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Техническа Спецификация

Техническа Спецификация SUN2000-33KTL-A

Ефективност
Макс. Ефективност 98,6%
Европейска ефективност 98,4%

Вход
Макс. Входен волтаж 1 Макс. Входен волтаж 1 1,100 V
Макс. Ток на MPPT 22 А
Макс. Ток на късо съединение на MPPT 30 A
Стартово напрежение 250 V
MPPT обхват на работното напрежение 2 MPPT обхват на работното напрежение 2 200 V ~ 1000 V
Номинално входно напрежение 620 V
Брой MPP тракери 4
Макс. брой входове 8

продукция
Номинална AC активна мощност 30 000 W
Макс. AC видима мощност 33 000 VA
Макс. AC активна мощност 30 000 W 330 000 W 3

Номинално изходно напрежение 230 V / 400 V, 3W + N + PE; 
Номинална честота на променлива мрежа 50 Hz / 60 Hz
Номинален изходен ток 43.3 А
Макс. Изходен ток 48 А
Регулируем обхват на фактора на мощността 0,8 водещи ... 0,8 изоставане
Макс. Общо хармонично изкривяване < 3%< 3%

защита
Устройство за изключване от страната на входа да
Защита срещу острови да
Защита от променлив ток да
DC защита от обратна полярност да
Мониторинг на грешки на струнен PV-масив да
DC защита от пренапрежение Тип II
AC пренапрежение Тип II
Детекция на устойчивост на изолация с постоянен ток да
Отдел за наблюдение на остатъчен ток да

общуване
показ LED индикатори; WLAN адаптер + FusionSolar APP
RS485 да
USB да
Мониторинг BUS (MBUS) Да (необходим е изолационен трансформатор)

Обща информация
Размери (Ш х В х Г) 930 x 550 x 283 mm (36,6 x 21,7 x 11,1 инча)
Тегло (с монтажна плоча) 62 кг (136,7 фунта)
Диапазон на работната температура - 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)- 25 ° С ~ 60 ° С (-13 ° F ~ 140 ° F)
Метод за охлаждане Естествена конвекция
Макс. Работна височина 4000 м (13,123 фута)
Относителна влажност 0 ~ 100%
DC конектор Амфенол Хелиос Н4
AC конектор Водоустойчив PG терминал + OT конектор
Степен на защита IP65
топология трансформатор
Консумация на мощност през нощта <2,5 W

Стандарт за съответствие (повече на разположение при поискване)
сертификат EN 62109-1 / -2, IEC 62109-1 / -2, IEC 62116

Код на мрежата 
IEC 61727, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59 / 3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 

1699, PO 12.3, RD 413, C10 / 11, EN 50438-Турция, ABNT

SUN2000-33KTL-A

*1 Максималното входно напрежение е горната граница на постояннотоковото напрежение. Всяко по-високо входно DC напрежение вероятно би повредило инвертора.
*2 Всяко входно напрежение на постоянен ток извън обхвата на работното напрежение може да доведе до неправилно функциониране на инвертора.
*3. Максималната активна мощност се определя от настройката на PQ режим. Ако е избран PQ режим 1, максималната активна мощност е равна на максималната видима мощност. Ако е избран режим PQ 2, максималната активна мощност е равна на номиналната активна мощност.
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1 Преглед на продукта1 Преглед на продукта

1. Информацията в този документ подлежи на промяна без предупреждение. По време на подготовката на този документ са положени 

всички усилия, за да се гарантира точността на съдържанието. Но всички изявления, информация и препоръки в този документ не 

представляват гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се.

2. Преди да инсталирате устройството, внимателно прочетете SUN2000- (33KTL, 36KTL, 40KTL) -US Потребител 2. Преди да инсталирате устройството, внимателно прочетете SUN2000- (33KTL, 36KTL, 40KTL) -US Потребител 

Ръчно. Можете да влезете в http://support.huawei.com/carrier/ и да потърсите SUN2000 на Ръчно. Можете да влезете в http://support.huawei.com/carrier/ и да потърсите SUN2000 на Ръчно. Можете да влезете в http://support.huawei.com/carrier/ и да потърсите SUN2000 на Ръчно. Можете да влезете в http://support.huawei.com/carrier/ и да потърсите SUN2000 на 
Поддръжка на продукти страница с раздели, за да видите или получите ръководството за потребителя.Поддръжка на продукти страница с раздели, за да видите или получите ръководството за потребителя.

3. Работят с устройството могат само квалифицирани и обучени електротехници. Операторите трябва да разберат компонентите и 

функционирането на мрежово свързана фотоволтаична система и трябва да са запознати със съответните местни стандарти.

4. Преди да инсталирате устройството, проверете дали резултатите са непокътнати и пълни спрямо 

списък с опаковки. Ако са открити повреди или липсва някой компонент, свържете се с дилъра.списък с опаковки. Ако са открити повреди или липсва някой компонент, свържете се с дилъра.

5. Използвайте изолирани инструменти, когато инсталирате устройството. За лична безопасност носете изолационни ръкавици и защитни обувки.

6. Гаранцията на устройството няма да покрива следните условия:

• Гаранционният етикет е премахнат.

• Устройството е повредено поради нарушаване на правилата за съхранение, транспортиране, инсталиране и експлоатация, 

посочени в този документ и ръководство за употреба.

В следващия текст водоустойчивият кабелен конектор се съкращава като водоустойчив конектор. (1) Индикатор за PV 

връзка (2) Индикатор за мрежа (3) Индикатор за комуникация (4) Аларма / Индикатор за поддръжка (5) Врата на 

отделението за поддръжка (6) Хост панел

Изглед отпред

Пристанища

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

(1) 3/4-инчови водоустойчиви кабелни конектори 

(COM1, COM2 и COM3)
(2) 2-инчов водоустойчив кабелен конектор (променлив ток 

ИЗХОД)
(3) USB порт (USB) (4) DC превключвател 1 (DC SWITCH 1)

(5) DC превключвател 2 (DC SWITCH 2) (6) 1/2-инчов водоустойчив кабелен конектор 

(Резерв)
(7) Входове за постоянен ток (управлявани от постоянен ток 

ВКЛЮЧВАЙТЕ 1)

(8) DC входни клеми (управлявани от DC 
ВКЛЮЧВАЙТЕ 2)

(9) PV странична земна точка (GND)



Размери на шасито

2

Размери на монтажната скоба

2 Изисквания за инсталиране2 Изисквания за инсталиране

Инсталационно пространство2.2

За по-лесно инсталиране на SUN2000 върху 
монтажната скоба, свързване на кабели в 
долната част на SUN2000 и поддържане на 
SUN2000 в бъдеще, се препоръчва 
просветът на дъното да бъде между 600 mm 
(23,62 in.) И 730 mm (28,74 in.) ).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ъгъл на инсталиране2.1

Монтаж на стена и инсталация с нормална поддръжка

Инсталирана наклонена опора
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3 Инсталиране на монтажната скоба3 Инсталиране на монтажната скоба

2. Поставете разширителни болтове.

• Монтажната скоба SUN2000 има четири групи отвори с отвори, като 

всяка група съдържа четири отвора. Маркирайте всяка дупка във всяка 

група въз основа на изискванията на сайта и маркирайте общо четири 

дупки. Предпочитат се два кръгли отвора.

• SUN2000 се доставя с разширителни болтове M12x60 и 
сглобки на болтове M12x40. Ако дължината на сглобката на 
болта не отговаря на изискванията за монтаж, подгответе 
монтажни болтове M12 сами и ги използвайте заедно с 
доставените гайки M12.

• Преди да инсталирате монтажната скоба, извадете 
защитния торкс ключ от монтажната скоба и я оставете 
настрана.

3. Закрепете монтажната скоба.

Монтаж на стена

1. Маркирайте позициите на отворите.

• За да предотвратите вдишване на прах или контакт с очите, носете предпазни очила и противопрахова маска, когато пробивате дупки.

• Избършете праха в или около отворите и измерете разстоянието на отвора. Ако дупките са разположени неточно, 
пробийте дупките отново.

• Изравнете главата на разширителната втулка с бетонната стена след отстраняване на болта, пружинната шайба и плоската шайба. 

В противен случай монтажната скоба няма да бъде монтирана сигурно върху бетонната стена.

Избягвайте пробиването на дупки във водопроводите и захранващите кабели, заровени в стената.

ЗАБЕЛЕЖКА

ОПАСНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ



Нормална инсталирана поддръжка

3. Закрепете монтажната скоба.1. Маркирайте позициите на отворите.

Инсталирана наклонена опора

2. Пробийте дупки. (Препоръчваме ви да 

нанесете боя срещу ръжда върху местата 

за отваряне.)

3. Закрепете монтажната скоба.1. Маркирайте позициите на отворите. 2. Пробийте дупки. (Препоръчваме ви да 

нанесете боя срещу ръжда върху местата 

за отваряне.)

4

4 Инсталиране на SUN20004 Инсталиране на SUN2000

1. Инсталирайте SUN2000 върху монтажната скоба. 2. Затегнете винтовете за сигурност torx.
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5 Електрически връзки5 Електрически връзки

Свържете кабелите в съответствие с инсталационните закони и разпоредби на страната или региона, в който се намира 
проектът.

СЪОБЩЕНИЕ

Избор на метод за свързване5.1

Кабелите могат да бъдат свързани към отделението за поддръжка по общ начин или чрез тръба. Изберете метод на връзка въз 

основа на изискванията на сайта.

• По-долу е описано как да прокарате кабели през водоустойчивия конектор AC OUTPUT по общ начин и през тръба. 
Обработката на други водоустойчиви конектори е подобна.

• Следват референтните стойности на въртящия момент за водоустойчивия съединител и тръбата. Спазвайте изискванията на конкретния 

производител, ако има такъв.

- портове AC OUTPUT и COM: 7.5 N · m (пластмаса) или 10 N · m (метал) - RESERVE порт: 

3.75 N · m (пластмаса) или 6.25 N · m (метал)

Обща връзка

1. Свалете заключващата капачка и щепсела от 

водоустойчивия конектор.

2. Прокарайте кабела през заключващата капачка и след 

това водоустойчивия конектор.

3. Поставете кабела.

4. Затегнете заключващата капачка.

5. Проверете дали кабелите са свързани правилно и сигурно. След 

това запечатайте водоустойчивия съединител и отвора за 

кабел с противопожарна замазка.

6. Почистете чужди вещества от отделението 

за поддръжка. Ако изберете общата връзка, 

подгответе сами подходящи кабели.

Връзка през тръба

Ако изберете връзката чрез тръби, подгответе сами подходящи кабели и тръби.

Спецификациите на тръбите трябва да съответстват на спецификациите за водоустойчив съединител. Например, за 2-инчов 

водоустойчив конектор подгответе 2-инчова тръба. Появата на тръбата, показана на следващата фигура, е само за справка. Същинската 

тръба преобладава.

Диаметри на долните отвори за кабели

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА

Монтиране

Тръбна 

тръба

гайка
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1. Извадете променливия филтър и дръжте 

винтовете настрана.

2. Свалете заключващата капачка и 
щепсела от 
водоустойчив конектор и след това 

отстранете водоустойчивия конектор.

3. Закрепете фитингите на тръбите. 

4. Поставете променливия филтър.

Работата на променливия филтър е необходима само за водоустойчивия конектор AC OUTPUT, не се изисква за други водоустойчиви конектори.

ЗАБЕЛЕЖКА

5. Прокарайте кабела през тръбопровода и фитинга на тръбата и след това променливия филтър.

6. Поставете кабела.

7. Свържете тръбата и фитинга на тръбата.
8. Проверете дали кабелите са свързани правилно и сигурно. След това вземете подходящи мерки, за да гарантирате, че тръбният тръбопровод и 

фитингите са надеждно закрепени и запечатайте отвора на кабела, като използвате шпакловка.

9. Закрепете променливотоковия филтър с помощта на винтове.

10. Почистете чужди вещества от отделението за поддръжка.

• Как да се справите с долните водоустойчиви конектори зависи от метода на свързване. За подробности 
вижте "Обща връзка" и "Свързване през тръба."

• Кабелите към вътрешността на отделението за поддръжка са свързани по същия начин, независимо кой метод на 
свързване се използва. По-долу се използва обща връзка като пример.

СЪОБЩЕНИЕ

Основна жица

Изолационен слой

Термоустойчиви 

тръби

Хидравлични 

клещи

Пистолет 

за горещ въздух

Подготовка на OT терминал5.2

• Обърнете внимание да не надраскате 

основния проводник, когато събличате кабел.

• Кухината, образувана след като лентата за 

пресоване на проводника на клемата OT, 

трябва да обгърне напълно жиците на 

сърцевината. Основните проводници трябва 

да се свържат плътно с терминала OT.

• Увийте зоната за пресоване на тел с 

термосвиваеми тръби или PVC 

изолационна лента. Следващата фигура 

използва примери за термосвиваеми 

тръби.

• Когато използвате топлинния пистолет, 

предпазвайте устройствата от изгаряне.

СЪОБЩЕНИЕ
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Инсталиране на заземяващия кабел5.3

Правилното заземяване е полезно за устояване на въздействието на напрежението от пренапрежение и подобряване на работата на 

електромагнитните смущения (EMI). Преди да свържете захранващия кабел, захранващия кабел с постоянен ток и комуникационния кабел, 

свържете заземяващи кабели към PE и PV странична земна точка.

• Отделението за поддръжка и обвивката на SUN2000 осигуряват PE точка. Изберете или за свързване на заземяващия кабел. 

Ако свържете заземен кабел към PE точката в отделението за поддръжка, вижте раздел 5.5 "Инсталиране на 

променливотокови кабели за изходен ток."

• Препоръчваме ви да използвате външни медни кабели с площ на напречно сечение от 6 AWG и M6 OT клеми. Заземеният 
кабел трябва да бъде закрепен.

• Препоръчително е заземяващият кабел да бъде свързан към близката точка на заземяване. Свържете точките на заземяване на всички 

SUN2000s в един и същ PV масив, за да осигурите еквипотенциални връзки към заземяващи кабели.

• За да подобрите корозионната устойчивост на заземяващия терминал, нанесете силикагел или боя върху него след свързване на заземяващия 

кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Свържете заземяващия кабел към PE точката (върху корпуса 
на шасито).

2. Свържете заземяващия кабел към PV точката на 
заземяване.

Отваряне на вратата на отделението за поддръжка5.4

• Никога не отваряйте хост панела на SUN2000.
• Преди да отворите вратата на отделението за поддръжка на SUN2000, изключете изходния превключвател за променлив ток и двата долни 

превключвателя на постоянен ток.

ВНИМАНИЕ

Запазена PE точка

1. Отстранете двата винта за сигурност torx от вратата на отделението за 

поддръжка с помощта на защитен торкс ключ. (Отстранете двата 

винта настрана. Използвайте празния винт за заземяване на корпуса 

на шасито като винт в готовност, а празният плаващ гайката на 

шасито като плаваща гайка в готовност.)

2. Отворете вратата на отделението за поддръжка и 

инсталирайте поддържащата лента.
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3. Свалете капака на AC проводника.

Инсталиране на променливотокови изходни кабели5.5

• Препоръчваме ви да използвате медни кабели, които издържат 105 ° С (221) ° F) и имат площ на напречно сечение от 4 Препоръчваме ви да използвате медни кабели, които издържат 105 ° С (221) ° F) и имат площ на напречно сечение от 4 Препоръчваме ви да използвате медни кабели, които издържат 105 ° С (221) ° F) и имат площ на напречно сечение от 4 Препоръчваме ви да използвате медни кабели, които издържат 105 ° С (221) ° F) и имат площ на напречно сечение от 4 Препоръчваме ви да използвате медни кабели, които издържат 105 ° С (221) ° F) и имат площ на напречно сечение от 4 
AWG за всеки жичен проводник.

• Ако свържете заземен кабел към PE точката на корпуса на шасито при сценарий без неутрален проводник, 
препоръчваме ви да използвате трижилен (L1, L2 и L3) меден кабел на открито (обща връзка) или три (L1 , L2 и L3) 
едножилни медни кабели на открито (свързани чрез тръба).

• Ако свържете заземен кабел към PE точката в отделението за поддръжка в сценарий без неутрален проводник, 
препоръчваме ви да използвате четирижилен (L1, L2, L3 и PE) външен меден кабел (обща връзка) или четири (L1, 
L2, L3 и PE) едножилни външни медни кабели (свързани чрез тръба).

• Ако свържете заземен кабел към PE точката на корпуса на шасито в сценария с неутрален проводник, препоръчваме 
ви да използвате четирижилен (L1, L2, L3 и N) външен меден кабел (обща връзка) или четири (L1, L2, L3 и N) 
едножилни външни медни кабели (свързани чрез тръба).

• Ако свържете заземен кабел към PE точката в отделението за поддръжка при сценарий с неутрален проводник, 
препоръчваме ви да използвате петжилен (L1, L2, L3, N и PE) външен меден кабел (обща връзка) или пет (L1, L2, 
L3, N и PE) едножилни медни кабели на открито (свързани чрез тръба).

• ОТ терминал: M8 (L1, L2, L3 и N) и M6 (PE)
• За повече подробности относно спецификациите на кабела, вижте SUN2000- (33KTL, 36KTL, 40KTL) -US Ръководство за потребителя.За повече подробности относно спецификациите на кабела, вижте SUN2000- (33KTL, 36KTL, 40KTL) -US Ръководство за потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Отстранете подходящата дължина на кожуха и изолационния слой от променливотоковия изходен кабел с помощта на телена 
лента. (Уверете се, че якето е в отделението за поддръжка.)

а. Трижилен кабел (без заземяващия кабел и 
неутралния проводник)

° С. Четириядрен кабел (с изключение на заземяващия кабел, но 

включително неутралния проводник)

якеИзолационен слой Основен проводник

б. Четириядрен кабел (включително заземяващ кабел, с изключение на 

неутралния проводник)

д. Петжилен кабел (включително заземяващ кабел и неутрален 

проводник)

Положение на резервната плаваща гайка
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Уверете се, че захранващият кабел за променлив ток е свързан надеждно. В противен случай SUN2000 може да не работи или да 

претърпи някаква повреда, която да причини повреда на клемния блок. Например SUN2000 може да генерира топлина по време на 

работа поради ненадеждна връзка.

СЪОБЩЕНИЕ

2. Подгответе OT терминали. 

3. Прокарайте захранващия кабел за променлив ток в отделението за поддръжка.

4. Свържете захранващите кабели за променлив ток и ги закрепете с помощта на гнездо на гаечен ключ с удължител.

а. Трижилен кабел (без заземяващия кабел и 
неутралния проводник)

° С. Четириядрен кабел (с изключение на заземяващия кабел, но 

включително неутралния проводник)

б. Четириядрен кабел (включително заземяващ кабел, с 

изключение на неутралния проводник)

д. Петжилен кабел (включително заземяващ кабел и 

неутрален проводник)
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Инсталиране на постоянни захранващи кабели5.6

Избор на DC входни терминали

SUN2000 осигурява два DC превключвателя, а 
именно DC SWITCH 1 и DC SWITCH 
2. DC SWITCH 1 управлява първия до четвъртия маршрут на 

входните терминали за постоянен ток, докато DC SWITCH 2 

управлява петите до осмите маршрути на входните терминали 

за постоянен ток.

Брой входове SUN2000

1 Свързва се с всеки маршрут.

2 Свързва се с маршрути 1 и 5.

3 Свързва се с маршрути 1, 3 и 5.

4 Свързва се с маршрути 1, 3, 5 и 7.

5 Свързва се с маршрути 1, 2, 3, 5 и 7.

6 Свързва се с маршрути 1, 2, 3, 5, 6 и 7.

7 
Свързва се с маршрути 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

8 
Свързва се с маршрути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

ЗАБЕЛЕЖКА

Положителни и отрицателни метални терминали

1. Използвайте DC входни клеми, доставени със SUN2000.
2. Преди да свържете захранващи кабели с постоянен ток, маркирайте полярностите на кабелите, за да се уверите, че правилните връзки на 

кабела. Ако кабелите са свързани неправилно, SUN2000 може да се повреди.

3. Поставете пресованите метални клеми на положителните и отрицателните захранващи кабели в съответните положителни и отрицателни конектори. 

След това издърпайте обратно захранващите кабели за постоянен ток, за да се уверите, че те са свързани надеждно.

4. Свържете положителните и отрицателните конектори към подходящите положителни и отрицателни входни клеми за постоянен ток. След това 

издърпайте захранващи кабели с постоянен ток, за да се уверите, че са свързани надеждно.

5. Ако захранващият кабел за постоянен ток е свързан обратно, не използвайте незабавно DC превключватели и положителни и отрицателни 

конектори. В противен случай SUN2000 ще бъде повреден. Нанесените повреди на оборудването са извън гаранционния обхват. Изчакайте, 

докато слънчевото облъчване намалява през нощта и токът на PV тока намалява до под 0,5 A. След това изключете двата DC 

превключвателя, отстранете положителните и отрицателните съединители и коригирайте полярността на захранващия кабел за постоянен 

ток.

Терминал за отрицателен метал (мъжки) 

Положителен метален терминал (женски)

• Уверете се, че PV низът е добре изолиран към земята.
• Преди да поставите съответно положителните и отрицателните конектори във входните клеми на положителния и отрицателния DC на 

SUN2000, проверете дали постояннотоковото напрежение не надвишава 1000 V с помощта на мултицет и дали кабелите са свързани 

правилно. В противен случай SUN2000 ще бъде повреден. - Ако напрежението е отрицателна стойност, PV низът е свързан обратно. 

Коригирайте полярността. - Ако напрежението е по-голямо от 1000 V DC, са конфигурирани твърде много PV модули. Премахнете някои

PV модули.

ВНИМАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
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Положителен конектор

Отрицателен 

конектор

Положителен метален терминал

Негативен метален терминал 

Препоръчва се: 12 AWG PV кабел 

(PV1-F)
Уверете се, че кабелът не може да бъде 

изваден след завършване.

Кликнете

Уверете се, че 

фиксиращата гайка е 

закрепена.

Уверете се, че кабелите 
са правилно свързани и 
напрежението не 
надвишава 1000 V DC.

Кликнете

1. Ако се използва PLC, не е необходимо да свързвате никакъв комуникационен кабел към SUN2000, а трябва да свържете PLC CCO модула 

или SmartLogger2000 към променливотоковия кабел. За подробни операции вижте  PLC CCO01A Ръководство за потребителя или Ръководство или SmartLogger2000 към променливотоковия кабел. За подробни операции вижте  PLC CCO01A Ръководство за потребителя или Ръководство или SmartLogger2000 към променливотоковия кабел. За подробни операции вижте  PLC CCO01A Ръководство за потребителя или Ръководство или SmartLogger2000 към променливотоковия кабел. За подробни операции вижте  PLC CCO01A Ръководство за потребителя или Ръководство 

за потребителя SmartLogger2000

2. Ако се използва RS485, не свързвайте PLC CCO модула към променливотоковия кабел.

Инсталиране на комуникационен кабел RS4855.8

1. Когато маршрутизирате комуникационни кабели, отделете комуникационните кабели от захранващите кабели, за да предотвратите 

влиянието на комуникацията от смущения в сигнала.

2. Кабелът RS485 може да се свърже или към терминален блок, или към мрежов порт RJ45. Препоръчва се 
кабелът RS485 да се свърже към терминален блок.

Избор на режим на комуникация5.7

SUN2000 поддържа или PLC, или RS485 комуникационен режим.

ЗАБЕЛЕЖКА

СЪОБЩЕНИЕ

Свързване към клемния блок (препоръчително)

Препоръчваме ви да използвате компютърния кабел DJYP2VP2-22 2x2x1 или комуникационен кабел с площ на напречното 
сечение на проводника 18 AWG и външен диаметър 14-18 mm (0.55-0.71 инча).

1. Отстранете подходящата дължина на изолационния слой на жилетката и жицата от комуникационния кабел с 

помощта на телена лента.
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2. Прокарайте комуникационните кабели в отделението за поддръжка.

3. Извадете основата на кабелния терминал от клемния блок. Свържете комуникационните кабели към клемната основа.

Не. Определение на порт описание

1 RS485A IN RS485A, RS485 диференциален сигнал +

2 RS485A OUT RS485A, RS485 диференциален сигнал +

3 RS485B IN RS485B, RS485 диференциален сигнал -

4 RS485B OUT RS485B, RS485 диференциален сигнал -

4. Инсталирайте клемната основа на клемния блок и 

свържете слоевете на екрана към точката на 

заземяване.

5. Завържете комуникационните кабели.

Когато свързвате екранираните кабели, изберете дали да 

кримпвате OT терминала въз основа на изискванията на сайта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Връзка към мрежовия порт RJ45

Препоръчваме ви да използвате външен екраниран мрежов кабел CAT 5E с външен диаметър по-малък от 9 мм (0,35 инча) и 
вътрешно съпротивление не по-голям от 1,5 ома / 10 м (1,5 ома / 393,70 инча), както и екраниран RJ45 конектор.
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№ Цвят Определение на пин

1 Бяло-оранжев RS485A, RS485 
диференциален сигнал +

2 оранжев 
RS485B, RS485 

диференциален сигнал -

3 Бяло-зелено N / A

4 Син 
RS485A, RS485 

диференциален сигнал +

5 Бяло-синьо 
RS485B, RS485 

диференциален сигнал -

6 зелен N / A

7 Бяло-кафяво N / A

8 кафяв N / A

1. Подгответе конектор RJ45.

2. Прокарайте комуникационните кабели в 
отделението за поддръжка.

3. Поставете конекторите RJ45 в мрежовите портове 
RJ45 в отделението за поддръжка на SUN2000. 4. Свържете комуникационните кабели.

6 Проверка след инсталиране6 Проверка след инсталиране
1. SUN2000 е инсталиран правилно и сигурно. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

2. Превключвателите за постоянен ток и превключвателят за променлив ток са изключени. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

3. Заземяващите кабели са свързани правилно и сигурно, без отворени вериги или къси съединения. 
да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

4. Изходните захранващи кабели са свързани правилно и сигурно, без отворени вериги или къси 
съединения. 

да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

5. Кабелите за захранване с постоянен ток са свързани правилно и сигурно, без отворени вериги или къси 
съединения. 

да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

6. Комуникационните кабели са свързани правилно и сигурно. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

7. Всички тръби или използвани водоустойчиви съединители в долната част на шасито се полагат с противопожарна замазка. 
да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

8. Капакът на променливотоковия терминал се поставя отново. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

9. Проверете дали отделението за поддръжка е чисто и подредено, без чужди вещества. 
да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

10.Вратата на отделението за поддръжка е затворена и винтовете на вратата са затегнати. 
да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

11.Изходните DC входни клеми са запечатани. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

12.Idle USB портовете са включени с капаци. да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □

13.Idle RESERVE и COM водоустойчиви конектори са включени и заключващите капачки са затегнати. 
да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □да □ Не □ N / A □
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7 Включване на системата7 Включване на системата

1. Включете променливотоковия превключвател между SUN2000 и захранващата мрежа.

2. Уверете се, че превключвателите на постоянен ток в долната част на шасито са включени.

3. (Незадължително) Измервайте температурите на съединенията между DC клемите и съединителите с помощта на термометър за изпитване.

4. Спазвайте светодиодните индикатори, за да проверите работното състояние на SUN2000.

Преди да включите променливотоковия превключвател между SUN2000 и електрическата мрежа, използвайте мултицет, за да проверите дали 

променливотоковото напрежение е в обхвата на работното напрежение на SUN2000.

За да сте сигурни, че DC клемите са в добър контакт, проверете температурите на съединенията между DC клемите и 

съединителите, след като SUN2000 работи за определен период от време. Уверете се, че покачването на температурата не 

надвишава 40 ° С (104) ° F).надвишава 40 ° С (104) ° F).надвишава 40 ° С (104) ° F).надвишава 40 ° С (104) ° F).надвишава 40 ° С (104) ° F).

ЗАБЕЛЕЖКА 

ЗАБЕЛЕЖКА

индикатор Статус описание

Индикатор за PV 
връзка Устойчиво зелено

Поне един PV низ е правилно свързан и входното 
напрежение на DC в съответната MPPT верига е 
по-голямо или равно на 200 V.

от
SUN2000 прекъсва всички PV струни или входното 
напрежение на DC на всяка MPPT верига е по-малко от 200 
V.

Индикатор, 

свързан със мрежа 
Устойчиво зелено 

SUN2000 е свързан към електрическата мрежа.

от 
SUN2000 не се свързва към електрическата 
мрежа.

Индикатор за 
комуникация

Мига зелено (включено за 0,5s и след това 

изключено за 0,5s)

SUN2000 получава данни през RS485 / PLC 
комуникация.

от 
SUN2000 не е получавал данни през RS485 / PLC 

комуникация в продължение на 10 секунди.

Аларма/

Индикатор за 

поддръжка

Състояние на алармата

Мига червено на дълги 

интервали (включено за 1s и 

след това изключено за 4s)

Генерира се предупредителна аларма.

Мига червено на кратки 

интервали (включено за 0,5s 

и след това изключено за 

0,5s)

Генерира се малка аларма.

Постоянно червено Създава се критична аларма.

Състояние на 

местното 

поддържане

Мига зелено на дълги 

интервали (включено за 1s и 

след това изключено за 1s)
Местната поддръжка е в ход.

Мига зелено на кратки 

интервали (включено за 0,125s 

и след това изключено за 

0,125s)

Местната поддръжка се проваля.

Устойчиво зелено Местната поддръжка успява.
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1. Приложението SUN2000 дава възможност на инвертора да комуникира със системата за наблюдение чрез USB кабел за данни или Bluetooth, 

за да можете да задавате аларми, да конфигурирате параметри и да извършвате рутинна поддръжка. Приложението SUN2000 е удобна 

платформа за локално наблюдение и поддръжка. Името на приложението е  SUN2000.платформа за локално наблюдение и поддръжка. Името на приложението е  SUN2000.

2. Операционна система за мобилни телефони: Android 4.0 или по-нова версия, iOS 7.0 или по-нова версия. Когато се използва iOS, приложението поддържа 

само Bluetooth връзка.

3. Достъп до магазина за приложения на Huawei (http://appstore.huawei.com), Google Play (https://play.google.com) или App Store (iOS), 

потърсете SUN2000, и изтеглете софтуерния пакет за приложение SUN2000.потърсете SUN2000, и изтеглете софтуерния пакет за приложение SUN2000.потърсете SUN2000, и изтеглете софтуерния пакет за приложение SUN2000.

4. Свържете USB кабел за данни или Bluetooth модул към USB порта на инвертора, за да осъществите комуникацията 
между инвертора и приложението.

SUN2000 Приложение8
ЗАБЕЛЕЖКА

Инверторен Bluetooth модул Мобилен телефон

Екран за вход 
Избор на режим 

на връзка
Свързване на 

Bluetooth

Превключване 

между потребители

Инверторен USB кабел за данни Мобилен телефон

Връзка с Bluetooth модул (Android и iOS)

Връзка за кабел за данни (Android)
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• кран за да се върнете към екрана за вход.

• По подразбиране SUN2000 може да бъде свързан с мрежа и не е нужно да 

задавате параметри. Можете да променяте параметрите въз основа на 

изискванията на сайта. За подробности относно конфигурацията на 

параметрите вижте

SUN2000 APP Ръководство за потребителя.

• Предварително зададените пароли за Общ потребител, Предварително зададените пароли за Общ потребител, 

разширен потребител, и Специален потребител на разширен потребител, и Специален потребител на разширен потребител, и Специален потребител на разширен потребител, и Специален потребител на 

приложението SUN2000 са 00000a.приложението SUN2000 са 00000a.

• Използвайте предварително зададената парола при първоначално 

влизане. За да осигурите сигурността на акаунта, променете паролата 

веднага след влизането.

• Снимките на екрана в този документ съответстват на приложение 

V200R001C20SPC010 (Android).

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

Бързи настройки Функционен екран

Как трябва да гледам активни аларми?

Свържете USB кабел за данни или Bluetooth модул към USB порта на SUN2000, за да активирате комуникацията между 
SUN2000 и приложението. След влизане чукнете Аларма в главното меню за показване на Активна аларма екран.SUN2000 и приложението. След влизане чукнете Аларма в главното меню за показване на Активна аларма екран.SUN2000 и приложението. След влизане чукнете Аларма в главното меню за показване на Активна аларма екран.SUN2000 и приложението. След влизане чукнете Аларма в главното меню за показване на Активна аларма екран.SUN2000 и приложението. След влизане чукнете Аларма в главното меню за показване на Активна аларма екран.

симптом Възможна причина Внушение

PV низът е свързан 
обратно.

Кабелите с PV кабел са 
свързани обратно по време 
на инсталирането на 
SUN2000.

Изчакайте, докато слънчевото облъчване намалява през нощта и токът на PV тока 

намалява до под 0,5 A. След това изключете двата DC превключвателя, отстранете 

положителните и отрицателните съединители и коригирайте полярността на 

захранващия кабел за постоянен ток.

Приложение: Кодове за захранване на мрежата No. 

Код на захранващата мрежа Държава и състояние

1 IEEE 1547-MV480 САЩ средно напрежение захранваща мрежа

2 IEEE 1547a-MV480 2016 г. американска мрежа за средно напрежение

3 PRC_024_ERCOT-MV480 Тексаска захранваща мрежа със средно напрежение

4 PRC_024_Eastern-MV480 Източна американска мрежа за средно напрежение

5 PRC_024_Western-MV480 Западна американска мрежа за средно напрежение

6 PRC_024_Quebec-MV480 Квебекска захранваща мрежа със средно напрежение

7 ЕЛЕКТРИЧНО ПРАВИЛО NO.21-MV480 Калифорнийска захранваща мрежа със средно напрежение

8 HECO-MV480 Електрическа мрежа за средно напрежение на Хавай

Кодовете на мрежата подлежат на промяна. Изброените кодове са само за справка.

ЗАБЕЛЕЖКА

10 Отстраняване на неизправности10 Отстраняване на неизправности

9 ЧЗВ9 ЧЗВ
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