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Indikator Status Beskrivning

PV 

anslutningsindikator 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 

Den SUN2000 kopplas bort från alla PV strängar, eller DC-ingångsspänningen 

hos varje MPPT krets är mindre än 200 V.

Grid-bundna 

indikatorn 

Fast grönt Den SUN2000 har anslutits till elnätet.

Av Den SUN2000 inte ansluta till elnätet.

kommunikations~~POS=TRUNC 

indikator~~POS=HEADCOMP

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.

• 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.

• Före installation enheten noggrant läsa instruktionsboken för att bekanta sig med produktinformationen och försiktighetsåtgärder.

• Endast kvalificerad och utbildad 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.

• Innan du installerar enheten, kontrollera att förpackningens innehåll är intakta och fullständigt mot packsedeln. Om någon 

skada hittas eller någon komponent saknas, kontakta återförsäljaren.

• Använd isolerade verktyg när du installerar enheten. För personlig säkerhet, bär lämplig personlig skyddsutrustning 

(PPE).

• Huawei inte hållas ansvarigt för någon konsekvens som orsakas av brott mot lagring, flytta, installation och drift 

regler som anges i detta dokument och användarhandboken.

1 Produktöversikt1 Produktöversikt

indikator Beskrivning

Frontvy

(1) PV anslutningsindikator

(2) Grid-bundna indikatorn

(3) Meddelande indikator

(4) Alarm / Underhållsindikator

(5) Underhåll luckan

(6) Värdpanelen
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Indikator Status Beskrivning

Larm / Mainten 

ANCE indikator

larm~~POS=TRUNC status~~POS=HEADCOMP

Blinkar rött med långa mellanrum (på för 1s och 

sedan iväg till 4S)

En varningslarm 

genereras.

Blinkar rött med korta mellanrum (i stället för 

0.5s och sedan iväg till 0,5 s)

En mindre larm 

genereras.

fast rött 

En stor larm 

genereras.

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 ut för 0.125s) 

Lokal underhåll misslyckas.

Fast grönt 

Lokal underhåll lyckas.

Hamnar

SUN2000 Mått Monteringsfäste Mått

(1) Kabelförskruvning (COM1, COM2, 

och COM3)

(2) DC-brytare 1 (DC SWITCH ett)

(3) likspänningsingångar (som kontrolleras av DC 

SWITCH 1)

(4) likspänningsingångar (som kontrolleras av DC 

SWITCH 2)

(5) DC-brytare 2 (DC SWITCH 2) (6) Kabelförskruvning (AC OUTPUT)

(7) Kabelförskruvning (RESERV) (8) USB-port (USB)
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2 installations~~POS=TRUNC2 installations~~POS=TRUNC

installation Angle2,1

installation Space2,2

För att underlätta installation av SUN2000 på 

monteringsfästet, anslutning av kablar till botten 

av SUN2000 och underhålla SUN2000 i 

framtiden, rekommenderas att botten clearance 

vara mellan 600 mm och 730 mm.

NOTERA

•

Den SUN2000 monteringsfäste har fyra grupper av gängade 

hål, varje grupp som innehåller fyra gängade hål. Markera 

alla hål i varje grupp baserad på platskrav och markera fyra 

hål totalt. Två runda hål är föredragna.

•

M12x40 bultaggregaten levereras med SUN2000. Om 

bultlängden inte uppfyller installationskraven, förbereda 

M12 bultanordningar själv och använda dem tillsammans 

med de medföljande M12 muttrarna.

•

Följande beskriver hur man installerar SUN2000 med 

stöd installation som ett exempel. För mer information om 

väggmonterad installation, se användarhandboken.

•

Spara säkerhets Torxnyckel för senare användning efter att 

ta bort den från fästet.

NOTERA

3 Installera SUN20003 Installera SUN2000

Position för att spara en 

säkerhets Torxnyckel
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Du uppmanas att tillämpa rostskyddsfärg på positionerna hål för skydd.

NOTERA



installations~~POS=TRUNC Förberedelser4,1

4 installera kablar4 installera kablar

Inget namn 

Modell / 

specifikationer 

Beskrivning

1 Jordkabel kabel~~POS=HEADCOMP 

16 mm 2 utomhus kopparkabel16 mm 2 utomhus kopparkabel16 mm 2 utomhus kopparkabel

• Om du väljer jordpunkt på höljet för 

anslutning av en jordkabel, förbereda 

jordkabel.

• Om du väljer jordpunkten i 

underhållsutrymme för anslutning av en 

jordkabel, använd en utgång nätkabel som 

innehåller jordkabel i stället för att förbereda 

en extra jordkabel.

2 

AC-utgångsströmkabel 35 mm 2 utomhus kopparkabel 35 mm 2 utomhus kopparkabel 35 mm 2 utomhus kopparkabel 

N / A

3 OT terminal

M8 

Vid användning utomhus kopparkablar för AC 

anslutning väljer koppar plint. För krav på 

kablarna och terminalerna av andra material, se 

bruksanvisning.

M10

4 DC-ingång strömkabel PV kabel som uppfyller 

1100 V standard 

N / A

5

RS485 

kommunikationskabel (plint)

Kommunikationskabel med en 

ledare tvärsnittsarea av 1 mm 2 och ledare tvärsnittsarea av 1 mm 2 och ledare tvärsnittsarea av 1 mm 2 och 

ytterdiameter av 14-18 mm 

• Om RS485 kommunikation används 

förbereda RS485 kommunikationskabel.

• En kopplingsplint rekommenderas för 

anslutning av RS485 

kommunikationskabeln.

RS485 

kommunikationskabel (RJ45 

nätverksport)

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, samt skärmade 

RJ45-kontakter

6 

Solar tracker strömkabel 

(valfritt)

Dubbla lager trepolig utomhus 

kopparkabel med en ledare 

tvärsnittsarea på 10 mm 2tvärsnittsarea på 10 mm 2

N / A

7 Buntband N / A N / A

5

• Innan du installerar kablar se till att alla nödvändiga OT terminaler och kablar förbereds.

• Följande tabell visar endast rekommenderade kabelspecifikationer. För mer kabelspecifikationer, se instruktionsboken.

NOTERA
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Installera Ground Cable4,2

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

• Jordpunkten i underhållsutrymmet används främst för att ansluta till jordledningen ingår i multi-core växelströmskabel. 

För mer information, se avsnittet "4.4 Installera AC Output kraftkablar."

• Jordkabel måste säkras.

• Det rekommenderas att jordkabel SUN2000 ska anslutas till närmaste jordpunkt. För ett system med flera SUN2000s 

parallellkopplade, anslut markpunkter hos alla SUN2000s att säkerställa lika potential anslutningarna till jordkablar.

• För att förbättra korrosionsbeständigheten hos PE terminalen, tillämpa silikagel eller måla på det efter anslutning av 

jordkabeln.

NOTERA

Öppna underhållsluckan4,3

• Öppna aldrig värdpanel SUN2000.

• Innan du öppnar underhållsluckan, stäng av nedströms växelströmsutgångsbrytaren och de två DC-växlar i botten.

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

eller snö kommer in i underhållsavdelningen.

• Lämna inte oanvända skruvar i underhållsutrymmet.

2. Öppna underhållsluckan och installera stödskenan.1. Lossa de två skruvarna på underhållsluckan med hjälp av 

en säkerhets torx skiftnyckel.
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Om skruvarna på skåpsdörren går förlorade, skaffa 

reservdelar skruvarna från monterings påsen bunden till 

induktansen längst ner av höljet.

NOTERA

Position för att spara extra skruvar

3. Ta bort locket och hänga den på kroken på skåpsdörren.

Installera AC Utgång Strömkablar4,4

• För SUN2000-50KTL / 60KTL-M0:

- om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på höljet i ett scenario utan 

neutral tråd, bör du använda ett tre-core (L1, L2 och L3) utomhus kabel. - Om du ansluter en jordkabel till 

jordpunkten i underhållsutrymmet i en

scenario utan nolledare, bör du använda en fyra-core (L1, L2, L3 och PE) utomhus kabel.

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på höljet i ett scenario med en neutral 

tråd, bör du använda en fyra-kärna (L1, L2, L3, och N) utomhuskabel. - Om du ansluter en jordkabel till 

jordpunkten i underhållsutrymmet i en

scenario med en neutral tråd rekommenderar vi er att använda en fem-core (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-kärna (L1, L2, och L3) utomhus- kabel.

- Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet, är du 

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

NOTERA

1. Ta låshuven från AC OUTPUT kabelförskruvningen och sedan ta bort pluggen.

2 För kabeln genom kabelförskruvningen.

1. Välj ett lämpligt gummi montering baserat på den yttre diametern av nätsladden att säkerställa korrekt tätning.

2. Om du vill undvika att skada gummi montering, inte vägen en kabel med en veckad OT terminal genom gummibeslag.

3. Justera inte kabeln när gänglåset tätningsmuttern dras åt. Annars kommer gummi montering förskjutas, vilket 

påverkar Ingress Protection Betyg av anordningen.
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3. Ta bort en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från utgångs nätsladden användning av en tråd stripper. 

(Kontrollera att jackan är i underhållsutrymmet.)

4. Crimp en OT-terminal.

Jacka

Isolering

lager

a. Treledarkabel (exklusive jordledningen och 

nolledare)

c. Fyra-ledarkabel (exklusive jordledningen men 

inklusive nolledaren)

b. Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men exklusive 

nolledaren)

d. Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och nolledare)

kärntråd

isoleringsskikt

Värmepistol

hydrauliska tänger

Krympslang

kärntråd
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5. Anslut den utgående växelströmskabeln till kopplingsplinten och dra sedan åt muttern med en momentnyckel som har en 

förlängningsstång.

• 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.

• Vid anslutning av en PE-kabel, säkra skruvarna med en hylsnyckel med en förlängning nyckel längre än 200 mm.

• Om utgången växelströmskablar är föremål för en dragkraft på grund av växelriktaren inte är installerad stabilt, se till att 

den sista kabeln som bär stress är PE-kabeln.

a. Treledarkabel (exklusive jordledningen och 

nolledare)

b. Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men exklusive 

nolledaren)

c. Fyra-ledarkabel (exklusive jordledningen men 

inklusive nolledaren)

d. Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och nolledare)

SUN2000-50KTL / 60KTL-M0
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a. Treledarkabel (exklusive jordledningen) b. Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen)

6. Dra åt gänglåset tätningsmuttern. 

7. Rensa skräp från underhållsutrymmet.

SUN2000-65KTL-M0

Installera DC-ingång Strömkablar4,5

Välja likspänningsingångar

Den SUN2000 erbjuder två DC-omkopplare, som omnämns som DC SWITCH 1 och DC SWITCH 2. DC SWITCH 1 styr 1st till 6: e 

uppsättningar likspänningsingångar, medan DC SWITCH 2 styr 7:e till 12: e uppsättningar likspänningsingångar.

NOTERA

Välj DC-ingångarna enligt följande regler:

1. jämnt distribuera DC inmatningsströmkablar på likspänningsingångar kontrolleras av de två DC-omkopplare.

2. Maximera antalet anslutna MPPT kretsar.

Kontrollera att PV-modulen utgången är väl isolerad till jord.
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1. 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.

2. metallkontakter som medföljer likströmskablarna är antingen kallformning kontakter eller stansformnings kontakter. Crimp 

metallkallformnings kontakter med hjälp pressverktyg UTXTC0005 (Amphenol, rekommenderas) eller H4TC0001 

(Amphenol). Crimp metallen stämpling bildande kontakter med hjälp pressverktyg H4TC0003 (Amphenol, 

rekommenderas) eller H4TC0002 (Amphenol). Välj pressverktyg som passar metallkontakterna.

3. Innan ansluter DC input kraftkablar, märka kabel polariteter för att säkerställa rätt kabelanslutningar. Om kablarna är 

felaktigt anslutna kan SUN2000 skadas.

4. Sätt i de krusade metallanslutningarna hos de positiva och negativa kraftkabel in i de lämpliga positiva och negativa 

anslutningarna. Dra sedan DC input kraftkablar för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

5. Anslut de positiva och negativa anslutningarna till de lämpliga positiva och negativa DC-ingångsanslutningar. Dra 

sedan DC input kraftkablar för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

6. Om polariteten av DC matningskabeln reverseras och DC-brytare är ON, inte stänga av DC switch omedelbart eller 

koppla positiva och negativa kontakter. Enheten kan skadas om du inte följer instruktionerna. Den orsakade skador på 

utrustningen ligger utanför garanti omfattning. Vänta tills solstrålningen minskar och PV strängen strömmen minskar till 

under 0,5 A, och stäng sedan av de två DC-brytarna och ta bort de positiva och negativa anslutningarna. Korrigera 

strängen polaritet innan du ansluter strängen till SUN2000.

Positiv metall-kontakt

Negativ metallkontakt 

Rekommenderas: PV-kabel som 

uppfyller 1100 V-standarden.

UTXTC0005 (Amphenol) 

Se till att kabeln inte kan tas 

bort efter veckad.

positiv kontakt

Negativ kontakt Klicka

Klick

Använd en multimeter 

för att mäta 

likspänning.

Säkerställa att 

låsningsmuttern 

är säkrad.

H4TW0001 

(Amphenol)

Installera en likströmsmatningskabel (av metall kallformnings kontakter)
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• Om spänningen är ett negativt värde, är DC-ingången polaritet felaktig. Korrigera polaritet.

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

solcellsmoduler.

Installera RS485 Communications Cable4,6

• När routing kommunikationskablar, för att separera kommunikationskablar från kraftkablar förhindra kommunikation 

från att påverkas.

• En RS485-kabel kan ansluta till antingen en terminalblock eller en RJ45 nätverksport. Det rekommenderas att 

RS485-kabeln anslutas till en kopplingsplint. Positiv metall-kontakt

Negativ metallkontakt 

Rekommenderas: PV-kabel som 

uppfyller 1100 V-standarden.

H4TC0003 (Amphenol) 

Se till att kabeln inte kan tas 

bort efter veckad.

positiv kontakt

Negativ kontakt Klicka

Klick

Använd en multimeter 

för att mäta 

likspänning.

Säkerställa att 

låsningsmuttern 

är säkrad.

H4TW0001 

(Amphenol)

Installera en likströmsmatningskabel (med Metal stämpling Forming kontakter)
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2 För kabeln genom kabelförskruvningen.

1. Avlägsna en lämplig längd av manteln och kärntråden isoleringsskiktet från kommunikationskabel med 

användning av en tråd stripper.

Kopplingsplint anslutning (rekommenderas)

3. Ta bort kabelklämbasen från kopplingsplinten. Anslut 

kommunikationskabeln till anslutningssockeln.

Nej Port Definition Beskrivning

1 RS485A IN 

RS485A, RS485 

differentialsignal +

2 RS485A OUT 

RS485A, RS485 

differentialsignal +

3 RS485B IN 

RS485B, RS485 

differentiella signal-

4 RS485B OUT 

RS485B, RS485 

differentiella signal-

5. Maska kommunikationskabeln.

4. Installera den terminala basen på terminalblocket, och 

anslut skärmskiktet till jordpunkten.
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• När du ansluter skärmad kabel, välja om du vill krympa OT terminal baserad på plats krav. 

• Knyta kommunikationskablarna med kablarna på inre sidan av underhållsutrymmet.

NOTERA

6. Dra åt gänglåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 

1. Framställ en RJ45-kontakt. 2 För kabeln genom kabelförskruvningen.

RJ45 nätverksport Connection

nr Färg Pin Definition

1 White-och-orange RS485A, RS485 

differentialsignal +

2 Orange 

RS485B, RS485 

differentiella signal-

3 Vit-och-grönt N / A

4 Blå 

RS485A, RS485 

differentialsignal +

5 White-and-blue 

RS485B, RS485 

differentiella signal-

6 Grön N / A

7 Vit-och-brun N / A 8 

Brun N / A

3. Sätt i RJ45-kontakt in i RJ45 nätverksport i SUN2000 

underhållsutrymmet.

4. Bind kommunikationskabel.
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5. Dra åt gänglåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 

(Tillval) Installera Solar Tracker strömkabeln4,7

1. En lastfrånskiljare-säkring eller säkring-lastfrånskiljare med en spänning av minst 500 V, strömmen av 16 A, och skydd 

typ av gM måste installeras mellan SUN2000 och tracker styrenheten för skydd.

2. Kabeln mellan ledningar terminalen på strömkabeln och lastfrånskiljare-säkring eller säkring-lastfrånskiljare bör vara 

mindre än eller lika med 2,5 meter.

Placera inte brännbart material runt kabeln.

1. Avlägsna en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från sol tracker strömkabel med användning av en tråd 

stripper. (Se till att jackan är i underhållsutrymmet.)

Jackaisoleringsskiktkärntråd

Knyta kommunikationskablarna med kablarna på inre sidan av underhållsutrymmet.

NOTERA

2. Ta bort avskärmningshöljet från plint. 3. Dra ledningen genom kabelförskruvningen.

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

5. Installera skärmlocket på plint. 6. Maska solar tracker strömkabeln.

7. Drag åt gänglåset tätningsmuttern och försegla kabelförskruvningen. 
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5 Verifiera installationen5 Verifiera installationen

1. SUN2000 är korrekt och säkert installerad. Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

2. DC-brytare och nedströms växelströmsomkopplare är OFF. Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

3. Alla jordkablar är ordentligt anslutna, utan öppna kretsar eller kortslutning. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

4. AC uteffekt kablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppna kretsar eller 

kortslutningar. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

5. DC-ingångskraftkablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppna kretsar eller 

kortslutningar. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

6. RS485 kommunikationskabel är korrekt och ordentligt ansluten. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

7. Kontrollera att alla begagnade kabelförskruvningar på botten av inneslutningen är 

förseglade, och att trådlåsningstätningsmuttern åtdrages. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

8. AC kontaktskydd sätts tillbaka. Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

9. Underhålls lucka är avslutad och de yttre skruvarna dras åt. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

10.Unused likspänningsingångar är förseglade. Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

11.Unused USB-portar är anslutna med vattentäta lock. Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

12.Unused kabelförskruvningar pluggas och trådlåsningstätningsmuttrarna är 

åtdragna. 

Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □Ja □ Nej □ N / A □

6 Slå på systemet6 Slå på systemet

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

ligger inom det angivna intervallet.

1. Slå på AC switch mellan SUN2000 och kraftnätet.

2. Slå på DC växlar på SUN2000 botten.

SUN2000 app
7

1. SUN2000 app är mobiltelefonen app som kommunicerar med SUN2000 övervakningssystemet via en USB-kabel, 

Bluetooth-modul eller WLAN-modul. Som en praktisk lokal övervakning och underhåll plattform stöder alarm fråga, 

parameter konfiguration och underhåll. Appen heter SUN2000.

2. Öppna Huawei Application Store (https://appstore.huawei.com), Google Play (https://play.google.com) eller App 

Store (iOS), söka efter SUN2000, och ladda ner appen installationspaketet.Store (iOS), söka efter SUN2000, och ladda ner appen installationspaketet.Store (iOS), söka efter SUN2000, och ladda ner appen installationspaketet.

3. Anslut en USB-kabel, en Bluetooth-modul eller en WLAN-modul till USB-porten på SUN2000 att genomföra 

kommunikationen mellan SUN2000 och app.

NOTERA
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Login sida

iOS och Android Android

WLAN eller Bluetooth-anslutning USB-datakabel

Välj Connection 

Läge 

Välj användare Snabbinställningar

Funktionsmenyn menyn~~POS=HEADCOMP

• Skärmdump i det här dokumentet motsvarar app version 

2.2.00.050 (Android).

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

SN, och den initiala lösenordet är SN, och den initiala lösenordet är 

Ändra mig.

• Den initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och Den initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och Den initiala lösenord för Vanliga användare, avancerade användare, och 

speciell användare är 00000a.speciell användare är 00000a.speciell användare 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.

• Ställ in koden rätt rutnät baserad på användningsområde och scenario av solens 

omriktaren.



Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang Shenzhen 

518129 Folkrepubliken Kina

www.huawei.com


