växelströmssida SUN2000. För att 

säkerställa att SUN2000 säkert kan koppla från elnätet under onormala förhållanden, välja en lämplig 

överströmsskydd i enlighet med lokala kraftdistribution regler.

Modell Rekommenderade Strömsskydd 

Maskinspecifikationer 

SUN2000-50KTL-M0 125 A 

SUN2000-60KTL-M0 125 A 

SUN2000-65KTL-M0 125 A 

Anslut inte laster mellan SUN2000 och AC switch. 

Den SUN2000 är integrerad med en omfattande restström övervakningsenhet (RCMU) för att skilja felström 

från restström. Vid detektering att restströmmen överstiger tröskeln, den SUN2000 kopplar omedelbart från 

elnätet.

• Om en AC switch som kan detektera restström är installerad utanför SUN2000-50KTL-M0 bör den övriga 

strömvärdet för att utlösa brytaren vara större än 550 mA. 

• Om en AC switch som kan detektera restström är installerad utanför SUN2000-60KTL-M0 bör den övriga 

strömvärdet för att utlösa brytaren vara större än 660 mA. 

• Om en AC switch som kan detektera restström är installerad utanför SUN2000-65KTL-M0 bör den övriga 

strömvärdet för att utlösa brytaren vara större än 720 mA. 

Kopplings försiktighetsåtgärder 

Se till att SUN2000 PE-kabeln är ordentligt ansluten. Annars reparation av den inbyggda PID skulle påverkas.

•
Jordpunkten på inneslutningen föredras att ansluta till PE-kabel för SUN2000. 

•
Jordpunkten i underhållsutrymmet används huvudsakligen för anslutning till jordledningen ingår i 

multi-core växelströmskabel. 

•
Det finns två jordpunkter på höljet och du behöver bara någon av dem. 

•
Det rekommenderas att jordkabeln anslutas till en närliggande jordpunkt. För ett system med flera 

SUN2000s parallellkopplade, ansluter jordpunkterna för alla SUN2000s att säkerställa lika potential 

anslutningar till jordkablar.
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Kabel Specifikationer 

•
För SUN2000-50KTL / 60KTL-M0: 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på höljet i ett scenario utan nolledare, bör du använda 

ett tre-core (L1, L2 och L3) utomhus kabel. 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet i ett scenario med ingen neutral tråd, 

rekommenderas man att använda en fyra-kärna (L1, L2, L3 och PE) utomhuskabel. 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på inneslutningen i ett scenario med en neutral tråd, 

rekommenderas man att använda en fyra-kärna (L1, L2, L3, och N) utomhuskabel. 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet i ett scenario med en neutral tråd, 

rekommenderas man att använda en fem-kärna (L1, L2, L3, N och PE) utomhuskabel. 

•
För SUN2000-65KTL-M0: 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på höljet, bör du använda ett tre-core (L1, L2 och L3) 

utomhus kabel. 

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet, bör du använda en fyra-core (L1, 

L2, L3 och PE) utomhus kabel. 

•
Du måste förbereda OT-M10 terminaler som matchar kablarna. 

tabell 5-1 Strömkabel Specifikationer tabell 5-1 Strömkabel Specifikationer 

Kabel Specifikationer Koppar-ledarkabel Koppar-plätering aluminium 

kabel eller 

aluminiumlegering Cable 

Ledartvärsnittsarea (mm 2)Ledartvärsnittsarea (mm 2) Räckvidd 25-120 25-120 

Rekommender 

nded värde 

35 70 

tabell 5-2 Ground kabelspecifikationer tabell 5-2 Ground kabelspecifikationer 

Tvärsektionsarea S (mm 2) av kabelledaren AC Tvärsektionsarea S (mm 2) av kabelledaren AC Tvärsektionsarea S (mm 2) av kabelledaren AC Tvärsnittsarea S P ( mm 2) av kabelledaren PE Tvärsnittsarea S P ( mm 2) av kabelledaren PE Tvärsnittsarea S P ( mm 2) av kabelledaren PE Tvärsnittsarea S P ( mm 2) av kabelledaren PE Tvärsnittsarea S P ( mm 2) av kabelledaren PE 

16 <S ≤ 35 S P ≥ 16 S P ≥ 16 S P ≥ 16 

35 <S S P ≥ S / 2 S P ≥ S / 2 S P ≥ S / 2 

Värdena i tabellen är giltiga endast om PE-kabeln och växelströmskabel använder samma ledarmaterial. Om 

detta inte är så, är tvärsektionsarean hos PE kabelledare som skall bestämmas på ett sätt som ger en 

konduktans som motsvarar den som följer av tillämpningen av denna tabell.
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Installera PE Cable 

Steg 1 Crimp en OT terminal. Steg 1 Crimp en OT terminal. 

Steg 2 Säkra PE kabel med hjälp av jordskruven. Steg 2 Säkra PE kabel med hjälp av jordskruven. 

Figur 5-7 Anslutning av en PE-kabel Figur 5-7 Anslutning av en PE-kabel 

Steg 3 ( Valfritt) För att förbättra korrosionsbeständigheten hos en jordklämma, applicera silikagel eller färg Steg 3 ( Valfritt) För att förbättra korrosionsbeständigheten hos en jordklämma, applicera silikagel eller färg 

runt terminalen. 

- - - - Slutet 

Installera AC uteffekt Cable 

Steg 1 Ta låsningen locket från AC OUTPUT kabelgenomföring och sedan dra ut kontakten. Steg 1 Ta låsningen locket från AC OUTPUT kabelgenomföring och sedan dra ut kontakten. 

Steg 2 Dra kabeln genom kabelförskruvningen. Steg 2 Dra kabeln genom kabelförskruvningen. 
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1. Välj lämpliga gummibeslag baserade på ytterdiameter växelströmskabeln till 1. Välj lämpliga gummibeslag baserade på ytterdiameter växelströmskabeln till 

säkerställa korrekt tätning. 

2. För att undvika skador på gummi montering, inte vägen en kabel med en veckad OT terminal 2. För att undvika skador på gummi montering, inte vägen en kabel med en veckad OT terminal 

direkt genom gummibeslag. 

3. Justering av en kabel när tråden-lock tätningsmuttern dras åt kommer att förskjuta gummipassning, 3. Justering av en kabel när tråden-lock tätningsmuttern dras åt kommer att förskjuta gummipassning, 

vilket kommer att påverka Ingress Protection Rating av enheten. 

Figur 5-8 Routing en kabel Figur 5-8 Routing en kabel 

Steg 3 Ta bort en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från AC uteffekten Steg 3 Ta bort en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från AC uteffekten 

kabel med användning av en tråd stripper. 

Se till att jackan är i underhållsutrymmet. 

Figur 5-9 Treledarkabel (exklusive jordledningen och nolledare) Figur 5-9 Treledarkabel (exklusive jordledningen och nolledare) 

(A) Kärntråd (B) Isolering skikt (C) Jacket 
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figur 5-10 Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men exklusive nolledaren) figur 5-10 Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men exklusive nolledaren) 

figur 5-11 Fyra-ledarkabel (exklusive jordledningen men inklusive nolledaren) figur 5-11 Fyra-ledarkabel (exklusive jordledningen men inklusive nolledaren) 

figur 5-12 Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och nolledare) figur 5-12 Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och nolledare) 

steg 4 Crimp en OT terminal. steg 4 Crimp en OT terminal. 

steg 5 Landa växelströmsutgångskabeln i kopplingsblocket, och dra åt muttrarna med ett moment steg 5 Landa växelströmsutgångskabeln i kopplingsblocket, och dra åt muttrarna med ett moment 

skiftnyckel som har en förlängningsstång. 
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• 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 kopplingsplint, även börjar termiska händelser. Alla SUN2000 skadats på grund av en svag 

avslutning kommer att resultera i återkallande av produktgaranti.

• Vid anslutning av en PE-kabel, fast skruvarna med hjälp av en hylsnyckel med en förlängning nyckel längre än 

200 mm. 

• Tillräcklig slakhet bör tillhandahållas i PE-kabeln för att säkerställa att den sista kabeln bärande kraften är PE-kabeln 

när den utgående växelströmskabel bär dragkraft på grund av force majeure. 

figur 5-13 Anslutning av utgående strömkabel för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0 figur 5-13 Anslutning av utgående strömkabel för SUN2000-50KTL / 60KTL-M0 

(A) treledarkabel (exklusive jordledningen och 

nolledare) 

(B) Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men 

exklusive nolledaren) 

(C) Four-ledarkabel (inklusive den neutrala tråden 

men exklusive jordkabeln) 

(D) Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och 

nolledare) 
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Figur 5-14 Anslutning av utgående strömkabel för SUN2000-65KTL-M0 Figur 5-14 Anslutning av utgående strömkabel för SUN2000-65KTL-M0 

(A) treledarkabel (exklusive jordledningen) (B) Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen) 

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

steg 6 Dra åt kabelgenomföringen. steg 6 Dra åt kabelgenomföringen. 

steg 7 Klar skräp från underhållsavdelningen. steg 7 Klar skräp från underhållsavdelningen. 

Säkerställa att det inte finns några kabelrester, papperslappar, eller ledande damm i underhållsutrymmet. 

- - - - Slutet 

5.5 Ansluta DC inmatningsströmkablar 

försiktighetsåtgärder 
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• Före anslutning likströmsmatningskabeln, säkerställa att likspänningen är inom det säkra området (lägre än 60 

V DC) och att de två DC kopplar på SUN2000 är AV. Om du inte gör det kan det leda till elektriska stötar.

• När SUN2000 är grid-bundet, är det inte tillåtet att arbeta på DC krets, såsom ansluter eller kopplar en PV-sträng eller 

en PV-modul i en PV-sträng. Misslyckas att göra detta kan orsaka elektriska stötar eller Ijusbågsbildning (som kan 

vidare orsaka brand).

Se till att följande villkor är uppfyllda. Annars kommer SUN2000 skadas eller till och med bli en brandrisk.

• Den öppna kretsspänningen hos varje PV sträng är alltid lägre än eller lika med 1100 V likström. 

• De positiva och negativa terminalerna hos en PV-sträng är anslutna till motsvarande positiva och negativa 

DC-ingångsuttagen hos SUN2000. 

• Se till att PV-modulen utgången välisolerat till jord. 

• PV strängar som ansluter till samma MPPT kretsen bör innehålla samma antal identiska solcellsmoduler. 

• Under installationen av PV strängar och SUN2000 de positiva eller negativa terminaler PV strängar kan 

kortslutas till jord om strömkablar inte är korrekt installerade eller dragna. I detta fall kan en AC eller DC 

kortslutning inträffa och skada SUN2000. Den orsakade skador på utrustningen ligger utanför garanti 

omfattning.

Plint Beskrivning 

Den SUN2000 erbjuder 12 DC-ingångsanslutningar, bland vilka terminaler 1 till 6 som styrs av DC växla en och 

terminalerna 7 till 12 styrs av DC-brytare 2. 

figur 5-15 likströmsanslutningar figur 5-15 likströmsanslutningar 

Välj DC-ingångarna enligt följande regler: 
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1. Jämnt fördela DC inmatningsströmkablar på likspänningsingångar kontrolleras av två 1. Jämnt fördela DC inmatningsströmkablar på likspänningsingångar kontrolleras av två 

DC-omkopplare. 

2. Maximera antalet anslutna MPPT kretsar. 2. Maximera antalet anslutna MPPT kretsar. 

Kabel Specifikationer 

kabeltyp Dirigent tvärsnittsarea (mm 2)Dirigent tvärsnittsarea (mm 2) Kabel Yttre diameter 

(mm) 

Räckvidd Rekommenderat 

värde 

PV-kabel som uppfyller 1100 

V standard 

4,0-6,0 (12-10 

AWG) 

4,0 (12 AWG) 4,5-7,8 

Kablar med hög styvhet, såsom armerade kablar, rekommenderas inte, eftersom dålig kontakt kan orsakas av den 

böjning av kablarna. 

Procedur 

Steg 1 Bered positiva och negativa kontakter. Steg 1 Bered positiva och negativa kontakter. 

Använd Amphenol Helios H4 PV kontakter som medföljer SUN2000. Om terminalerna kommer bort eller skadas, 

köpa PV kontakter av samma modell. Enheten skadade orsakas av inkompatibla PV kontakter täcks inte av 

någon garanti eller serviceavtal.
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• Metallkontakterna som medföljer likströmskablarna är antingen kallformnings kontakter eller stansformnings 

kontakter. Välj pressverktyg som passar metallkontakttyper. Förväxla inte verktygen.

• Crimp metallkallformnings kontakter med hjälp pressverktyg UTXTC0005 (Amphenol, rekommenderas) eller 

H4TC0001 (Amphenol). 

• 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 skulle metallkontakterna skadas.

figur 5-16 Krimpverktyg figur 5-16 Krimpverktyg 

(1) Locator 

figur 5-17 Framställning positiva och negativa anslutningar (med användning av metallkallformnings kontakter) figur 5-17 Framställning positiva och negativa anslutningar (med användning av metallkallformnings kontakter) 

(1) Positiva metallkontakt (kallformning) (2) Negativ metallkontakt (kallformning) 

(3) Positiva kontakt (4) Negativ kontaktdon 
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figur 5-18 Framställning positiva och negativa anslutningar (med användning av metall stämpling formnings kontakter) figur 5-18 Framställning positiva och negativa anslutningar (med användning av metall stämpling formnings kontakter) 

(1) Positiva metallkontakt (stämpling formning) (2) Negativ metallkontakt (stämpling formning) 

(3) Positiva kontakt (4) Negativ kontaktdon 

Efter de positiva och negativa metallanslutningar snäpper på plats, dra DC ineffekten kablar tillbaka för att 

säkerställa att de är ordentligt anslutna. 

Steg 2 Använda en multimeter för att mäta likspänningen mellan den positiva och negativa av PV Steg 2 Använda en multimeter för att mäta likspänningen mellan den positiva och negativa av PV 

sträng och bekräfta strängen polaritet. 

Likspänningen mätområdet för multimetern måste vara minst 1100 V. 
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figur 5-19 mätning av spänning figur 5-19 mätning av spänning 

• Om spänningen är ett negativt värde, är PV sträng av omvänd polaritet. Rätt innan du ansluter den här 

strängen till SUN2000.

• Om spänningen är större än 1100 V, är alltför många solcellsmoduler konfigurerade att samma sträng. Ta bort några 

solcellsmoduler.

Steg 3 Dra ut den blå dammtät pluggar från ändarna av DC ingångar. Steg 3 Dra ut den blå dammtät pluggar från ändarna av DC ingångar. 

innan steg 4 , Se till att de två DC-omkopplare är AV. innan steg 4 , Se till att de två DC-omkopplare är AV. innan steg 4 , Se till att de två DC-omkopplare är AV. 

steg 4 Insatsen de positiva och negativa kontakterna till motsvarande positiva och negativa DC steg 4 Insatsen de positiva och negativa kontakterna till motsvarande positiva och negativa DC 

ingångarna av SUN2000 tills de snäpper på plats. 

Efter de positiva och negativa kopplingar snäpper på plats, är dragtest till DC matningskabel rekommenderas. 
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figur 5-20 Anslutning DC-ingång kraftkablar figur 5-20 Anslutning DC-ingång kraftkablar 

Om polariteten av DC matningskabeln reverseras och DC-brytare är ON, inte stänga av DC växla omedelbart 

eller dra positiva och negativa kontakter. Enheten kan skadas om du inte följer instruktionerna. Den orsakade 

skador på utrustningen ligger utanför garanti omfattning. Vänta tills solstrålningen avböjer och PV strängen 

strömmen minskar till under 0,5 A, och sedan stänga av två DC-växlar och ta bort de positiva och negativa 

anslutningarna. Korrigera strängen polaritet innan du ansluter strängen till SUN2000.

- - - - Slutet 

5,6 Installera kommunikationskabel 

5.6.1 Kommunikationsläge Beskrivning 

RS485 kommunikation 

Den SUN2000 kan ansluta till SmartLogger över RS485 eller till en dator via SmartLogger att genomföra 

kommunikationen. Du kan använda SUN2000 appen SmartLogger, inbäddad WebUI eller nätverkshantering 

(t.ex. NetEco) på datorn till fråge information om SUN2000, såsom energiutbyte, larm, och kör status.

•
figur 5-21 visar kommunikationsmoden för en enda SUN2000. figur 5-21 visar kommunikationsmoden för en enda SUN2000. 
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figur 5-21 Kommunikationsläge för en enda SUN2000 figur 5-21 Kommunikationsläge för en enda SUN2000 

•
figur 5-22 visar kommunikationsmoden för flera SUN2000s. Om flera SUN2000s används ansluta alla figur 5-22 visar kommunikationsmoden för flera SUN2000s. Om flera SUN2000s används ansluta alla 

SUN2000s i daisy chain läget över en RS485 kommunikationskabel.

figur 5-22 Kommunikationsläge för flera SUN2000s figur 5-22 Kommunikationsläge för flera SUN2000s 

• RS485 kommunikationsavståndet mellan SUN2000 vid slutet av daisy chain och SmartLogger kan inte 

överstiga 1000 meter. 

• Om flera SUN2000s behöver kommunicera med varandra och är ansluten till en dator via SmartLogger1000 

kan maximalt tre daisy kedjor konfigureras. 

• Om flera SUN2000s behöver kommunicera med varandra och är ansluten till en dator via SmartLogger2000 

kan maximalt sex daisy kedjor konfigureras. 

• Att säkerställa att systemet svarshastighet, rekommenderas att antalet enheter på varje daisy chain vara mindre än 30. 

MBUS Communication 

De MBUS kommunikations board belastningar kommunikationssignaler på kraftkablar för transmission. 

Den inbyggda MBUS-modulen i SUN2000 behöver inte vara ansluten med kablar. 

Välja en kommunikationsläge 

RS485 och MBus kommunikationssätt är ömsesidigt uteslutande. 
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•
Om MBUS kommunikationsläget väljs inte ansluta RS485 kommunikationskabel. Dessutom måste du 

ställa MBUS Communication till Gör det möjligtställa MBUS Communication till Gör det möjligtställa MBUS Communication till Gör det möjligtställa MBUS Communication till Gör det möjligt

på SUN2000 app. 

läget MBUS kommunikation är endast tillämplig på mellanspännings nätanslutning scenarier och 

icke-lågspänning offentliga galleranslutningsscenarier (industriell miljö). 

•
Om RS485 kommunikationsläge väljs, bör du set MBUS Communication till Inaktivera på Om RS485 kommunikationsläge väljs, bör du set MBUS Communication till Inaktivera på Om RS485 kommunikationsläge väljs, bör du set MBUS Communication till Inaktivera på Om RS485 kommunikationsläge väljs, bör du set MBUS Communication till Inaktivera på Om RS485 kommunikationsläge väljs, bör du set MBUS Communication till Inaktivera på 

SUN2000 app. 

MBUS Communication är satt till Gör det möjligt som standard. MBUS Communication är satt till Gör det möjligt som standard. MBUS Communication är satt till Gör det möjligt som standard. MBUS Communication är satt till Gör det möjligt som standard. 

5.6.2 Installera RS485 kommunikationskabel 

Välja en installationsläge 

En RS485 kommunikationskabel kan anslutas på två sätt: 

•
Plint anslutning 

Rekommenderas: Kommunikationskablar med en ledare tvärsnittsarea av 1 mm 2Rekommenderas: Kommunikationskablar med en ledare tvärsnittsarea av 1 mm 2

och en kabel ytterdiameter på 14-18 mm. 

•
RJ45 nätverksport anslutning 

Rekommenderas: CAT 5E utomhus skärmad nätverkskabeln med en yttre diameter mindre än 9 mm och inre 

resistans som inte är större än 1,5 ohm / 10 m, med en skärmad RJ45-kontakt. 

Välj bara en installationsläget i praktiken. Plint anslutning rekommenderas.

När lägga ut kommunikationskablar, separera dem från strömkablar för att undvika stark signal 

störningskällor. 

5.6.2.1 Kopplingsplint Anslutning 

Terminal Block Port Definitioner 

figur 5-23 visar en RS485 kopplingsplint. figur 5-23 visar en RS485 kopplingsplint. 
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figur 5-23 Terminalblocket figur 5-23 Terminalblocket 

tabell 5-3 Hamn definitioner av RS485 plint tabell 5-3 Hamn definitioner av RS485 plint 

Nej. Port Definition Beskrivning 

1 RS485A IN RS485A, differentialsignal + 

2 RS485A OUT RS485A, differentialsignal + 

3 RS485B IN RS485B, avvikelsen signal- 

4 RS485B OUT RS485B, avvikelsen signal- 

Anslutning av kablar till kopplingsplinten 

Steg 1 Ta bort en lämplig längd av manteln och kärntråden isoleringsskiktet från Steg 1 Ta bort en lämplig längd av manteln och kärntråden isoleringsskiktet från 

kommunikationskabel med användning av en tråd stripper. 

figur 5-24 Stripp en RS485 kommunikationskabel figur 5-24 Stripp en RS485 kommunikationskabel 

Steg 2 Dra kommunikationskabel genom kabelgenomföringen. Steg 2 Dra kommunikationskabel genom kabelgenomföringen. 
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figur 5-25 Routing en kabel figur 5-25 Routing en kabel 

Steg 3 Ta bort kabeln terminala basen från anslutningsplinten och anslut kommunikationerna Steg 3 Ta bort kabeln terminala basen från anslutningsplinten och anslut kommunikationerna 

kabeln till anslutningssockeln. 

figur 5-26 Anslutningskablar till en terminal bas figur 5-26 Anslutningskablar till en terminal bas 

(1) RS485A IN (2) RS485A OUT 

(3) RS485B IN (4) RS485B OUT 

steg 4 Landa kablarna i terminalblocket, och bindning skärmskiktet till jordpunkten. steg 4 Landa kablarna i terminalblocket, och bindning skärmskiktet till jordpunkten. 

När du ansluter skärmad kabel, press OT terminalen om det behövs. 
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figur 5-27 Anslutning kommunikationskablar figur 5-27 Anslutning kommunikationskablar 

steg 5 Bunta kommunikationskablar efter anslutning dem. steg 5 Bunta kommunikationskablar efter anslutning dem. 

Knyta kommunikationskablarna med kablarna på inre sidan av underhållsutrymmet. 

figur 5-28 Buntning kommunikationskablar figur 5-28 Buntning kommunikationskablar 

steg 6 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. steg 6 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 

- - - - Slutet 

5.6.2.2 Anslutning av kablar RJ45 nätverksport 

RJ45-kontakt Pin Definitioner 

figur 5-29 visar en RJ45-kontakt. figur 5-29 visar en RJ45-kontakt. 
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figur 5-29 RJ45-kontakt figur 5-29 RJ45-kontakt 

tabell 5-4 listar RJ45-kontakt stift definitioner. tabell 5-4 listar RJ45-kontakt stift definitioner. 

tabell 5-4 RJ45-kontakt stift definitioner tabell 5-4 RJ45-kontakt stift definitioner 

Stift Färg Fungera 

1 White-och-orange RS485A, differentialsignal + 

2 Orange RS485B, avvikelsen signal- 

3 White-and-grön N / A 

4 Blå RS485A, differentialsignal + 

5 Vit-och-blå RS485B, avvikelsen signal- 

6 Grön N / A 

7 White-and-brun N / A 

8 Brun N / A 

Anslutning av kablar RJ45 nätverksport 

Steg 1 Förbered en RJ45-kontakt. Steg 1 Förbered en RJ45-kontakt. 

figur 5-30 Framställning av en RJ45-kontakt figur 5-30 Framställning av en RJ45-kontakt 

(1) Vit-och-orange (2) Orange (3) Vit-och-grönt (4) Blå 
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(5) Vit-och-blå (6) Grön (7) Vit-och-brun (8) Brun 

Steg 2 Dra kommunikationskabel genom kabelgenomföringen. Steg 2 Dra kommunikationskabel genom kabelgenomföringen. 

figur 5-31 Routing en kabel figur 5-31 Routing en kabel 

Steg 3 För in RJ45-kontakt in i RJ45 nätverksport i SUN2000 underhåll Steg 3 För in RJ45-kontakt in i RJ45 nätverksport i SUN2000 underhåll 

avdelning. 

figur 5-32 Anslutning kommunikationskablar figur 5-32 Anslutning kommunikationskablar 

steg 4 Bunta kommunikationskablar efter anslutning dem. steg 4 Bunta kommunikationskablar efter anslutning dem. 

Knyta kommunikationskablarna med kablarna på inre sidan av underhållsutrymmet. 
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figur 5-33 Buntning kommunikationskablar figur 5-33 Buntning kommunikationskablar 

steg 5 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. steg 5 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 

- - - - Slutet 

5.6.3 (tillval) Installera Solar Tracker strömkabeln 

Solens tracker strömkabeln kan installeras på den enda SUN2000-65KTL-M0. 

försiktighetsåtgärder 

• En lastfrånskiljare-säkring eller säkring-lastfrånskiljare med en spänning på inte mindre än 500 

V, ström på 16 A, och skydd typ av gM måste installeras mellan SUN2000 och tracker styrenheten för 

skydd. 

• Kabeln mellan ledningar terminalen på strömkabeln och lastfrånskiljare-säkring eller 

säkring-lastfrånskiljare bör vara mindre än eller lika med 2,5 meter. 

Kabel Specifikationer 

Rekommenderas: dubbla lager trepolig utomhuskopparkabel med en ledare tvärsnittsarea av 10 mm 2.Rekommenderas: dubbla lager trepolig utomhuskopparkabel med en ledare tvärsnittsarea av 10 mm 2.

Placera inte brännbart material runt kabeln. 

Procedur 

Steg 1 Ta bort en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från spårningsströmkabel Steg 1 Ta bort en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från spårningsströmkabel 

hjälp av en tråd stripper. (Se till att jackan är i underhållsutrymmet.)



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 5 Elektriska anslutningar 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 58 

figur 5-34 Stripp en kabel figur 5-34 Stripp en kabel 

(A) Kärntråd (B) Isolering skikt (C) Jacket 

Steg 2 Avlägsna det avskärmande skyddet från plint. Steg 2 Avlägsna det avskärmande skyddet från plint. 

figur 5-35 Avlägsnande av en skärmande lock figur 5-35 Avlägsnande av en skärmande lock 

Steg 3 Dra kabeln genom kabelförskruvningen. Steg 3 Dra kabeln genom kabelförskruvningen. 

figur 5-36 Routing en kabel figur 5-36 Routing en kabel 
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steg 4 Anslut solar tracker strömkabeln. steg 4 Anslut solar tracker strömkabeln. 

figur 5-37 Anslutning av en sol tracker strömkabel figur 5-37 Anslutning av en sol tracker strömkabel 

steg 5 Installera avskärmningslocket på plint. steg 5 Installera avskärmningslocket på plint. 

figur 5-38 Installera ett avskärmande lock figur 5-38 Installera ett avskärmande lock 

steg 6 Bind sol tracker strömkabeln. steg 6 Bind sol tracker strömkabeln. 
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figur 5-39 Bindande en sol tracker strömkabel figur 5-39 Bindande en sol tracker strömkabel 

steg 7 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. steg 7 Dra åt trådlåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 

- - - - Slutet 

5,7 Stänga Underhåll Fack Dörr 

Procedur 

Steg 1 Installera AC kontaktskydd. Steg 1 Installera AC kontaktskydd. 

figur 5-40 Installera en cover figur 5-40 Installera en cover 

Steg 2 Hämta stödskenan. Steg 2 Hämta stödskenan. 

figur 5-41 Hämta en stödstång figur 5-41 Hämta en stödstång 
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Steg 3 Stäng underhållsluckan och dra åt de två skruvarna på dörren. Steg 3 Stäng underhållsluckan och dra åt de två skruvarna på dörren. 

figur 5-42 Skärpning skruvar figur 5-42 Skärpning skruvar 

- - - - Slutet 
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6 driftsättning 6 driftsättning 

6.1 Kontroller Innan Power-On 

1. Kontrollera att SUN2000 är korrekt och säkert installerad. 1. Kontrollera att SUN2000 är korrekt och säkert installerad. 

2. Kontrollera att DC switch och nedströms AC utgångsomkopplare är OFF. 2. Kontrollera att DC switch och nedströms AC utgångsomkopplare är OFF. 

3. Kontrollera att alla jordkablar är korrekt och säkert anslutna. 3. Kontrollera att alla jordkablar är korrekt och säkert anslutna. 

4. Kontrollera att alla AC utgångsströmkablar är korrekt och säkert anslutna, utan 4. Kontrollera att alla AC utgångsströmkablar är korrekt och säkert anslutna, utan 

öppna kretsar eller kortslutning. 

5. Kontrollera att alla DC-ingång strömkablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppen 5. Kontrollera att alla DC-ingång strömkablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppen 

kretsar eller kortslutning. 

6. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt och ordentligt ansluten. 6. Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt och ordentligt ansluten. 

7. Kontrollera att alla använda kabelgenomföringar i botten av inneslutningen tätas, och att 7. Kontrollera att alla använda kabelgenomföringar i botten av inneslutningen tätas, och att 

gänglåset tätningsmuttern dras åt. 

8. Kontrollera att AC terminal locket installeras. 8. Kontrollera att AC terminal locket installeras. 

9. Kontrollera att underhållsutrymmet interiören är rent och snyggt, utan utländsk 9. Kontrollera att underhållsutrymmet interiören är rent och snyggt, utan utländsk 

materia. 

10. Kontrollera att underhållsluckan är stängd och de yttre skruvarna 10. Kontrollera att underhållsluckan är stängd och de yttre skruvarna 

åtdragna. 

11. Kontrollera att oanvända DC ingångarna är förseglade. 11. Kontrollera att oanvända DC ingångarna är förseglade. 

12. Kontrollera att oanvända USB-porten är ansluten med vattentät cap. 12. Kontrollera att oanvända USB-porten är ansluten med vattentät cap. 

13. Kontrollera att oanvända kabelgenomföringar är inkopplade och trådlåset tätnings nötter är 13. Kontrollera att oanvända kabelgenomföringar är inkopplade och trådlåset tätnings nötter är 

åtdragna. 

6,2 Slå på SUN2000 

försiktighetsåtgärder 

Innan du sätter på AC växla mellan SUN2000 och kraftnätet, använder en multimeter för att kontrollera att 

växelspänningen ligger inom det angivna intervallet. 
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Procedur 

Steg 1 Slå på AC växla mellan SUN2000 och kraftnätet. Steg 1 Slå på AC växla mellan SUN2000 och kraftnätet. 

Om du utför Steg 2 innan Steg 1 Den SUN2000 rapporterar ett fel om onormal avstängning. Du kan starta Om du utför Steg 2 innan Steg 1 Den SUN2000 rapporterar ett fel om onormal avstängning. Du kan starta Om du utför Steg 2 innan Steg 1 Den SUN2000 rapporterar ett fel om onormal avstängning. Du kan starta Om du utför Steg 2 innan Steg 1 Den SUN2000 rapporterar ett fel om onormal avstängning. Du kan starta Om du utför Steg 2 innan Steg 1 Den SUN2000 rapporterar ett fel om onormal avstängning. Du kan starta 

SUN2000 förrän felet automatiskt åtgärdas.

Steg 2 Slå på DC-brytare vid botten av SUN2000. Steg 2 Slå på DC-brytare vid botten av SUN2000. 

Steg 3 Anslut en mobiltelefon som kör SUN2000 app till omriktaren med hjälp av en Bluetooth-modul, Steg 3 Anslut en mobiltelefon som kör SUN2000 app till omriktaren med hjälp av en Bluetooth-modul, 

en WLAN-modul eller en USB-datakabel. 

Figur 6-1 Anslutningsläge Figur 6-1 Anslutningsläge 

• Köpa en Bluetooth-modul eller en WLAN-modul medföljer omriktaren. En Bluetooth-modul eller en WLAN-modul köpt 

från någon annan källa får inte stödja kommunikationen mellan växelriktaren och SUN2000 app.

• Använd USB-kabeln som levereras med mobiltelefonen. Porttypen är USB 2,0.



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 6 Tagning 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 64 

figur 6-2 inloggningsskärmen figur 6-2 inloggningsskärmen 

figur 6-3 Välja en anslutningsläge figur 6-3 Välja en anslutningsläge 

steg 4 Tryck på användarnamnet område på SUN2000 app för att växla mellan Vanliga användare, Advanced steg 4 Tryck på användarnamnet område på SUN2000 app för att växla mellan Vanliga användare, Advanced steg 4 Tryck på användarnamnet område på SUN2000 app för att växla mellan Vanliga användare, Advanced 

Användare, och Speciell användare.Användare, och Speciell användare.Användare, och Speciell användare.
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figur 6-4 Byta användargränssnitt figur 6-4 Byta användargränssnitt 

• Inloggningslösenord är samma som för den SUN2000 ansluten till appen och används endast för SUN2000 att 

ansluta till app. 

• När WLAN-anslutningen används är den initiala namnet på WLAN-hotspot Adapter- WLAN-modul SN, och den initiala När WLAN-anslutningen används är den initiala namnet på WLAN-hotspot Adapter- WLAN-modul SN, och den initiala När WLAN-anslutningen används är den initiala namnet på WLAN-hotspot Adapter- WLAN-modul SN, och den initiala När WLAN-anslutningen används är den initiala namnet på WLAN-hotspot Adapter- WLAN-modul SN, och den initiala 

lösenordet är Ändra mig.lösenordet är Ändra mig.

• De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 00000a.De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 00000a.De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 00000a.De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 00000a.De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 00000a.De initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och speciell användare är alla 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 som orsakas till PV anläggningen.

• Vid inloggning, om fem på varandra följande ogiltiga lösenordsförsök görs (intervallet mellan två på varandra 

följande försök är mindre än 2 minuter), kommer kontot att låsas i 10 minuter. Lösenordet ska bestå av 6 tecken.

steg 5 Ange lösenordet och knacka Logga in.steg 5 Ange lösenordet och knacka Logga in.steg 5 Ange lösenordet och knacka Logga in.

steg 6 Efter lyckad inloggning, screena snabba inställningar eller huvudmenyn visas. steg 6 Efter lyckad inloggning, screena snabba inställningar eller huvudmenyn visas. 

• Om du loggar in på SUN2000 appen efter enheten ansluter till app för första gången eller fabriksinställningarna återställs, 

kommer skärmen Snabbinställningar visas, där du kan ställa in grundläggande parametrar. När inställningarna träder i kraft, 

kan du ange huvudmenyn och ändra parametrar på inställningar screen.If AC omkopplaren mellan växelriktaren och kan du ange huvudmenyn och ändra parametrar på inställningar screen.If AC omkopplaren mellan växelriktaren och kan du ange huvudmenyn och ändra parametrar på inställningar screen.If AC omkopplaren mellan växelriktaren och 

kraftnätet är påslagen men alla DC kopplar på växelriktaren inte är i läge ON, nätkodex visas inte på kraftnätet är påslagen men alla DC kopplar på växelriktaren inte är i läge ON, nätkodex visas inte på kraftnätet är påslagen men alla DC kopplar på växelriktaren inte är i läge ON, nätkodex visas inte på 

snabbinställningsskärmen. 

• Du uppmanas att logga in på Snabbinställningar skärmen som Avancerad användare för parameterinställningar. Du uppmanas att logga in på Snabbinställningar skärmen som Avancerad användare för parameterinställningar. Du uppmanas att logga in på Snabbinställningar skärmen som Avancerad användare för parameterinställningar. Du uppmanas att logga in på Snabbinställningar skärmen som Avancerad användare för parameterinställningar. Du uppmanas att logga in på Snabbinställningar skärmen som Avancerad användare för parameterinställningar. 

• Ställ in koden rätt rutnät baserad på ansökan regionen och scenario SUN2000. 
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Figur 6-5 Sammanfattning Settings (avancerad användare) Figur 6-5 Sammanfattning Settings (avancerad användare) 

• Ställ nätkodex som gäller för det land eller region där PV anläggningen är belägen och SUN2000 modell. 

• Ställ användarparametrar baserat på aktuellt datum och klockslag. 

• Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,Uppsättning Överföringshastighet, protokoll, och Adress baserat på plats krav. baudhastighet kan ställas in på 4800,

9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 9600, eller 19200. protokoll kan ställas in på MODBUS RTU, och Adress kan ställas in på vilket som helst värde i intervallet 1 till 247. 

• När flera SUN2000s kommunicerar med SmartLogger över RS485, måste RS485-adresser för alla SUN2000s på varje RS485 

vägen ligga inom adressområdet ligger vid SmartLogger och kan inte vara dubblett. Annars kommer kommunikationen 

misslyckas. Dessutom måste baudhastigheter för alla SUN2000s på varje RS485 vägen vara förenliga med SmartLogger 

överföringshastighet.
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Figur 6-6 Function menyskärmen Figur 6-6 Function menyskärmen 

- - - - Slutet 

6.3 Stänga av systemet 

försiktighetsåtgärder 

• Om två SUN2000s samma AC brytaren på växelströmssidan, avstängning de två SUN2000s. 

• Efter SUN2000 stängs av, resterande el och värme kan fortfarande orsaka elchocker och kroppsskador. 

Därför satte på personlig skyddsutrustning (PPE) och börja serva SUN2000 femton minuter efter 

avstängning.

Procedur 

Steg 1 Kör en avstängning kommando på SUN2000 appen SmartLogger eller NMS. Steg 1 Kör en avstängning kommando på SUN2000 appen SmartLogger eller NMS. 

För mer information, se SUN2000 App Bruksanvisning, SmartLogger1000 Bruksanvisning, SmartLogger2000 För mer information, se SUN2000 App Bruksanvisning, SmartLogger1000 Bruksanvisning, SmartLogger2000 För mer information, se SUN2000 App Bruksanvisning, SmartLogger1000 Bruksanvisning, SmartLogger2000 

Bruksanvisning, eller iManager NetEco 1000S bruksanvisning.Bruksanvisning, eller iManager NetEco 1000S bruksanvisning.Bruksanvisning, eller iManager NetEco 1000S bruksanvisning.

Steg 2 Stäng av AC växla mellan SUN2000 och kraftnätet. Steg 2 Stäng av AC växla mellan SUN2000 och kraftnätet. 

Steg 3 Stäng av både DC switchar. Steg 3 Stäng av både DC switchar. 

- - - - Slutet 
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7 Man-Machine Interactions 7 Man-Machine Interactions 

7.1 Verksamheten med ett USB-minne 

USB-minnen av SanDisk, Netac och Kingston rekommenderas. Andra märken kan vara oförenliga.

7.1.1 Exportera Konfigurationer 

Procedur 

Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen 

för att generera en startskript för export konfiguration (boot skriptfilen för kort). 

Steg 2 Importera boot skriptfilen till en PC. Steg 2 Importera boot skriptfilen till en PC. 

(Valfritt) Den boot skriptfilen kan öppnas som en .txt-fil, såsom visas i Figur 7-1 . (Valfritt) Den boot skriptfilen kan öppnas som en .txt-fil, såsom visas i Figur 7-1 . (Valfritt) Den boot skriptfilen kan öppnas som en .txt-fil, såsom visas i Figur 7-1 . 

Figur 7-1 Boot skriptfilen Figur 7-1 Boot skriptfilen 

Nej. Menande Anmärkningar 

1 Användarnamn 
•

Avancerade användare: engineer 
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Nej. Menande Anmärkningar 

•

Special användare: admin 

2 chiffer Chiffertexten varierar beroende på lösenord för SUN2000 app. 

3 Script giltighetstid -

4 Kommando Olika inställningar kommando kan producera olika kommandon. 

•

Konfiguration export kommando: export param.Konfiguration export kommando: export param.

•

Configuration import kommando: import param.Configuration import kommando: import param.

•

Data export kommando: export log.Data export kommando: export log.

•

Uppgradera kommando: uppgradera.Uppgradera kommando: uppgradera.

Steg 3 Importera boot skriptfilen till rotkatalogen på ett USB-minne. Steg 3 Importera boot skriptfilen till rotkatalogen på ett USB-minne. 

steg 4 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USBsteg 4 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USB

flash-enhet och utför alla kommandon som anges i startskriptfilen. Visa LED-indikator för att bestämma 

driftstatus.

Kontrollera att chiffer i bagageutrymmet skriptfilen matchar inloggningslösenord för SUN2000 app. Om de inte 

stämmer överens och du sätter in USB-flashminnet fem gånger i följd, kommer användarkontot låsas i 10 minuter.

tabell 7-1 LED-indikator beskrivning tabell 7-1 LED-indikator beskrivning 

LED-indikator Status Menande 

grön off Det finns ingen operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för 1s och 

sedan iväg till 1s) 

Det är en operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0.125s 

och sedan iväg till 0.125s) 

En operation med ett USB-minne 

har misslyckats. 

Fast grönt En operation med ett 

USB-minne är framgångsrik. 

steg 5 Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera de exporterade data. steg 5 Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera de exporterade data. 

När konfigurationen export är klar startskriptfilen och exporterade filen är i rotkatalogen på USB-minnet. 

- - - - Slutet 
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7.1.2 Importera Konfiguration 

förutsättningar 

En komplett konfigurationsfil har exporterats. 

Procedur 

Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen 

att generera en startskript för att importera konfiguration. 

Steg 2 Import boot script-fil för import konfiguration till en PC. Steg 2 Import boot script-fil för import konfiguration till en PC. 

Steg 3 Byt startskriptfilen för att exportera konfigurationen i rotkatalogen på USB-flash Steg 3 Byt startskriptfilen för att exportera konfigurationen i rotkatalogen på USB-flash 

köra med en för att importera konfiguration. 

Ersätt boot skriptfilen bara och hålla den exporterade filen. 

steg 4 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USBsteg 4 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USB

flash-enhet och utför alla kommandon som anges i startskriptfilen. Visa LED-indikator för att 

bestämma driftstatus.

Kontrollera att chiffer i bagageutrymmet skriptfilen matchar inloggningslösenord för SUN2000 app. Om de inte 

stämmer överens och du sätter in USB-flashminnet fem gånger i följd, kommer användarkontot låsas i 10 minuter.

tabell 7-2 LED-indikator beskrivning tabell 7-2 LED-indikator beskrivning 

LED-indikator Status Menande 

grön off Det finns ingen operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för 1s och 

sedan iväg till 1s) 

Det är en operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0.125s 

och sedan iväg till 0.125s) 

En operation med ett USB-minne 

har misslyckats. 

Fast grönt En operation med ett 

USB-minne är framgångsrik. 

- - - - Slutet 
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7.1.3 Exportera data 

Procedur 

Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen Steg 1 Välja Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar på SUN2000 appen 

att generera en boot-skript fil för export av data (boot skriptfilen för kort). 

Steg 2 Importera boot skriptfilen till en PC. Steg 2 Importera boot skriptfilen till en PC. 

Steg 3 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USBSteg 3 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USB

flash-enhet och utför alla kommandon som anges i startskriptfilen. Visa LED-indikator för att 

bestämma driftstatus.

Kontrollera att chiffer i bagageutrymmet skriptfilen matchar inloggningslösenord för SUN2000 app. Om de inte 

stämmer överens och du sätter in USB-flashminnet fem gånger i följd, kommer användarkontot låsas i 10 minuter.

tabell 7-3 LED-indikator beskrivning tabell 7-3 LED-indikator beskrivning 

LED-indikator Status Menande 

grön off Det finns ingen operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för 1s och 

sedan iväg till 1s) 

Det är en operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0.125s 

och sedan iväg till 0.125s) 

En operation med ett USB-minne 

har misslyckats. 

Fast grönt En operation med ett 

USB-minne är framgångsrik. 

steg 4 Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera de exporterade data. steg 4 Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera de exporterade data. 

När data exporteras, är startskriptfilen och exporterade datafilen sparas i rotkatalogen på USB-minnet. 

- - - - Slutet 

7.1.4 Uppgradering 

Procedur 

Steg 1 Skaffa programvaran uppgraderingspaket från den tekniska supportwebbplats. Steg 1 Skaffa programvaran uppgraderingspaket från den tekniska supportwebbplats. 

Steg 2 Packa uppgraderingspaketet. Steg 2 Packa uppgraderingspaketet. 
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• När inloggningslösenord för SUN2000 app är den initiala lösenord ( 00000a), Det finns inget behov av att utföra Steg 3 -När inloggningslösenord för SUN2000 app är den initiala lösenord ( 00000a), Det finns inget behov av att utföra Steg 3 -När inloggningslösenord för SUN2000 app är den initiala lösenord ( 00000a), Det finns inget behov av att utföra Steg 3 -När inloggningslösenord för SUN2000 app är den initiala lösenord ( 00000a), Det finns inget behov av att utföra Steg 3 -När inloggningslösenord för SUN2000 app är den initiala lösenord ( 00000a), Det finns inget behov av att utföra Steg 3 -

steg 5 . steg 5 . 

• När inloggningslösenord för SUN2000 appen är inte det ursprungliga lösenordet, utför Steg 3 - steg 7 . När inloggningslösenord för SUN2000 appen är inte det ursprungliga lösenordet, utför Steg 3 - steg 7 . När inloggningslösenord för SUN2000 appen är inte det ursprungliga lösenordet, utför Steg 3 - steg 7 . När inloggningslösenord för SUN2000 appen är inte det ursprungliga lösenordet, utför Steg 3 - steg 7 . När inloggningslösenord för SUN2000 appen är inte det ursprungliga lösenordet, utför Steg 3 - steg 7 . 

Steg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningarSteg 3 På SUN2000 app, väljer Uppsättning verktyg > Lokal maint script > Inverter kommandoinställningar

att generera en uppgradering boot skriptfil (boot skriptfil för kort). 

steg 4 Importera boot skriptfilen till en PC. steg 4 Importera boot skriptfilen till en PC. 

steg 5 Ersätt boot skriptfilen i uppgraderingspaket (sun_lmt_mgr_cmd.emap) med en steg 5 Ersätt boot skriptfilen i uppgraderingspaket (sun_lmt_mgr_cmd.emap) med en 

genereras av SUN2000 app. 

steg 6 Kopiera de extraherade filerna till rotkatalogen på USB-minnet. steg 6 Kopiera de extraherade filerna till rotkatalogen på USB-minnet. 

steg 7 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USBsteg 7 Anslut USB-minnet till USB-porten. Systemet identifierar automatiskt USB

flash-enhet och utför alla kommandon som anges i startskriptfilen. Visa LED-indikator för att bestämma 

driftstatus.

Kontrollera att chiffer i bagageutrymmet skriptfilen matchar inloggningslösenord för SUN2000 app. Om de inte 

stämmer överens och du sätter in USB-flashminnet fem gånger i följd, kommer användarkontot låsas i 10 minuter.

tabell 7-4 LED-indikator beskrivning tabell 7-4 LED-indikator beskrivning 

LED-indikator Status Menande 

grön off Det finns ingen operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med långa mellanrum (på för 1s och 

sedan iväg till 1s) 

Det är en operation med ett 

USB-minne. 

Blinkar grönt med korta mellanrum (på för 0.125s 

och sedan iväg till 0.125s) 

En operation med ett USB-minne 

har misslyckats. 

Fast grönt En operation med ett 

USB-minne är framgångsrik. 

Steg 8 ( Tillval) Systemet startar automatiskt när uppgraderingen är slutförd. alla LEDSteg 8 ( Tillval) Systemet startar automatiskt när uppgraderingen är slutförd. alla LED

indikatorer är avstängda under omstarten. Efter omstarten, är den föregående indikatorn blinkar grönt långsamt (på för 1s 

och sedan av för 1s) för en minut tills att bli stadigt på, vilket indikerar att uppgraderingen är framgångsrik.

Den SUN2000 kan även lokalt uppgraderas genom inverter uppgradering på SUN2000 app. För mer information, se SUN2000 Den SUN2000 kan även lokalt uppgraderas genom inverter uppgradering på SUN2000 app. För mer information, se SUN2000 Den SUN2000 kan även lokalt uppgraderas genom inverter uppgradering på SUN2000 app. För mer information, se SUN2000 Den SUN2000 kan även lokalt uppgraderas genom inverter uppgradering på SUN2000 app. För mer information, se SUN2000 

APP Bruksanvisning.

- - - - Slutet 
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7.2 Operationer med SUN2000 App 

• När du använder SUN2000 appen att ställa in parametrar för SUN2000, inställning objekt på vissa 

parameterinställningsskärmar visas inte om AC växla mellan SUN2000 och elnätet är påslagen men båda DC parameterinställningsskärmar visas inte om AC växla mellan SUN2000 och elnätet är påslagen men båda DC 

SWITCH på SUN2000 inte i SWITCH på SUN2000 inte i 

PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. PÅ placera. Växla båda DC SWITCH till PÅ positionera och sedan återställa relevanta parametrar igen. 

• Om du ändrar nätkodex kan vissa parametrar återställas till fabriksinställningarna. Efter nätkodex ändras 

kontrollera om tidigare inställda parametrar påverkas.

• De app skärm i detta kapitel är för SUN2000-60KTL-M0. Appen versionen är 2.2.00.010.

• Konfigurerbara parametrar varierar beroende på nätkodex. Själva skärmen råder.

• Parameternamn, värdekedjor, och standardvärden är föremål för förändring. Själva skärmen råder.

7.2.1 insatser kopplade till den avancerade bruks 

Om du loggar in på appen som Avancerad användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar och Om du loggar in på appen som Avancerad användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar och Om du loggar in på appen som Avancerad användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar och 

funktionsparametrar för SUN2000. 

7.2.1.1 Inställning Grid Parametrar 

Procedur 

Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. Steg 1 Kran Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar att få tillgång till de parametrar inställningsskärmen. 

Figur 7-2 Galler parametrar (avancerad användare) Figur 7-2 Galler parametrar (avancerad användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

Nej. Parameter Beskrivning Value Range 

1 nätkodex Ställ in denna parameter baserad på nätkodex i 

det land eller region där SUN2000 används och 

SUN2000 ansökan scenario. 

N / A 

2 Isolering Anger arbetsläge för 
•

Input grund och, 



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 7 Man-Machine Interactions 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 74 

Nej. Parameter Beskrivning Value Range 

SUN2000 enligt jordningsstatus vid 

likströmssidan och anslutningsstatus till nätet. 

utan TF 

•

Input grund och med TF 

7.2.1.2 Inställning Protect Parametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > Protect Parametrar För att komma åt inställningar. 

Figur 7-3 Protect parametrar (avancerad användare) Figur 7-3 Protect parametrar (avancerad användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

Nej. Parameter Beskrivning Enhet Standardvärde Value Range 

1 Isolationsresistans 

skydd 

För att säkerställa enhet säkerhet, 

detekterar SUN2000 

isolationsresistansen mellan 

ingångssidan och marken när det 

börjar en intern kontroll. Om det 

detekterade värdet är mindre än det 

förinställda värdet, inte SUN2000 

inte exportera ström till elnätet.

Mohm 0,050 [0,033, 1,500] 

7.2.1.3 Inställning Funktionsparametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. 
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figur 7-4 Särdragsparametrar (avancerad användare) figur 7-4 Särdragsparametrar (avancerad användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

1 MPPT 

multi-topp 

skanning 

När SUN2000 används i 

scenarier där PV strängar 

uppenbarligen skuggade, 

aktivera den här funktionen. 

Då SUN2000 utför MPPT 

scanning med jämna 

mellanrum för att lokalisera 

den maximala effekten.

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Skanningsintervallet 

sätts av 

MPPT 

flertoppavsökningsintervall.

2 MPPT 

flertoppavsökningsintervall 

Anger MPPT fler topp 

avsökningsintervallet. 

min 15 [5, 30] Denna parameter endast 

när den visas 

MPPT multi-topp 

skanning är satt till skanning är satt till 

Gör det möjligt.

3 RCD höjande RCD hänvisar till den 

restström av SUN2000 till 

marken. För att garantera 

enhet säkerhet och

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-
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Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

personlig säkerhet, bör RCD 

uppfylla standarden. Om en 

AC-strömställare med en 

restström 

detekteringsfunktion är 

installerad utanför SUN2000 

bör denna funktion vara 

aktiverad för att minska 

restströmmen alstras under 

SUN2000 körs, vilket 

därigenom förhindrar 

växelströmsomkopplare från 

misoperations.

4 Reaktiv 

effekt på 

natten 

I vissa specifika 

applikationsscenarier 

kräver ett kraftnät bolaget 

att SUN2000 kan utföra 

reaktiv effektkompensering 

på natten för att se till att 

effektfaktorn för det lokala 

elnätet uppfyller kraven. 

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Denna parameter är 

konfigurerbar endast när Isoleringkonfigurerbar endast när Isolering

är satt till Input grund och är satt till Input grund och 

med en transformator.

5 PID skydd 

på natten 

•

När PID skydd När PID skydd 

på natten är satt på natten är satt 

till 

Gör det möjligt, den Gör det möjligt, den 

SUN2000 stängs 

automatiskt om den 

upptäcker abnormitet i 

PID 

spänningskompensation 

under reaktiv 

effektkompense på 

natten. 

•

När PID skydd När PID skydd 

på natten är satt på natten är satt 

till 

Inaktivera, den SUN2000 Inaktivera, den SUN2000 

kommer att arbeta i 

grid-bundet läge om den 

upptäcker abnormitet i PID 

spänning 

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-
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Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

kompensation under den 

reaktiva 

effektkompensering på 

natten. 

6 Elkvalitet 

optimizatio n 

läge 

Om Elkvalitet optimering Om Elkvalitet optimering 

läge är satt till Gör det möjligt, de läge är satt till Gör det möjligt, de läge är satt till Gör det möjligt, de läge är satt till Gör det möjligt, de 

växelriktarutgångsströmövertoner 

kommer att optimeras. 

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-

7 PV-modulen 

typ 

Denna parameter används 

för att ställa in olika typer av 

solcellsmoduler och 

avstängningstiden för 

koncentration 

solcellsmoduler. Om 

koncentrationen 

solcellsmoduler är skuggade 

sjunker strömmen drastiskt till 

0 och SUN2000 stängs. 

Energiutbytet skulle påverkas 

eftersom det tar för lång tid 

för makten att återuppta och 

SUN2000 att starta. 

Parametern behöver inte 

ställas in för kristallint kisel 

och filmy solcellsmoduler.

- kristallint kisel 
•

kristallint kisel 

•

Filma 

•

CPV 1 

•

CPV 2 

•

Om PV-modulen typ är Om PV-modulen typ är Om PV-modulen typ är 

satt till 

kristallint kisel eller kristallint kisel eller 

Filma,

den SUN2000 känner 

automatiskt av kraften i 

solcellsmoduler när de 

skuggade och stänger 

om strömmen är för 

låg. 

•

När koncentrationen 

solcellsmoduler 

används: 

- Om PV-modul - Om PV-modul - Om PV-modul 

typ är satt till typ är satt till 

CPV 1, växelriktaren CPV 1, växelriktaren 

kan snabbt starta på 

60 minuter när 

ingångseffekten för 

solcellsmoduler 

sjunker drastiskt på 

grund av skuggning. 

- Om PV-modul - Om PV-modul - Om PV-modul 

typ är satt till typ är satt till 

CPV 2, växelriktaren CPV 2, växelriktaren 

kan snabbt starta 

på 10 minuter när 

ingångseffekten 

för PV 
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Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

moduler sjunker 

drastiskt på 

grund av 

skuggning. 

8 Kristallint kisel 

PV 

compensati 

på läget 

PID effekt kan resultera i 

effekt dämpningen av 

solcellsmoduler, som 

huvudsakligen orsakas av 

likspänningen mellan 

solcellsmoduler och marken. 

Möjliggör denna inställning 

sänker likspänningen mellan 

solcellsmoduler och marken 

genom att minska 

impedansen på 

ingångssidan till marken.

- disable 

utgång 

•

disable 

utgång 

•

PV- positiv 

offset 

•

PV + 

negativ 

offset 

Denna parameter visas 

endast om PV-modulen endast om PV-modulen 

typ är satt till Kristallint typ är satt till Kristallint typ är satt till Kristallint 

kisel.

9 Inbyggd 

PID 

driftläge 

Anger driftläge i SUN2000 

inbyggd PID. 

- Reparera 
•

Inaktivera 

•

Reparera 

Denna parameter visas 

endast för de modeller 

som stöd Inbyggd PID som stöd Inbyggd PID 

reparation.

10 PID natten 

off-grid 

reparation 

Anger om att möjliggöra 

PID natten off-grid 

reparation. 

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Denna parameter 

visas endast om 

Inbyggd PID driftläge är Inbyggd PID driftläge är 

satt till Reparera.satt till Reparera.

11 PID dagtid 

off-grid 

reparation 

Anger om att möjliggöra 

PID dagtid off-grid 

reparation. 

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Denna parameter 

visas endast om 

Inbyggd PID driftläge är Inbyggd PID driftläge är 

satt till Reparera.satt till Reparera.

12 Sträng 

anslutningsläge 

Anger anslutningsläge 

PV strängar. 

•

När PV strängar ansluta 

till separat växelriktare 

(fullt separat anslutning), 

finns det inget behov för 

att ställa in denna 

parameter. Växelriktaren 

kan automatiskt

- automatisk 

detektering 

•

automatisk 

detektering 

•

Alla PV 

strängar 

separerade 

•

Alla PV 

strängar 

anslutna 

-
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Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

detektera 

anslutningsläget av de 

PV strängar. 

•

När PV strängar 

ansluta till varandra 

parallellt utanför 

växelriktaren och 

sedan ansluta till 

omriktaren oberoende 

(fullt parallellkoppling), 

sätt denna parameter 

till 

Alla PV strängar 

anslutna.

13 Komm ation 

avbrotts 

avstängning 

Standarderna i vissa 

länder och regioner 

kräver att SUN2000 

måste stängas efter 

kommunikationen avbryts 

under en viss tid. 

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Om Kommunikation Om Kommunikation 

avbrotts avstängning

är satt till Gör det möjligt och är satt till Gör det möjligt och är satt till Gör det möjligt och 

SUN2000 

kommunikationen har 

avbrutits under en viss tid 

(som fastställts av Kommunikationsavbrott (som fastställts av Kommunikationsavbrott 

varaktighet), den varaktighet), den 

SUN2000 automatiskt 

stängas av. 

14 Komm ation 

återupptas 

start 

Om denna parameter är 

aktiverad startar SUN2000 

automatiskt efter 

kommunikations återhämtar. 

Om denna parameter är 

inaktiverad måste SUN2000 

startas manuellt efter 

kommunikations återhämtar.

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-

15 Komm ation 

avbrottstiden 

Anger hur länge för att 

bestämma 

kommunikationsavbrott, 

och används för 

automatisk avstängning för 

skydd i händelse av 

kommunikationsavbrott. 

min 30 [1, 120] -
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Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

16 Mjukstart 

tid 

Anger hur länge strömmen 

att successivt öka när 

SUN2000 startar. 

s 20 [20, 1800] -

17 Hibernate på 

natten 

De SUN2000 övervakar PV 

strängar på natten. Om Hibernate strängar på natten. Om Hibernate 

på natten är satt till Gör det på natten är satt till Gör det på natten är satt till Gör det 

möjligt,

övervakningen funktion 

SUN2000 kommer 

viloläge på natten, vilket 

minskar 

strömförbrukningen. 

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-

18 MBUS 

kommunika 

tion 

För SUN2000 modeller 

som stöder både RS485 

andMBUS kommunikation 

när RS485 kommunikation 

används, bör du set MBUS används, bör du set MBUS 

kommunikation till kommunikation till 

Inaktivera att minska Inaktivera att minska 

strömförbrukningen. 

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

-

19 uppgradering 

fördröjning 

uppgradering fördröjning används uppgradering fördröjning används 

huvudsakligen i uppgraderings 

scenarier där PV 

strömförsörjning är 

frånkopplad på natten på grund av 

att inget solljus eller instabil vid 

gryning eller skymning på grund 

av dålig solljus. 

- Gör det möjligt 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Efter SUN2000 

uppgradering startar om 

uppgradering fördröjning är uppgradering fördröjning är 

satt till Gör det möjligt, uppgraderingspaketet satt till Gör det möjligt, uppgraderingspaketet satt till Gör det möjligt, uppgraderingspaketet 

laddas först. Efter PV 

strömförsörjnings återhämtar 

sig och villkoren aktiverings 

uppfylls, aktiverar SUN2000 

automatiskt uppgraderingen.

20 String 

monitor 

De SUN2000 övervakar PV 

strängar i realtid. Om någon 

PV sträng är onormal 

(såsom PV strängen är 

skuggad eller energiutbytet 

minskar), genererar 

SUN2000

- Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

Om PV strängar lätt 

skuggade, bör du set 

String monitor till String monitor till 

Inaktivera för att förhindra Inaktivera för att förhindra 

falsklarm. 



SUN2000- (50KTL, 60KTL, 65KTL) -M0 

Bruksanvisning 7 Man-Machine Interactions 

Fråga 04 (2019/06/30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 81 

Nej. parameter Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

ett larm för att påminna 

underhållspersonal för att 

hålla PV strängen i tid. 

21 String 

detekteringsreferens 

asymmetrisk 

koefficient 

Anger tröskeln för PV 

sträng undantag 

bestämma. De falsklarm 

orsakade av fast skugga 

skuggning kan styras 

genom att ändra denna 

parameter.

- 20 [5, 100] 

Denna parameter 

visas när 

String monitor är satt till Gör String monitor är satt till Gör String monitor är satt till Gör 

det möjligt.

22 String 

detekteringsstartkraft 

procentandel 

Anger tröskelvärdet för 

utgångs PV sträng 

undantag detektering. De 

falsklarm orsakade av fast 

skugga skuggning kan 

styras genom att ändra 

denna parameter.

% 20 [1, 100] 

23 varaktighet 

för 

determinin g 

korttids 

rutnät 

disconnecti på 

Standarderna i vissa länder 

och regioner kräver att 

SUN2000 inte koppla bort 

från elnätet om elnätet 

upplever en kort tid 

misslyckande. Den 

SUN2000 uteffekten skall 

återvinnas omedelbart efter 

att felet åtgärdats.

Fröken 3000 [500, 20 tusen] -

7.2.2 insatser kopplade till den särskilda Användar 

Om du loggar in på appen som Speciell användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar, har Om du loggar in på appen som Speciell användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar, har Om du loggar in på appen som Speciell användare, Du kan ställa in rutnäts parametrar, skyddsparametrar, har 

parametrar och effektjusteringsparametrar för SUN2000. 

7.2.2.1 Inställning Grid Parametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > galler Parametrar För att komma åt inställningar. 
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Figur 7-5 Grid parametrar (speciell användare) Figur 7-5 Grid parametrar (speciell användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

Vn representerar den märkspänning och Fn betecknar märkfrekvensen. 

Nej. Parameter Beskrivning Enhet Värde Range Anmärkningar 

1 nätkodex Ställ in denna parameter baserad på 

nätkodex i det land eller region där 

SUN2000 används och SUN2000 

ansökan scenario. 

N / A N / A N / A 

2 utmatningsläge Indikerar huruvida SUN2000 utsignalen 

har en neutral tråd. 

N / A 
•

Tre-fas, tre-tråd 

•

Trefas, fyrtråds 

Med stöd av 

SUN2000-50KTL

- M0 och 

SUN2000-60KTL

- endast M0. 

3 PQ-läge Om denna parameter är satt till PQ-läge 1, den Om denna parameter är satt till PQ-läge 1, den Om denna parameter är satt till PQ-läge 1, den 

maximala aktiva effekten är lika med den 

maximala skenbara effekten. Om den är 

inställd på PQ-läge 2, den maximala aktiva inställd på PQ-läge 2, den maximala aktiva inställd på PQ-läge 2, den maximala aktiva 

effekten är lika märk aktiv effekt. 

N / A 
•

PQ-läge 1 

•

PQ-läge 2 

4 Auto start på 

grid 

Anger om att tillåta SUN2000 att 

automatiskt starta 

N / A 
•

Inaktivera N / A 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Värde Range Anmärkningar 

återhämtning efter det kraftnät återhämtar. 
•

Gör det möjligt 

5 Galler anslutning 

varaktighet efter 

elnätet 

återhämtning 

Anger väntetiden för SUN2000 starta 

efter elnätet återhämtar. 

s [0, 900] N / A 

6 Rutnät 

återanslutningsspänning 

övre gränsen 

Standarderna i vissa länder och regioner 

kräver att SUN2000 inte får exportera 

ström till elnätet igen när nätspänningen 

överstiger värdet av Galleråteranslutning överstiger värdet av Galleråteranslutning 

spänning övre gränsen efter SUN2000 spänning övre gränsen efter SUN2000 

stängs på grund av ett fel. 

V [1 x Vn, 1,36 x Vn] N / A 

7 Rutnät 

återanslutningsspänning 

lägre gräns 

Standarderna i vissa länder och regioner 

kräver att SUN2000 inte får exportera 

ström till elnätet igen när nätspänningen 

understiger värdet av Galleråteranslutning understiger värdet av Galleråteranslutning 

spänning lägre gräns efter SUN2000 spänning lägre gräns efter SUN2000 

stängs på grund av ett fel. 

V [0,45 x Vn, 0,95 x Vn] N / A 

8 Rutnät 

återanslutning 

frekvens övre 

gränsen 

Standarderna i vissa länder och regioner 

kräver att SUN2000 inte får exportera 

ström till elnätet igen när frekvensen grid 

överstiger värdet av Galleråteranslutning överstiger värdet av Galleråteranslutning 

frekvens övre gränsen efter SUN2000 frekvens övre gränsen efter SUN2000 

stängs på grund av ett fel. 

hz [1 x Fn, 1,12 x Fn] N / A 

9 Rutnät 

återanslutning 

frekvens lägre 

gräns 

Standarderna i vissa länder och regioner 

kräver att SUN2000 inte får exportera 

ström till elnätet igen när frekvensen 

nätet är lägre än värdet på Grid nätet är lägre än värdet på Grid 

återanslutning frekvens lägre gräns efter återanslutning frekvens lägre gräns efter 

SUN2000 stängs på grund av ett fel. 

hz [0,85 x Fn, 1 x Fn] N / A 

10 Reaktiv 

effektkompensering 

(cos-P) 

triggerspänning 

Specificerar spänningströskeln för att 

utlösa reaktiv effektkompensering 

baserad på den cos-P-kurvan. 

% [100, 110] N / A 

11 Reaktiv Anger tröskelspänningen % [90, 100] N / A 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Värde Range Anmärkningar 

effektkompensations 

(cos-P) utgång 

spänning 

för spännande reaktiv 

effektkompensering baserad på den 

cos-P-kurvan. 

7.2.2.2 Inställning Skydd Parametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > skydd Parametrar För att komma åt inställningar. 

Figur 7-6 Skydd parametrar (speciell användare) Figur 7-6 Skydd parametrar (speciell användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

Vn representerar den märkspänning och Fn betecknar märkfrekvensen. 

Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range 

1 Obalansskydd 

spänning 

Anger SUN2000 skyddströskel vid 

obalanserad elnätet spänning. 

% [0,0, 50,0] 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range 

2 Fasvinkeln offset 

skydd 

Normerna i vissa länder och regioner 

kräver att SUN2000 behöver skyddas 

när den trefasiga vinkelförskjutningen av 

elnätet överskrider ett visst värde. 

N / A 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

3 10 minuters OV skydd Anger 10 minuter 

tröskelspänningsskydd. 

V [1 x Vn, 1,4 x Vn] 

4 10 minuters OV skyddstid Anger 10 minuter överspänningsskydd 

varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

5 Nivå-1 OV skydd Anger nivån-1 spänningströskelskydd. V [1 x Vn, 1,4 x Vn] 

6 Nivå-1 OV skyddstiden Anger nivån-1 överspänningsskydd 

varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

7 Nivå-2 OV skydd Anger nivå 2 spänningströskelskydd. V [1 x Vn, 1,4 x Vn] 

8 Nivå-2 OV skyddstiden Anger nivå 2 överspänningsskydd 

varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

9 Nivå-1 UV-skydd Anger nivån-1 spänningströskelskydd. V [0,15 x Vn, 1 x Vn] 

10 Nivå-1 UV-skydd tid Anger nivån-1 spänningsskydd 

varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

11 Nivå-2 UV-skydd Anger nivå 2 spänningströskelskydd. V [0,15 x Vn, 1 x Vn] 

12 Nivå-2 UV-skydd tid Anger nivån-2 underspänningsskydd 

varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

13 Nivå-1 skydd Anger nivån-1 

överfrekvensskydd tröskeln. 

hz [1 x Fn, 1,15 x Fn] 

14 Nivå-1 skyddstiden Anger nivå 1 

överfrekvensskydd varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

15 Nivå-2 skydd Anger nivå 2 

överfrekvensskydd tröskeln. 

hz [1 x Fn, 1,15 x Fn] 

16 Nivå-2 skyddstiden Anger nivå 2 

överfrekvensskydd varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

17 Nivå-1 UF skydd Anger nivå 1 

underfrekvensskydd tröskeln. 

hz [0,85 x Fn, 1 x Fn] 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range 

18 Nivå-1 UF skyddstiden Anger nivå 1 

under- skydd varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

19 Nivå-2 UF skydd Anger nivå 2 

underfrekvensskydd tröskeln. 

hz [0,85 x Fn, 1 x Fn] 

20 Nivå-2 UF skyddstiden Anger nivå 2 

under- skydd varaktighet. 

Fröken [50, 7.200.000] 

7.2.2.3 Inställning Funktionsparametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > särdrags Parametrar För att komma åt inställningar. 

figur 7-7 Feature parametrar (speciell användare) figur 7-7 Feature parametrar (speciell användare) 

- - - - Slutet 
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parameter List 

Nej. Paramete r Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

1 LVRT När elnätet spänningen är 

onormalt låg under en kort 

tid, SUN2000 kan inte 

koppla från elnätet 

omedelbart och måste 

arbeta under en längre tid. 

Detta kallas LVRT.

N / A Enable 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

2 LVRT 

tröskelvärde 

Anger tröskeln för att utlösa 

LVRT. Tröskel inställningar 

bör uppfylla det lokala nätet 

standard.

V 0,8 x Vn [0,5 x Vn, 0,92 x 

Vn] 

Vn representerar 

märkspänningen. 

3 LVRT 

undervolta ge 

skyddsskärm 

Anger om att skydda 

spänningsskyddsfunktionen 

under LVRT. 

N / A Enable 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

4 LVRT reaktiv 

effekt 

compensati 

på 

effektfaktor 

Under LVRT behöver 

SUN2000 att generera 

reaktiv effekt för att stödja 

elnätet. Denna parameter 

används för att ställa den 

reaktiva effekt som 

genereras av SUN2000.

N / A 2 [0, 3] Till exempel, om du 

ställer in LVRT reaktiv ställer in LVRT reaktiv 

effektkompensering 

effektfaktor till 2,effektfaktor till 2,effektfaktor till 2,

den reaktiva ström som 

genereras av den 

SUN2000 är 20% av 

märkströmmen när 

AC-spänningen sjunker 

med 10% under LVRT. 

5 HVRT När elnätet spänningen är 

onormalt hög under en kort 

tid, kan SUN2000 inte 

koppla från elnätet 

omedelbart och måste 

arbeta under en längre tid. 

Detta kallas högspännings 

ride-through (HVRT).

N / A Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

6 aktiv ö- Anger om att möjliggöra 

ett aktivt skydd ö- 

N / A Enable 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 
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Nej. Paramete r Beskrivning enhet Standard 

Värde 

Value Range Anmärkningar 

fungera. 

7 Spänningsökning 

suppressio n 

Normerna i vissa länder och 

regioner kräver att 

SUN2000 bör förhindra 

gallerspänningen från att 

stiga genom att leverera 

reaktiv effekt och minska 

aktiv effekt när 

utspänningen överskrider ett 

visst värde. 

N / A Inaktivera 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

8 Spänningsökning 

suppressio n 

reaktiv 

justeringspunkt 

Normerna i vissa länder och 

regioner kräver att 

SUN2000 måste generera 

en viss mängd reaktiv effekt 

när utspänningen 

överskrider ett visst värde. 

% 110 [100, 115] 
•

Denna parameter 

visas när Spänningsökning visas när Spänningsökning 

suppression är satt till Gör suppression är satt till Gör suppression är satt till Gör 

det möjligt.

•

Värdet av 

Spänningsökning 

suppression aktivt 

nedklassning punkt måste nedklassning punkt måste 

vara större än den hos Spänningsökning vara större än den hos Spänningsökning 

undertryckande 

reaktiv 

justeringspunkt.

9 Spänningsökning 

suppressio n 

aktiva 

reduceringspunkten 

Normerna i vissa länder och 

regioner kräver att den 

aktiva effekten hos 

SUN2000 vara nedställd 

enligt en viss lutning när 

utspänningen överskrider ett 

visst värde. 

% 112,5 [100, 115] 

10 Mjukstart tid 

efter grid fel 

Anger tiden för befogenhet 

att gradvis öka när 

SUN2000 startar om efter 

elnätet återhämtar. 

s 600 [20, 800] N / A 

7.2.2.4 Inställningsströmjusteringsparametrar 

Procedur 

Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. Steg 1 Välja Funktionsmenyn > Inställningar > effektreglering För att komma åt inställningar. 
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Figur 7-8 Effektreglering parametrar (speciell användare) Figur 7-8 Effektreglering parametrar (speciell användare) 

- - - - Slutet 

parameter List 

tabell 7-5 Parameterbeskrivning tabell 7-5 Parameterbeskrivning 

Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range Anmärkningar 

1 Remote 

power 

schema 

Om denna parameter är satt till 

Gör det möjligt, den SUN2000 Gör det möjligt, den SUN2000 

svarar på fjärrkraft 

schemaläggning instruktion. Om 

denna parameter är satt till

Inaktivera, den SUN2000 Inaktivera, den SUN2000 

svarar inte på fjärrkraft 

schemaläggning instruktion. 

N / A 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

2 Schema instruktion 

gäller varaktighet 

Anger hur länge inom vilken 

schemaläggning instruktionen 

är giltig. 

s [0, 86400] Om värdet är mindre än 60 

sekunder, är 

schemaläggning instruktion 

gäller permanent. 

3 Maximal aktiv 

effekt 

Anger utgångs övre gränsen för 

den maximala aktiva effekten att 

anpassa sig till olika marknads 

kW [0,1, Pmax_limit] Pmax_limit är den övre Pmax_limit är den övre 

gränsen för den maximala 

aktiva effekten. 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range Anmärkningar 

krav. 

4 Avstängning vid 

0% effektgräns 

Om denna parameter är satt till 

Gör det möjligt, de SUN2000 stängs Gör det möjligt, de SUN2000 stängs 

efter att ha fått effektgränsen 

kommandot 0%. Om denna 

parameter är satt till

Inaktivera, den SUN2000 inte Inaktivera, den SUN2000 inte 

stängs efter att ha fått 

effektgränsen kommandot 

0%. 

N / A 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

5 Aktiv effekt 

förändring lutning 

Justerar förändringen hastighet 

SUN2000 aktiv effekt. 

% / S [0,1, 1000] Ställ den aktiva effekten 

baserad på den procentandel 

av den nominella skenbar 

effekt. 

6 Fast aktiv effekt 

reducerats 

Justerar aktiva uteffekt 

SUN2000 till ett fast värde. 

kW [0, Pmax_limit] Pmax_limit är den övre Pmax_limit är den övre 

gränsen för den maximala 

aktiva effekten. 

7 Aktiv effekt 

procentuella 

nedklassning 

Justerar aktiva uteffekt 

SUN2000 till en procentsats. 

% [0, 100] Om denna parameter är 

satt till 100, den SUN2000 satt till 100, den SUN2000 satt till 100, den SUN2000 

levererar effekt baserad 

på den maximala 

uteffekten. 

8 Effektfaktor Justerar SUN2000 

effektfaktor. 

N / A (-1,000, 

- 0,800] U [0,800, 

1,000] 

N / A 

9 Reaktiv 

effektkompensering 

(Q / S) 

Justerar SUN2000 utgångs 

reaktiv effekt. 

N / A (-1, 1] 

N / A 

10 Reaktiv 

effektkompensering 

på natten (Q / S) 

Om Reaktiv effekt på natten är satt Om Reaktiv effekt på natten är satt Om Reaktiv effekt på natten är satt 

till Gör det möjligt,till Gör det möjligt,

ingen PV ingång existerar, och ingen 

fjärrkontroll schemaläggning 

instruktion avges, de SUN2000 svarar 

på detta kommando. 

N / A (-1, 1] 

N / A 

11 Triggerfrekvens 

över frekvens 

nedklassning 

Normerna i vissa länder och 

regioner kräver att den 

utgående aktiva effekten hos 

SUN2000 nedstämplas när 

frekvensgallret överskrider ett 

visst värde. 

hz 
•

När utfrekvensen är 

50 Hz, är värdet 

intervallet 

45,00-55,00 Hz. 

•

När utfrekvensen är 

60 Hz, det värde 

Fn representerar 

märkfrekvensen. 
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Nej. Parameter Beskrivning Enhet Value Range Anmärkningar 

intervallet är 

55,00-65,00 Hz. 

12 Sluta 

frekvens på över 

frekvens 

nedklassning 

Anger tröskelfrekvens för 

spännande överfrekvens 

nedklassning. 

hz 
•

När utfrekvensen är 

50 Hz, är värdet 

intervallet 

45,00-55,00 Hz. 

•

När utfrekvensen är 

60 Hz, är värdet 

intervallet 

55,00-65,00 Hz. 

13 Återvinning 

gradient av över 

frekvens 

nedklassning 

Anger kraftåtervinnings 

lutning för överfrekvens 

reducerades. 

% / Min [5, 20] N / A 

14 Overfrequenc y 

nedklassning 

Om denna parameter är aktiverad 

kommer den aktiva effekten hos 

växelriktaren vara nedställd enligt 

en viss lutning då frekvensen galler 

överstiger det värde som utlösare 

överfrekvens reducerades. 

N / A 
•

Inaktivera 

•

Gör det möjligt 

N / A 

15 Gränsfrekvens av 

overfrequenc y 

nedklassning 

Anger tröskelfrekvensen för 

att skära av överfrekvens 

nedklassning. 

hz [55,00, 65,00] N / A 

16 Cutoff makt 

overfrequenc y 

nedklassning 

Anger tröskeleffekten för att 

skära av överfrekvens 

reducerades. 

% [5, 20] N / A 
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8 Underhåll 8 Underhåll 

8,1 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 och upprätthålla kabelanslutningarna och jord tillförlitlighet, stänga av systemet 

(se 6.3 Stänga av systemet för detaljer) och se till att de två DC kopplar på SUN2000 är OFF. (se 6.3 Stänga av systemet för detaljer) och se till att de två DC kopplar på SUN2000 är OFF. (se 6.3 Stänga av systemet för detaljer) och se till att de två DC kopplar på SUN2000 är OFF. 

• Om du behöver öppna underhållsluckan på regniga eller snöiga dagar, vidta skyddsåtgärder för att förhindra 

regn och snö kommer in i underhållsutrymmet. Om det är omöjligt att vidta skyddsåtgärder, inte öppna 

underhållsluckan på regniga eller snöiga dagar.

tabell 8-1 checklista för underhåll tabell 8-1 checklista för underhåll 

Artikel Kontrollera metod underhåll 

Frekvens 

System renhet Kontrollera med jämna mellanrum att kylflänsar är fria 

från hinder eller damm. 

En gång var sex till tolv 

månader 

System som kör 

status 

•

Kontrollera att SUN2000 inte är skadad 

eller deformerad. 

•

Kontrollera att den löpande ljudet av SUN2000 

är normalt. 

•

När SUN2000 körs kontrollera att alla 

SUN2000 parametrar är korrekt inställda. 

En gång per halvår 

elektriska 

anslutningar 

•

Kontrollera att kablarna är ordentligt 

anslutna. 

•

Kontrollera att kablarna är intakta, i 

synnerhet de delar som berör den 

metalliska ytan är inte repas. 

Den första inspektionen är sex 

månader efter den första 

idrifttagningen. Från och med då, 

kan intervallet vara sex eller tolv 

månader.
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Artikel Kontrollera metod underhåll 

Frekvens 

•

Kontrollera att de oanvända COM, USB, och 

reservhamnar omfattas av vattentäta lock. 

Jord 

tillförlitlighet 

Kontrollera att jordkablar är ordentligt 

anslutna. 

Den första inspektionen är sex 

månader efter den första 

idrifttagningen. Från och med då, 

kan intervallet vara sex eller tolv 

månader.

8,2 Felsökning 

Larmsträng definieras enligt följande: 

•
Major: The SUN2000 går avstängning läge och slutar exportera ström till elnätet på grund av ett fel. 

•
Minor: Vissa komponenter är felaktiga men SUN2000 kan fortfarande exportera ström till elnätet. 

•
Varning: Den SUN2000 uteffekten minskar på grund av yttre faktorer. 

tabell 8-2 Summalarm och felsökningsåtgärder tabell 8-2 Summalarm och felsökningsåtgärder 

alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

2001 Hög String 

inspänning 

Större PV array är felaktigt konfigurerad. Alltför stora 

solcellsmoduler är anslutna i serie till PV sträng, 

och därmed PV strängen tomgångsspänning 

överskrider den maximala driftspänningen för 

SUN2000.

•

Orsak ID 1 motsvarar PV strängar 1 

och 2. 

•

Orsak ID 2 motsvarar PV strängar 3 

och 4. 

•

Orsak ID 3 motsvarar PV strängar 5 

och 6. 

•

Orsak ID 4 motsvarar PV strängarna 7 

och 8. 

•

Orsak ID 5 motsvarar PV strängar 9 

och 10. 

•

Orsak ID 6 motsvarar PV strängar 11 

och 12. 

Minska antalet solcellsmoduler anslutna i 

serie till PV strängen tills PV strängen 

tomgångsspänning är mindre än eller lika 

med den maximala driftspänningen för 

SUN2000. Efter PV array konfigurationen 

är korrigerad stoppas alarmet.

2011 String 

Reverse 

Ansluta

Större PV strängen omvänt ansluten. Orsak-ID 1 till 

12 respektive

Kontrollera om PV strängen omvänt 

ansluten till SUN2000. Om ja, vänta 

tills
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alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

Jon motsvarar PV strängar 1 till 12. solstrålningen avböjer på natten och PV 

strängen strömmen minskar till under 0,5 A. 

Därefter, stäng av två DC-omkopplarna och 

korrigera PV stränganslutningen. 

2012 String 

Nuvarande 

Backfee d 

Varning 
1. Endast ett fåtal solcellsmoduler är 1. Endast ett fåtal solcellsmoduler är 

ansluten i serie till PV sträng, och därmed 

slutet spänningen är lägre än den för andra 

PV strängar. 

2. PV strängen skuggad. Orsakar ID 1 till 2. PV strängen skuggad. Orsakar ID 1 till 

12 respektive motsvarar PV strängar 1 

till 12.

1. Kontrollera om antalet 1. Kontrollera om antalet 

Solcellsmoduler seriekopplade till 

denna PV strängen är mindre än 

antalet solcellsmoduler seriekopplade 

till de andra PV strängar. Om ja, 

ansluta fler solcellsmoduler i serie till 

denna PV sträng.

2. Kontrollera den öppna kretsspänningen 2. Kontrollera den öppna kretsspänningen 

av PV sträng. 

3. Kontrollera att PV strängen inte 3. Kontrollera att PV strängen inte 

skuggad. 

2013 Abnorm al 

String 

Ström 

Varning 
1. PV strängen har skuggade en 1. PV strängen har skuggade en 

länge sedan. 

2. PV sträng försämras 2. PV sträng försämras 

onormalt. Orsakar ID 1 till 12 

respektive motsvarar PV strängar 1 till 

12.

1. Kontrollera att strömmen av 1. Kontrollera att strömmen av 

den onormala PV strängen är lägre än den 

nuvarande andra PV strängar. Om ja, 

kontrollera att den onormala PV strängen 

inte är skuggad och det faktiska antalet PV 

strängar är densamma som nummer som 

används.

2. Om onormala PV strängen 2. Om onormala PV strängen 

ren och inte skuggade, kontrollera 

om PV strängen är skadad. 

2031 Fas Wire 

Short-Ci 

rcuited till 

PE 

Större Orsak ID = 1 

Impedansen hos utgångsfasen tråden till PE 

är låg eller utgångsfasen tråd är kortsluten till 

PE. 

Kontrollera impedansen hos utgångsfasen 

tråden till PE, lokalisera positionen med lägre 

impedans, och åtgärda felet. 

2032 Grid 

Loss 

Större Orsak ID = 1 

1. Kraftnätet erfarenheter en 1. Kraftnätet erfarenheter en 

strömavbrott. 

2. Växelströmskretsen är frånkopplad eller 2. Växelströmskretsen är frånkopplad eller 

AC switch är avstängd. 

1. Larmförsvinner 

automatiskt efter elnätet 

återhämtar. 

2. Kontrollera att strömkabeln 2. Kontrollera att strömkabeln 

är ansluten och att AC-omkopplaren 

är PÅ. 

2033 Grid 

Undervo 

ltage 

Större Orsak ID = 1 

Gallerspänningen är under det lägre 

tröskelvärdet eller låg spänning varaktighet har 

varat i mer än det värde som anges av LVRT. 

1. Om larmet inträffar 

oavsiktligt kan elnätet vara onormala 

tillfälligt. Den SUN2000 återhämtar 

automatiskt efter att ha upptäckt att 

elnätet blir normal.

2. Om larmet uppstår ofta 2. Om larmet uppstår ofta 

kontrollera om effektgallerspänningen är 

inom det acceptabla 
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alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

räckvidd. Om nej, kontakta det lokala 

kraftoperatören. Om svaret är ja, ändra 

elnätet underspänningsskydd tröskeln 

med samtycke av den lokala 

kraftoperatören.

3. Om felet kvarstår under en längre 3. Om felet kvarstår under en längre 

tid, kontrollera AC brytaren och AC 

uteffekt kabel. 

2034 Grid 

Överspänning 

ålder 

Större Orsak ID = 1 

Gallerspänningen överskrider det högre 

tröskelvärdet eller högspännings varaktighet har 

varat i mer än det värde som anges av HVRT. 

1. Kontrollera om nätet 1. Kontrollera om nätet 

anslutningsspänningen överstiger den övre 

tröskeln. Om svaret är ja, kontakta det lokala 

kraftoperatören.

2. Om du har bekräftat att 2. Om du har bekräftat att 

nätanslutning spänningen överskrider det 

övre tröskelvärdet och som erhållits 

samtycke av den lokala effekt operatör, 

modifiera den 

överspänningsskyddströskeln. 

3. Kontrollera att toppgaller 3. Kontrollera att toppgaller 

spänningen inte överstiger den övre 

tröskeln. 

2035 Grid 

Voltage 

Imbalan ce 

Större Orsak ID = 1 

Skillnaden mellan galler fasspänningar 

överskrider den övre tröskeln. 

1. Kontrollera att nätspänningen är 1. Kontrollera att nätspänningen är 

inom det normala intervallet. 

2. Kontrollera anslutningen av 2. Kontrollera anslutningen av 

AC uteffekt kabel. Om 

kabelanslutningen är korrekt men 

larmet förekommer ofta och 

påverkar elproduktion av PV 

anläggningen kontakta det lokala 

kraftoperatören.

2036 Grid 

Overfre 

vens 

Större Orsak ID = 1 

undantag kraftnät: Den faktiska frekvensgitter 

är högre än kravet på det lokala elnätet 

standard. 

1. Om larmet inträffar 

oavsiktligt kan elnätet vara onormala 

tillfälligt. Den SUN2000 återhämtar 

automatiskt efter att ha upptäckt att 

elnätet blir normal.

2. Om larmet uppstår ofta 2. Om larmet uppstår ofta 

kontrollera om frekvensgitter är inom 

det godtagbara området. Om nej, 

kontakta det lokala kraftoperatören. Om 

svaret är ja, ändra kraftnätet 

överfrekvensskydd tröskeln med 

samtycke av den lokala kraftoperatören.
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alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

2037 Grid 

Underfr 

equency 

Större Orsak ID = 1 

undantag kraftnät: Den faktiska frekvensen 

kraftnätet är lägre än standardkrav för det 

lokala elnätet. 

1. Om larmet inträffar 

oavsiktligt kan elnätet vara onormala 

tillfälligt. Den SUN2000 återhämtar 

automatiskt efter att ha upptäckt att 

elnätet blir normal.

2. Om larmet uppstår ofta 2. Om larmet uppstår ofta 

kontrollera om frekvensgitter är inom 

det godtagbara området. Om nej, 

kontakta det lokala kraftoperatören. 

Om svaret är ja, ändra elnätet 

underfrekvensskydd tröskeln med 

samtycke av den lokala 

kraftoperatören.

2038 Instabil 

Grid 

frequen cy 

Större Orsak ID = 1 

undantag elnätet: Den faktiska rutnät 

frekvensändring hastighet inte överensstämmer 

med det lokala elnätet standard. 

1. Om larmet inträffar 

oavsiktligt kan elnätet vara onormala 

tillfälligt. Den SUN2000 återhämtar 

automatiskt efter att ha upptäckt att 

elnätet blir normal.

2. Om larmet uppstår ofta 2. Om larmet uppstår ofta 

kontrollera om frekvensgitter är inom det 

godtagbara området. Om nej, kontakta 

det lokala kraftoperatören.

2039 Utgångs 

Overcur 

hyra 

Större Orsak ID = 1 

Kraftnätet spänningen sjunker dramatiskt eller 

kraftnätet är kortsluten. Som ett resultat, 

inverteraren transienta utströmmen överskrider 

det övre tröskelvärdet och därför 

växelriktarskydd utlöses.

1. Inverteraren detekterar dess yttre 1. Inverteraren detekterar dess yttre 

arbetsvillkoren i realtid. Efter 

felet åtgärdats, åter omriktaren 

automatiskt.

2. Om larmet inträffar ofta 2. Om larmet inträffar ofta 

och påverkar elproduktion av PV 

anläggningen kontrollera om 

utgången är kortsluten. Om felet 

kvarstår, kontakta Huawei teknisk 

support.

2040 Utgående 

DC 

COMPON 

ent Overhig 

h 

Större Orsak ID = 1 

DC-komponenten av SUN2000 

utgångsströmmen överskrider den specificerade 

övre tröskeln. 

1. Om undantaget orsakas av en 1. Om undantaget orsakas av en 

externt fel, återvinner SUN2000 

automatiskt efter att felet åtgärdats. 

2. Om larmet inträffar ofta 2. Om larmet inträffar ofta 

och påverkar elproduktion av PV 

anläggningen, kontakta Huawei 

teknisk support. 

2051 abnorm al 

Resterande 

Större Orsak ID = 1 

Isolerings impedansen hos ingångs 

1. Om larmet inträffar 

oavsiktligt kan den externa 

strömkabeln vara onormalt 
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alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

Nuvarande sida till PE minskar när SUN2000 är 

i drift. 

tillfälligt. Den SUN2000 återhämtar 

automatiskt efter att felet åtgärdats.

2. Om larmet inträffar ofta 2. Om larmet inträffar ofta 

eller kvarstår, kontrollera att impedansen 

mellan PV strängen och marken inte är 

under det lägre tröskelvärdet. 

2061 Abnorm al 

Groundi ng 

Större Orsak ID = 1 

1. PE-kabel för SUN2000 är 1. PE-kabel för SUN2000 är 

inte ansluten. 

2. Den SUN2000 utgångssidan inte 2. Den SUN2000 utgångssidan inte 

ansluta till en isolationstransformator när 

PV sträng utgång är jordad. 

1. Kontrollera att PE-kabeln till 1. Kontrollera att PE-kabeln till 

SUN2000 är korrekt 

ansluten. 

2. Om PV sträng utgång är 2. Om PV sträng utgång är 

jordad, kontrollera att utgångssidan 

ansluter SUN2000 till en 

isolationstransformator. 

2062 Låg 

Insulatio n 

resistan ce 

Större Orsak ID = 1 

1. PV strängen kortsluten till 1. PV strängen kortsluten till 

PE. 

2. PV strängen har varit i en fuktig 2. PV strängen har varit i en fuktig 

miljö under en lång tid och strömkabeln är 

inte väl isolerad till jord. 

1. Kontrollera impedansen mellan 1. Kontrollera impedansen mellan 

PV strängen och PE-kabeln. Om en 

kortslutning uppstår åtgärda felet.

2. Kontrollera att PE-kabeln till 2. Kontrollera att PE-kabeln till 

SUN2000 är korrekt 

ansluten. 

3. Om du är säker på att 3. Om du är säker på att 

impedans är mindre än 

standardvärdet i en grumlig eller 

regnigt miljö, återställning 

Isolationsresistans 

skydd.

2063 Cabinet 

Overtem 

peratur 

Större Orsak ID = 1 

1. Den SUN2000 installeras på en plats 1. Den SUN2000 installeras på en plats 

med dålig ventilation. 

2. Omgivningstemperaturen överstiger 2. Omgivningstemperaturen överstiger 

det övre tröskelvärdet. 

3. Det SUN2000 fungerar inte 3. Det SUN2000 fungerar inte 

ordentligt. 

1. Kontrollera ventilation och 1. Kontrollera ventilation och 

omgivningstemperatur vid SUN2000 

monteringsläget. Om ventilationen är 

dålig eller den omgivande temperaturen 

överskrider det övre tröskelvärdet, 

förbättra ventilationen och 

värmeavledning.

2. Om ventilation och omgivande 2. Om ventilation och omgivande 

temperatur både uppfyller kraven, 

kontakta Huawei teknisk support. 

2064 Device 

Fault 

Större Orsak ID = 1-14 

Ett oåterkalleligt fel inträffar på en krets 

inuti SUN2000. 

Stäng av AC utgångsbrytaren och DC 

input switch, och sedan slå på dem efter 

15 minuter. Om felet kvarstår, kontakta 

Huawei teknisk support.

LÄGGA MÄRKE TILL 

Orsak ID = 1: Utför föregående operationerna 

när PV strängen strömmen är mindre än 1 A. 
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alarm ID Larmnamn Larm 

Severity 

Orsak åtgärder 

2065 Uppgraderingen 

misslyckades 

Mindre Orsak ID = 1 

Uppgraderingen avslutas onormalt. 

1. Gör en uppgradering igen. 1. Gör en uppgradering igen. 

2. Om uppgraderingen misslyckas flera 2. Om uppgraderingen misslyckas flera 

gånger, kontakta din återförsäljare. 

2066 Licens har 

gått ut 

Varning Orsak ID = 1 

1. Privilegiet certifikatet har gått 1. Privilegiet certifikatet har gått 

respittiden. 

2. Privilegiet Funktionen blir ogiltiga 2. Privilegiet Funktionen blir ogiltiga 

snart. 

1. Ansöka om ett nytt certifikat. 1. Ansöka om ett nytt certifikat. 

2. Fyll det nya certifikatet. 2. Fyll det nya certifikatet. 

61440 Felaktig 

Monitori ng 

Enhet 

Mindre Orsak ID = 1 

1. Flashminnet är otillräckligt. 1. Flashminnet är otillräckligt. 

2. Flashminnet har dåliga sektorer. 2. Flashminnet har dåliga sektorer. 

Stäng av AC utgångsbrytaren och DC 

input switch, och sedan slå på dem efter 

15 minuter. Om felet kvarstår, byt ut 

övervakningskortet eller kontakta Huawei 

teknisk support.

2085 Inbyggd PID 

OPERATIO 

n Abnorm al 

Mindre Orsak ID = 1/2 

1. Utgångsmotståndet hos PV arrayer 1. Utgångsmotståndet hos PV arrayer 

till jord är låg. 

2. Systemet isolationsresistansen är 2. Systemet isolationsresistansen är 

låg. 

•

Orsak ID = 1 

1. Stäng av AC utgång 1. Stäng av AC utgång 

omkopplare och sedan 

DC-ingångsomkopplaren. Efter 15 

minuter, aktivera AC 

utgångsomkopplaren och sedan 

DC-ingångsomkopplaren.

2. Om felet kvarstår, kontakta 2. Om felet kvarstår, kontakta 

leverantören / Huawei 

teknisk support. 

•

Orsak ID = 2 

1. Kontrollera utgångsmotståndet 1. Kontrollera utgångsmotståndet 

av PV arrayer till jord. Om det finns en 

kortslutning eller brist på isolering, 

rätta till det.

2. Om felet kvarstår, kontakta 2. Om felet kvarstår, kontakta 

leverantören / Huawei 

teknisk support. 

Kontakta Huawei teknisk support om alla analysprocedurer fel som anges ovan är genomförda och felet kvarstår. 
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9 Hantering av omriktaren 9 Hantering av omriktaren 

9,1 Borttagning av SUN2000 

Innan du tar bort SUN2000, koppla både AC- och DC-nätaggregat. För mer information om avstängning 

process, se 6.3 Stänga av systemet . Efter stänger av SUN2000, vänta minst 15 minuter före användning på process, se 6.3 Stänga av systemet . Efter stänger av SUN2000, vänta minst 15 minuter före användning på process, se 6.3 Stänga av systemet . Efter stänger av SUN2000, vänta minst 15 minuter före användning på 

den.

För att ta bort SUN2000, utföra följande steg: 

1. Koppla bort alla kablar från SUN2000, inklusive RS485 kommunikation kablar, DC 1. Koppla bort alla kablar från SUN2000, inklusive RS485 kommunikation kablar, DC 

ingångskraftkabel, AC-utgångskraftkabel, och PE-kablar. 

2. Avlägsna SUN2000 från fästet. 2. Avlägsna SUN2000 från fästet. 

3. Ta bort monteringsfästet. 3. Ta bort monteringsfästet. 

9,2 Förpacka SUN2000 

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

•
Om originalförpackningen inte är tillgängliga, sätta SUN2000 i en lämplig kartong och försegla det 

ordentligt. 

9,3 Kassering av SUN2000 

Om SUN2000 livslängd löper ut, kassera den enligt de lokala reglerna för elektrisk utrustning 

avfallshantering. 
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10 Tekniska specifikationer 10 Tekniska specifikationer 

Effektivitet 

Artikel SUN2000-50K 

TL-M0 

SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-65K 

TL-M0 

maximal 

effektivitet 

98,70% 98,70% (380 V / 

400 V) 

98,90% (480 V) 98,90% 

Europeiska 

effektivitet 

98,50% 98,50% (380 V / 

400 V) 

98,70% (480 V) 98,70% 

Inmatning 

Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Maximal 

ineffekt 

56.200 W 67.400 W 73.500 W 

Maximal 

inspänning eninspänning en

1100 V 

Driftsspänningsområde

b

200-1000 V 

Maximal 

inmatningsström 

(per MPPT) 

22 A 

Maximal 

kortslutningsström 

(per MPPT) 

30 A 

Maximala 

SUN2000 

tillbakaströmning 

ström till PV 

arrayen 

0 A 
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Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Minimistartspänningen 200 V 

Full effekt MPPT 

spänningsområde 

520-800 V 520-800 V (380 V / 400 V), 

600-850 V (480 V) 

600-850 V 

Märkingångsspänning 600 V (380 V / 400 V), 620 

V (415 V) 

600 V (380 V / 400 V), 720 

V (480 V) 

720 V 

Antal 

ingångar 

12 

Antal MPP 

trackers 

6 

Notera en: Den maximala ingångsspänningen är det övre tröskelvärdet för likspänningen. Om inspänningen 

överskrider tröskelvärdet, kan den sol inverter skadas. Obs b: Om inspänningen är utanför 

driftsspänningsområdet kan sol inverter inte fungerar korrekt.

Produktion 

Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Rated aktiv 

effekt 

50 kW 60 kW 65 kW 

Maximal 

skenbar 

effekt 

55 kVA 66 kVA 72 kVA 

Maximal aktiv 

effekt (cos = 1) 

55 kW (Kan ställas in till 50 

kW) 

66 kW (Kan ställas in till 60 

kW) 

72 kW 

Nominella 

utspänningen enutspänningen en

220V / 380V, 230V 

/ 400V, 240V / 

415V, 3W + (N) b + PE 415V, 3W + (N) b + PE 415V, 3W + (N) b + PE 

220V / 380V, 230V 

/ 400V, 277V / 

480V, 3W + (N) b + PE 480V, 3W + (N) b + PE 480V, 3W + (N) b + PE 

277 V / 480 V, 3W + PE 

Nominella 

utströmmen 

76 A (380 V), 72,2 A (400 

V), 69,6 A (415 

V) 

91,2 A (380 V) 86,7 A (400 

V), 72,2 A (480 

V) 

78,2 A 

Anpassad 

frekvensgitter 

50 Hz / 60 Hz 

Maximal utström 83,6 A (380 V), 79,4 A 

(400 V), 76,6 A 

100 A (380 V), 95,3 A (400 

V), 79,4 A (480 

86,7 A 
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Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

(415 V) V) 

Effektfaktor 0,8 ledande ... 0,8 eftersläpande 

Maximal total 

harmonisk 

distorsion 

(märkeffekt) 

<3% 

Notera a: Den nominella utspänningen bestäms av Grid-kod, som kan ställas in på SUN2000 appen Notera a: Den nominella utspänningen bestäms av Grid-kod, som kan ställas in på SUN2000 appen Notera a: Den nominella utspänningen bestäms av Grid-kod, som kan ställas in på SUN2000 appen 

SmartLogger eller NetEco. 

Obs b: Välj om du vill ansluta nolledaren till SUN2000-50KTL-M0 och SUN2000-60KTL-M0 baserat på 

ansökan scenario. När den används i scenarierna utan neutrala ledningar, set utmatningsläge till Tre-fas, ansökan scenario. När den används i scenarierna utan neutrala ledningar, set utmatningsläge till Tre-fas, ansökan scenario. När den används i scenarierna utan neutrala ledningar, set utmatningsläge till Tre-fas, ansökan scenario. När den används i scenarierna utan neutrala ledningar, set utmatningsläge till Tre-fas, 

tre-tråd. När den används i scenarierna med neutrala ledningar, set utmatningsläge till Trefas, fyra-tråd.tre-tråd. När den används i scenarierna med neutrala ledningar, set utmatningsläge till Trefas, fyra-tråd.tre-tråd. När den används i scenarierna med neutrala ledningar, set utmatningsläge till Trefas, fyra-tråd.tre-tråd. När den används i scenarierna med neutrala ledningar, set utmatningsläge till Trefas, fyra-tråd.tre-tråd. När den används i scenarierna med neutrala ledningar, set utmatningsläge till Trefas, fyra-tråd.

Skydd 

Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Input 

DC-brytare 

stöds 

Anti-ö-skydd stöds 

Utgångsströmsskydd stöds 

Ingångsskydd 

omvänd polaritet 

stöds 

PV sträng 

feldetektering 

stöds 

DC 

överspänningsskydd 

Typ II 

AC 

överspänningsskydd 

Typ II 

Isolationsresistans 

detektering 

stöds 

Restströms 

övervakningsenhet 

(RCMU) 

stöds 
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Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Överspänningskategori PV II / AC III 

Inbyggd PID 

reparation creparation c

Valfri Valfri Stöds inte 

Obs c: När SUN2000 kopplas bort från nätet och slutar fungera den inbyggda PID kan uppnå PV- positiva 

förskjutningen av PV-modulen. (PV- positiv offset avser höja spänningen mellan PV- och marken för att 

ovanstående 0 V genom spänningskompensation.) Vid konstruktion ett kraftverk, bekräftar med PV-modulen 

tillverkaren att anti-PID spänningskompensation riktningen av PV-modulen är samma som riktningen för PV- 

positiv förskjutning. Annars kan solcellsmoduler skadas.

För SUN2000 som stöder inbyggd PID reparation, när Inbyggd PID driftläge är satt till Reparera, det finns reparation För SUN2000 som stöder inbyggd PID reparation, när Inbyggd PID driftläge är satt till Reparera, det finns reparation För SUN2000 som stöder inbyggd PID reparation, när Inbyggd PID driftläge är satt till Reparera, det finns reparation För SUN2000 som stöder inbyggd PID reparation, när Inbyggd PID driftläge är satt till Reparera, det finns reparation För SUN2000 som stöder inbyggd PID reparation, när Inbyggd PID driftläge är satt till Reparera, det finns reparation 

spänning mellan solcellsmoduler och marken på natten. Om du behöver för att upprätthålla solcellsmoduler på natten, för att 

stänga av SUN2000 undvika elchocker.

Display och kommunikation 

Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Visa LED, Bluetooth-modul + app, USB-kabel + app, WLAN-modul + app 

Communicati på 

nätverksläge 

MBUS / RS485 

gemensamma parametrar 

Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Mått (B x H x D) 1075 mm x 555 mm x 300 mm 

Nettovikt 74 kg ± 1 kg 72 kg ± 1 kg 

Drifttemperatur - 25 ° C till + 60 ° C 

Kylläge Naturlig konvektion 

Högsta 

rörelse höjd 

4000 m 
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Artikel SUN2000-50KTL-M 0 SUN2000-60KTL-M 0 SUN2000-65KTL-M 0 

Fuktighet 0% -100% RH 

Ingångsklämman Amphenol Helios H4 

utgångsklämma Kabelförskruvning + OT terminal 

Ingress 

Protection 

Rating 

IP65 

Topologi Transformatorlös 
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EN Grid Codes EN Grid Codes 

Grid koder är föremål för förändring. De uppräknade koderna är bara som referens.

Tabell A-1 listar nätkoder att SUN2000-50KTL-M0 stöd. Tabell A-1 listar nätkoder att SUN2000-50KTL-M0 stöd. 

Tabell A-1 Gallerkoder (för SUN2000-50KTL-M0) Tabell A-1 Gallerkoder (för SUN2000-50KTL-M0) 

Nej Grid Code Beskrivning 

1 AS4777 Australien lågspänning elnätet 

2 IEC61727 IEC61727 lågspänning elnätet (50 Hz) 

3 Anpassade (50Hz) Reserverad 

4 Anpassade (60Hz) Reserverad 

5 TAI-PEA Thailand lågspänning kraftnätet (PEA) 

6 TAI-MEA Thailand lågspänning kraftnätet (MEA) 

7 Custom-MV480 (50Hz) Reserverad 

8 Custom-MV480 (60Hz) Reserverad 

9 IEC61727-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (50 Hz) 

10 TAI-PEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (PEA) 

11 TAI-MEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (MEA) 

12 filippinerna Filippinerna lågspänning elnätet 

13 Filippinerna-MV480 Filippinerna mellanspännings kraftnät 

14 AS4777-MV480 Australien mellanspännings kraftnät 

15 NRS-097-2-1 Sydafrika lågspänning elnätet 
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Nej Grid Code Beskrivning 

16 NRS-097-2-1-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 

17 KOREA Sydkorea lågspänning elnätet 

18 IEC61727-60Hz IEC61727 lågspänning elnätet (60 Hz) 

19 IEC61727-60Hz-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (60 Hz) 

20 KOREA-MV480 Sydkorea mellanspännings kraftnät 

21 Egypten ETEC Egypten lågspänning elnätet 

22 Egypten ETEC-MV480 Egypten mellanspännings kraftnät 

23 Jordan-Transmission Jordan lågspänning elnätet 

24 Jordan-Transmission-MV480 Jordan mellanspännings kraftnät 

25 NAMIBIA Namibia kraftnät 

26 ABNT NBR 16149 Brazil lågspänning elnätet 

27 SA_RPPs Sydafrika lågspänning elnätet 

28 SA_RPPs-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 

29 ZAMBIA Zambia lågspänning elnätet 

30 Chile Chile lågspänning elnätet 

31 Mexiko-MV480 Mexiko mellanspännings kraftnät 

32 Malaysian Malaysia lågspänning elnätet 

33 KENYA_ETHIOPIA Kenya lågspänning och Etiopien 

lågspänning elnätet 

34 NIGERIA Nigeria lågspänning elnätet 

35 NIGERIA-MV480 Nigeria mellanspännings kraftnät 

36 DUBAI Dubai lågspänning elnätet 

37 DUBAI-MV480 Dubai mellanspännings kraftnät 

38 Kamerun Cameroon lågspänning elnätet 

39 Cameroon-MV480 Cameroon mellanspännings kraftnät 

40 Jordan-Distribution Jordan kraftdistributionsnät lågspänning 

elnätet 

41 LIBANON Lebanon lågspänning elnätet 

42 Jordan-Transmission-HV Jordan högspännings kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

43 TUNISIEN Tunisien kraftnät 

44 SAUDI Saudi Arabien kraftnät 

45 Israel Israel kraftnät 

46 Chile-PMGD Chile PMGD projekt kraftnät 

47 VDE-AR-N4120_HV VDE4120 standard kraftnätet 

48 VDE-AR-N4120_HV480 VDE4120 standard elnätet (480 V) 

49 vietnam Vietnam kraftnät 

Tabell A-2 listar nätkoder att SUN2000-60KTL-M0 stöd. Tabell A-2 listar nätkoder att SUN2000-60KTL-M0 stöd. 

Tabell A-2 Gallerkoder (för SUN2000-60KTL-M0) Tabell A-2 Gallerkoder (för SUN2000-60KTL-M0) 

Nej Grid Code Beskrivning 

1 AS4777 Australien lågspänning elnätet 

2 IEC61727 IEC61727 lågspänning elnätet (50 Hz) 

3 Anpassade (50Hz) Reserverad 

4 Anpassade (60Hz) Reserverad 

5 TAI-PEA Thailand lågspänning kraftnätet (PEA) 

6 TAI-MEA Thailand lågspänning kraftnätet (MEA) 

7 Custom-MV480 (50Hz) Reserverad 

8 Custom-MV480 (60Hz) Reserverad 

9 IEC61727-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (50 Hz) 

10 TAI-PEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (PEA) 

11 TAI-MEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (MEA) 

12 filippinerna Filippinerna lågspänning elnätet 

13 Filippinerna-MV480 Filippinerna mellanspännings kraftnät 

14 AS4777-MV480 Australien mellanspännings kraftnät 

15 NRS-097-2-1 Sydafrika lågspänning elnätet 

16 NRS-097-2-1-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

17 KOREA Sydkorea lågspänning elnätet 

18 IEC61727-60Hz IEC61727 lågspänning elnätet (60 Hz) 

19 IEC61727-60Hz-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (60 Hz) 

20 KOREA-MV480 Sydkorea mellanspännings kraftnät 

21 Egypten ETEC Egypten lågspänning elnätet 

22 Egypten ETEC-MV480 Egypten mellanspännings kraftnät 

23 Jordan-Transmission Jordan lågspänning elnätet 

24 Jordan-Transmission-MV480 Jordan mellanspännings kraftnät 

25 NAMIBIA Namibia kraftnät 

26 ABNT NBR 16149 Brazil lågspänning elnätet 

27 SA_RPPs Sydafrika lågspänning elnätet 

28 SA_RPPs-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 

29 ZAMBIA Zambia lågspänning elnätet 

30 ZAMBIA-MV480 Zambia mellanspännings kraftnät 

31 Chile Chile lågspänning elnätet 

32 Chile-MV480 Chile mellanspännings kraftnät 

33 Mexiko-MV480 Mexiko mellanspännings kraftnät 

34 Malaysian Malaysia lågspänning elnätet 

35 Malaysian-MV480 Malaysia mellanspännings kraftnät 

36 KENYA_ETHIOPIA Kenya lågspänning och Etiopien 

lågspänning elnätet 

37 KENYA_ETHIOPIA_MV480 Kenya mellanspännings och Etiopien 

mellanspännings kraftnät 

38 NIGERIA Nigeria lågspänning elnätet 

39 NIGERIA-MV480 Nigeria mellanspännings kraftnät 

40 DUBAI Dubai lågspänning elnätet 

41 DUBAI-MV480 Dubai mellanspännings kraftnät 

42 Kamerun Cameroon lågspänning elnätet 

43 Cameroon-MV480 Cameroon mellanspännings kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

44 Jordan-Distribution Jordan kraftdistributionsnät lågspänning 

elnätet 

45 Jordan-Distribution-MV480 Jordan kraftdistributionsnät 

mellanspännings kraftnät 

46 NAMIBIA_MV480 Namibia kraftnät 

47 LIBANON Lebanon lågspänning elnätet 

48 LIBANON-MV480 Lebanon mellanspännings kraftnät 

49 ARGENTINA-MV500 Argentina mellanspännings kraftnät 

50 Jordan-Transmission-HV Jordan högspännings kraftnät 

51 Jordan-Transmission-HV480 Jordan högspännings kraftnät 

52 TUNISIEN Tunisien kraftnät 

53 TUNISIEN-MV480 Tunisien mellanspännings kraftnät 

54 AUSTRALIA-NER Australien NER standard elnätet 

55 AUSTRALIA-NER-MV480 Australien NER standard elnätet 

56 SAUDI Saudi Arabien kraftnät 

57 SAUDI-MV480 Saudi Arabien kraftnät 

58 Ghana-MV480 Ghana mellanspännings kraftnät 

59 Israel Israel kraftnät 

60 Israel-MV480 Israel kraftnät 

61 Chile-PMGD Chile PMGD projekt kraftnät 

62 Chile-PMGD-MV480 Chile PMGD projekt kraftnät 

63 VDE-AR-N4120_HV VDE4120 standard kraftnätet 

64 VDE-AR-N4120_HV480 VDE4120 standard elnätet (480 V) 

65 vietnam Vietnam kraftnät 

66 Vietnam-MV480 Vietnam kraftnät 

67 VDE-AR-N-4105 Tyskland lågspänning elnätet 

68 UTE C 15-712-1 (A) Franska fastlandet med lågspänning elnätet 

69 UTE C 15-712-1 (B) Frankrike öar 

70 UTE C 15-712-1 (C) Frankrike öar 

71 VDE 0126-1-1-BU Bulgarien kraftnät 

72 VDE 0126-1-1-GR (A) Grekland fastlandet kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

73 VDE 0126-1-1-GR (B) Grekland Island Grid 

74 BDEW-MV Tyskland mellanspännings kraftnät 

75 G59-England England 230 V kraftnätet (I> 16 A) 

76 G59-Skottland Skottland 240 V kraftnätet (I> 16 A) 

77 G83-England England 230 V kraftnät (I <16 A) 

78 G83-Skottland Skottland 240 V kraftnät (I <16 A) 

79 CEI0-21 Italien lågspänning elnätet 

80 EN50438-CZ Tjeckien lågspänning elnätet 

81 RD1699 / 661 Spanien lågspänning elnätet 

82 RD1699 / 661-MV480 Spanien mellanspännings kraftnät 

83 EN50438-NL Nederländerna kraftnät 

84 C10 / 11 Belgien lågspänning elnätet 

85 CEI0-16 Italien lågspänning elnätet 

86 BDEW-MV480 Tyskland mellanspännings kraftnät 

87 G59-England-MV480 England 480 V medelspännings kraftnätet (I> 

16 A) 

88 UTE C 15-712-1-MV480 Frankrike Island mellanspännings kraftnät 

89 EN50438-DK-MV480 Danmark mellanspännings kraftnät 

90 EN50438-TR-MV480 Kalkon mellanspännings kraftnät 

91 EN50438-TR Kalkon lågspänning elnätet 

92 C11 / C10-MV480 Belgien mellanspännings kraftnät 

93 ANRE Rumänien lågspänning elnätet 

94 ANRE-MV480 Rumänien mellanspännings kraftnät 

95 PO12.3-MV480 Spanien mellanspännings kraftnät 

96 EN50438_IE-MV480 Irland mellanspännings kraftnät 

97 EN50438_IE Irland lågspänning elnätet 

98 CEI0-16-MV480 Italien mellanspännings kraftnät 

99 PO12.3 Spanien lågspänning elnätet 

100 CEI0-21-MV480 Italien mellanspännings kraftnät 

101 CLC / TS50549_IE Irland lågspänning elnätet 

102 CLC / TS50549_IE-MV480 Irland mellanspännings kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

103 Nordirland Nordirland lågspänning elnätet 

104 Nordirland-MV480 Nordirland mellanspännings kraftnät 

Tabell A-3 listar nätkoder att SUN2000-65KTL-M0 stöd. Tabell A-3 listar nätkoder att SUN2000-65KTL-M0 stöd. 

Tabell A-3 Gallerkoder (för SUN2000-65KTL-M0) Tabell A-3 Gallerkoder (för SUN2000-65KTL-M0) 

Nej Grid Code Beskrivning 

1 Custom-MV480 (50Hz) Reserverad 

2 Custom-MV480 (60Hz) Reserverad 

3 IEC61727-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (50 Hz) 

4 TAI-PEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (PEA) 

5 TAI-MEA-MV480 Thailand mellanspännings kraftnätet (MEA) 

6 Filippinerna-MV480 Filippinerna mellanspännings kraftnät 

7 AS4777-MV480 Australien mellanspännings kraftnät 

8 NRS-097-2-1-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 

9 IEC61727-60Hz-MV480 IEC61727 mellanspännings kraftnätet (60 Hz) 

10 KOREA-MV480 Sydkorea mellanspännings kraftnät 

11 Egypten ETEC-MV480 Egypten mellanspännings kraftnät 

12 Jordan-Transmission-MV480 Jordan mellanspännings kraftnät 

13 SA_RPPs-MV480 Sydafrika mellanspännings kraftnät 

14 ZAMBIA-MV480 Zambia mellanspännings kraftnät 

15 Chile-MV480 Chile mellanspännings kraftnät 

16 Mexiko-MV480 Mexiko mellanspännings kraftnät 

17 Malaysian-MV480 Malaysia mellanspännings kraftnät 

18 KENYA_ETHIOPIA_MV480 Kenya mellanspännings och Etiopien 

mellanspännings kraftnät 
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Nej Grid Code Beskrivning 

19 NIGERIA-MV480 Nigeria mellanspännings kraftnät 

20 DUBAI-MV480 Dubai mellanspännings kraftnät 

21 Cameroon-MV480 Cameroon mellanspännings kraftnät 

22 Jordan-Distribution-MV480 Jordan kraftdistributionsnät 

mellanspännings kraftnät 

23 NAMIBIA_MV480 Namibia kraftnät 

24 LIBANON-MV480 Lebanon mellanspännings kraftnät 

25 ARGENTINA-MV500 Argentina mellanspännings kraftnät 

26 Jordan-Transmission-HV480 Jordan högspännings kraftnät 

27 TUNISIEN-MV480 Tunisien mellanspännings kraftnät 

28 AUSTRALIA-NER-MV480 Australien NER standard elnätet 

29 SAUDI-MV480 Saudi Arabien kraftnät 

30 Ghana-MV480 Ghana mellanspännings kraftnät 

31 Israel-MV480 Israel kraftnät 

32 Chile-PMGD-MV480 Chile PMGD projekt kraftnät 

33 VDE-AR-N4120_HV480 VDE4120 standard elnätet (480 V) 

34 Vietnam-MV480 Vietnam kraftnät 
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B Akronymer och förkortningar B Akronymer och förkortningar 

C

CCO centrala styrenheten 

H

HVRT högspännings ride-through 

L

LED ljusdiod 

LVRT låg spänning ride-through 

M

MPP maximal effekt punkt 

MPPT maximal power point 

tracking 

P

PID potential inducerad 

nedbrytning 

PV solceller 

R

RCD jordfelsbrytare 

W
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WEEE avfall elektrisk och 

elektronisk utrustning 
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