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1. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Alla ansträngningar har gjorts vid utarbetandet av detta dokument
för att säkerställa riktigheten av innehållet, men alla uttalanden, information och rekommendationer i detta dokument utgör inte en garanti av
något slag, uttryckligen eller underförstått.

2. Läs noga instruktionsboken innan du installerar utrustning för att bekanta sig med produktinformation och
säkerhetsföreskrifter.
3. Endast kvalificerade och utbildade elektriska tekniker tillåts driva enheten. Operatörerna bör förstå komponenterna och driften av ett
rutnät-bundet PV kraftsystem, och de bör vara väl förtrogen med relevanta lokala standarder.
4. Innan installations, kontrollera att resultat är intakta och fullständigt mot packlistan. Om någon skada hittas eller någon komponent saknas,
kontakta din återförsäljare.
5. Använd isolerade verktyg när du installerar enheten. För personlig säkerhet, bär personlig skyddsutrustning (PPE).
6. Huawei ska inte hållas ansvarig för någon konsekvens som orsakas av brott mot lagring, flytt, installation och drift regler som anges i
detta dokument och användarhandboken.

1 Produktbeskrivning

(1) LED

(2) Frontpanel

(3) hängande kit

(4) Kylelement

(5) Ventilationsventil

(6) Markskruv

(7) AC utgångsport (AC)

(8) kommunikationsport (COM)

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

(10) DC-ingångsklämmor (PV4 + / PV4-)

(11) DC-ingångsklämmor (PV3 + / PV3-)

(12) DC-ingångsklämmor (PV2 + / PV2-)

(13) DC-ingångsklämmor (PV1 + / PV1-)

(14) DC-brytare (DC SWITCH)
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2 Installera Equipment
2,1

installations~~POS=TRUNC

Tilt and Space

Förflyttning av ett Inverter

Mått
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2,2

Installation av omriktaren

Vid borrning hål, undvika vattenledningar och elkablar nedgrävda i väggen.
1. Installera monteringskonsolen.
NOTERA

•

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

•

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

•

Lossa muttrar, planbrickor och fjäderbrickor av de två expansionsbultar.

2. Installera omformaren på monteringskonsolen.

3. (Valfritt) Installera en stöld lås.

NOTERA

Framställa en anti-stöld låsa lämplig för låset håldiametern (Ф8 mm) och se till att låset kan monteras framgångsrikt. En utomhus vattentät lock
rekommenderas.

3 elektriska anslutningar
3,1

Förberedelser inför installation
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•

Anslut kablarna i enlighet med lokala installations lagar och förordningar.

•

Innan du ansluter kablar se till att DC-omkopplaren på växelriktaren och alla växlar som ansluter till växelriktaren är inställd på OFF.
Annars kan den höga spänningen hos växelriktaren leda till elektriska stötar.

Nej.

Artikel

Typ

Specifikationer

1

PE-kabel

Single-core utomhus

Ledaren tvärsnittsarea:

kopparkabel

• ≥ 6 mm 2 ( SUN2000-12KTL-M0)
• ≥ 10 mm 2 ( SUN2000-15KTL-M0 / SUN200017KTL-M0 /
SUN2000-20KTL-M0)

2

AC-utgångsströmkabel Utomhus kopparkabel Ledare tvärsnittsarea:

• 6-16 mm 2 ( SUN2000-12KTL-M0)
• 10-16 mm 2 ( SUN2000-15KTL-M0 / SUN200017KTL-M0 /
SUN2000-20KTL-M0) Kabel ytterdiameter: 11-26 mm

3

DC-ingång kraftkabel

Standard utomhus PV kabel i

•

Ledartvärsnittsarea: 4-6 mm 2

branschen (rekommenderad

•

Kabel ytterdiameter: 4.5-7.8 mm

•

Ledartvärsnittsarea: 0,2-1 mm 2

modell: PV1-F)
4

(Valfritt) RS485

Två-core utomhus kabel med

kommunikationskabel

tvinnade par

(0,5 mm 2 rekommenderas)
•

5

6

(Valfritt) RS485

Två-core utomhus kabel med

effektmätare signalkabel

tvinnade par

(Valfritt) Grid

Fem-core utomhus kabel

Kabel ytterdiameter: 4-11 mm

schemaläggning
signalkabel

3,2

Installera PE Cable

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

NOTERA

•

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

•

Det rekommenderas att silikagel eller färg
användas runt jordterminalen efter det att
PE-kabeln är ansluten.
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3,3

•

Installera AC uteffekt Cable

Säkerställa att skyddsskiktet hos den utgående växelströmskabeln är inuti anslutningsdonet, är kärntrådarna helt införas i kabelhålet,
och att kabeln är ordentligt ansluten. Om du inte gör det kan det leda enheten inte fungerar eller skadas.

•

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

nyckel

Hängande kit Hex

1. Anslut utgången nätsladden till AC-kontakten.

Treledarkabel (L1, L2 och L3)

Klick
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fyra-ledarkabel (L1, L2, L3, och PE)

Klick

Fyra-ledarkabel (L1, L2, L3, och N)

Klick

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

Klick
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2. Anslut AC-kontakten till utgångsväxelporten.

AC utgångsport (AC)

3. Kontrollera vilken rutt uteffekten nätkabeln.

3,4

Installera DC matningskabel

1. Använd Amphenol Helios H4 PV kontakter medföljer omriktaren. Om PV kontakter försvinner eller skadas, köpa kontakter av samma modell.
Skadan enhet som orsakas av inkompatibla PV kontakter täcks inte av någon garanti.
2. Crimp metallen stämpling bildar kontakter med hjälp pressverktyg H4TC0003 (Amphenol, rekommenderas) eller H4TC0002
(Amphenol).
3. Kontrollera att PV-modulen utsignal är välisolerad till jord.
4. DC-ingångsspänningen hos växelriktaren inte överstiga 1080 V DC under några omständigheter.
5. Innan du installerar DC matningskabeln, märka kabel polariteter för att säkerställa rätt kabelanslutningar.
6. Om DC-matningskabeln är omvänt ansluten, inte använder DC-brytare samt positiva och negativa kontakter omedelbart. Om du inte gör det
kan det leda enhet skador som inte täcks av någon garanti. Vänta tills natten när solstrålningen minskar och de PV sträng strömmen faller till
under 0,5 A. Ställ sedan DC-omkopplaren till läge OFF, ta bort de positiva och negativa anslutningarna, och korrigera polariteterna hos
likströmsmatningskabeln.
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positiv kontakt

positiv metall
terminal

negativ

Klick

kontakt
Negativ Metallanslutning

Se till att kabeln inte kan
dras ut efter att ha krympt.

Se till att kablarna är korrekt anslutna.
(Likspänningen av en multimeter bör inte
vara mindre än 1100 V).

Säkerställa att låsningsmuttern är
säkrad.

Likspänningsingångar

n indikerar en, två, tre, eller fyra.

Dra tillbaka DC matningskabeln för att säkerställa att
det är på plats.

Klick

3,5

(Valfritt) Installera Smart dongle

•

Om du förberett en WLAN Smart Dongle eller 4G Smart Dongle konfigureras med ett SIM-kort, hoppa över detta steg.

•

Om du förberett en Smart dongle utan SIM-kort, måste du förbereda en standard SIM-kort (storlek: 25 mm x 15 mm) med den kapacitet som
är större än eller lika med 64 KB.

•

När du installerar SIM-kortet, bestämma dess monteringsriktning baserad på screentryck och pilen på kortplatsen.

•

Tryck på SIM-kortet på plats för att låsa den, vilket indikerar att SIM-kortet är korrekt installerat.

•

När du tar bort SIM-kortet genom att trycka det inåt för att mata ut den.
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Smart dongle port (GPRS /
4G / WLAN)

När du sätter tillbaka locket Smart Dongle, se till att spännet fjädrar
tillbaka på plats.

NOTERA

SDongleA-01

Det finns två typer av Smart Dongle som är involverade i det här

SDongleA-03

dokumentet:

•

WLAN Smart Dongle: SDongleA-01

•

4G Smart dongle: SDongleA-03

För mer information, se snabbguiden som levereras med Smart
Dongle.
Du kan också skanna QR-kod för att få dem.

3,6

(Valfritt) Installera signalkabeln
Communications Port Pin Definition

•

Inte alla inverter modeller levereras med signalkabeln.

•

När lägga ut signalkabeln, skilja den från strömkabeln och hålla
den borta från starka störningskällor för att undvika stark
kommunikation störningar.

•

Säkerställa att skyddsskiktet hos kabeln är inuti anslutningsdonet,
är överskottskärntrådar avskurna från skyddsskiktet, är den
exponerade kärntråden helt införd i kabelhålet, och att kabeln är
ordentligt ansluten.

•

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

Beskrivning

Stift Definition Funktion Beskrivning

1 485A1-1 RS485

Används för att kaskad

2

differentialsignal

växelriktare eller ansluta till

+

RS485 signalporten på
4

differential

signal-

signal-

avskärmningsbotten

N/A

6

7 485A2

RS485

Används för att ansluta till

8

differentialsignal

en RS485 signalport på en

+

Smart Power Sensor för

RS485

PE

DIN1

RS485 signalporten på
SmartLogger1000A

485B1-2 RS485

differential

5 PE

9 485B2

Används för att kaskad
differentialsignal växelriktare eller ansluta till
+

SmartLogger1000A

3 485B1-1 RS485

485A1-2 RS485

avskärmningsbotten
N/A

Torr kontaktyta

Ansluta till rippel

för grid

kontrollmottagare. För mer

schemaläggning information, se

export begränsning

bruksanvisningen.
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differentiella

DIN2

signal11 N / A

N/A

N/A

12 DIN3

13 GND

GND

N/A

14 DIN4

15 N / A

N/A

N/A

16 GND

Single Inverter + Smart Dongle Networking

I Smart Dongle nätverk scenario kan SmartLogger1000A inte anslutas.

NOTERA

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

Flera växelriktare + SmartLogger1000A Networking

NOTERA

•

I nätverk scenario SmartLogger1000A kan Smart Dongle inte anslutas.

•

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

•

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

•

Att säkerställa att systemet svarshastighet, är Smart Power Sensor rekommenderas att vara ansluten till en COM-port separat
från inverteraren COM-port.
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(Valfritt) Installera RS485 kommunikationskabel (Inverter Cascading)
1. Anslut signalkabeln till signalkabeln.

2. Anslut signalkabelkontakt till kommunikationsporten.

Kommunikationsport (COM)
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(Valfritt) Installera Smart Power Sensor signalkabel
1. Anslut signalkabeln till signalkabeln.

2. Anslut signalkabelkontakt till kommunikationsporten.
Kommunikationsport (COM)
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(Tillval) Installera Grid Scheduling Dry Kontakt Signal Cable
1. Anslut signalkabeln till signalkabeln.

2. Anslut signalkabelkontakt till kommunikationsporten.
Kommunikationsport (COM)
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4 verifiera Installation
Nej.

Acceptanskriterier

1

Omriktaren är korrekt och säkert installerad.

2

Kablar är dragna på rätt sätt i enlighet med kunden.

3

Smart Dongle är korrekt och säkert installerad.

4

Buntband är jämnt fördelade och ingen burr existerar.

5

PE-kabeln är ansluten på rätt sätt, säkert och tillförlitligt sätt.

6

DC-omkopplare och alla omkopplarna är anslutna till växelriktaren är inställd på OFF.

7

Den utgående växelströmskabel, DC input strömkabel, och signalkabeln är korrekt ansluten, säkert och tillförlitligt.

8

Oanvända terminaler och hamnar är låsta av vattentäta lock.

9

Installationsutrymmet är korrekt, och installationsmiljön är rent och snyggt.

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

1. Slå på AC växla mellan växelriktaren och kraftnätet.
2. Om det är en likströmsbrytare mellan PV strängen och inverteraren, slå på DC-brytare.
3. Slå på DC-brytare i botten av växelriktaren.
4. Observera lysdioderna för att kontrollera driftstatus omriktaren.

NOTERA

Blinkar med långa mellanrum: On för 1s och sedan Off för 1s; Blinkar med korta mellanrum: On för 0,2 s och sedan Av under 0,2 s.

14

Kategori

Status

Menande

Running

N/A

indikator
Konstant grön Konstant grön

Växelriktaren arbetar i galler bundna mod.

Blinkar grönt med

Av

Likströms är på och AC är avstängd.

Blinkar grönt med

Blinkar grönt med

Både DC och AC är på, och växelriktaren inte exporterar

långa mellanrum

långa mellanrum

ström till elnätet.

Av

Av

Likströms är avstängd, och AC kan aktiveras (Se till att den

Blinkar rött med

N/A

DC miljölarm

Blinkar rött med korta

AC miljölarm

långa mellanrum

externa AC omkopplaren är AV).
korta intervaller

N/A

intervaller
fast rött

fast rött

Onormal

kommunikations~~POS=TRUNC

N/A

indikator~~POS=HEADCOMP

Blinkar grönt med korta mellanrum kommunikation pågår. (När en mobil
telefonen är ansluten till växelriktaren, indikatorn först blinkar grönt
med långa mellanrum, vilket indikerar att telefonen är ansluten till
växelriktaren.)
Blinkar grönt med långa mellanrum

Mobiltelefonen är ansluten till växelriktaren.

Av

Det finns ingen kommunikation.

5. (Valfritt) Observera LED för att kontrollera driftstatus Smart Dongle .

WLAN Smart Dongle
LED

Beskrivning

Färg

Status

Gul (blinkar grönt och

steady på

Den Dongle är säkrad och påslagen.

Blinkar med korta mellanrum

Parametrarna för att ansluta till routern ska

(på för 0,2 s och sedan iväg till

ställas in.

rött samtidigt)
Röd
LED

0,2 s)
Grön

Blinkar med långa mellanrum

Anslutning till routern

(på för 0,5 s och sedan iväg till
0,5 s)

Grön

steady på

Anslutits till ledningssystemet.

Blinkar rött och grönt

Blinkar med korta mellanrum

Omriktaren kommunicerar med

alternativt

(på för 0,2 s och sedan iväg till

ledningssystemet via dongel.

0,2 s)
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4G Smart dongle
LED

Beskrivning

Färg

Status

Gul (blinkar grönt och rött

steady på

Den Dongle är säkrad och påslagen.

Blinkar i en två-andra cykel (på för 0.1s och

Uppringning (längd <1 min)

samtidigt)

Grön

sedan av för 1.9s)
Blinkar med långa mellanrum (på för 1s och

Den fjärranslutning sätts upp framgångsrikt

sedan iväg till 1s)

(varaktighet <30s).

steady på

Anslutits till ledningssystemet.

Blinkar med korta mellanrum (i stället för

0,2 s och sedan iväg till 0,2 s)

Omriktaren kommunicerar med ledningssystemet via
dongel.

6 idrifttagning
6,1

Scenario 1: Single inverter + Smart dongle
NOTERA

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

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

•

Google Play (Android)

•

App Store (iOS)

Google Play

app Store
(IOS)

(Android)

NOTERA

•

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

•

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

Google Play

- Google Play (Android) - App Store

(Android)

(iOS)

app Store
(IOS)

•

Den initiala lösenordet för anslutning av växelriktar WiFi är Ändra mig

•

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

•

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

Om du har en installatör konto, hoppa över detta steg.

Skapa den första installations konto kommer att generera en domän uppkallad efter företaget.

För att skapa flera installations står för samma företag, logga in på FusionSolar appen och tryck
Ny användare.
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3. Skapa en PV Plant ett konto för användare
NOTERA

För mer information, se FusionSolar App

Snabbguide. Du kan skanna QR-kod för att få
den.

6,2

Scenario 2: Multiple Växelriktare + SmartLogger1000A

se Distribuerade PV växter Ansluta till Huawei Hosting Cloud Snabbguide (Distributed Solar Växelriktare +

SmartLogger1000A + RS485 Networking).
Du kan skanna QR-kod för att få den.

6,3

andra scenarier

1. Tillgång Inverter driftsättning.
Metod 1: före inloggning

Metod 2: efter inloggning
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2. Anslut till inverteraren WiFi. Logga in som installatör, och utför Snabbinställningar.

NOTERA

•

Den initiala lösenordet för anslutning av växelriktar WiFi är
Ändra mig

•
•

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

•

För att ställa in fler parametrar trycker Parameterkonfiguration.

3. (Valfritt) När flera omformare ansluts till tredjedel part datainsamlare, inställd RS485 parametrar.

RS485 adresser till olika omriktare måste vara olika.
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7 Kundservice Kontakta
Kundservice Kontakta
region Land

Service Support Email

Telefon

eu_inverter_support@huawei.com

0080033888888

Frankrike

Tyskland
Spanien

Europa

Italien
Storbritannien

nederländerna

Andra länder Mer information finns i solar.huawei.com .
Australien

au_inverter_support@huawei.com

1800046639

Kalkon

tr_inverter_support@huawei.com

0080021686868/1800220036

malaysia
Asia
Pacific

(+66) 26542662 (debiteras av lokalsamtal)

apsupport@huawei.com

1800290055 (gratis i Thailand)

Thailand

Kina

solarservice@huawei.com

4008229999

Övriga länder apsupport@huawei.com

0060-3-21686868

Japan

Japan

Japan_ESC@ms.huawei.com

0120258367

Indien

Indien

indiaenterprise_TAC@huawei.com

1800 103 8009

Sydkorea

Nordamerika

Sydkorea

Japan_ESC@ms.huawei.com

USA

na_inverter_support@huawei.com

1-877-948-2934

kanada

na_inverter_support@huawei.com

1-855-482-9343
018007703456 /

mexico

Latinamerika

-

0052-442-4288288

argentina
Brasilien

0-8009993456
la_inverter_support@huawei.com

0-8005953456

Chile

800201866 (endast för fast)

Andra länder

0052-442-4288288
08002229000

egypten

/ 0020235353900

UAE
Mellanöstern
och Afrika

Sydafrika
Saudiarabien

08002229000
mea_inverter_support@huawei.com

0800222900
8001161177

pakistan

0092512800019

Marocko

0800009900

Andra länder

0020235353900

20

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen 518.129,
Folkrepubliken Kina solar.huawei.com

