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Про документ

Про документ
Ціль
У цьому документі описується SUN2000-33KTL-A/36KTL/42KTL (надалі, коротко SUN2000)
з точки зору монтажу, електричних під'єднань, введення в експлуатацію, техобслуговування і
усунення несправностей. Перед встановленням та експлуатацією SUN2000 переконайтеся,
що ви ознайомлені з властивостями, функціями і запобіжними засобами.

Цільова аудиторія
Цей документ призначений для персоналу PV-установок і електротехніків.

Умовні позначення
Позначення у цьому документі мають наступні значення.

Позначення

Значення
Вказує на неминуче небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або серйозних травм.
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до смерті або серйозних
травм.
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до незначної або середньої
травми.
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до пошкодження
обладнання, втрати даних, погіршення продуктивності
або непередбачених результатів.
ПРИМІТКА використовується для вирішення питань, не
пов'язаних з травмами.
Звертає увагу на важливу інформацію, рекомендації та
поради.
ВАЖЛИВО використовується для обробки інформації, не
пов'язаної з травмою, пошкодженням обладнання та
погіршенням стану навколишнього середовища.

Випуск 06 (29-11-2017)

Власність та конфіденційність Huawei
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

2

SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

Про документ

Історія внесення змін
Зміни у документах є кумулятивними. В останньому випуску містяться всі оновлення,
зроблені в попередніх випусках.

Випуск 06 (29-11-2017)
Оновлено 3 Зберігання інвертора.
Додано опис гумових фітингів і оновлено 5.3 Підключення кабелів живлення вхідного
AC.
Оновлено A Коди електромереж.

Випуск 05 (25-09-2017)
Додані вимоги до круглих клем в 5.3 Підключення кабелів живлення вхідного AC.

Випуск 04 (30-07-2017)
Оновлено 2.3 Опис ярликів.
Оновлено 5.2 Підключення кабелів заземлення
(PE).
Оновлено 10 Технічні характеристики.

Випуск 03 (30-03-2017)
Додано опис SUN2000-33KTL-A.

Випуск 02 (20-02-2017)
Оновлені Вимоги до навколишнього середовища під час монтажу в 4.3 Настінна
установка SUN2000.
Оновлені Вимоги до навколишнього середовища під час монтажу в 4.4 Установка
SUN2000 на опорній конструкції.
Додано опис SUN2000-42KTL з 4-контактним роз'ємом AC в 5.3 Під'єднання
кабелів живлення вхідного AC.
Оновлено 5.4 Під'єднання кабелів живлення
вихідного DC.
Оновлено 8.1 Планове обслуговування.

Випуск 01 (30-07-2016)
Цей випуск є першим офіційним виданням.
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1

Заходи безпеки

Перед виконанням операцій прочитайте цю інструкцію і виконуйте всі заходи безпеки для
запобігання нещасних випадків. Заходи безпеки, передбачені в цьому документі, не
поширюються на всі заходи безпеки. Huawei не несе відповідальності за будь-які наслідки,
викликані порушенням правил техніки безпеки і стандартів проектування, виробництва і
використання.

Відмова від відповідальності
Huawei не несе відповідальності за будь-які наслідки, викликані будь-якими з наступних подій:
● Пошкодження при транспортуванні.
● Порушення вимог до зберігання, зазначених у цьому документі.
● Порушення інструкцій з експлуатації та заходів безпеки, вказаних в цьому документі, під час
установки, підключення кабелів і обслуговування.
● Експлуатація в екстремальних умовах, які не розглядаються в цьому документі.
● Несанкціоновані зміни коду продукту або програмного забезпечення.
● Установка або використання в середовищах, які не вказані у відповідних міжнародних
стандартах.

Вимоги до персоналу
Тільки сертифікованим електрикам дозволяється встановлювати і користуватися SUN2000.
● Персонал повинен отримати персональну підготовку.
● Персонал повинен прочитати цей документ і дотримуватися всіх запобіжних заходів.
● Персонал повинен ознайомитися з технічними вимогами щодо безпеки електричної системи.
● Персонал повинен розуміти компоненти і функціонування мережевої фотоелектричної
системи і знати відповідні місцеві стандарти.
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Захисні ярлики
● Не забруднюйте будь-які попереджуючі ярлики на корпусі інвертора, оскільки ці ярлики
містять важливу інформацію про безпечну роботу.
● Не забруднюйте заводську табличку на корпусі інвертора, оскільки вона містить
важливу інформацію про продукт.

Установка
● Переконайтеся, що інвертор не підключений до джерела живлення і не включений до
початку установки.
● Переконайтеся, що немає об'єктів в межах 300 мм, 200 мм, 500 мм, 600 мм і 1000 мм зліва,
справа, зверху, знизу і спереду інвертора, відповідно. Необхідно забезпечити достатній
простір для установки і розсіювання тепла. Для простоти установки переконайтеся, що
інвертора знаходиться не вище 730 мм над підлогою. Якщо у вас є які-небудь питання щодо
відстані, зверніться до місцевих інженерів за технічною підтримкою.
● Переконайтеся, що інвертор встановлено в добре провітрюваному приміщенні.
Переконайтеся, що тепловідвід інвертора не заблокований.
● Перед підключенням кабелів відкрийте дверцята відсіку технічного обслуговування. Не
виконуйте жодних операцій з іншими компонентами всередині корпусу, за винятком
підключення PE-кабелю, кабелів живлення AC і кабелів зв'язку.

Підключення кабелів

Перед підключенням інвертора переконайтеся, що він закріплений на місці та не
пошкоджений якимсь чином. В протилежному випадку може виникнути удар струмом або
пожежа.
● Переконайтеся, що всі електричні під'єднання відповідають місцевим електричним
стандартам.
● Отримайте дозвіл від місцевої комунальної компанії перед використанням інвертора для
виробництва електроенергії в режимі сітки.
● Переконайтеся, що кабелі, які використовуються в мережевій PV-системи, правильно
підключені та ізольовані і відповідають всім вимогам.

Експлуатація

Висока напруга може привести до удару електричним струмом, що може спричинити за
собою серйозні травми, смерть або серйозні матеріальні збитки від експлуатації інвертора.
Строго дотримуйтесь заходів безпеки в цьому документі і пов'язаних з ним документів для
роботи з інвертором.
● Не торкайтеся інвертора під напругою, оскільки температура радіатора може
бути більш 60ºC.
● Дотримуйтесь місцевих правил та стандартів при експлуатації обладнання.
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Технічне обслуговування та заміна

Висока напруга може привести до удару електричним струмом, що може спричинити за собою
серйозні травми, смерть або серйозні матеріальні збитки від експлуатації інвертора. Перед
технічним обслуговуванням вимкніть інвертор і строго дотримуйтесь заходів безпеки в цьому
документі і пов'язаних з ним документах для роботи з інвертором.
● Обслуговуйте інвертор після достатнього ознайомлення з цим документом, необхідними
інструментами та випробувальним обладнанням.
● Перед виконанням завдань з технічного обслуговування вимкніть живлення інвертора і
почекайте не менше 5 хвилин.
● Встановіть тимчасові попереджувальні знаки або огорожі, щоб уникнути проникнення на
місце неавторизованих осіб.
● Усуньте будь-які несправності, які можуть поставити під загрозу ефективність безпеки
інвертора перед повторним його включенням.
● Дотримуйтесь правил безпеки при електростатичному розряді під час технічного
обслуговування.
● Для особистої безпеки використовуйте захисні рукавички та захисне взуття.
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2

Загальний огляд

2.1 Вступ
Функція
SUN2000 – це трифазний мережевий PV-інвертор, який перетворює потужність DC, що
генерується PV-секціями, в AC і подає живлення в електромережу.

Модель
Малюнок 2-1 показує номер моделі SUN2000 на прикладі SUN2000-33KTL-A.
Малюнок 2-1 Опис номера моделі

Таблиця 2-1 показує номінальну вихідну потужність і напругу.
Таблиця 2-1 Моделі SUN2000 та відповідна номінальна вихідна потужність та напруга

Модель

Номінальна вихідна
потужність

Номінальна вихідна
напруга

SUN2000-33KTL-A

30 кВт

400 В

SUN2000-36KTL

36 кВт

380 В/400 В/480 В

SUN2000-42KTL

42 кВт

480 В
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Мережевий додаток
SUN2000 застосовується до мережевих PV-електромереж для комерційних дахів і великих
електростанцій. Як правило, PV-електромережі складається з PV-секцій, мережевих інверторів,
розподільчих блоків змінного струму (ACDU) та ізолюючого трансформатора, як показано на
Малюнку 2-2.
Малюнок 2-2 Мережевий додаток

(A) PV-секція

(Б) SUN2000

(В) ACDU

(Г) Ізолюючий трансформатор

(Ґ) Електромережа

Підтримувані електромережі
SUN2000-33KTL-A/36KTL підтримує такі режими електромережі: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT,
IT. SUN2000-42KTL підтримує тільки режим ІТ-мережі.
Малюнок 2-3 Режими електромережі
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2.2 Зовнішній вигляд
Розміри SUN2000
Малюнок 2-4 показує розміри SUN2000.
Малюнок 2-4 Розміри SUN2000 (включаючи монтажну пластину)

Вигляд спереду
Малюнок 2-5 показує вигляд SUN2000 спереду.
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Малюнок 2-5 Вигляд SUN2000 спереду

(1) Дверцята відсіку технічного обслуговування

(2) LED-індикатор

(3) Головна панель

Таблиця 2-2 описує LED-індикатори.
Таблиця 2-2 Опис LED-індикаторів (зліва направо)

Індикатор

Статус

Значення

Індикатор PVпідключення

Зелений ввімк.

Принаймні одна PVсекція правильно
підключена, а вхідна
напруга DC відповідного
ланцюга MPPT вище або
дорівнює 200 В.

Зелений вимк.

SUN2000 відключається
від усіх PV-секцій або
вхідна напруга DC для
кожного ланцюга MPPT
менше 200 В.

Зелений ввімк.

SUN2000 підключається
до електромережі.

Зелений вимк.

SUN2000 не підключається
до електромережі.

Зелений блимає з короткими інтервалами
(ввімк. на 0,5 с, а потім вимк. на 0,5 с)

SUN2000 приймає дані
через зв'язок
RS485/PLC/FE.

Зелений вимк.

SUN2000 не отримує
дані через зв'язок
RS485/PLC/FE
протягом 10

Індикатор мережі

Індикатор зв'язку
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Статус

Значення
секунд.

Індикатор
тривоги/тех.
обслуговування

Статус тривоги

Статус
локального
технічного
обслуговування

Червоний блимає з
довгими
інтервалами (ввімк.
на 1 с, а потім вимк.
на 4 с)

Генерується сигнал
попереджувальної
тривоги.

Червоний блимає з
короткими
інтервалами (ввімк.
на 0,5 с, а потім
вимк. на 0,5 с)
Постійний червоний

Генерується
сигнал незначної
тривоги.

Зелений блимає з
довгими інтервалами
(ввімк. на 1 с, а потім
вимк. на 1 с)

Процес запуску
локального технічного
обслуговування.

Генерується
основний
аварійний
сигнал.

Локальне технічного
Зелений блимає з
короткими інтервалами обслуговування не вдалося.
(ввімк. на 0,125, с, а
потім вимк. на 0,125 с)
Постійний зелений

Локальне
технічного
обслуговування
виконується.

⚫

Локальне технічного обслуговування означає операції, які виконуються після того, як в
USB-накопичувач, Bluetooth-модуль або USB-кабель даних вставлені у USB-порт
SUN2000. Наприклад, локальне технічне обслуговування включає в себе імпорт та
експорт даних за допомогою USB-накопичувача та підключення до додатка SUN2000
app за допомогою Bluetooth-модуля або USB-кабелю даних.

⚫

Якщо тривога та локальне технічне обслуговування відбуваються водночас, індикатор
тривоги та технічного обслуговування відображає спочатку стан локального технічного
обслуговування. Після видалення USB-накопичувача, Bluetooth-модуля або USBкабелю даних індикатор відображає статус тривоги.

Вигляд SUN2000 ззаду
Малюнок 2-6 показує вигляд SUN2000 ззаду.
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Малюнок 2-6 Вигляд SUN2000 ззаду

(1) Радіатор

(2) Монтажна пластина

Вигляд SUN2000 знизу
Малюнок 2-7 показує вигляд SUN2000 знизу.
Малюнок 2-7 Вигляд SUN2000 знизу

№

Компонент

Назва

1

Водонепроникний кабельний
роз'єм (внутрішній діаметр: 18-44
мм)

AC OUTPUT 1

2

Водонепроникний кабельний
роз'єм (внутрішній діаметр: 24-32
мм)

AC OUTPUT 2

3

USB-порт

USB

4

Перемикач DC 1

DC SWITCH 1

5

Перемикач DC 2

DC SWITCH 2
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№

Компонент

Назва

6

Водонепроникні кабельні роз'єми
(внутрішній діаметр: 14-18 мм)

COM1, COM2, COM3

7

Вхідні клеми DC (контролюються
DC SWITCH 1)

+/–

8

Входные клеммы DC
(контролируется DC SWITCH 2)

+/–

●
●

Водонепроникний кабельний роз'єм далі по тексту – водонепроникний роз'єм.
Використовуйте USB-порт лише під час технічного обслуговування (наприклад,
налаштування живлення, оновлення та експорту даних). Переконайтесь, що USBкришка щільно закрита, коли USB-порт не використовується.

2.3 Опис ярликів
Символи
Таблиця 2-3 описує ярлики на корпусі SUN2000 та їх значення.
Таблиця 2-3 Опис ярликів

Символ

Назва

Значення

Попередження про роботу
обладнання

Після ввімкнення
SUN2000 є ризик
потенційних небезпек. Під
час роботи з SUN2000
дотримуйтеся заходів
безпеки.

Попередження про опіки

Не торкайтесь SUN2000 в
процесі його роботи,
оскільки його поверхня
сильно нагрівається.

Затримка

● Після ввімкнення
SUN2000 є ризик
високої напруги.
Тільки кваліфіковані та
навчені електротехніки
можуть виконувати
операції з SUN2000.
● Після вимкнення
SUN2000 є ризик
залишкової напруги.
Потрібно 5 хвилин,
щоб SUN2000 вийшов
на безпечну напругу.
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Назва

Значення

Звернення до документації

Нагадує операторам
про звернення до
документації у
комплекті з SUN2000.

Заземлення

Вказує на місце
під'єднання кабелю
заземлення.

Попередження про
обладнання у процесі
роботи

Не виймайте роз'єм
вихідного DC під час
роботи SUN2000.

Попередження про
роботу клеми DCa

Після ввімкнення
SUN2000 є ризик високої
напруги. Щоб уникнути
ударів електричним
струмом, виконайте
наступні операції
вимикання системи перед
тим, як під'єднати або
від'єднати вхідні роз'єми
DC SUN2000:

Ярлик серійного номера
SUN2000

1.

Відправте команду
на завершення
роботи.

2.

Вимкніть перемикач
AC внизу.

3.

Вимкніть два
перемикачі DC знизу.

Показує серійний номер
SUN2000.

Примітка a: Фітинги, що постачаються разом із конкретними моделями SUN2000, містять
ярлик попередження про роботу клеми DC. Рекомендується прикріпити ярлик в нижній
частині передньої панелі SUN2000, як показано на Малюнку 2-8. Також можна вибрати
відповідне місце для розміщення ярлика згідно з вимогами місця встановлення обладнання.
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Малюнок 2-8 Місце для ярлика

Заводська табличка
SUN2000 має збоку заводську табличку, яка містить інформацію про модель, технічні
характеристики та символи відповідності нормам, як показано на Малюнку 2-9.
Малюнок 2-9 Заводська табличка SUN2000-42KTL

(1) Торгова марка та модель
продукту

(2) Важливі технічні характеристики
(4) Назва компанії та країна виробництва

(3) Символи відповідності нормам
Випуск 06 (29-11-2017)
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Малюнок заводської таблички наведений лише для довідки. Фактична табличка превалює.
Таблиця 2-4 описує символи відповідності нормам.
Таблиця 2-4 Символи відповідності нормам

Символ

Назва

Значення

Марка сертифікату CQC

SUN2000 був
нагороджений
сертифікатом NB/T 32004
Китайського центра
сертифікації якості
(CQC).

Марка сертифікату RCM

SUN2000 відповідає
стандартам сертифікації
RCM.

Марка
сертифікату
TÜVRheinland

SUN2000 відповідає
стандартам сертифікації
TÜVRheinland.

Марка сертифікату CE

SUN2000 відповідає
європейським
стандартам сертифікації
(CE).

Марка про екологічночистий період
використання (EFUP)

SUN2000 не забруднює
навколишнє середовище
протягом вказаного
періоду.

Марка про ЄС відходи
електричного та
електронного
обладнання (WEEE)

Не викидайте SUN2000
як побутове сміття.

2.4 Принцип роботи
Концептуальна схема
SUN2000 отримує вхідні дані з восьми PV-секцій. Потім дані групуються у чотири MPPTмаршрути всередині SUN2000 для відстеження максимальної потужності PV-секцій.
Потужність DC перетворюється в трифазну потужність AC через ланцюг інвертора. Захист від
перенапруги підтримується як на стороні DC, так і на стороні AC. Малюнок 2-10 показує
концептуальну схему SUN2000-33KTL-A/36KTL. Малюнок 2-11 показує концептуальну схему
SUN2000-42KTL.
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Малюнок 2-10 Концептуальна схема SUN2000-33KTL-A/36KTL

Малюнок 2-11 Концептуальна схема SUN2000-42KTL

Режими роботи
SUN2000 може працювати в режимі очікування, роботи та вимкнення. Малюнок 2-12
показує співвідношення між трьома режимами роботи.
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Малюнок 2-12 Режими роботи SUN2000

Таблиця 2-5 описує три режими роботи, вказані на Малюнку 2-12.
Таблиця 2-5 Опис режимів роботи

Режим
роботи

Опис

Очікування

SUN2000 переходить до режиму очікування, коли зовнішнє середовище не
відповідає вимогам щодо його запуску. У режимі очікування:
● SUN2000 безперервно виконує самоперевірку та вступає в режим
роботи, коли виконані вимоги до експлуатації.
● Якщо SUN2000 переходить до режиму вимкнення після виявлення
команди вимкнення або помилки після ввімкнення.

Робота

У режимі роботи:
● SUN2000 перетворює живлення DC від PV-секцій у AC і подає живлення
до електромережі.
● SUN2000 відстежує максимальну точку живлення, щоб максимізувати
вихідний сигнал PV-секції.
● SUN2000 переходить до режиму вимкнення після виявлення
несправності або команди вимкнення і переходить в режим очікування
після того, як виявлено, що вихідна потужність PV-секції не відповідає
вимогам для генерації електроенергії, пов'язаної з мережею.

Вимкнення

● У режимі очікування або в режимі роботи SUN2000 переходить до
режиму вимкнення після виявлення несправності або команди
вимкнення.
● У режимі вимкнення SUN2000 переходить до режиму очікування після
виявлення команди ввімкнення або виправлення несправності.
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3

Зберігання інвертора

Необхідно дотримуватися наступних вимог, якщо SUN2000 не використовується:
● Покладіть SUN2000 в оригінальну упаковку. Збережіть осушувач і заклейте його за
допомогою клейкої стрічки.
● Зберігайте при температурі від -40°C до + 70°C та відносній вологості 5% -95%.
● Інвертор потрібно зберігати у чистому та сухому місці та захищати від корозії пилом та
водяної пари.
● Можна скласти максимум п'ять SUN2000 з розмірами упаковки (Ш х В х Г) 1095 мм х 395 мм х
745 мм. Можна скласти максимум шість SUN2000 з розмірами упаковки (Ш х В х Г) 1045 мм х
400 мм х 680 мм. Щоб уникнути травм або пошкодження обладнання, складайте SUN2000
обережно, щоб запобігти падіння.
● Під час зберігання необхідно перевіряти обладнання час від часу. Якщо виявлено будьякі укуси гризунів, негайно замініть пакувальні матеріали.
● Якщо інвертор довгостроково зберігається, перед введенням його в експлуатацію
кваліфікований персонал має провести перевірки та випробування.
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4

Установка системи

4.1 Перевірка перед установкою
Зовнішні пакувальні матеріали
Перед розпакуванням інвертора перевірте зовнішні пакувальні матеріали на пошкодження, такі
як отвори та тріщини, і перевірте модель інвертора. Якщо виявлено яке-небудь пошкодження
або модель інвертора не та, яку замовляли, не розпакуйте упаковку та негайно зв'яжіться з
постачальником.
Малюнок 4-1 Місце розташування ярлика моделі інвертора

(1) Місце розташування ярлика моделі

Перед установкою інвертора рекомендується видалити пакувальні матеріали протягом 24 годин.

Вміст упаковки
Після розпакування інвертора перевірте, щоб вміст не мав пошкоджень та був повністю
укомплектований. Якщо виявлено будь-яке пошкодження або відсутність будь-якого компоненту,
зверніться до постачальника.
Докладніше про вміст упаковки див. у «Пакувальному листі» в упаковці.
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4.2 Інструменти
Підготуйте інструменти, необхідні для установки та підключення кабелів.

Інструмент

Модель

Призначення

Перфоратор

Свердло: Φ14 мм і Φ16 мм

● Свердло Φ14 мм
використовується для
свердління отворів у опорі.
● Свердло Φ16 мм,
використовується для
свердління отворів у стіні.

Регульований ключ

● З довжиною 200 мм

Для затягування болтів.

● З регулюванням на
24 мм

Торсійний ключ

-

Для затягування болтів та
вихідних клем AC.

Гайковий ключ

З регулюванням на 18
мм, 33 мм, 52 мм або 65
мм

Для затягування болів та запобіжних
ковпачків.

Діагональні плоскогубці

-

Для розрізання кабельних стяжок.

Інструмент для зачищення
проводів

-

Для зняття оболонки кабелю.
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Інструмент

Модель

Призначення

Плоска викрутка

Шліц: 0,6 мм х 3,5 мм

Для під'єднання кабелів до клемних
баз.

Гумовий молоток

-

Для вбивання дюбелів в
отвори.

Універсальний ніж

-

Для видалення упакування.

Кабельний різак

-

Для розрізання кабелів живлення.

Обтискний інструмент

H4TC0001

Для обтискання металічних клем
під час підготовки кабелів
живлення вхідного DC.

Виробник:
AMPHENOL

Обтискний інструмент

-

RJ45
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Інструмент

Модель

Призначення

Знімач

H4TW0001

Для зняття роз'ємів DC з SUN2000.

Виробник:
AMPHENOL

Пилосос

-

Для прибирання пилу після
свердління отворів.

Ампервольтомметр

Діапазон вимірювання
напруги DC: ≥ 1100 В DC

Для вимірювання напруги.

Маркер

Діаметр: ≤ 10 мм

Для розмітки.

Рулетка

-

Для вимірювання відстаней.

Рівень

-

Для вирівнювання позицій для
отворів.
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Інструмент

Модель

Призначення

Захисні рукавички

-

Для захисту рук під час
установки.

Захисні окуляри

-

Для захисту очей під час
свердління отворів.

Протипиловий респіратор

-

Для захисту від вдихання пилу
під час свердління отворів.

Гідравлічні плоскогубці

-

Для обтискання круглих клем.

Термоусадочна трубка

-

Для обгортання ділянки обтиску
кабелю круглої клеми.

Тепловий пістолет

-

Для запаювання термоусадочної
трубки.
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Інструмент

Модель

Призначення

Кабельна стяжка

-

Для стягування кабелів.

4.3 Настінна установка SUN2000
4.3.1 Визначення позиції для установки
Основні вимоги
⚫

SUN2000 захищений IP65 і може бути встановлений у приміщенні або на
відкритому повітрі.

⚫

Не встановлюйте SUN2000 у місці, де персонал легко контактує з його
корпусом та радіаторами, оскільки під час роботи ці частини дуже гарячі.

⚫

Не встановлюйте SUN2000 у місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні
матеріали.

Вимоги до навколишнього середовища для установки
SUN2000 необхідно встановити у добре провітрюваному середовищі, щоб забезпечити хороше
розсіювання тепла. Якщо встановити під прямими сонячними променями, то може початися
зниження продуктивності через додаткове підвищення температури. Рекомендується
встановлювати SUN2000 в накритому місці або місце з тентом.

Вимоги до опорної конструкції
⚫

Опорна конструкція, на якій встановлений SUN2000, повинна бути вогнестійкою.

⚫

Не встановлюйте SUN2000 на легкозаймисті будівельні матеріали.

⚫

Переконайтеся, що поверхня установки є достатньо міцною, щоб витримати
навантаження.

⚫

У житлових районах не встановлюйте SUN2000 на гіпсокартоні або стінах з аналогічних
матеріалів, які мають слабкі звукоізоляційні характеристики, оскільки шуми, які продукує
SUN2000, заважає жителям.

Вимоги до нахилу обладнання
● Встановлюйте SUN2000 вертикально або при максимальному нахилі назад 15 градусів, щоб
полегшити розсіювання тепла.
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Малюнок 4-2 Правильні типи нахилу

⚫

Не встановлюйте SUN2000 з нахилом вперед, надмірним нахилом назад, боковим
нахилом, горизонтально або догори дном.
Малюнок 4-3 Неправильні типи нахилу

Вимоги до місця установки
● Розміри SUN2000 (Ш x В x Г, включаючи монтажний кронштейн) складають 930 мм х 550
мм х 283 мм. Залиште достатній простір навколо SUN2000, щоб забезпечити достатній
простір для установки та розсіювання тепла, як показано на Малюнку 4-4.
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Малюнок 4-4 Простір для установки

Для зручності установки SUN2000 на монтажний кронштейн, підключення кабелів до
нижньої частини SUN2000, а також підтримання SUN2000 у майбутньому,
рекомендується, щоб нижній простір був більшим або рівним 600 мм і меншим або рівним
730 мм. Якщо у вас виникли питання про відстань, зверніться до місцевих інженерів
технічної підтримки.
⚫

При установці декількох SUN2000 встановіть їх у горизонтальному положенні, якщо
дозволяє місце, і встановіть їх у трикутнику, якщо місця недостатньо. Складання один на
один не рекомендується.
Малюнок 4-5 Горизонтальна установка (рекомендується)
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Малюнок 4-6 Режим установки трикутником (рекомендується)
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Малюнок 4-7 Режим установки один над одним (не
рекомендується)

4.3.2 Переміщення інвертора
Особливості

⚫

Щоб запобігти пошкодженню пристрою та отриманню тілесних травм, дотримуйтеся балансу
під час переміщення SUN2000, тому що він важкий.

⚫

Не встановлюйте SUN2000 з його кабелями, розташованими в нижній частині, на підлогу
або будь-які інші об'єкти, тому що клеми не призначені для підтримки ваги SUN2000.

⚫

Під час розміщення SUN2000 на підлозі, підкладіть пінопласт або папір, щоб захистити його
кришку.

Порядок дій
Крок 1 Скористайтеся допомогою двох осіб, щоб тримати ручки по обидві сторони SUN2000.
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Малюнок 4-8 Підняття SUN2000

Крок 2 За допомогою кількох осіб витягніть SUN2000 з упаковки та перемістіть його в місце установки.

4.3.3 Установка кронштейна
Необхідні умови
⚫
⚫

Під час установки SUN2000-33KTL-A/36KTL, можна використовувати дюбелі, які йдуть у
комплекті із SUN2000, щоб встановити монтажний кронштейн.
Під час установки SUN2000-42KTL потрібно підготувати дюбелі. Рекомендується
використовувати дюбелі M12x60 з нержавіючої сталі.

Особливості
Малюнок 4-9 показує розміри кронштейна SUN2000.
Малюнок 4-9 Розміри кронштейна

Кронштейн SUN2000 має 16 отворів, що складають чотири групи. Позначте будь-який отвір
в кожній групі, виходячи з вимог до місця встановлення, і позначте загалом чотири отвори.
Рекомендується зробити два круглі отвори.
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Порядок дій
Крок 1 Зніміть захисний торсійний ключ із монтажного кронштейну та покладіть його в сторону.
Малюнок 4-10 Зняття захисного торсійного ключа

Крок 2 Визначте місця для свердління отворів, використовуючи монтажний кронштейн, який йде у
комплекті. Вирівняйте положення отворів, використовуючи рівень, і відмітьте місця для отворів
за допомогою маркера.
Малюнок 4-11 Визначення місць для отворів

Крок 3 Просвердліть отвори за допомогою перфоратора та встановіть дюбелі.

Уникайте свердління отворів у водяних трубах та кабелях живлення, захованих у стіні.
Дюбель складається з чотирьох частин, як показано на Малюнку 4-12.
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Малюнок 4-12 Структура дюбелю

(1) Увідний втулок

(2) Плеската перстина

(3) Спружнина перстина

(4) Болт

Малюнок 4-13 Свердління отворів та встановлення дюбелю

● Для запобігання вдихання пилу або контакту з очима під час свердління отворів
використовуйте захисні окуляри та протипиловий респіратор.
● Протріть будь-який пил у отворах чи навколо них та виміряйте відстань отвору. Якщо
отвори неправильно розташовані, просвердліть отвори знову.
● Після виймання болту, спружниної перстини та плескатої перстини вирівняйте увідний
втулок з бетонною стінкою. В іншому випадку монтажний кронштейн не буде надійно
встановлений на бетонній стіні.
1.

Встановіть перфоратор із свердлом Ф16 мм на відмічене місце для отвору
перпендикулярно до стіни та просвердліть отвори глибиною 52-60 мм.

2.

Трохи закріпіть дюбель, вертикально вставте його в отвір і повністю вбийте його у
отвір, використовуючи гумовий молоток.

3.

Частково затягніть дюбель.

Зніміть болт, спружнену та плескату перстини, обертаючи їх проти годинникової
стрілки.
Крок 4 Вирівняйте монтажний кронштейн з отворами, вставте дюбелі в отвори через монтажний
кронштейн і затягніть дюбелі до крутного моменту 45 Н·м, використовуючи гвинтовий ключ
на 18 мм.
4.
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Малюнок 4-14 Закріплення кронштейна

4.3.4 Установка SUN2000
Порядок дій
Крок 1 Якщо позиція установки низька, і можна встановити SUN2000 на монтажний кронштейн,
перейдіть до Кроку 3, а потім до Кроку 5.
Крок 2 Якщо позиція установки висока, і неможливо встановити SUN2000 на монтажний кронштейн,
виконайте Кроки 3-6.
Крок 3 Переконайтеся, що двоє людей піднімають SUN2000 і повертають його вертикально. Підніміть
SUN2000, схопивши ручку в його нижній частині однією рукою та ручку зверху іншою.

Щоб запобігти пошкодженню, спричиненому падінням SUN2000, тримайте баланс під час його
підйому SUN2000, оскільки він важкий.

Випуск 06 (29-11-2017)

Власність та конфіденційність Huawei
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

30

SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

4 Установка системи

Малюнок 4-15 Підняття SUN2000

Крок 4 Протягніть мотузку, достатньо міцну, щоб витримати вагу SUN2000, через монтажні петлі і
підніміть SUN2000.

Піднімаючи SUN2000, тримайте баланс, щоб захистити його від зіткнення зі стіною та
іншими предметами.
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Малюнок 4-16 Підйом SUN2000 на лебідці

Крок 5 Встановіть SUN2000 на монтажний кронштейн і вирівняйте його шасі з монтажним
кронштейном.
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Малюнок 4-17 Встановлення SUN2000 на кронштейн

Крок 6 Затягніть два захисні гвинти за допомогою захисного торсійного ключа до крутного моменту 5 Н·м.
Малюнок 4-18 Затягування захисних гвинтів
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4.4 Установка SUN2000 на опорній конструкції
4.4.1 Визначення позиції для установки
Основні вимоги
● SUN2000 захищений IP65 і може бути встановлений у приміщенні або на відкритому повітрі.
● Не встановлюйте SUN2000 у місці, де персонал легко контактує з його корпусом та
радіаторами, оскільки під час роботи ці частини дуже гарячі.
● Не встановлюйте SUN2000 у місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні матеріали.

Вимоги до навколишнього середовища для установки
SUN2000 необхідно встановити у добре провітрюваному середовищі, щоб забезпечити хороше
розсіювання тепла. Якщо встановити під прямими сонячними променями, то може початися
зниження продуктивності через додаткове підвищення температури. Рекомендується
встановлювати SUN2000 в накритому місці або місце з тентом.

Вимоги до опорної конструкції
● Опорна конструкція, на якій встановлений SUN2000, повинна бути вогнестійкою.
● Не встановлюйте SUN2000 на легкозаймисті будівельні матеріали.
● Переконайтеся, що поверхня установки є достатньо міцною, щоб витримати навантаження.

Требования к наклону установки
● Встановлюйте SUN2000 вертикально або при максимальному нахилі назад 15 градусів, щоб
полегшити розсіювання тепла.
Малюнок 4-19 Правильні типи нахилу

● Не встановлюйте SUN2000 з нахилом вперед, надмірним нахилом назад, боковим
нахилом, горизонтально або догори дном.
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Малюнок 4-20 Неправильні типи нахилу

Вимоги до місця установки
Розміри SUN2000 (Ш x В x Г, включаючи монтажний кронштейн) складають 930 мм х 550 мм х
283 мм. Залиште достатній простір навколо SUN2000, щоб забезпечити достатній простір для
установки та розсіювання тепла, як показано на Малюнку 4-21.
Малюнок 4-21 Простір для установки

Для зручності установки SUN2000 на монтажний кронштейн, підключення кабелів до
нижньої частини SUN2000, а також підтримання SUN2000 у майбутньому,
рекомендується, щоб нижній простір був більшим або рівним 600 мм і меншим або рівним
730 мм. Якщо у вас виникли питання про відстань, зверніться до місцевих інженерів
технічної підтримки.
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4.4.2 Переміщення інвертора
Детальніше див. 4.3.2 Переміщення інвертора.

4.4.3 Установка кронштейна
Особливості
Малюнок 4-22 показує розміри кронштейна SUN2000.
Малюнок 4-22 Розміри кронштейна

Кронштейн SUN2000 має 16 отворів, що складають чотири групи. Позначте будь-який отвір
в кожній групі, виходячи з вимог до місця встановлення, і позначте загалом чотири отвори.
Рекомендується зробити два круглі отвори.

Порядок дій
Крок 1 Зніміть захисний торсійний ключ із монтажного кронштейну та покладіть його в
сторону.
Малюнок 4-23 Зняття захисного торсійного ключа

Крок 2 Визначте місця для свердління отворів, використовуючи монтажний кронштейн. Вирівняйте
положення отворів, використовуючи рівень, і відмітьте місця для отворів за допомогою маркера.
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Малюнок 4-24 Визначення місць для отворів

Крок 3 Просвердліть отвори за допомогою перфоратора.
Рекомендується застосовувати для захисту фарбу проти іржі на місцях
для отворів.
Малюнок 4-25 Свердління отворів

Крок 4 Вирівняйте монтажний кронштейн з отворами, вставте болти (плескаті перстини, спружинені
перстини та болти M12x40) у отвори через монтажний кронштейн, затягніть їх, використовуючи
гайки з нержавіючої сталі у комплекті та плескаті перстини, і затягніть болти до крутного
моменту 45 Н·м, використовуючи гвинтовий ключ на 18 мм.

У комплекті з SUN2000 надається комплект болтів М12x40. Якщо довжина гвинта не
відповідає вимогам для установки, підготуйте болти M12 самостійно та
використовуйте їх разом із поставленими гайками М12.
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Малюнок 4-26 Закріплення кронштейна

4.4.4 Установка SUN2000
Детальніше див. 4.3.4 Установка SUN2000.
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5

Під'єднання кабелів

Заходи безпеки

Перед підключенням кабелів переконайтесь, що два перемикачі DC інвертора вимкнені. В
іншому випадку, висока напруга інвертора може спричинити удар електричним струмом.

Кольори кабелів на малюнках електричних з'єднань, які наведені в цьому розділі,
призначені лише для довідки. Оберіть кабелі відповідно до місцевих вимог до кабелів
(зелено-жовті дроти використовуються лише для заземлення).

5.1 Відкриття дверцят відсіку технічного
обслуговування
Необхідні вимоги
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⚫

Ніколи не відкривайте контрольну панель SUN2000.

⚫

Перед відкриттям дверцят відсіку технічного обслуговування відключіть джерела
живлення AC та DC. Для процесів відключення джерел живлення див. 6.3 Вимкнення
SUN2000. Після вимкнення SUN2000, почекайте принаймні 5 хвилин, перш ніж
виконувати операції.

⚫

Якщо вам потрібно відкрити дверцята відсіку технічного обслуговування в дощові чи снігові
дні, вживайте захисні заходи, щоб запобігти потрапляння дощів та снігу у відсік. Якщо
неможливо вжити захисні заходи, не відкривайте дверцята відсіку технічного обслуговування
в такі дні.

⚫

Не залишайте невикористовувані гвинти у відсіку технічного обслуговування.

Порядок дій
Крок 1 Зніміть два гвинти із дверцят відсіку технічного обслуговування за допомогою гайкового ключа
та відкладіть їх убік.
Малюнок 5-1 Зняття гвинтів

Крок 2 Відкрийте дверцята відсіку технічного обслуговування та встановіть опорний штир.
Штир пов'язаний з основою шасі.
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Малюнок 5-2 Встановлення штиря

5.2 Під'єднання кабелю заземлення (PE)
Основні умови
Наявність кабелю заземлення та круглої клеми.
● Кабель заземлення: Рекомендується використовувати відкритий мідний кабель із площею
поперечного перерізу провідника більше 16 мм2 або рівним 16 мм2, а площа поперечного
перерізу провідника повинна бути більше або дорівнювати половині площі поперечного
перерізу провідника кабелю живлення вихідного AC.
● Кругла клема: M6

Особливості
● Для SUN2000 краще підключати точку заземлення на його корпусі до кабелю PE.
● Точка заземлення у відсіку технічного обслуговування використовується для
підключення до кабелю заземлення, що входить до багатожильного кабелю
живлення AC. Детальніше див. 5.3 Під'єднання кабелів живлення вихідного AC.
● На корпусі є дві основні точки, одна з яких – у режимі очікування.
● Рекомендується під'єднати кабель заземлення до сусідньої точки заземлення. Для
системи з декількома SUN2000, підключеними паралельно, під'єднайте точки
заземлення усіх SUN2000, щоб забезпечити еквіпотенціальні під'єднання до кабелів
заземлення.

Порядок дій
Крок 1 Зніміть відповідну довжину ізоляційного шару за допомогою знімача ізоляції, як показано на
Малюнку 5-3.
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Малюнок 5-3 Довжина (L) оболонки кабелю для зняття

Крок 2 Вставте відкриті сердечники в обтискну область круглої клеми і обтисніть їх за допомогою
гідравлічних плоскогубців, як показано на Малюнку 5-4.
Малюнок 5-4 Обтиск кабелю

Порожнина, сформована після обтискання смуги провідника, повинна повністю обернути
сердечники. Сердечники повинні тісно контактувати з клемою.
Крок 3 Зніміть гвинти заземлення із точок заземлення.
Крок 4 Закріпіть заземлюючий кабель за допомогою гвинта заземлення та затягніть гвинт до
крутного моменту 5 Н•м за допомогою захисного торсійного ключа.
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Малюнок 5-5 Під'єднання кабелю заземлення

Для підсилення корозійної стійкості клеми заземлення, нанесіть силікагель або фарбу
на клему заземлення після під'єднання кабелю заземлення.

5.3 Під'єднання кабелів живлення вихідного AC
Основні вимоги
Трифазний перемикач AC повинен бути налаштований поза стороною AC на SUN2000. Щоб
гарантувати, що SUN2000 можна безпечно від'єднатися від електромережі в екстремальних
умовах, оберіть відповідний пристрій захисту від надструму згідно з місцевими правилами
розподілу електроенергії.

Не підключайте навантаження між SUN2000 та перемикачем AC.

Особливості
● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення без нейтрального дроту до точки заземлення на
корпусі шасі, рекомендується використовувати трижильний зовнішній кабель із (L1, L2 і L3)
як кабель живлення вихідного AC для SUN2000-33KTL-A/36KTL.
● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення без нейтрального дроту до точки заземлення на
відсіці технічного обслуговування, рекомендується використовувати чотирижильний
зовнішній кабель (L1, L2, L3 і PE) як кабель живлення вихідного AC для SUN2000-33KTLA/36KTL.
● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення з нейтральним дротом до точки заземлення на
корпусі шасі, рекомендується використовувати чотирижильний зовнішній кабель (L1, L2, L3
та N) як кабель живлення вихідного AC для SUN2000-33KTL-A/36KTL.
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● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення з нейтральним дротом до точки заземлення на
відсіці технічного обслуговування, рекомендується використовувати п'ятижильний
зовнішній кабель (L1, L2, L3, N, і PE) як кабель живлення вихідного AC для SUN200033KTL-A/36KTL.
● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення до точки заземлення на корпусі шасі, рекомендується
використовувати трижильний зовнішній кабель (L1, L2 та L3), як кабель живлення вихідного
AC для SUN2000-42KTL.
● Якщо ви під'єднуєте кабель заземлення до точки заземлення на відсіці технічного
обслуговування, рекомендується використовувати чотирижильний зовнішній кабель (L1, L2,
L3 та PE) як кабель живлення вихідного AC для SUN2000-42KTL.
Таблиця 5-1 Характеристики кабелю для SUN2000-33KTL-A

Характеристики кабелю

Мідний кабель

Мідноалюмінієвий
кабель або кабель
з алюмінієвого
сплаву

Площа поперечного
перерізу провідника
(мм2)

Діапазон
значення

16–70

25–70

Рекомендова
не значення

16

35

Зовнішній діаметр
кабелю, який
підтримується
роз'ємом AC
OUTPUT 1 (мм)

Діапазон
значення

18–44

Таблиця 5-2 Характеристики кабелю для SUN2000-36KTL/42KTL

Характеристики кабелю

Мідний кабель

Мідноалюмінієвий
кабель або кабель
з алюмінієвого
сплаву

Площа поперечного
перерізу провідника
(мм2)

Діапазон
значення

16–70

25–70

Рекомендова
не значення

25

35

Зовнішній діаметр
кабелю, який
підтримується
роз'ємом AC
OUTPUT 1 (мм)

Діапазон
значення

18–44

● Вам потрібно самостійно підготувати круглі клеми M8.
Якщо ви будете під'єднувати кабель заземлення до точки заземлення на відсіці технічного
обслуговування, підготуйте круглі клеми M6 самостійно.
Вимоги до круглих клем:
● Якщо використовується мідний кабель, використовуйте мідний клемник.
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● Якщо використовується мідно-алюмінієвий кабель, використовуйте мідний клемник.
● Якщо використовується кабель з алюмінієвого сплаву, використовуйте мідно-алюмінієвий
наконечник або алюмінієвий клемник з мідно-алюмінієвим шайбою наконечника.

⚫

⚫
⚫

Безпосереднє під'єднання алюмінієвого клемника до клемного блоку AC спричинить
електрохімічну корозію і послабить надійність кабельного з'єднання.
Клема мідно-алюмінієвого наконечника або алюмінієвий клемник з шайбою мідноалюмінієвого наконечника повинна відповідати IEC61238-1.
Не переплутайте алюмінієві та мідні сторони шайби мідно-алюмінієвого наконечника.
Переконайтесь, що алюмінієва сторона шайби контактує з алюмінієвим клемником, а
мідна частина – з клемною колодкою AC.

Малюнок 5-6 Вимоги до круглих клем

Порядок дій
Крок 1 Зніміть кришку клеми AC, як показано на Малюнку 5-7.
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Малюнок 5-7 Зняття кришки клеми AC

Щоб показати задіяну область, малюнок не відображає відкриті дверцята.
Крок 2 Зніміть фіксатор з роз'єму AC OUTPUT 1, а потім видаліть штепсель.
Крок 3 Виберіть, чи слід використовувати гумові фітинги згідно з зовнішнім діаметром кабелю та
оберіть один, або декілька гумових фітингів, якщо потрібно. Прокладіть кабель через
фіксатор, а потім гумовий фітинг.
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⚫

Невідповідність між зовнішнім діаметром кабелю та гумовим фітингом може погіршити
рівень захисту пристрою.

⚫

Щоб уникнути пошкодження гумового фітингу, не прокладайте кабель з обтискною
круглою клемою безпосередньо через гумовий фітинг.

⚫

Не налаштовуйте кабель, коли фіксатор закріплений. В іншому випадку гумовий фітинг
буде зміщуватися, що вплине на рівень захисту пристрою.

Малюнок 5-8 Вибір гумового фітингу

Крок 4 Зніміть відповідну довжину оболонки та ізоляційного шару з кабелю живлення вихідного AC
за допомогою знімача ізоляції.

Переконайтеся, що оболонка знаходиться у відсіку технічного обслуговування.
Малюнок 5-9 Трижильний кабель (не враховуючи кабель заземлення та нейтральний дріт)

(A) Сердечник
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Малюнок 5-10 Чотирижильний кабель (включаючи кабель заземлення, але без нейтрального дроту)

Малюнок 5-11 Чотирижильний кабель (без кабелю заземлення, але з нейтральним дротом)

Малюнок 5-12 П'ятижильний кабель (включаючи кабель заземлення та нейтральний дріт)

Крок 5 Вставте відкриті сердечники в зону обтиску круглої клеми та обтисніть їх за допомогою
гідравлічних плоскогубців.
Один сердечник під'єднується до однієї круглої клеми.
Крок 6 Оберніть зону обтиску проводів термоусадочною трубкою або ізоляційною стрічкою з ПВХ.
Якщо використовується термоусадочна трубка, прокладіть її через кабель живлення, а
потім обтисніть круглу клему.
Крок 7 Проведіть кабель живлення вихідного AC через роз'єм AC OUTPUT 1 у нижній частині шасі.
Випуск 06 (29-11-2017)
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Крок 8 Підключіть кабель живлення вихідного АС до клемної колодки АС, а потім затягніть гайку за
допомогою гайкового ключа на 13 мм, який має подовжувальний стержень до крутного моменту
8 Н•м. Якщо ви підключите кабель заземлення до точки заземлення на відсіці технічного
обслуговування, затягніть гвинт заземлення за допомогою гвинтового ключа на 10 мм, у якого є
подовжувальний стержень до крутного моменту 5 Н•м.

Перевірте, чи кабель живлення АС надійно підключений. В іншому випадку, SUN2000 може
не працювати або зазнати якихось несправностей, які можуть призвести до пошкодження
клемної колодки. Наприклад, SUN2000 може генерувати тепло під час роботи через ненадійне
з'єднання.

Малюнок 5-13 SUN2000-42KTL

(А) 3-контактна без кабелю заземлення

(Б) 3-контактна з кабелем заземлення

(В) 4-контактна без кабелю заземлення

(Г) 3-контактна з кабелем заземлення,
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та нейтральний дріт

але без нейтрального дроту

Малюнок 5-14 SUN2000-33KTL-A/36KTL

(А) Без кабелю заземлення і нейтрального
дроту

(Б) З кабелем заземлення, але без
нейтрального дроту

(В) Без кабелю заземлення, але з
нейтральним дротом

(Г) З кабелем заземлення та нейтральним
дротом

Кольори кабелів на малюнках наведено лише для довідки. Виберіть відповідні кабелі
згідно з місцевими стандартами.
Крок 9 Встановіть гумовий фітинг в роз'єм AC OUTPUT 1 у нижній частині шасі. Використовуйте
гайковий ключ з регулюванням на 65 мм, щоб затягнути фіксатор до крутного моменту 7,5 Н•м.
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Подальші дії
Переконайтесь, що кабелі під'єднані правильно та надійно. Потім закрийте роз'єми.

5.4 Під'єднання кабелів живлення вхідного DC
Основні умови

● Перед підключенням кабелів живлення вхідного DC переконайтесь, що напруга DC
перебуває в безпечному діапазоні (нижче 60 В DC), а два перемикача DC на SUN2000
вимкнені. В іншому випадку висока напруга може спричинити удари електричним
струмом.
● Коли SUN2000 підключено до мережі, не дозволяється підтримувати кабелі живлення вхідного
DC, тобто підключати або відключати секцію або модуль в ланцюгу. В іншому випадку, може
статися удар електричним струмом.

Переконайтеся, що виконані наступні умови. В іншому випадку, SUN2000 буде пошкоджено,
або навіть виникне пожежа.
⚫

Напруга відкритого струму кожної PV-секції завжди нижче або дорівнює 1100 В DC.

⚫

Позитивні та негативні клеми PV-модуля підключаються до позитивних та негативних
вхідних клем DC SUN2000, відповідно.

⚫

Якщо кабель живлення вхідного DC підключений зворотним способом, не використовуйте
перемикачі DC та позитивні та негативні роз’єми одразу. Зачекайте, доки сонячне
опромінення не спаде вночі, а струм PV-секції зменшиться до рівня нижче 0,5 А. Після цього
виключіть два перемикачі DC, видаліть позитивні та негативні роз'єми та скоригуйте
полярність кабелю живлення вхідного DC.
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Переконайтеся, що вивід PV-модуля добре ізольований від землі. Якщо SUN2000
безпосередньо під'єднується до електромережі за допомогою нейтрального кабелю,
підключеного до кабелю PE (наприклад, низьковольтних електромереж або електромереж
з заземленим нейтральним провідником), не заземляйте позитивні та негативні контакти
PV-секцій. Пристрій може бути пошкоджений, якщо ви не дотримуєтесь інструкції. Цей
збиток не поширюється ні на гарантійну угоду, ні на сервісну угоду.

● Під час встановлення PV-секцій та SUN2000 позитивні або негативні контакти PV-секцій
можуть бути заземлені, якщо кабелі живлення не встановлені належним чином або не
прокладені. У цьому випадку може статися коротке замикання AC або DC та
пошкодження SUN2000. Нанесене ушкодження обладнанню не входить до гарантії.

Наступні вимоги повинні бути виконані, якщо позитивні або негативні клеми PV-секцій
повинні бути заземлені:
⚫

На виході встановлено трифазний ізоляційний трансформатор.

⚫

Один ізоляційний трансформатор повинен бути встановлений лише на один SUN2000.
Не підключайте два або більше SUN2000 до одного ізолюючого трансформатора. В
іншому випадку, SUN2000 можуть не працювати через те, що згенеровану петлю
струму між ними.

⚫

Установіть ізоляцію на заземлений вхід, з TF на додатку SUN2000, SmartLogger або
NMS.

Особливості
⚫

Вибір клеми DC
На Малюнку 5-15 показані клеми DC в нижній частині SUN2000. Таблиця 5-3 описує
вимоги до вибору клем DC.
SUN2000 забезпечує два перемикачі DC, а саме: DC SWITCH 1 і DC SWITCH 2. DC
SWITCH 1 контролює з першого по четвертий маршрути вхідних клем DC, а DC SWITCH 2
керує з п’ятого до восьмого маршруту клем вхідного DC.
Малюнок 5-15 Клеми DC

Таблиця 5-3 Вимоги до вибору клем DC

Кількість входів

SUN2000

1

Під'єднується до будь-якого маршруту.

2

Під'єднується до клем з 1-5.
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Кількість входів

SUN2000

3

Під'єднується до 1, 3 та 5.

4

Під'єднується до 1, 3, 5 та 7.

5

Під'єднується до 1, 2, 3, 5 та 7.

6

Під'єднується до 1, 2, 3, 5, 6 та 7.

7

Під'єднується до 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7.

8

Під'єднується до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8.

⚫

Характеристики кабелю живлення вхідного DC
Таблиця 5-4 наведені характеристики рекомендованого кабелю живлення вхідного DC.

Таблиця 5-4 Характеристики рекомендованого кабелю живлення вхідного DC

Площа поперечного перерізу
провідника (мм2)

Тип кабелю

Загальні PV-кабелі в
промисловості
(модель: PV1-F)

Діапазон

Рекомендоване
значення

4,0–6,0 (або 12–10
AWG)

4,0 (або 12 AWG)

Зовнішній
діаметр
кабелю (мм)

4,5–7,8

Жорсткі кабелі, такі як армовані кабелі, не рекомендуються використовувати, оскільки
вигином кабелів може викликати поганий контакт.
⚫

Позитивні та негативні роз'єми
Роз'єми вхідного DC поділяються на позитивні та від'ємні роз'єми, як показано на
Малюнках 5-16 та 5-17.
Малюнок 5-16 Позитивний роз'єм

(1) Ізоляційна оболонка
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Малюнок 5-17 Від'ємний роз'єм

(1) Ізоляційна оболонка

(2) Запірна гайка

Використовуйте позитивні та від'ємні металеві клеми та роз'єми DC , що постачаються разом із
SUN2000. Використання інших моделей позитивних та від'ємних металевих клем та роз'ємів DC
може мати серйозні наслідки. Нанесене ушкодження пристрою не покривається ані гарантійною
угодою, ані сервісною угоду.

Порядок дій
Крок 1 Зніміть ізоляційні шари відповідної довжини з позитивних та від'ємних кабелів живлення за
допомогою знімача ізоляції, як показано на Малюнку 5-18.
Малюнок 5-18 Довжина для зняття

Крок 2 Вставте відкриту ділянку позитивних та від'ємних кабелів живлення в металеві клеми
відповідних позитивного та негативного роз'ємів та обтисніть їх за допомогою інструмента
для обтискання, як показано на Малюнку 5-19. Переконайтеся, що кабелі настільки міцно
обтиснуті, що їх не можна витягти силою менше 400 Н.
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Малюнок 5-19 Обтиск металевої клеми

Крок 3 Вставте обтиснуті позитивні та від'ємні кабелі живлення у відповідні позитивні та від'ємні
роз'єми, доки вони не зафіксуються.
Малюнок 5-20 Вставка позитивних та від'ємних роз'ємів

Перевірте, чи кабелі на місці, трохи потягнувши їх назад.
Крок 4 Затягніть запірні гайки на позитивних та від'ємних роз'ємах.
Зафіксуйте гайки за допомогою гайкового ключа, як показано на
Малюнку 5-21.
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Малюнок 5-21 Затягування запірної гайки

Крок 5 Витягніть сині пилозахисні пробки з кінців роз'ємів вхідного DC.
Крок 6 Переконайтеся, що вхідна напруга DC кожної PV-секції не перевищує 1100 В DC за
допомогою ампервольтметра та перевірте правильність полярності кабелів живлення DC.
Малюнок 5-22 Вимірювання напруги вхідного DC

Перш ніж виконувати Крок 7, переконайтеся, що два перемикачі DC вимкнені.
Крок
7

Вставте позитивні та від'ємні роз'єми у відповідні позитивні та від'ємні клеми вхідного DC у
інверторі, доки вони не зафіксуються, як показано на Малюнку 5-23.
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Після того, як позитивні та від'ємні роз'єми зафіксуються на місці, витягніть кабелі живлення
DC, щоб переконатися, що вони надійно під'єднані.
Малюнок 5-23 Під'єднання кабелів живлення вхідного DC

Якщо кабель живлення вхідного DC підключений зворотним способом, не використовуйте
перемикачі DC та позитивні та від'ємні роз'єми одразу. В іншому випадку, SUN2000 буде
пошкоджено. Нанесене ушкодження обладнання не покривається гарантією. Зачекайте, доки
сонячне опромінення спаде вночі, а струм PV-секції зменшиться до рівня нижче 0,5 А. Після
цього вимкніть два перемикачі DC, від'єднайте позитивні та від'ємні роз'єми та скоригуйте
полярність кабелю живлення вхідного DC.

Подальші дії

Перш ніж від'єднувати позитивні та від'ємні роз'єми, переконайтесь, що два перемикачі DC
вимкнені.
Щоб від'єднати позитивні та від'ємні роз'єми від SUN2000, вставте гайковий ключ у канавку і
натискайте гайковий ключ відповідною силою, як показано на Малюнку 5-24.
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Малюнок 5-24 Від'єднання роз'єму вхідного DC

5.5 Під'єднання кабелів зв'язку
5.5.1 Опис режиму зв'язку
Зв’язок RS485
SUN2000 може під'єднуватися до SmartLogger або до ПК через SmartLogger для здійснення
зв'язку RS485. Ви можете використовувати додаток SUN2000 APP, вбудований WebUI або
програмне забезпечення для управління мережею (наприклад, NetEco) для запиту інформації про
SUN2000, такої як енергія, аварійні сигнали та стан роботи.
● Малюнок 5-25 показує режим зв'язку для одного SUN2000
Малюнок 5-25 Режим зв'язку для одного SUN2000

● Малюнок 5-26 показує режим зв'язку для декількох SUN2000.
Якщо використовуються декілька SUN2000, підключіть всі SUN2000 у режимі ланцюга
через RS485-кабель зв'язку.
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Малюнок 5-26 Режим зв'язку для декількох SUN2000

⚫
⚫
⚫
⚫

Відстань RS485-зв'язку між SUN2000 у кінці ланцюгу та SmartLogger не може
перевищувати 1000 метрів.
Якщо потрібно з'єднатися декілька SUN2000 один з одним і підключитися до ПК за
допомогою SmartLogger1000, можна налаштувати максимум три ланцюги.
Якщо потрібно з'єднатися декілька SUN2000 один з одним і підключитися до ПК за
допомогою SmartLogger2000, можна налаштувати максимум шість ланцюгів.
Щоб забезпечити швидкість реакції системи, рекомендується, щоб кількість
пристроїв на кожному ланцюгу становила менше 30.

PLC-зв'язок
Плата PLC-зв'язку завантажує сигнали зв'язку на кабелі живлення для передачі. Докладніше про
те, як встановити PLC, див. Інструкція з користування PLC CCO01A або Інструкція з
користування SmartLogger2000.
Вбудований в SUN2000 PLC-модуль не повинен бути підключений до кабелів.

FE-зв'язок (Необов'язково)
FE-зв'язок використовуються в основному в розповсюджених сценаріях даху з невеликою
кількістю інверторів. Інвертор може безпосередньо підключатись до ПК через Ethernet для
здійснення моніторингу мережі.
⚫

FE-зв'язок є необов'язковим для SUN2000-36KTL.

⚫

Якщо SUN2000-36KTL приймає режим FE-зв'язку, він підтримує тільки режими зв'язку
RS485 та FE, а також не підтримує режим зв'язку PLC.

⚫

Якщо використовується FE-зв'язок, то можна підключити максимум 10 SUN2000. Крім
того, програмне забезпечення для керування мережею (наприклад, NetEco) потрібно
встановити на ПК для моніторингу мереж.

Якщо використовується FE-зв'язок, встановіть Ethernet та Modbus TCP для SUN2000 на
SUN2000 APP. Виконайте наступні кроки:
1.

Випуск 06 (29-11-2017)

Встановіть IP address, Subnet mask та Gateway на основі мережевого плану.
−

Якщо SUN2000 та ПК підключаються до одного маршрутизатора з функцією
DHCP, а для DHCP встановлено значення Enable (вимкнути), IP address, Subnet
mask та Gateway для SUN2000 розподіляються автоматично.

−

Якщо для DHCP встановлено значення Disable (вимкнути), IP address, Subnet
mask та Gateway для SUN2000 потрібно встановити вручну.
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За замовчуванням, для DHCP встановлено значення Disable (вимкнути) .
Переконайтеся, що IP-адреси для SUN2000 та ПК є різними значеннями в одному
сегменті мережі.

Встановіть Modbus TCP для Client (клієнта). Встановіть NetEco IP address, NetEco
port number, SSL encryption та Key password (пароль) відповідно до вимог місця
встановлення.

⚫
⚫

Для роботи з SUN2000 APP див. Інструкція з користування SUN2000 APP.
Для роботи з NMS див. Інструкція з користування iManager NetEco 1000S (iManager
NetEco 1000S V100R002C20 та пізніші моделі).

Вибір режиму зв'язку
Режими зв'язку RS485 та PLC є взаємовиключними.
● Якщо вибрано режим зв'язку PLC, не підключайте кабель зв'язку RS485. Окрім того, вам
слід встановити значення Enable (ввімкнути) для PLC-зв'язку на SUN2000 APP.
● Якщо вибрано режим зв'язку RS485, не підключайте модуль PLC CCO до кабелю
живлення AC. Крім того, рекомендується встановити значення Disable (вимкнути) для
PLC-зв'язку на SUN2000 APP.

PLC-зв’язок має значення Enable (ввімкнути) за замовчуванням.

5.5.2 Під'єднання RS485-кабелів зв'язку
Зверніть увагу
Кабель зв'язку RS485 можна з'єднати двома способами:
● Під'єднання клемної колодки
Рекомендується використовувати мережевий кабель DJYP2VP2-22 2x2x1 або кабель зв'язку
з площею поперечного перерізу 1 мм2 та зовнішнім діаметром кабелю 14-18 мм.
● Під'єднання мережевого порту RJ45
Рекомендується використовувати екранований роз'єм RJ45 та зовнішній екранований
мережевий кабель CAT 5E, зовнішній діаметр якого не перевищує 9 мм, а внутрішній опір не
більше 1,5 Ом/10 м.

Виберіть будь-який режим підключення під час встановлення. Рекомендується
підключення до клемної колодки.

Розміщуючи кабелі зв'язку, відокремлюйте їх від кабелів живлення та віддаляйте їх від
джерел сильного сигналу, щоб уникнути перешкод у зв'язку.

Функції клемної колодки
На Малюнку 5-27 показано клемну колодку RS485.
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Малюнок 5-27 Клемна колодка

Таблиця 5-5 описує функції клемної колодки RS485.
Таблиця 5-5 Функції клемної колодки RS485

№

Порт

Опис

1

RS485A IN

RS485A, RS485 диференційний сигнал +

2

RS485A OUT

RS485A, RS485 диференційний сигнал +

3

RS485B IN

RS485B, RS485 диференційний сигнал –

4

RS485B OUT

RS485B, RS485 диференційний сигнал –

Під'єднання кабелів до клемної колодки
Крок 1 Зніміть відповідну довжину оболонки та ізолюючого шару з кабелю зв'язку за
допомогою знімача ізоляції.
Малюнок 5-28 Зняття ізоляції з RS485-кабелю зв'язку
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Крок 2 Зніміть запірні гайки з водонепроникних кабельних роз'ємів COM1 та COM2 на нижній
частині SUN2000 та витягніть штепселі з запірних гайок.
Крок 3 Прокладіть кабель зв'язку через запірні гайки, а потім роз'єми COM1 (RS485 IN) і COM2
(RS485 OUT) на нижній частині SUN2000.
Крок 4 Зніміть клемну базу з клемної колодки.
Крок 5 Підключіть кабелі зв'язку до клемної бази.
Малюнок 5-29 Під'єднання кабелів до клемної бази

(1) RS485A IN

(2) RS485A OUT

(3) RS485B IN

(4) RS485B OUT

Крок 6 Встановіть клемну базу на клемній колодці та підключіть захисні шари до точки заземлення.

Під час підключення екранних кабелів оберіть, чи потрібно обтискати круглу
клему згідно з вимогами місця встановлення.
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Малюнок 5-30 Під'єднання кабелів зв'язку

Крок 7 З'єднайте кабелі зв'язку після їх підключення.
Малюнок 5-31 З'єднання кабелів зв'язку

Крок 8 Використовуйте гайковий ключ з регулюванням на 33 мм, щоб затягнути запірну гайку до
крутного моменту 7,5 Н•м.
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Визначення контактів RJ45-роз'єму
Малюнку 5-32 показує RJ45-роз'єм.
Малюнок 5-32 RJ45-роз'єм

Таблиця 5-6 показує визначення контактів RJ45-роз'єму.
Таблиця 5-6 Визначення контактів RJ45-роз'єму

Контакт

Колір

Визначення

1

Біло-помаранчевий

RS485A, RS485 диференційний сингал +

2

Помаранчевий

RS485B, RS485 диференційний сингал –

3

Біло-зелений

-

4

Синій

RS485A, RS485 диференційний сингал +

5

Білий та синій

RS485B, RS485 диференційний сингал –

6

Зелений

-

7

Біло-коричневий

-

8

Коричневий

-

Під'єднання кабелю до мережевого RJ45-порту
Крок 1 Вставте дроти мережного кабелю в RJ45-роз'єм послідовно, як показано на Малюнку 5-33.

Випуск 06 (29-11-2017)

Власність та конфіденційність Huawei
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

64

SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

5 Під'єднання кабелів

Малюнок 5-33 Під'єднання дротів до RJ45-роз'єму

(1) Біло-помаранчевий

(2) Помаранчевий

(3) Біло-зелений

(4) Синій

(5) Біло-синій

(6) Зелений

(7) Біло-коричневий

(8) Коричневий

Крок 2 Обтисніть RJ45-роз'єм, використовуючи інструмент для обтискання.
Крок 3 Зніміть запірну гайку з водонепроникного кабельного роз'єму COM1 у нижній
частині SUN2000 та витягніть штепсель з запірної гайки.
Крок 4 Прокладіть кабелі через запірні гайки, а потім COM1-порт знизу SUN2000.
Крок 5 Вставте RJ45-роз'єм у мережевий порт RJ45 у відсіку технічного обслуговування
SUN2000.
Малюнок 5-34 Під'єднання кабелів зв'язку

Крок 6 З'єднайте кабелі зв'язку після їх підключення.
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Малюнок 5-35 З'єднання кабелів зв'язку

Крок 7 Використовуйте гайковий ключ з регулюванням на 33 мм, щоб затягнути запірну гайку до
крутного моменту 7,5 Н•м.

Подальші дії
Переконайтесь, що кабелі підключені правильно та надійно. Потім закрийте роз'єми.

5.5.3 (Необов'язково) Під'єднання FE-кабелів зв'язку
Опис
FE-зв'язок використовуються в основному в розповсюджених сценаріях даху з невеликою
кількістю інверторів. Інвертор може безпосередньо підключатись до ПК через Ethernet для
здійснення моніторингу мереж.

⚫

Випуск 06 (29-11-2017)

FE-зв'язок є необов'язковим для SUN2000-36KTL. Щоб скористатися FE-зв'язком,
зверніться до місцевої технічної підтримки.
Малюнок 5-36 показує режим зв'язку для одного SUN2000.
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Малюнок 5-36 Режим зв'язку для одного SUN2000

⚫

Малюнок 5-37 показує режим зв'язку для декількох SUN2000.
Якщо використовуються декілька SUN2000, підключіть всі SUN2000 до режиму
ланцюгової мережі за допомогою мережевого кабелю.
Малюнок 5-37 Режим FE-зв'язку для декількох SUN2000

⚫
⚫

Відстань FE-зв'язку між двома сусідніми SUN2000 на ланцюзі не може перевищувати
100 метрів.
Ланцюг підтримує максимум 10 SUN2000, під'єднаних для зв'язку.

Визначення контактів RJ45-роз'єму
Малюнок 5-38 показує RJ45-роз'єм.
Малюнок 5-38 RJ45-роз'єм

Кабель FE-зв'язку підключається через стандартні мережеві кабелі. Стандартний мережевий
кабель може бути 568A або 568B. Мережеві кабелі, що використовуються у тій самій системі
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генерації електроенергії, пов'язаної з електромережою, повинні бути підготовлені відповідно до
того ж стандарту. Таблиця 5-7 наводить стандартну послідовність дротів 568А. Таблиця 5-8
наводить стандартну послідовність дротів 568B.
Таблиця 5-7 Стандартний дріт 568A

Контакт

Колір

1

Білий і зелений

2

Зелений

3

Білий і помаранчевий

4

Синій

5

Білий і синій

6

Помаранчевий

7

Білий і коричневий

8

Коричневий

Таблиця 5-8 Стандартній дріт 568B

Контакт

Колір

1

Білий і помаранчевий

2

Помаранчевий

3

Білий і зелений

4

Синій

5

Білий і синій

6

Синій

7

Білий і коричневий

8

Коричневий

Під'єднання кабелю до мережевого FE-порту
Крок 1 Вставте дріт мережного кабелю в RJ45-роз'єм послідовно, як показано на Малюнку 5-39.
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Малюнок 5-39 Під'єднання дротів до RJ45-роз'єму

Крок 2 Обтисніть RJ45-роз'єм, використовуючи інструмент для обтискання.
Крок 3 Зніміть запірну гайку з водонепроникного кабельного роз'єму COM1 у нижній
частині SUN2000 та витягніть штепсель з запірної гайки.
Крок 4 Прокладіть кабелі через запірні гайки, а потім COM1-порт знизу SUN2000.
Крок 5 Вставте RJ45-роз'єм у порти FE1_OUT та FE2_OUT у відсіку технічного
обслуговування SUN2000.
Малюнок 5-40 Під'єднання кабелів зв'язку

Крок 6 З'єднайте кабелі зв'язку після їх підключення.
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Малюнок 5-41 З'єднання кабелів зв'язку

Крок 7 Використовуйте гайковий ключ з регулюванням на 33 мм, щоб затягнути запірні гайки до крутного моменту 7,5
Н·м.

5.6 Закриття дверцят відсіку технічного обслуговування
Порядок дій
Крок 1 Встановіть кришку клеми AC.
Малюнок 5-42 Встановлення кришки
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Крок 2 Налаштуйте штир.
Малюнок 5-43 Налаштування штиря

Крок 3 Закрийте дверцята відсіку технічного обслуговування. Затягніть два гвинти на дверцятах відсіку
технічного обслуговування за допомогою захисного торсійного ключа до крутного моменту 5 Н · м.
Малюнок 5-44 Затягнення гвинтів на дверцятах відсіку технічного обслуговування

⚫
⚫

Випуск 06 (29-11-2017)

Якщо гвинт на дверцятах відсіку технічного обслуговування відсутній, скористайтеся
невикористовуваним гвинтом на корпусі шасі як резервним гвинтом.
Якщо плаваючого гайка, що використовується для закріплення дверцят відсіку
технічного обслуговування, відсутня, використовуйте запасну плаваючу гайку, яка
зображена на Малюнку 5-45.
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Малюнок 5-45 Зняття запасної плаваючої гайки
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6

Введення в експлуатацію

6.1 Перевірка перед ввімкненням
1.

Інвертор має бути встановлений правильно та надійно.

2.

Перевірте, чи перемикачі DC та вихідний перемикач вихідного AC вимкнено.

3.

Кабелі заземлення мають бути надійно під'єднані, без відкритих ланцюгів або коротких
замикань.

4.

Кабелі живлення вихідного AC мають бути підключені правильно та надійно, без
відкритих ланцюгів або коротких замикань.

5.

Кабелі живлення вхідного DC мають бути підключені правильно та надійно, без відкритих
ланцюгів або коротких замикань.

6.

Кабелі зв'язку мають бути підключені правильно та надійно.

7.

Всі використані роз'єми на дні шасі мають бути закриті.

8.

Кришка клеми AC має бути встановлена на своєму місці.

9.

Дверцята відсіку технічного обслуговування мають бути закриті, а гвинти – затягнені.

10. Невикористані клеми DC мають бути закриті.
11. Невикористаний USB-порт має бути закритий водонепроникним штекером.
12. Невикористані роз'єми AC OUTPUT та COM мають бути підключені, а запірні гайки –
затягнуті.

6.2 Ввімкнення SUN2000
Основні вимоги
Перед тим як увімкнути перемикач AC між інвертором та електромережою, використовуйте
ампервольтметр, щоб перевірити, чи напруга AC знаходиться в межах заданого діапазону.

Порядок дій
Крок 1 Увімкніть перемикач AC між інвертором та електромережою.
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Якщо ви виконуєте Крок 2 перед Кроком 1, SUN2000 повідомляє про помилку
неправильного завершення роботи. SUN2000 може нормально запускатися після того, як
помилка буде автоматично виправлена. Час затримки за замовчуванням – 1 хвилина. Ви
можете змінити час через програмне забезпечення NMS, встановлене на ПК, яке
підключається до SUN2000.
Крок 2 Увімкніть перемикачі DC в нижній частині корпусу інвертора.
Крок 3 (Необов'язково). Виміряйте температуру в місцях з'єднання між клемами DC та роз'ємами за
допомогою термометра з точністю.
Щоб переконатись, що контакти DC знаходяться у хорошому контакті, перевірте температуру
на з'єднаннях між контактами DC та роз'ємами після того, як SUN2000 попрацює протягом
певного періоду часу. Переконайтеся, що підвищення температури не перевищує 40°С.
Крок 4 Під'єднайте SUN2000 до мобільного телефону, на якому запущено додаток SUN2000 app за
допомогою Bluetooth-модуля або USB-кабелю даних.

⚫

Операційна система мобільних телефонів: Android 4.0 або пізнішої версії та iOS 7.0 або
пізнішої версії. Коли використовується iOS, додаток підтримує лише Bluetooth-з'єднання.

⚫

Коли ви використовуєте Bluetooth-модуль для налаштування з'єднання, переконайтесь, що
мобільний телефон та інвертор розташовані на відстані не більше ніж 5 метрів один від
одного. В іншому випадку якість зв'язку між ними буде погіршуватися.

⚫

Скріншоти екрана в цьому документі відповідають додатку V200R001C20SPC010.

Малюнок 6-1 Режим під'єднання Bluetooth-модулю

(A) Інвертор

(Б) Bluetooth-модуль

(В) Мобільний телефон

Купіть Bluetooth-модуль, який пропонується з SUN2000. Bluetooth-модуль, придбаний з
будь-якого іншого джерела, може не підтримувати зв'язок між SUN2000 та додатком.
● Система Android підтримує Bluetooth-модуль USB-Adapter2000-B та BF4030.
● Система iOS підтримує Bluetooth-модуль USB-Adapter2000-B.
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Малюнок 6-2 Режим під'єднання кабелю даних

(A) Інвертор

(Б) USB-кабель даних

(C) Мобільний телефон

Використовуйте USB-кабель даних, що постачається разом із мобільним телефоном.
⚫

Тип порту USB-кабелю даних, підключений до SUN2000, – USB 2.0.

⚫

Якщо на мобільному телефоні є USB-порт Type-C, підготуйте адаптер між USB типу C
та USB 2.0.

Малюнок 6-3 Екран входу
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Малюнок 6-4 Вибір режиму зв'язку

Малюнок 6-5 Bluetooth-зв'язок
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Малюнок 6-6 Під'єднання кабелю даних

Після вибору пункту Використовувати цей USB за замовчуванням повідомлення не
відображатиметься, якщо приєднати додаток до інвертора знову без видалення USB-кабелю
даних.
Крок 5 Переключіть тип користувача (звичайний користувач, розширений користувач та
спеціальний користувач), натискаючи панель типів користувача.

Випуск 06 (29-11-2017)
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Малюнок 6-7 Вибір користувача

⚫
⚫

⚫

Пароль входу такий самий, що і для інвертора, підключеного до додатка, і
використовується тільки тоді, коли інвертор підключається до програми.
Початковий пароль для Common User (звичайного користувача), Advanced User
(розширеного користувача) та Special User (особливого користувача) становить
00000a. Використовуйте попередньо введений пароль після першого входу. Щоб
забезпечити безпеку акаунту, змініть пароль відразу після входу в систему.
Під час входу в систему, якщо введено невірний пароль протягом п'яти послідовних
разів (інтервал між двома послідовними недійсними паролями менше, ніж 2 хвилини),
акаунт буде заблоковано на 10 хвилин. Пароль складається з шести цифр.

Крок 6 Введіть пароль та натисніть Log In (вхід).
Крок 7 Після входу з'явиться екран Quick Settings (швидкі налаштування) або Function
Menu (функціональне меню).

Випуск 06 (29-11-2017)

⚫

Якщо ви входите в додаток після першого підключення пристрою до програми або
заводських налаштувань, з'явиться екран швидких налаштувань, на якому можна
встановити основні параметри. Після набуття чинності ви можете увійти в екран
головного меню та змінити параметри на екрані Settings (налаштування). За
замовчуванням інвертор може бути з'єднаний з мережею, і вам не потрібно
встановлювати параметри.

⚫

Рекомендується увійти в екран Quick Settings (швидкі налаштування) як розширений
користувач для налаштування параметрів.
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Малюнок 6-8 Екран швидких налаштувань (вхід від імені розширеного користувача)

⚫

Випуск 06 (29-11-2017)

● Встановіть код мережі, який застосовується до країни або регіону, де розташована
електростанція, та модель інвертора.
● Встановіть параметри користувача на основі поточної дати та часу.
● Встановіть Baud rate (швидкість передачі даних), RS485 protocol (RS485протокол), та Address (адреса), на основі вимог до місця встановлення. Швидкість
передачі даних може бути встановлена на 4800, 9600 або 19200. RS485-протокол
можна встановити на MODBUS RTU, а адресу можна встановити на будь-яке
значення в діапазоні від 1 до 247.
● Коли декілька інверторів з'єднані з SmartLogger через RS485, адреси для всіх
інверторів на кожному RS485-маршруті повинні перебувати в межах адресного
діапазону, встановленого SmartLogger, і їх не можна дублювати. В іншому випадку
зв'язок не буде успішним. Крім того, швидкість передачі даних всіх інверторів на
кожному RS485-маршруті повинна відповідати швидкості передачі даних
SmartLogger.
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Малюнок 6-9 Екран функціонального меню

6.3 Вимкнення SUN2000
Особливості

⚫

Якщо два SUN2000 мають один і той же перемикач AC на стороні AC, вимкніть два
SUN2000.

⚫

Після вимкнення SUN2000 залишкова енергія та тепло все ще можуть спричинити удари
електричним струмом та опіки тіла. Тому надягайте захисні рукавички та починайте
обслуговування SUN2000 через п'ять хвилин після вимкнення.

Порядок дій
Крок 1 Запустіть команду вимкнення на SUN2000 APP, SmartLogger або NMS.
Докладніше див. Інструкція з користування SUN2000 APP, Інструкція з
користування SmartLogger1000, Інструкція з користування SmartLogger2000 або
Інструкція з користування iManager NetEco 1000S.
Крок 2 Вимкніть перемикач AC між SUN2000 та електромережою.
Крок 3 Вимкніть два перемикачі DC.
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Взаємодія людини з машиною

7.1 Робота з USB-накопичувачем
Рекомендовані такі USB-накопичувачі, як SanDisk, Netac та Kingston. Інші бренди можуть
бути несумісними.

7.1.1 Конфігурації вивантаження
Порядок дій
Крок 1 На SUN2000 APP натисніть Inverter Command Settings (налаштування команд інвертора) для
генерації файлу завантажувального сценарію. Докладніше див. Інструкція з користування
SUN2000 APP.
Крок 2 Завантажте файл завантажувального скрипту на ПК.
(Необов'язково) Файл завантажувального скрипту можна відкрити у форматі .txt, як показано на
Малюнку 7-1.
Малюнок 7-1 Файл завантажувального скрипту

№

Значення

Коментарі

1

Ім'я користувача

⚫

Випуск 06 (29-11-2017)

Розширений користувач: інженер
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Значення

Коментарі
⚫

Особливий користувач: адміністратор

2

Шифрований
текст

Шифрований текст залежить від пароля входу SUN2000 APP.

3

Період дії
сценарію

Період дії сценарію залежить від часу експорту сценарію.

4

Команда

Різні параметри команди можуть створювати різні команди.
⚫

Конфігурація команди вивантаження: export param.

⚫

Конфігурація команди завантаження: import param.

⚫

Команда вивантаження даних: export log.

⚫

Команда оновлення: upgrade.

Крок 3 Завантажте файл завантажувального сценарію у корінь USB-накопичувача.
Крок 4 Підключіть USB-накопичувач до USB-порту. Система автоматично ідентифікує USBнакопичувач та виконує всі команди, вказані у файлі завантажувального скрипту. Перевірте
LED-індикатор, щоб визначити статус роботи.

Переконайтеся, що шифрований текст у файлі скрипту завантаження збігається з паролем
входу до SUN2000 APP. Якщо вони не збігаються і ви вставляєте USB-накопичувач п'ять разів
поспіль, акаунт користувача буде заблоковано на 10 хвилин.
Таблиця 7-1 Опис LED-індикаторів

LED-індикатор

Статус

Значення

Зелений вимк.

Немає операцій з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з довгими
інтервалами (ввімк. на 1 с, а потім
вимк. на 1 с)

Є операції з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з короткими
інтервалами (ввімк. на 0,125 с, а
потім вимк. на 0,125 с)

Операція з USBнакопичувачем неуспішна.

Постійний зелений

Операція з USBнакопичувачем успішна.

Крок 5 Вставте USB-накопичувач в комп'ютер і перевірте вивантажені дані.
Коли конфігурації вивантаження завершено, файл завантажувального скрипту та
вивантажений файл знаходяться в корені USB-накопичувача.
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7.1.2 Конфігурації завантаження
Основні умови
Повний файл конфігурації має бути вивантажений.

Порядок дій
Крок 1 На SUN2000 APP натисніть на Inverter Command Settings (налаштування команд
інвертора) для генерації файлу завантажувального сценарію. Докладніше див. Інструкція з
користування SUN2000 APP.
Крок 2 Завантажте файл завантажувального скрипту на ПК.
Крок 3 Замініть вивантажений файл завантажувального сценарію в корені USB-накопичувача
завантаженим.

Замініть файл завантажувального скрипту та збережіть вивантажені файли.
Крок 4 Підключіть USB-накопичувач до USB-порту. Система автоматично ідентифікує USBнакопичувач та виконує всі команди, вказані у файлі завантажувального скрипту. Перевірте
LED-індикатор, щоб визначити статус роботи.

Переконайтеся, що шифрований текст у файлі скрипту завантаження збігається з паролем
входу до SUN2000 APP. Якщо вони не збігаються і ви вставляєте USB-накопичувач п'ять разів
поспіль, акаунт користувача буде заблоковано на 10 хвилин.
Таблиця 7-2 Опис LED-індикаторів

LED-індикатор

Випуск 06 (29-11-2017)

Статус

Значення

Зелений вимк.

Немає операцій з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з довгими
інтервалами (ввімк. на 1 с, а потім
вимк. на 1 с)

Є операції з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з короткими
інтервалами (ввімк. на 0,125 с, а
потім вимк. на 0,125 с)

Операція з USBнакопичувачем неуспішна.

Постійний зелений

Операція з USBнакопичувачем успішна.
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7.1.3 Вивантаження даних
Порядок дій
Крок 1 На SUN2000 APP натисніть на Inverter Command Settings (налаштування команд
інвертора) для генерації файлу завантажувального сценарію. Докладніше див. Інструкція з
користування SUN2000 APP.
Крок 2 Завантажте файл завантажувального скрипту у корінь USB-накопичувача.
Крок 3 Підключіть USB-накопичувач до USB-порту. Система автоматично ідентифікує USBнакопичувач та виконує всі команди, вказані у файлі завантажувального скрипту.
Перевірте LED-індикатор, щоб визначити статус роботи.

Переконайтеся, що шифрований текст у файлі скрипту завантаження збігається з паролем
входу до SUN2000 APP. Якщо вони не збігаються і ви вставляєте USB-накопичувач п'ять разів
поспіль, акаунт користувача буде заблоковано на 10 хвилин.
Таблиця 7-3 Опис LED-індикаторів

LED-індикатор

Статус

Значення

Зелений вимк.

Немає операцій з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з довгими
інтервалами (ввімк. на 1 с, а потім
вимк. на 1 с)

Є операції з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з короткими
інтервалами (ввімк. на 0,125 с, а
потім вимк. на 0,125 с)

Операція з USBнакопичувачем неуспішна.

Постійний зелений

Операція з USBнакопичувачем успішна.

Крок 4 Вставте USB-накопичувач в комп'ютер і перевірте вивантажені дані.
Коли дані вивантажені, файл завантажувального скрипту та вивантажений файл знаходяться в
корені USB-накопичувача.
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7.1.4 Оновлення
Особливості
Upgrade delay (затримка оновлення) в основному використовується в сценаріях
оновлення, коли PV-джерело живлення відключається вночі через відсутність світла або
нестабільність на світанку або сутінках унаслідок поганого сонячного проміння.
Після запуску оновлення SUN2000, якщо для затримки оновлення встановлено значення Enable
(увімкнути), спочатку завантажується пакет оновлень. Після відновлення PV-джерела живлення
та виконання умов активації, SUN2000 автоматично активує оновлення.
Затримка оновлення встановлено на Enable (увімкнути) за замовчанням, що означає, що
оновлення може відбуватися вдень чи вночі.
Після ввімкнення затримки оновлення запустіть оновлення SUN2000 за допомогою USBнакопичувача, SmartLogger або NMS. Процес оновлення SUN2000 складається з двох
етапів:
1. Компонент моніторингу кешує і завантажує пакет оновлення.
2. Активація пакету оновлення починається, коли виконуються наступні умови.
Таблиця 7-4 Умови для початку затримки активації

Метод оновлення

Умова для початку активації

Локальне оновлення через
USB-накопичувач

⚫

CAN-зв'язок у нормі.

⚫

PV-джерело живлення у нормі.

Локальне оновлення SUN2000
APP

Активація починається, коли виконується будь-яка з
двох попередніх умов.

Дистанційне оновлення
через SmartLogger

⚫

Вхідна напруга PV більше 500 Вт.

⚫

Вихідна потужність більше 1 кВт.

Дистанційне оновлення через
NMS

Активація починається, коли виконується будь-яка з
двох попередніх умов.

Під час оновлення SUN2000 дистанційно, не виконуйте локальні операції на
SUN2000.

Порядок дій

Крок 1 Увійдіть у систему http://support.huawei.com/carrier/ та перегляньте або знайдіть SUN2000 на
вкладці Product Support (підтримка продуктів). Завантажте необхідний пакет оновлення
(наприклад, SUN2000 V200R002C00SPCXXX) на вкладці Software (програмне забезпечення).
Крок 2 Розпакуйте пакет оновлення.
Після отримання пакета оновлень SUN2000V200R002C00SPCXXX_package.zip
розпакуйте пакет і переконайтесь, що завантажені файли містять:
● config.txt
● config_arm9.txt
● sun_lmt_mgr_cmd.emap (файл завантажувального скрипту)
● SUN2000.bin
● SUN2000_CPLD.bin
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● SUN2000_FE.bin
● SUN2000_Master_Release.bin
● SUN2000_Slave_Release.bin
● update.sh
● vercfg.xml

⚫

Якщо пароль для входу SUN2000 APP є початковим паролем (00000a), немає необхідності
виконувати Кроки 3-5.

⚫

Якщо пароль для входу SUN2000 APP не є початковим паролем, виконайте Кроки 3-7.

Крок 3 На SUN2000 APP натисніть на Inverter Command Settings (налаштування команд інвертора)
для генерації файлу завантажувального сценарію. Докладніше див. Інструкція з
користування SUN2000 APP.
Крок 4 Завантажте файл завантажувального скрипту на ПК.
Крок 5 Замініть файл завантажувального скрипту в пакеті оновлення разом з тим, який створено APP
SUN2000.
Крок 6 Скопіюйте витягнуті файли в корінь USB-накопичувача.
Крок 7 Підключіть USB-накопичувач до USB-порту. Система автоматично ідентифікує USBнакопичувач та виконує всі команди, вказані у файлі завантажувального скрипту. Перевірте
LED-індикатор, щоб визначити статус роботи.

Переконайтеся, що шифрований текст у файлі скрипту завантаження збігається з паролем
входу до SUN2000 APP. Якщо вони не збігаються і ви вставляєте USB-накопичувач п'ять разів
поспіль, акаунт користувача буде заблоковано на 10 хвилин.
Таблиця 7-5 Опис LED-індикаторів

LED-індикатор

Випуск 06 (29-11-2017)

Статус

Значення

Зелений вимк.

Немає операцій з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з довгими
інтервалами (ввімк. на 1 с, а потім
вимк. на 1 с)

Є операції з USBнакопичувачем.

Зелений блимає з короткими
інтервалами (ввімк. на 0,125 с, а
потім вимк. на 0,125 с)

Операція з USBнакопичувачем неуспішна.

Постійний зелений

Операція з USBнакопичувачем успішна.
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Крок 8 (Необов'язково) Після завершення оновлення система автоматично перезапускається. Всі LEDіндикатори вимикаються під час перезавантаження. Після перезапуску зелений індикатор
блимає з довгими інтервалами (ввімк. на 1 с, а потім вимк. на 1 с) протягом 1 хвилини, доки він
не стане постійним, що означає, що оновлення пройшло успішно.
SUN2000 також можна оновити за допомогою Inverter Update (оновлення інвертора) в
SUN2000 APP. Докладніше див. Інструкція з користування SUN2000 APP.

7.2 Робота з SmartLogger
Для роботи з SmartLogger див. Інструкція з користування SmartLogger1000 або Інструкція з
користування SmartLogger2000.

7.3 Робота з NMS
Для роботи з NMS, див. Інструкція з користування iManager NetEco 1000S.

7.4 Робота з SUN2000 APP
Для роботи з SUN2000 APP, див. Інструкція з користування SUN2000 APP.

Випуск 06 (29-11-2017)
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Технічне обслуговування

8.1 Планове обслуговування
Щоб гарантувати, що SUN2000 може працювати належним чином протягом довгого часу,
рекомендується виконувати планове технічне обслуговування, як описано в цьому розділі.

● Перед чисткою системи та підтримкою кабельних з'єднань та надійністю заземлення вимкніть
систему (див. 6.3 Вимкнення SUN2000) та переконайтесь, що два перемикачі DC на інверторі
вимкнено.
● Якщо вам потрібно відкрити дверцята відсіку технічного обслуговування в дощові чи снігові
дні, вживайте захисні заходи, щоб запобігти попаданню дощу та снігу у відсік технічного
обслуговування. Якщо неможливо вжити захисні заходи, не відкривайте дверцята відсіку
технічного обслуговування в такі дні.
Таблиця 8-1 Список дій з технічного обслуговування

Дія

Метод перевірки

Інтервал проведення

Чистка системи

Періодично перевіряйте, щоб
радіатори не мали перешкод чи пилу.

Один раз в шість
місяців.

Стан роботи
системи

● Перевірте, чи інвертор не
пошкоджений або
деформований.

Один раз в шість місяців.

● Перевірте, чи нормально
працює звук інвертора.
● Коли інвертор працює,
перевірте правильність
налаштування всіх
параметрів інвертора.
Кабельні з'єднання

● Переконайтеся, щоб кабелі
були надійно підключені.
● Перевірте, щоб кабелі не були
пошкоджені, зокрема, щоб ті
частини, що торкаються
металевої поверхні, не були
подряпані.

Випуск 06 (29-11-2017)
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Метод перевірки

Інтервал проведення

● Переконайтеся, що порти COM, USB
та AC OUTPUT в режимі очікування
закрити водонепроникними
ковпачками.

місяців.

Перевірте, чи надійно підключені
кабелі заземлення.

Перша перевірка
здійснюється через
півроку після
початкового введення в
експлуатацію. З того
часу виконуйте
перевірку один раз в
шість місяців на рік.

8.2 Усунення несправностей
Рівень тривоги визначаються таким чином:
● Великий (В): SUN2000 входить в режим вимкнення та відключає від електромережі,
щоб зупинити генерування електричної енергії після виникнення несправності.
● Незначний (Н): Деякі компоненти несправні, але SUN2000 все ще може генерувати
електроенергію.
● Попереджувальний (П): вихідна потужність SUN2000 зменшується через зовнішні
фактори.
Таблиця 8-2 Загальні сигнали тривоги та несправності

ID

Назва

Рівень

Можлива причина

Рішення

103

Висока
напруга
вхідного
DC

В

● Причина ID = 1

⚫

PV-група не належним
чином налаштована.
Надмірні PV-модулі
послідовно з'єднані з PVсекціями 1 та 2, а, отже,
напруга відкритого ланцюгу
PV-секції перевищує
максимальну величину
MPPT напруги інвертора.
● Причина ID = 2

Зменшіть кількість PV-модулів,
з'єднаних послідовно з PV-секціями
1 і 2, доти, поки напруга з
відкритим ланцюгом не
перевищуватиме або не
дорівнюватиме максимальній
вхідній напрузі інвертора. Після
виправлення конфігурації PV-групи
сигнал тривоги SUN2000 зникає.
⚫

PV-група не належним
чином налаштована.
Надмірні PV-модулі
послідовно з'єднані з PVсекціями 3 і 4, а, отже,
напруга відкритого ланцюгу
PV-секції перевищує
максимальну величину
MPPT напруги інвертора.
● Причина ID = 3

Причина ID = 2
Зменшіть кількість PV-модулів,
з'єднаних послідовно з PV-секціями
3 і 4, доти, поки напруга з
відкритим ланцюгом не
перевищуватиме або не
дорівнюватиме максимальній
вхідній напрузі інвертора. Після
виправлення конфігурації PV-групи
сигнал тривоги SUN2000 зникає.

⚫

PV-група не належним
чином налаштована.
Надмірні PV-модулі
послідовно з'єднані з PVсекціями 5 і 6,
Випуск 06 (29-11-2017)
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Рівень
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Можлива причина

Рішення

а, отже, напруга відкритого
ланцюгу PV-секції перевищує
максимальну величину MPPT
напруги інвертора.
● Причина ID = 4

максимальній вхідній напрузі
інвертора. Після виправлення
конфігурації PV-групи сигнал
тривоги SUN2000 зникає.
● Причина ID = 4

PV-група не належним
чином налаштована.
Надмірні PV-модулі
послідовно з'єднані з PVсекціями 7 і 8, а, отже,
напруга відкритого ланцюгу
PV-секції перевищує
максимальну величину
MPPT напруги інвертора.
106–1
13

Аномальна секція
1–8

П

Причина ID = 1
● PV-секція захищена від
сонячного світла протягом
тривалого часу.
● PV-секція погіршується або
пошкоджується.

120–1
27

Переверну
ті секції 1–
8

Причина ID ● Причина ID = 1
= 1:
PV-секція з'єднана в
В
зворотному порядку.
Причина ID ● Причина ID = 2
= 2:
Лише кілька PV-модулів
П
послідовно з'єднані з PVсекцією, тому кінцева напруга
нижча, ніж у інших PVсекцій.

Зменшіть кількість PV-модулів,
з'єднаних послідовно з PV-секціями
7 і 8, доти, поки напруга з
відкритим ланцюгом не
перевищуватиме або не
дорівнюватиме максимальній
вхідній напрузі інвертора. Після
виправлення конфігурації PV-групи
сигнал тривоги SUN2000 зникає.
1. Перевірте, чи струм PV-секції
значно нижче, ніж струм інших
PV-секцій.
2. Якщо так, перевірте, чи PV-секція
отримує сонячні промені.
3. Якщо PV-секція не заблокована і
отримує сонячне світло,
перевірте, чи усі PV-секції
працюють справно.
● Причина ID = 1
Перевірте, чи PV-секція вірно
під'єднана до SUN2000. Якщо ні,
почекайте, поки сонячне
опромінення не спаде вночі, а
струм PV-секції не зменшиться до
рівня нижче 0,5 А. Після цього
виключіть два перемикачі DC та
скоригуйте під'єднання PV-секції.
● Причина ID = 2
Перевірте, чи кількість PV-модулів,
послідовно підключених до
SUN2000, невелика. Якщо так,
збільшіть кількість модулів.

200

Аномальний
ланцюг
DC

В

Аномальні зовнішні умови
викликають захист ланцюгу DC
всередині SUN2000. Можливі
причини є такими:
⚫

Причина ID = 3
Вхід SUN2000 відключається
випадково, або вихідна
потужність PV-секції різко
змінюється, оскільки PVсекція не отримує сонячне
світло.

⚫

Випуск 06 (29-11-2017)

Причина ID = 10

Причина ID = 3/10/11
1. SUN2000 виявляє зовнішні умови
роботи в режимі реального часу.
Після виправлення помилки
SUN2000 автоматично
відновлюється.
2. Якщо сигнал тривоги триває,
зверніться до технічної
підтримки Huawei.
Причина ID = 12/15
Вимкніть перемикач AC та перемикач
DC. Потім через 5 хвилин увімкніть
вимикач AC та перемикач DC. Якщо
помилка не зникла,
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Можлива причина
Три фази
електромережі є досить
незбалансованими, що ініціює
захист внутрішньої схеми
управління SUN2000.

Рішення
зверніться до технічної підтримки
Huawei.

● Причина ID = 11
Напруга мережі змінюється
різко, а сила вхідного
живлення SUN2000 не
розряджається за короткий
час, що збільшує внутрішню
напругу та запускає захист від
перенапруги.
● Причина ID = 12/15
Невиправна помилка виникає
на ланцюзі всередині
SUN2000.
202

Аномальний
інверсний
ланцюг

В

Аномальні зовнішні умови
викликають захист ланцюга
інвертора всередині SUN2000.
Можливі причини є такими:
● Причина ID = 13
The grid voltage drops
dramatically or the power grid
is short-circuited, which
damages the internal voltage
detection circuit in the
SUN2000.
● Причини ID = 14
Системна напруга різко падає,
або мережа електроживлення
короткочасна. В результаті
перехідний вихідний струм
ланцюга інвертора перевищує
верхню межу, а отже
спрацьовує захист інвертора .

Причина ID = 13/14/16
1. Інвертор виявляє зовнішні умови
роботи в режимі реального часу.
Після виправлення помилки
SUN2000 автоматично
відновлюється.
2. Якщо сигнал тривоги триває,
зверніться до технічної
підтримки Huawei.
Причина ID = 20
1. Перевірте вихідний кабель
інвертора на наявність короткого
замикання.
2. Якщо сигнал тривоги триває,
зверніться до технічної
підтримки Huawei.

● Причина ID = 16
Потужність DC в
електромережі перевищує
верхнє порогове значення.
● Причина ID = 20
Вихід інвертора
закорочений. Як результат,
вихідний струм
піднімається до значення
вище верхньої межі, і
спрацьовує захист
інвертора.
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ID

Назва

Рівень

Можлива причина

Рішення

301

Аномальна
напруга
мережі

В

Напруга мережі перевищує
прийнятний діапазон. Можливі
причини є такими:

Причина ID = 4

● Причина ID = 4
Напруга мережі нижче
заданої нижчого значення.
● Причина ID = 16
Напруга мережі перевищує
задану верхнє значення.
● Причина ID = 19
Напруга мережі перевищує
задане верхнє значення
протягом 10 хвилин.
● Причина ID = 26
Напруга мережі перевищує
задане верхнє значення.
● Причина ID = 28
Три фази електромережі
сильно відрізняються від
напруги.
● Причина ID = 29
1. Електромережа зазнає
відключення.
2. Ланцюг AC
відключений або
перемикач AC
вимкнено.
● Причина ID = 31/32/33
Повний опір вихідного
фазного дроту A (причина ID
= 31)/B (причина ID = 32)/C
(причина ID = 33) до PEкабелю низький або має
коротке замикання.

1. Якщо сигнал тривоги спрацьовує
випадково, то електромережа
може бути аномальною
тимчасово. SUN2000 автоматично
відновлюється після виявлення
того, що електромережа у нормі.
2. Якщо сигнал тривоги відбувається
часто, перевірте, чи напруга в
мережі знаходиться у межах
допустимого діапазону. Якщо ні,
зверніться до місцевого оператора
електроживлення. Якщо так,
увійдіть до програми SUN2000 app,
SmartLogger або NMS, щоб змінити
перенапругу мережі та погрішності
захисту від перевантаження за
згодою місцевого оператора
електроживлення.
3. Якщо несправність зберігається
протягом тривалого часу, перевірте
перемикач AC та кабель живлення
AC.
Причина ID = 16/19/26
1. Перевірте, чи залежна від мережі
напруга не перевищує верхнє
порогове значення. Якщо так,
зверніться до місцевого оператора
електроживлення.
2. Якщо ви підтвердили, що залежна від
мережі напруга перевищує верхню
межу і отримали згоду від місцевого
оператора електроенергії, змініть
пороги захисту від перенапруги та
перевантаження напруги.
3. Перевірте, чи максимальна
напруга мережі перевищує
верхнє порогове значення.
Причина ID = 28
1. Якщо виняток викликано
зовнішнім пошкодженням,
SUN2000 автоматично
відновлюється після
виправлення несправності.
2. Якщо сигнал тривоги триває і
впливає на енерговитрати
електростанції, зверніться до
місцевого оператора
електроживлення.
Причина ID = 29
1. Перевірте напругу AC.
2. Переконайтесь, що кабель
живлення AC надійно
підключений і перемикач AC
увімкнено.
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ID

Назва

Рівень

8 Технічне обслуговування

Можлива причина

Рішення
Причина ID = 31/32/33
Перевірте повний опір вихідного
фазного дроту A (причина ID = 31)/B
(причина ID = 32)/C (причина ID = 33)
до PE-кабелю і знайдіть положення з
нижчим повним опором і вирішіть
проблему.

305

Аномальна частота
мережі

В

● Причина ID = 2
Фактична частота мережі
перевищує стандартну
вимогу для місцевої
електромережі.
● Причина ID = 4
Фактична частота мережі
нижча, ніж стандартна
вимога до місцевої
електромережі.
● Причина ID = 5
Фактична швидкість зміни
частоти мережі не відповідає
стандартній вимозі для
локальної електромережі.

Причина ID = 2/4
1. Якщо сигнал спрацьовує
випадково, то електромережа
може бути аномальною
тимчасово. SUN2000 автоматично
відновлюється після виявлення
того, що електромережа у нормі.
2. Якщо сигнал тривоги трапляється
часто, перевірте, чи частота мережі
знаходиться в межах допустимого
діапазону. Якщо ні, зверніться до
місцевого оператора
електроживлення. Якщо так,
увійдіть до програми SUN2000 app,
SmartLogger або NMS, щоб змінити
перенапругу мережі та погрішності
захисту від перевантаження за
згодою місцевого оператора
електроживлення.
Причина ID = 5
1. Якщо сигнал спрацьовує
випадково, то електромережа
може бути аномальною
тимчасово. SUN2000 автоматично
відновлюється після виявлення
того, що електромережа у нормі.

313

Низька
ізоляційна
стійкість

В

Причина ID = 1
● Між PV-секцією та PGNDкабелем відбувається
коротке замикання.
⚫

318

Аномальний В

Випуск 06 (29-11-2017)

PV-секція встановлена у
вологому середовищі
протягом тривалого часу.

Причина ID = 1

2. Якщо сигнал тривоги трапляється
часто, перевірте, чи частота мережі
знаходиться в межах допустимого
діапазону. Якщо ні, зверніться до
місцевого оператора
електроживлення.
1. Перевірте повний опір між PVсекцією та PGND-кабелем. Якщо
виникає коротке замикання,
виправте помилку.
2. Якщо ви впевнені, що повний опір
менше, ніж значення за
замовчуванням у похмуру або
дощову погоду, увійдіть до
програми SUN2000 app,
SmartLogger або NMS та
налаштуйте Insulation resistance
protection (захист від ізоляційної
стійкості).
1. Якщо сигнал спрацьовує
випадково, зовнішній ланцюг
може бути
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ID

Назва

Рівень

Залишковий
струм

321

Перегрів
корпусу

В

8 Технічне обслуговування

Можлива причина

Рішення

Ізоляційна стійкість до PGNDкабелю на вхідній стороні
зменшується, коли працює
SUN2000, що викликає надмірно
високий залишковий струм.

аномальним тимчасово. SUN2000
автоматично відновлюється після
виправлення несправності.
2. Якщо сигнал тривоги стає
неодноразовим чи незмінним,
перевірте, чи є повний опір між PVсекцією та чи земля занадто
близько.
1. Перевірте температуру вентиляції
та навколишнього середовища на
місці установки SUN2000.
2. Якщо вентиляція погана або
температура навколишнього
середовища перевищує верхню
межу, скоригуйте вентиляцію та
розсіювання тепла.
3. Якщо вентиляція та температура
навколишнього середовища
відповідають вимогам, зверніться
до технічної підтримки Huawei.

Причина ID = 1
● SUN2000 встановлений у
місці з поганою вентиляцією.
● Температура навколишнього
середовища перевищує
верхню межу.
● Внутрішній вентилятор
працює несправно.

322

326

Аномальний SPIзв'язок

В

Аномальне
заземлення

В

Причина ID = 1
Невиправна помилка виникає на
ланцюгу всередині SUN2000.

Причина ID = 1
● Нейтральний дріт або PGNDкабель не підключається до
SUN2000.
● Вихідна сторона SUN2000 не
з'єднується з ізолюючим
трансформатором, коли вихід
PV-секції заземлений.

400

410

Помил
ка
системи

В

Аномальне
допоміжне
живлення

В

Причина ID = 1/3/21/23/27
Невиправна помилка виникає на
ланцюгу всередині SUN2000.

Причина ID = 4
Контрольна плата вибірки має
аномальну напругу, яка може
бути спричинена наступним:
● Внутрішня мікросхема
контрольної плати вибірки
несправна.

Вимкніть перемикач AC та перемикач
DC. Потім через 5 хвилин увімкніть
вимикач AC та перемикач DC. Якщо
помилка не зникне, зверніться до
технічної підтримки Huawei.
1. Перевірте правильність
підключення нейтрального дроту
або PGND-кабелю до інвертора.
2. Якщо вихід PV-секції заземлений,
переконайтеся, що вивідна
сторона SUN2000 підключена до
ізоляційного трансформатора.

Вимкніть перемикач AC та перемикач
DC. Потім через 5 хвилин увімкніть
вимикач AC та перемикач DC. Якщо
помилка не зникне, зверніться до
технічної підтримки Huawei.
1. Коли сигнал спрацьовує,
SUN2000 автоматично
вимикається. Коли несправність
виправлено, SUN2000
запускається автоматично.
2. Якщо сигнал тривоги триває,
зверніться до технічної
підтримки Huawei.

● Ланцюг виявлення
пошкоджена.
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ID

Назва

Рівень

411

AFCI
В
помилка
самоперевірки

8 Технічне обслуговування

Можлива причина

Рішення

Причина ID =

1. Вимкніть перемикач AC та
перемикач DC. Потім через 5
хвилин увімкніть вимикач AC та
перемикач DC. Якщо помилка не
зникне, зверніться до технічної
підтримки Huawei.
2. Вимкніть функцію AFCI, якщо ви
впевнені, що не використовуєте її.

1/2/3 AFCI
перевірка
пройшла
неуспішно.

Помилка дуги
DC

В

504

Невідповідність
версії
програмного
забезпечення

Н

505

Помилка
оновлення

В

412

61440

Причина ID = 1/2/3/4
Кабель PV-секції знаходиться
у поганому контакті або з
відкритими ланцюгами.
Причина ID = 1/2/3
Під час оновлення
програмного
забезпечення інвертора,
версія завантаженого
програмного
забезпечення невірна.
Причина ID = 1

Перевірте, чи кабель PV-секції у
поганому контакті або з відкритими
схемами. Якщо так, підключіть
кабель знову.
Перевірте, чи виконували ви
оновлення програмного забезпечення
нещодавно. Якщо так, оновіть
програмне забезпечення до
правильної версії знову.

Виконайте оновлення знову.

Оновлення не
закінчується нормально.

Помилка
Н
флеш-пам'яті

Причина ID = 1
● Флеш-пам'яті
недостатньо.

1. Замініть плату моніторингу.
2. Якщо плата моніторингу вбудована в
пристрій моніторингу, замініть його.

● Флеш-пам'ять має
погані сектори.

Якщо ви не можете виправити помилки заходами, які перелічені в попередній таблиці,
зверніться до технічної підтримки Huawei.
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9

Поводження з SUN2000

9.1 Видалення SUN2000

Перш ніж видаляти SUN2000, від'єднайте роз'єми як AC, так і DC. Для процесів відключення,
див. 6.3 Вимкнення SUN2000. Після вимкнення SUN2000, почекайте принаймні 5 хвилин, перш
ніж виконувати операції на ньому.
Виконайте такі операції, щоб видалити SUN2000:
1.

Від'єднайте всі кабелі від SUN2000, включаючи кабелі зв'язку RS485, кабелі живлення
вхідного DC, кабелі живлення вихідного AC та PGND-кабелі.

2.

Зніміть SUN2000 з монтажного кронштейну.

3.

Зніміть монтажний кронштейн.

9.2 Пакування SUN2000
● Якщо оригінальні пакувальні матеріали доступні, покладіть SUN2000 всередину, а потім
заклейте їх за допомогою ліпкої стрічки.
● Якщо оригінальні пакувальні матеріали недоступні, покладіть SUN2000 всередину
відповідної картонної коробки та добре заклейте.

9.3 Утилізація SUN2000
Якщо термін служби SUN2000 закінчився, утилізуйте його відповідно до місцевих правил
утилізації відходів електричного обладнання.
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10

Технічні характеристики

Ефективність
Назва

SUN2000-33KTLA

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

Максимальна
ефективність
конвертації

98.6%

98.6%
(380
В/400
В)

98.8%
(480 В)

98.8%

Ефективність згідно з 98.4%
європейськими
нормами

98.4%
(380
В/400
В)

98.6%
(480 В)

98.6%

Вхід
Назва

SUN2000-33KTLA

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

Максимальна
вхідна
потужність (cosφ
= 1)

30,600 Вт

40,800 Вт

47,900 Вт

Максимальна
вхідна напруга

1100 В

Максимальний
вхідний струм
(згідно з MPPT)

22 A

Максимальний струм
короткого замикання
(згідно з MPPT)

30 A

Максимальний
зворотній струм
подання від
інвертора до PVгрупи

0A

Найменша
робоча/стартова

200 В/250 В (200 Вa)
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SUN2000-33KTLA

Назва

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

напруга
Найбільша робоча
напруга

1000 В

Діапазон
напруги у
MPPT

200–1000 В

Повний діапазон
напруги у MPPT

480–800 В

480–800 В (380
В/400 В)/580–850
В (480 В)

580–850 В

Номінальна вхідна
напруга

620 В

620 В (380 В/400
В)/720 В (480 В)

720 В

Кількість входів

8

Кількість MPPточок

4

Примітка a: Мінімальна напруга для запуску SUN2000-36KTL становить 200 В відповідно
до коду сітки NB/T 32004.

Вихід
Назва

SUN2000-33KTLA

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

Номінальна активна
потужність

30,000 Вт

36,000 Вт

42,000 Вт

Максимальна
видима потужність

33000 ВА

40000 ВА

47000 ВА

Максимальна
активна
потужністьa (cosφ
=1)

30000 Вт

40000 Вт (можна
встановити на
36000 Вт)

47000 Вт (можна
встановити на
42000 Вт)

Номінальна
вихідна
напругаб

230 В/400 В,
3Вт+(Н)в+PE

220 В/380 В, 230
В/400 В,
3Вт+(Н)в+PE; 277
В/480 В, 3Вт+PE

277 В/480 В,
3Вт+PE

Адаптована
частота
мережі

50 Гц/60 Гц

Максимальний
вихідний струм

48 A (400 В)

60,8 A (380 В)/57,8
A (400 В)/48,2 A
(480 В)

56,6 A (480 В)

Коефіцієнт
потужності

0,8 провідних ... 0,8 відставання

Максимальне
загальне гармонічне
відхилення
(номінальна
потужність)

< 3%
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SUN2000-33KTLA

Назва

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

Примітка a: Максимальна вихідна потужність AC залежить від режиму PQ mode, який
можна встановити на додаток SUN2000 app, SmartLogger або NMS. Якщо вибрано режим PQ
mode 1, максимальна вихідна потужність AC дорівнює максимальній видимій потужності.
Якщо обрано режим PQ mode 2, максимальна вихідна потужність AC дорівнює номінальній
вихідній потужності.
Примітка б: Номінальна вихідна напруга залежить від Grid code (код мережі), який можна
встановити на SUN2000 app, SmartLogger або NMS.
Примітка в: Виберіть, чи підключати нейтральний дріт до SUN2000-33KTL-A та SUN200036KTL на основі сценарію застосування. Якщо вони використовуються у сценаріях без
нейтрального дроту, встановіть Output mode (режим виходу) на Three-phase (трифазний),
three-wire (тридротовий). Якщо вони використовуються у сценаріях з нейтральним дротом,
встановіть Output mode (режим виходу) на Three-phase (трифазний), four-wire
(чотиридротовий).

Захист
Назва

SUN2000-33KTLA

Перемикач вхідного
DC

Підтримується

Захист від
втрати мережі

Підтримується

Захист від
вихідного
надструму

Підтримується

Захист від
зворотного
вхідного
з'єднання

Підтримується

Виявлення
помилки PVсекції

Підтримується

Захист від
перенапруги DC

Тип II

Захист від
перенапруги AC

Тип II

Виявлення
ізоляційного опору

Підтримується

Блок контролю
залишкового
струму (RCMU)

Підтримується

Захист від помилки
дуги (AFCI:
переривник
ланцюга дугових
розрядів)

Не підтримується
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Зв'язок
Назва

SUN2000-33KTLA

Дисплей

LED, Bluetooth-модуль+додаток, USB-кабель даних+додаток

RS485

Підтримується

PLC

Підтримується

FE

Не підтримується

SUN2000-36KTL

Необов'язковоa

SUN2000-42KTL

Не підтримується

Примітка a: Якщо SUN2000-36KTL приймає режим FE-зв'язку, він підтримує лише режими
зв'язку RS485 та FE, і не підтримує режим PLC-зв'язку.

Загальні параметри
Назва

SUN2000-33KTLA

Розміри (Ш x В x Г)

930 мм x 550 мм x 283 мм (включаючи монтажну пластину)

Вага

Близько 60 кг (без монтажної пластини)/близько 62 кг (включаючи
монтажну пластину)

Робоча
температура

Від –25°C до +60°C

Режим охолодження

Природна конвекція

Найвища висота

4000 м

Вологість

0%–100% відносної вологості

Вхідна клема

Amphenol Helios H4

Вихідна клема

Водонепроникний кабельний роз'єм + кругла клема

Клас захисту

IP65

Тип

Без трансформатора

Випуск 06 (29-11-2017)
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А Коди електромереж

A

Коди електромереж

Коди мережі можуть змінюватися. Перелічені коди призначені лише для довідки.
Таблиця A-1 перераховує коди мережі, які підтримує SUN2000-33KTL-A.
Таблиця A-1 Коди мережі (для SUN2000-33KTL-A)

№

Код

Опис

Напруга

1

VDE-AR-N-4105

Німецька низьковольтна електромережа

230 В/400 В

2

UTE C 15-712-1(A)

Французька материкова
низьковольтна електромережа

230 В/400 В

3

UTE C 15-712-1(B)

Французькі острови 230 В 50 Гц

230 В/400 В

4

UTE C 15-712-1(C)

Французькі острови 230 В 60 Гц

230 В/400 В

5

CEI0-21

Італійська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

6

RD1699/661

Іспанська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

7

PO12.3

Іспанська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

8

CEI0-16

Італійська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

9

EN50438-TR

Турецька низьковольтна електромережа

230 В/400 В

Таблиця A-2 перераховує коди електромереж, які підтримує SUN2000-36KTL.
Таблиця A-2 Коди мережі (для SUN2000-36KTL)

№

Код

Опис

Напруга

1

VDE-AR-N-4105

Німецька низьковольтна електромережа

230 В/400 В

2

NB/T 32004

Китайська низьковольтна електромережа

220 В/380 В

3

UTE C 15-712-1(A)

Французька материкова
низьковольтна електромережа

230 В/400 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

4

UTE C 15-712-1(B)

Французькі острови 230 В 50 Гц

230 В/400 В

5

UTE C 15-712-1(C)

Французькі острови 230 В 60 Гц

230 В/400 В

6

BDEW-MV

Німецька електромережа середньої
напруги (BDEW-MV)

230 В/400 В

7

G59-England

Англійська електромережа 230 В (I >
16 A)

230 В/400 В

8

G59-Scotland

Шотландська електромережа 240 В (I >
16 A)

240 В/415 В

9

CEI0-21

Італійська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

10

EN50438-CZ

Чеська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

11

RD1699/661

Іспанська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

12

RD1699/661-MV480

Іспанська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

13

C10/11

Бельгійська низьковольтна електромережа 230 В/400 В

14

AS4777

Австралійська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

15

IEC61727

IEC61727 низьковольтна
електромережа (50 Гц)

230 В/400 В

16

CEI0-16

Італійська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

17

TAI-MEA

Тайська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

(MEA)
18

Тайська низьковольтна електромережа

TAI-PEA

220 В/380 В

(PEA)
19

BDEW-MV480

Німецька електромережа середньої
напруги (BDEW-MV480)

277 В/480 В

20

G59-England-MV480

Англійська електромережа середньої
напруги 480 В (I > 16 A)

277 В/480 В

21

IEC61727-MV480

IEC61727 електромережа
середньої напруги (50 Гц)

277 В/480 В

22

UTE C 15-712-1MV480

Французька електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

23

TAI-PEA-MV480

Тайська електромережа середньої
напруги (PEA)

277 В/480 В

24

TAI-MEA-MV480

Тайська електромережа середньої
напруги (MEA)

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

25

EN50438-DK-MV480

Данська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

26

EN50438-TR-MV480

Турецька електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

27

EN50438-TR

Турецька низьковольтна електромережа

230 В/400 В

28

C11/C10-MV480

Бельгійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

29

Philippines

Філіппінська низьковольтна
електромережа

220 В/380 В

30

Philippines-MV480

Філіппінська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

31

EN50438-NL

Голландська електромережа

230 В/400 В

32

NRS-097-2-1

Південно-африканська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

33

NRS-097-2-1-MV480

Південно-африканська
електромережа середньої напруги

277 В/480 В

34

KOREA

Південно-корейська низьковольтна
електромережа

220 В/380 В

35

IEC61727-60Hz

IEC61727 низьковольтна
електромережа (60 Гц)

230 В/400 В

36

IEC61727-60HzMV480

IEC61727 електромережа
середньої напруги (60 Гц)

277 В/480 В

37

ANRE

Румунська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

38

ANRE-MV480

Румунська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

39

PO12.3-MV480

Іспанська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

40

EN50438_IE-MV480

Ірландська електромережа середньої
напруги (EN50438_IE)

277 В/480 В

41

EN50438_IE

Ірландська низьковольтна
електромережа (EN50438_IE)

230 В/400 В

42

INDIA

Індійська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

43

CEI0-16-MV480

Італійська електромережа середньої
напруги (CEI0-16)

277 В/480 В

44

PO12.3

Іспанська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

45

CEI0-21-MV480

Італійська електромережа середньої
напруги (CEI0-21)

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

Напруга

№

Код

Опис

46

Egypt ETEC

Єгипетська низьковольтна електромережа 230 В/400 В

47

Egypt ETEC-MV480

Єгипетська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

48

CLC/TS50549_IE

Ірландська низьковольтна
електромережа (CLC/TS50549_IE)

230 В/400 В

49

CLC/TS50549_IEMV480

Ірландська електромережа середньої
напруги (CLC/TS50549_IE)

277 В/480 В

50

Jordan-Transmission

Йорданська низьковольтна електромережа 230 В/400 В

51

Jordan-TransmissionMV4 80

Йорданська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

52

NAMIBIA

Намібійська електромережа

230 В/400 В

53

ABNT NBR 16149

Бразильська низьковольтна
електромережа

220 В/380 В

54

SA_RPPs

Південно-африканська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

55

SA_RPPs-MV480

Південно-африканська
електромережа середньої напруги

277 В/480 В

56

ZAMBIA

Замбійська низьковольтна електромережа 220 В/380 В

57

Chile

Чилійська низьковольтна електромережа

220 В/380 В

58

Mexico-MV480

Мексиканська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

59

Malaysian

Малайзійська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

60

KENYA_ETHIOPIA

Кенійська та ефіопська низьковольтні
електромережі

230 В/400 В

61

NIGERIA

Нігерійська низьковольтна електромережа 230 В/400 В

62

NIGERIA-MV480

Нігерійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

63

DUBAI

Дубайська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

64

DUBAI-MV480

Дубайська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

65

Northern Ireland

Північно-ірландська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

66

Northern IrelandMV480

Північно-ірландська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

67

Cameroon

Камерунська низьковольтна
електромережа

230 В/400 В

68

Cameroon-MV480

Камерунська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

69

Jordan-Distribution

Йорданська мережа розподілу енергії
низьковольтної електромережі

230 В/400 В

70

LEBANON

Ліванська низьковольтна електромережа

230 В/400 В

71

Jordan-TransmissionHV

Йорданська високовольтна електромережа 230 В/400 В

72

TUNISIA

Туніська електромережа

230 В/400 В

73

AUSTRALIA-NER

Австралійська стандартна
електромережа (NER)

230 В/400 В

74

SAUDI

Саудівська електромережа

230 В/400 В

75

Israel

Ізраїльська електромережа

230 В/400 В

76

Chile-PMGD

Чилійська проектна електромережа
(PMGD)

230 В/400 В

77

VDE-AR-N4120_HV

VDE4120 стандартна електромережа

230 В/400 В

78

VDE-ARN4120_HV480

VDE4120 стандартна електромережа
(480 В)

277 В/480 В

79

Vietnam

В'єтнамська електромережа

220 В/380 В

80

Custom(50Hz)

Зарезервовано

230 В/400 В

81

Custom(60Hz)

Зарезервовано

230 В/400 В

82

Custom-MV480(50Hz) Зарезервовано

277 В/480 В

83

Custom-MV480(60Hz) Зарезервовано

277 В/480 В

Таблиця A-3 перераховує коди мережі, які підтримує SUN2000-42KTL.
Таблиця A-3 Коди мережі (для SUN2000-42KTL)

№

Код

Опис

Напруга

1

RD1699/661-MV480

Іспанська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

2

BDEW-MV480

Німецька електромережа середньої
напруги (BDEW-MV480)

277 В/480 В

3

G59-England-MV480

Англійська електромережа середньої
напруги 480 В (I > 16 A)

277 В/480 В

4

IEC61727-MV480

IEC61727 електромережа
середньої напруги (50 Гц)

277 В/480 В

5

UTE C 15-712-1MV480

Французька острівна електромережа
середньої напруги

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

6

TAI-PEA-MV480

Тайська електромережа середньої
напруги (PEA)

277 В/480 В

7

TAI-MEA-MV480

Тайська електромережа середньої
напруги (MEA)

277 В/480 В

8

EN50438-DK-MV480 Данська електромережа середньої напруги

277 В/480 В

9

EN50438-TR-MV480 Турецька електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

10

C11/C10-MV480

Бельгійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

11

Philippines-MV480

Філіппінська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

12

AS4777-MV480

Австралійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

13

ANRE-MV480

Румунська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

14

NRS-097-2-1-MV480 Південно-африканська електромережа
середньої напруги

15

IEC61727-60HzMV480

IEC61727 електромережа середньої
напруги (60 Гц)

277 В/480 В

16

PO12.3-MV480

Іспанська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

17

EN50438_IE-MV480 Ірландська електромережа середньої
напруги (EN50438_IE)

18

KOREA-MV480

Південно-корейська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

19

CEI0-16-MV480

Італійська електромережа середньої
напруги (CEI0-16)

277 В/480 В

20

CEI0-21-MV480

Італійська електромережа середньої
напруги (CEI0-21)

277 В/480 В

21

Egypt ETEC-MV480

Єгипетська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

22

CLC/TS50549_IEMV480

Ірландська електромережа середньої
напруги (CLC/TS50549_IE)

277 В/480 В

23

JordanTransmission-MV4
80

Йорданська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

24

SA_RPPs-MV480

Південно-африканська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

25

ZAMBIA-MV480

Замбійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

26

Chile-MV480

Чилійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

27

Mexico-MV480

Мексиканська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

28

Malaysian-MV480

Малайзійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

29

KENYA_ETHIOPI
A_MV 480

Кенійська та ефіопська електромережі
середньої напруги

277 В/480 В

30

NIGERIA-MV480

Нігерійська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

31

DUBAI-MV480

Дубайська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

32

Northern IrelandMV480

Північно-ірландська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

33

Cameroon-MV480

Камерунська електромережа
середньої напруги

277 В/480 В

34

Jordan-DistributionMV48 0

Йорданська мережа розподілу енергії
електромережі середньої напруги

277 В/480 В

35

NAMIBIA_MV480

Намібійська електромережа

277 В/480 В

36

LEBANON-MV480

Ліванська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

37

JordanTransmission-HV4
80

Йорданська високовольтна електромережа

277 В/480 В

38

TUNISIA-MV480

Туніська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

39

AUSTRALIANER-MV4 80

Австралійська стандартна
електромережа (NER)

277 В/480 В

40

SAUDI-MV480

Саудівська електромережа

277 В/480 В

41

Ghana-MV480

Ганська електромережа середньої
напруги

277 В/480 В

42

Israel-MV480

Ізраїльська електромережа

277 В/480 В

43

Chile-PMGD-MV480 Чилійська проектна електромережа (PMGD) 277 В/480 В

44

VDE-ARN4120_HV480
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

А Коди електромереж

№

Код

Опис

Напруга

45

Vietnam-MV480

В'єтнамська електромережа

277 В/480 В

46

CustomMV480(50Hz)

Зарезервовано

277 В/480 В

47

CustomMV480(60Hz)

Зарезервовано

277 В/480 В
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SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL)
Інструкція з користування

Б Скорочення та абревіатури

Б

Скорочення та абревіатури

A
AC

змінний струм

ACDU

блок розподілу змінного струму

C
CCO

центральний блок управління

DC

постійний струм

E
EFUP

екологічно чистий період використання

L
LED

світловипромінюючий діод

M
MPP

максимальне відстеження потужності

MPPT

максимальне відстеження потужності

N
NMS

система управління мережею

P
PE

заземлення

PID

зниження потужності

PLC

лінія електропередач зв'язку

PV

фотоелектричний

R
RCMU

блок контролю залишкового струму

T
THD

загальне гармонійне відхилення

W
WEEE

відходи електричного та електронного
обладнання
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