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Про цей документ

Про цей документ
Огляд
У цьому документі описано порядок встановлення, електричних з’єднань, експлуатації системи,
технічного обслуговування і пошуку та усунення несправностей пристрою даних
SmartLogger2000 (скорочено — SmartLogger). Перш ніж встановлювати та експлуатувати
SmartLogger, потрібно усвідомити особливості та функції SmartLogger та відповідні заходи
техніки безпеки, наведені в цьому документі.
Рисунки у цьому документі наведено лише для довідок. Фактичний вигляд виробу має
пріоритетне значення.
Документ можна роздрукувати. Зберігайте паперові копії в належному стані, щоб користуватися
ними в майбутньому.

Цільова аудиторія
Цей документ розрахований на операторів сонячних електростанцій та кваліфікований
електротехнічний персонал.

Умовні знаки
Знаки, які зустрічаються в цьому документі, мають такі значення:
Знак

Опис
Цей знак означає неминуче небезпечну ситуацію, яка,
якщо їй не запобігти, призведе до тяжких травм або
загибелі.
Цей знак означає потенційно небезпечну ситуацію, яка,
якщо їй не запобігти, може призвести до тяжких травм або
загибелі.
Цей знак означає потенційно небезпечну ситуацію, яка,
якщо їй не запобігти, може призвести до незначних травм
або травм середньої тяжкості.
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Знак

Опис
Цей знак означає потенційно небезпечну ситуацію, яка,
якщо їй не запобігти, може призвести до пошкодження
обладнання, втрати даних, погіршення експлуатаційних
характеристик або неочікуваних результатів.
ПОВІДОМЛЕННЯ вказує на діяльність, не пов’язану з
травмами фізичних осіб.
ПРИМІТКА

Цей знак привертає увагу до важливої інформації,
найкращих прийомів роботи та підказок.
ПРИМІТКА вказує на інформацію, не пов’язану з
травмами фізичних осіб, пошкодженням обладнання чи
погіршенням умов середовища.

Історія змін
Зміни, внесені у кожному з випусків документа, накопичуються. Останній випуск документа
містить усі зміни, внесені у попередні випуски.

Випуск 05 (20.10.2018)
Оновлено розділ 7.4 «Меню інтерфейсу WebUI».
Додано розділ 7.7 «Робота з майстром розгортання».
Оновлено розділ 7.9.2.2 «Налаштування робочих параметрів (користувач з розширеними
правами)».
Оновлено розділ 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів».
Додано розділ 7.9.7 «PID-PVBOX».
Додано розділ 7.9.8 «PID-SSC».
Додано розділ 7.9.9 «Інтелектуальна трансформаторна підстанція (STS)».
Оновлено розділ 7.11.2.4 «Налаштування параметрів системи керування».
Оновлено розділ 7.11.2.7 «Налаштування параметрів протоколу IEC104».
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1 Техніка безпеки

Техніка безпеки
Уважно прочитайте правила техніки безпеки. Недотримання цих правил може призвести до
травмування людей і пошкодження обладнання.

Вимоги до персоналу
•

До встановлення та експлуатації SmartLogger допускаються лише кваліфіковані та
підготовлені електрики.
Оператори мають розуміти, з яких компонентів складається і як функціонує фотоелектрична
енергосистема, під’єднана до мережі, а також мають ознайомитися з відповідними
місцевими стандартами.

•

Перед виконанням операцій уважно прочитайте цей документ. Компанія Huawei не несе
відповідальності за жодні наслідки, зумовлені недотриманням вказівок щодо зберігання,
транспортування, встановлення та експлуатації, наведених у цьому документі.

Захист маркувальних знаків
•
•

Не порушуйте цілісність знаків на корпусі SmartLogger, оскільки ці знаки містять важливу
інформацію про безпечну роботу.
Не знімайте і не пошкоджуйте заводську табличку ззаду SmartLogger, оскільки вона містить
важливу інформацію про виріб.

Встановлення
•
•
•
•
•
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Перш ніж розпочати встановлення, переконайтеся, що SmartLogger не під’єднаний до
джерела живлення, і що його живлення не увімкнене.
Встановіть SmartLogger у середовищі з хорошою вентиляцією, щоб забезпечити ефективну
та довготривалу роботу системи.
Переконайтеся, що отвори для розсіяння тепла у SmartLogger не заблоковані.
Під час встановлення не торкайтеся компонентів усередині корпусу, окрім клем для
проводів у нижній частині пристрою.
Встановіть SmartLogger у спеціально відведеному місці.
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Експлуатація

Під час виконання операцій неухильно дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цьому
документі та інших відповідних документах.
Під час експлуатації обладнання Huawei потрібно дотримуватися місцевих законів та норм.

Технічне обслуговування та заміна
•

Несправний SmartLogger потребує капітального технічного обслуговування. Якщо
SmartLogger несправний, зв’яжіться з дилером.

•

Виконуйте технічне обслуговування SmartLogger, достатньо добре знаючи цей документ,
користуючись належними інструментами та випробувальним обладнанням.

•

Під час технічного обслуговування SmartLogger працюйте в рукавичках, що захищають від
електростатичного розряду (ЕСР), і дотримуйтеся правил техніки безпеки для захисту від
ЕСР.

•
Пристрій має кілька входів. Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть усі ці
входи.
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2 Огляд виробу

2.1 Огляд
Функція

SmartLogger — це високоінтегрований пристрій, призначений для моніторингу та керування
фотоелектричною енергосистемою. Він об’єднує порти, перетворює протоколи, збирає і зберігає
дані та здійснює централізований моніторинг і підтримку пристроїв у фотоелектричній
енергосистемі.

Опис моделі
Модель
SmartLogger2000-10
SmartLogger2000-10-B
SmartLogger2000-11-B
SmartLogger2000-10-C
SmartLogger2000-11-C

Опис
10: з вбудованим центральним
координатором зв’язку через ЛЕП (PLC
CCO) на 500 В змінного струму
10-B: з вбудованим центральним
координатором зв'язку через ЛЕП (PLC
CCO) на 500 В змінного струму
11-B: без вбудованого центрального
координатора зв’язку через ЛЕП (PLC CCO)
10-C: з вбудованим центральним
координатором зв’язку через ЛЕП (PLC
CCO) на 800 В змінного струму
11-C: без вбудованого центрального
координатора зв’язку через ЛЕП (PLC CCO)

ПРИМІТКА

•
•

•
•

SmartLogger з вбудованим центральним координатором (CCO) зв’язку через ЛЕП може
працювати з інвертором SUN2000, до складу якого входить станція зв’язку через ЛЕП
(STA) для організації мережі зв’язку через ЛЕП за допомогою наявних кабелів живлення.
Якщо SmartLogger без вбудованого центрального координатора зв’язку через ЛЕП (PLC
CCO) має працювати з інвертором SUN2000, до складу якого входить станція зв’язку
через ЛЕП (PLC STA), під’єднайте до пристрою SmartLogger центральний координатор
зв’язку через ЛЕП.
Вбудований модуль Bluetooth SmartLogger2000-10 підтримує лише застосунки Android.
Вбудовані модулі Bluetooth інших моделей SmartLogger підтримують як застосунки
Android, так і застосунки iOS.
У цьому документі на прикладі SmartLogger2000-10-C описано типовий сценарій
організації мережі, встановлення та під’єднання кабелів.

Функціональні можливості
SmartLogger має такі функціональні можливості:
Широкий спектр застосування.
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2 Огляд виробу
-

Промислове застосування, широкий діапазон температур: від -40 °C до +60 °C

-

Велика допустима висота над рівнем моря: можна використовувати на висоті 4000 м

Різні режими зв’язку.
-

Bluetooth
Обладнаний вбудованим модулем Bluetooth, через який застосунок SUN2000
(скорочено — застосунок) під’єднується до SmartLogger з метою налаштування
параметрів та технічного обслуговування пристрою. Модуль Bluetooth SmartLogger
має таке ім’я: LOG + 8 останніх цифр серійного номера SmartLogger. Користувач
може змінити це ім’я.

-

Оптоволоконний кільцевий перемикач.
Містить два оптичних порти Ethernet 100 Мбіт/с, які підтримують протоколи RSTP та
STP для реалізації кільцевої оптоволоконної мережі. Якщо використовується протокол
RSTP, реалізація захисту за допомогою оптоволоконного кільця може бути завершена
протягом 10 секунд. Якщо використовується протокол STP, реалізація захисту за
допомогою оптоволоконного кільця може бути завершена протягом 60 секунд.
ПРИМІТКА

Фактичний час залежить від оптоволоконного кільцевого перемикача, виготовленого
стороннім виробником.
Зв’язок через ЛЕП.
■
Обладнаний вбудованим центральним координатором зв’язку через ЛЕП (PLC
CCO), через який пристрої, розташовані в південному напрямку, під’єднуються до
SmartLogger за допомогою кабелів живлення змінного струму.
■

-

Максимальна напруга для вбудованого центрального координатора зв’язку через
ЛЕП (PLC CCO) SmartLogger2000-10/10-B — 500 В змінного струму.
Максимальна напруга для вбудованого центрального координатора зв’язку через
ЛЕП (PLC CCO) SmartLogger2000-10-C — 800 В змінного струму.

Електричний порт Ethernet.
Містить два електричних порти Ethernet 10/100 Мбіт/с, які можна використовувати як
порти з південного боку для під’єднання пристроїв, розташованих з південного боку,
або як портів з північного боку для під’єднання до системи керування мережею (СКМ).
ПРИМІТКА

• Для збору даних і налаштування параметрів порт, розташований з південного боку,
з’єднується з пристроєм, встановленим попереду за лінією.
• До пристроїв, розташованих з південного боку, належать інвертор, прилад контролю
довкілля (ПКД), лічильник електроенергії, коробчастий трансформатор та модуль PID.
•
Для оновлення даних порт, розташований з північного боку, з’єднується з СКМ, що
знаходиться позаду за лінією.
Порт RS485.
■
Підтримує шість маршрутів зв’язку через протокол RS485 і доступ пристроїв, які
використовують протокол Modbus RTU, стандарт IEC103 та DL/T645.
■

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Порт RS485 підтримує протокол Modbus-Slave для ведених пристроїв і протокол
Modbus-Control для пристроїв керування. Якщо порт RS485 налаштовано на
режим Modbus-Slave, SmartLogger перебуває в режимі очікування і може
з’єднуватися з пристроями збору даних та блоками керування зв’язком від
сторонніх виробників. Якщо для порту RS485 налаштовано режим ModbusControl, то інвертори, під’єднані до SmartLogger, здійснюють швидке керування
графіком електромережі за допомогою зв’язку через ЛЕП та зв’язку через
протокол RS485.

Графічні дані.
На додачу до відображення виробництва електроенергії та даних моніторингу в
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реальному часі у графічному та текстовому форматах, вбудований інтерфейс WebUI
також може відображати експлуатаційні дані сонячних електростанцій та пристроїв у
вигляді таблиць або кривих.
-

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Застосунок відображає виробництво електроенергії та дані моніторингу в реальному
часі у графічному та текстовому форматах.

Централізований моніторинг.
-

SmartLogger може централізовано керувати багатьма пристроями — до 200.

-

Один SmartLogger2000-10/10-B/11-B можна з’єднати з 80 інверторами.
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-

•

•

•

Один SmartLogger2000-10-C/11-C можна з’єднати зі 150 інверторами.
Дає змогу контролювати фотоелектричну енергосистему та керувати нею за допомогою
вбудованого інтерфейсу WebUI — наприклад, переглядати інформацію про сонячні
електростанції, пристрої та несправності в реальному часі, налаштовувати параметри
пристрою та виконувати технічне обслуговування пристроїв у дистанційному режимі.
Дає змогу контролювати пристрої, що входять до складу фотоелектричної системи, в
реальному часі за допомогою застосунка — наприклад, переглядати інформацію про
сонячні електростанції, пристрої, вироби та несправності, а також виконувати
технічне обслуговування пристроїв.
Просте технічне обслуговування.
Дає змогу користувачам оновлювати вбудоване програмне забезпечення SmartLogger та
експортувати дані за допомогою флеш-накопичувача USB.
Дає змогу оновлювати вбудоване програмне забезпечення SmartLogger, інвертора,
модуля зв’язку через ЛЕП (PLC) і модуля PID, а також експортувати журнали та дані
через вбудований інтерфейс WebUI.
Дає змогу керувати пристроями, під’єднаними до SmartLogger, оновлювати вбудоване
програмне забезпечення цих пристроїв, експортує дані з цих пристроїв, а також
класифікує і запитує аварійні сигнали через застосунок.
Інтелектуальне керування.
Автоматично шукає і здійснює доступ до інверторів, модулів PLC та модулів PID
виробництва Huawei. Якщо ви імпортуєте таблицю конфігурації параметрів,
SmartLogger зможе здійснювати доступ до пристроїв сторонніх виробників, які
підтримують протокол Modbus RTU і стандарт IEC103.
Автоматично призначає адреси портів RS485 під’єднаним інверторам і модулям PID
виробництва Huawei, а також дає змогу регулювати адреси портів RS485 за
електронними серійними номерами (ESN), забезпечуючи можливість дистанційного
налаштування та технічного обслуговування.
Підтримує дистанційне налаштування параметрів інвертора через вбудований
інтерфейс WebUI і синхронізує параметри одного інвертора з іншими інверторами у
серії.
Автоматично збирає дані, згенеровані під час розірвання зв’язку з інвертором, або
забезпечує ручний збір даних через вбудований інтерфейс WebUI після відновлення
з’єднання.
Дистанційне технічне обслуговування.
Одночасно з’єднується з кількома СКМ (зокрема, СКМ від Huawei та сторонніх
виробників) через протоколи Modbus TCP та IEC104. СКМ виробництва Huawei
передбачає централізовану експлуатацію та технічне обслуговування, аналітику
великих даних, інтелектуальну діагностику і мобільну експлуатацію та технічне
обслуговування.
-

Підтримує з’єднання з СКМ від сторонніх виробників через протокол передавання
файлів (FTP).

-

Надсилає користувачам дані про виробництво електроенергії та аварійні сигнали через
електронну пошту.

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Керування графіком мережі.
SmartLogger підтримує різні режими керування графіком електромережі, а тому здатен
відповідати вимогам електромережевих компаній у різних країнах.
Забезпечує швидке керування активною потужністю та компенсацію реактивної
потужності для всіх інверторів, під’єднаних до SmartLogger.
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2.2 Зовнішній вигляд
Вигляд корпусу спереду
Рисунок 2-1. Вигляд SmartLogger спереду (одиниці вимірювання: мм)

IL02WC0003

(1) Світлодіоди

Таблиця 2-1. Опис світлодіодних індикаторів (зліва направо)

Індикатор (сітчастий
трафарет)

Індикатор РОБОТИ (RUN)

Стан

Значення

Зелений, не горить

Живлення SmartLogger вимкнене.
SmartLogger не з’єднаний з СКМ
(СКМ від Huawei чи стороннього
виробника), або зв’язок між ними
перерваний.
SmartLogger належним чином
обмінюється даними з СКМ (СКМ
від Huawei чи стороннього
виробника).
SmartLogger і пристрої, які
здійснюють до нього доступ, не
генерують жодних аварійних
сигналів.
SmartLogger або пристрої, які
здійснюють до нього доступ,
генерують попереджувальні
аварійні сигнали.

Блимає зеленим кольором з короткими
інтервалами (загоряється на 0,125 с, а потім гасне
на 0,125 с)
Блимає зеленим кольором з довгими інтервалами
(загоряється на 1 с, а потім гасне на 1 с)

Індикатор аварійного
сигналу/технічного
обслуговування (ALM)a

Стан аварійного
сигналу

Червоний, не горить

Блимає червоним
кольором з довгими
інтервалами (загоряється
на 1 с, а потім гасне на
4 с)
Блимає червоним
кольором з короткими
інтервалами (загоряється
на 0,5 с, а потім гасне на
0,5 с)

Випуск 05 (20.10.2018)
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Стан

Значення
Постійно горить
червоним кольором

Стан технічного
обслуговування

Зелений, не горить
Блимає зеленим
кольором з довгими
інтервалами (загоряється
на 1 с, а потім гасне на
1 с)
Постійно горить зеленим
кольором
Блимає зеленим
кольором з короткими
інтервалами (загоряється
на 0,125 с, а потім гасне
на 0,125 с)

Індикатор 3G/4G (3G/4G)
Індикатор Bluetooth (BLE)

SmartLogger або пристрої, які
здійснюють до нього доступ,
генерують аварійні сигнали про
тяжкі несправності.
Наразі не виконується жодне
технічне обслуговування за
місцемb.
Виконується технічне
обслуговування за місцем.

Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.
Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

Зарезервовано
Ви не увійшли в обліковий запис
застосунка, або вхід в обліковий
запис був невдалим. SmartLogger
не під’єднаний до застосунка, або
зв’язок між ними перерванийc.
Блимає зеленим кольором з довгими інтервалами Ви успішно увійшли в обліковий
(загоряється на 1 с, а потім гасне на 1 с)
запис застосунка.
a: Якщо одночасно виникає аварійний сигнал і виконується технічне обслуговування за місцем, індикатор
аварійного сигналу/технічного обслуговування спочатку показує стан технічного обслуговування на нижньому
кінці лінії. Після виймання флеш-накопичувача USB індикатор покаже стан аварійного сигналу.
b: Технічне обслуговування за місцем — це операції, які виконуються шляхом увімкнення флеш-накопичувача USB
у порт USB на пристрої SmartLogger, наприклад повний імпорт та експорт даних за допомогою флеш-накопичувача
USB.
c: Після зникнення зв’язку між SmartLogger та застосунком роз’єднання вважається нормальним, якщо зелений
індикатор одразу гасне, і аварійним, якщо індикатор спочатку повільно мигає протягом 30 с, і лише після цього
гасне.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Вигляд корпусу збоку
Рисунок 2-2. Вигляд SmartLogger збоку (одиниці вимірювання: мм)

IL02WC0005

(1) Отвір для розсіяння тепла

(2) Слот для SIM-карти (лише для
SmartLogger2000-10/10-B/11-B,
зарезервований)

Вигляд корпусу ззаду
Рисунок 2-3. Вигляд SmartLogger ззаду (одиниці вимірювання: мм)

IL02WC0004

(1) Петлі для настінного монтажу
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Низ корпусу
Рисунок 2-4. Низ SmartLogger2000-10/10-B/11-B

IL02WC0006

Таблиця 2-2. Опис портів

№

Порт (сітчастий трафарет)

Функція

Опис

1
2

RF1, RF2
12V OUT

Зарезервовано
Вихід напруги 12 В постійного
струму

3

12V IN

4

USB

Вхід напруги 12 В постійного
струму
Порт USB

5

SFP1, SFP2

Оптичний порт Ethernet

6

ETH1, ETH2

Електричний порт Ethernet

7

DO

Цифровий вихід параметрів

8

COM1-COM6

Зв’язок через протокол RS485

9

Стандартна

Клавіша «Стандартна»

Зарезервовано.
Забезпечує живлення напругою
12 В постійного струму з
максимальним струмом 100 мА.
З’єднується з адаптером
живлення.
З’єднується з флешнакопичувачем USB.
З’єднується з клемною коробкою
доступу (ATB) або іншим
каскадним SmartLogger.
З’єднується з комутатором
Ethernet, маршрутизатором,
модулем живлення через Ethernet
(POE) або ПК.
Вихід реле, підтримує напругу
12 В і струм 0,5 А.
Шість портів RS485, які можна
з’єднати з інвертором,
коробчастим трансформатором,
лічильником електроенергії або
ПКД
Перезавантажує і перезапускає
модуль Bluetooth або скидає IPадресу SmartLogger на стандартну
IP-адресуa. Стандартна IPадреса — 192.168.0.10.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Порт (сітчастий трафарет)
AC1, AC2

11

Функція
Порти кабелів живлення
змінного струму

Зовнішнє заземлення

Опис
• SmartLogger2000-10/10-B:
з’єднується з трифазними
входами A, B та C і
використовується для
реалізації зв’язку через ЛЕП
через кабелі живлення
змінного струму за
допомогою інвертора
SUN2000. Якщо функція
зв’язку через ЛЕП не
використовується, до цих
портів не потрібно
під’єднувати кабелі.
• SmartLogger2000-11-B:
вимкнено
Н/Д

•

12

AI1-AI8

Аналоговий вхід

13

AO1-AO6

Аналоговий вихід

14

DI1-DI8

Цифровий вхід параметрів

•
•

SmartLogger2000-10:
аналогові входи AI1-AI4
підтримують вхідний сигнал
струму 4-20 мА та 0-20 мА
(пасивні b); аналогові входи
AI5-AI8 підтримують
вхідний сигнал струму 420 мА та 0-20 мА (активні c).
• SmartLogger2000-10-B/11-B:
аналоговий вхід AI1
підтримує вхідний сигнал
напруги 0-10 В (пасивний);
аналогові входи AI2-AI4
підтримують вхідний сигнал
струму 4-20 мА та 0-20 мА
(пасивні). Аналогові входи
AI5-AI8 підтримують
вхідний сигнал струму 420 мА та 0-20 мА (активні).
Вихід струму 4-20 мА та 020 мА
З’єднується з входом сухого
контакту. GND1 та GND2 — це
заземлювальні порти для
цифрових вхідних сигналів.

Якщо застосунку не вдалося під’єднатися до SmartLogger, або ви забули IP-адресу, можна натиснути клавішу
«Стандартна», щоб перезавантажити модуль Bluetooth або відновити стандартну IP-адресу (192.168.0.10).
Натисніть і утримуйте клавішу «Стандартна» протягом 3-10 с, щоб перезавантажити і перезапустити модуль
Bluetooth. Натисніть і утримуйте клавішу «Стандартна» протягом 3-10 с, доки індикатор BLU не почне
блимати з короткими інтервалами (загорятися на 0,125 с, а потім гаснути на 0,125 с), а решта індикаторів
будуть вимкнені, а тоді відпустіть клавішу «Стандартна».

•

Натисніть і утримуйте клавішу протягом більш ніж 10 с, щоб відновити стандартну IP-адресу. Натисніть і
утримуйте клавішу протягом більш ніж 10 с, доки індикатор RUN не почне блимати з короткими інтервалами
(загорятися на 0,125 с, а потім гаснути на 0,125 с), а решта індикаторів будуть вимкнені, а тоді відпустіть
клавішу «Стандартна». Операція буде дійсною протягом 5 хвилин.
b: «Пасивний» означає, що порт аналогового вхідного сигналу (AI) підтримує з’єднання з датчиком, який
потребує окремого зовнішнього живлення.
c: «Активний» означає, що порт аналогового вхідного сигналу (AI) підтримує з’єднання з датчиком, який не

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

11

SmartLogger2000
Посібник користувача

2 Огляд виробу

потребує окремого зовнішнього живлення.
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Рисунок 2-5. Низ SmartLogger2000-10-C/11-C

IL02W00005

Таблиця 2-3. Опис портів
№
Порт (сітчастий
трафарет)
1
RF1, RF2
2
12V OUT
3

12V IN

4
5

USB
SFP1, SFP2

6

ETH1, ETH2

7

DO

8

COM1-COM6

9

Стандартна

10

AC1, AC2b

11

Випуск 05 (20.10.2018)

Функція

Опис

Зарезервовано
Вихід напруги 12 В
постійного струму
Вхід напруги 12 В
постійного струму
Порт USB
Оптичний порт Ethernet

Зарезервовано.
Забезпечує живлення напругою 12 В постійного струму
з максимальним струмом 100 мА.
З’єднується з адаптером живлення.

Електричний порт
Ethernet
Цифровий вихід
параметрів
Зв’язок через протокол
RS485

З’єднується з флеш-накопичувачем USB.
З’єднується з клемною коробкою доступу (ATB) або
іншим каскадним SmartLogger.
З’єднується з комутатором Ethernet, маршрутизатором,
модулем живлення через Ethernet (POE) або ПК.
Вихід реле, підтримує напругу 12 В і струм 0,5 А.

Шість портів RS485, які можна з’єднати з інвертором,
коробчастим трансформатором, лічильником
електроенергії або ПКД
Клавіша «Стандартна»
Перезавантажує і перезапускає модуль Bluetooth або
скидає IP-адресу SmartLogger на стандартну IP-адресу3.
Стандартна IP-адреса — 192.168.0.10.
Порти кабелів живлення • SmartLogger2000-10-C: з’єднується з трифазними
змінного струму
входами A, B та C і використовується для реалізації
зв’язку через ЛЕП через кабелі живлення змінного
струму за допомогою інвертора SUN2000. Якщо
функція зв’язку через ЛЕП не використовується, до
цих портів не потрібно під’єднувати кабелі.
• SmartLogger2000-11-C: вимкнено
Зовнішнє заземлення
Н/Д
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№

Порт
(сітчастий
трафарет)

Функція

12

AI1-AI7

Аналоговий вхід

13

PT1, PT2

Аналоговий вхід

14
15

AO1-AO4
DI1-DI8

Аналоговий вихід
Цифровий вхід
параметрів

Опис
Аналоговий вхід AI1 підтримує вхідний сигнал
напруги 0-10 В (пасивний0); аналогові входи AI2-AI7
підтримують вхідні сигнали струму 0-20 мА та 420 мА (пасивний).
• Порт PT1 підтримує з’єднання з трипровідним або
двопровідним датчиком температури
PT100/PT1000.
• Порт PT2 підтримує з’єднання лише з
двопровідним датчиком температури
PT100/PT1000.
Вихід струму 4-20 мА та 0-20 мА
З’єднується з входом сухого контакту. GND1 та
GND2 — це заземлювальні порти для цифрових
вхідних сигналів.

a:
•

Якщо застосунку не вдалося під’єднатися до SmartLogger, або ви забули IP-адресу, можна натиснути клавішу
«Стандартна», щоб перезавантажити модуль Bluetooth або відновити стандартну IP-адресу (192.168.0.10).
• Натисніть і утримуйте клавішу «Стандартна» протягом 3-10 с, щоб перезавантажити і перезапустити модуль
Bluetooth. Натисніть і утримуйте клавішу «Стандартна» протягом 3-10 с, доки індикатор BLU не почне
блимати з короткими інтервалами (загорятися на 0,125 с, а потім гаснути на 0,125 с), а решта індикаторів
будуть вимкнені, а тоді відпустіть клавішу «Стандартна».
• Натисніть і утримуйте клавішу протягом більш ніж 10 с, щоб відновити стандартну IP-адресу. Натисніть і
утримуйте клавішу протягом більш ніж 10 с, доки індикатор RUN не почне блимати з короткими інтервалами
(загорятися на 0,125 с, а потім гаснути на 0,125 с), а решта індикаторів будуть вимкнені, а тоді відпустіть
клавішу «Стандартна». Операція буде дійсною протягом 5 хвилин.
b: Якщо SmartLogger використовується в неінтелектуальному контролері сонячної панелі, під’єднайте порти AC1
до AC2 до обмежувача перенапруг за допомогою кабелів, що входять до комплекту постачання. Остаточна
напруга обмежувача перенапруг має бути меншою, ніж 6 кВ.
c: «Пасивний» означає, що порт аналогового вхідного сигналу (AI) підтримує з’єднання з датчиком, який
потребує окремого зовнішнього живлення.

2.3 Опис заводської таблички
Заводська табличка прикріплена до SmartLogger ззаду. На заводській табличці зазначено модель
SmartLogger, номінальні електроенергетичні характеристики та сертифікаційні знаки. На рисунку
2-6 показано заводську табличку SmartLogger2000-10-C.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

14

SmartLogger2000
Посібник користувача

2 Огляд виробу

Рисунок 2-6. Заводська табличка

IS02W00005

(1) Торгова марка та модель виробу
(3) Знаки відповідності вимогам

(2) Номінальні електроенергетичні
характеристики
(4) Назва компанії та місце виробництва

ПРИМІТКА
Рисунок заводської таблички наведено лише для довідок. Фактична заводська табличка має пріоритетне значення.

Таблиця 2-4. Знаки відповідності вимогам

Знак

Назва

Значення

Цей пристрій відповідає вимогам частини 16 Правил Федеральної комісії зі
зв’язку США. Його робота можлива за таких двох умов: (1) цей пристрій не
має створювати шкідливих завад, і (2) цей пристрій має витримувати будьякі завади, що діють на нього, включно з завадами, що можуть призвести
до порушень у роботі пристрою.

Сертифікація згідно з
частиною 15B, частиною
15C та частиною 15G
Правил Федеральної
комісії зі зв’язку США
Сертифікаційний знак
відповідності вимогам
Управління з санітарного
нагляду за якістю
харчових продуктів та
медикаментів (FDA)
США

Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації,
наведеним у частині
15B, частині 15C та
частині 15G.
Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації
Управління з
санітарного нагляду за
якістю харчових
продуктів та
медикаментів США.

ID Федеральної комісії зі зв’язку США: QISSMARTLOGGER212
Відповідає правилу 21 Збірки федеральних нормативних актів, розділ I,
підрозділ J

Випуск 05 (20.10.2018)
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Назва
Сертифікаційний знак
відповідності вимогам
Лабораторій тестування
електроприладів (ETL)
США

Значення
Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації
62109-1 та 1741
американської компанії
Underwriters Laboratories
(UL).

Сертифікаційний знак
відповідності вимогам
Центру інженерної
розробки
телекомунікацій
(TELEC) Японії.
Сертифікаційний знак
японської Добровільної
ради з контролю завад,
що створюються
обладнанням
інформаційних
технологій (VCCI)

Цей виріб відповідає
японським стандартам
сертифікації TELEC.

Сертифікація зі знаком
відповідності
нормативним вимогам
(RCM) Австралії

Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації
зі знаком відповідності
нормативним вимогам
(RCM) Австралії
Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації
CE.

Сертифікаційний знак
Європейської
відповідності (CE)

Випуск 05 (20.10.2018)

Цей виріб відповідає
японським стандартам
сертифікації VCCI для
виробів класу A.

Сертифікаційний знак
лазера класу 1

Цей виріб відповідає
стандартам сертифікації
лазера класу 1

Маркування періоду
безпечного для довкілля
використання (EFUP)

Цей виріб не забруднює
довкілля протягом
вказаного періоду.

Маркування ЄС для
відходів електричного та
електронного
обладнання (WEEE)

Не утилізуйте
SmartLogger як побутове
сміття. Детальну
інформацію про те, що
робити з непотрібним
SmartLogger, наведено в
розділі 10 «Утилізація
SmartLogger».

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.
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2.4 Типові сценарії організації мережі
Організація мережі: оптоволокно + RS485/зв’язок через ЛЕП
Оптоволоконна мережа поділяється на два класи: кільцева мережа та зіркоподібна мережа, як
показано на рисунку 2-7 та рисунку 2-8 відповідно.
У процесі організації оптоволоконної мережі SmartLogger під’єднується до інвертора через кабель
зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабель живлення змінного струму, до коробчастого
трансформатора через кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або мережевий кабель Ethernet, і до
пристроїв з південного боку — ПКД та лічильника електроенергії — через кабелі зв’язку з
інтерфейсом RS485.
ПРИМІТКА

SmartLogger може працювати з інвертором, обладнаним модулем станції зв’язку через ЛЕП
(PLC STA), через вбудований або зовнішній модуль центрального координатора зв’язку через
ЛЕП (PLC CCO) для реалізації мережі зв’язку через ЛЕП через кабелі живлення.
Рисунок 2-7. Схема кільцевої оптоволоконної мережі

Кабель Ethernet
Кабель зв’язку з
інтерфейсом RS485 або
кабель Ethernet

Оптоволокн
о

Кабель зв’язку RS485

Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабель
живлення змінного струму (зв’язок через ЛЕП)
IL02N1000ПРИМІТКА

•
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

SmartLogger має два оптичних порти Ethernet 100 Мбіт/с для реалізації кільцевої мережі.
У кільцеву оптоволоконну мережу можна об’єднати до 15 пристроїв SmartLogger. Кожен
SmartLogger можна під’єднати до пристроїв, розташованих з південного боку: інвертора,
ПКД та лічильника електроенергії.
Кілька кільцевих оптоволоконних мереж можна об’єднати через комутатор Ethernet або
SmartLogger, а потім під’єднати до СКМ.

Авторське право © Huawei Technologies
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Рисунок 2-8. Схема зіркоподібної оптоволоконної мережі

Кабель Ethernet
Кабель зв’язку з
інтерфейсом RS485 або
кабель Ethernet

Оптоволокн
о

Кабель зв’язку RS485

Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабель
живлення змінного струму (зв’язок через ЛЕП)

IL02N10008

ПРИМІТКА

• Кілька пристроїв SmartLogger можна об’єднати через комутатор Ethernet, а потім
під’єднати до СКМ.
• SmartLogger під’єднується до комутатора Ethernet через оптоволоконні кабелі з
максимальною відстанню зв’язку між пристроями 12 км.

Організація мережі: кінцеве обладнання + RS485/зв’язок через ЛЕП
На рисунку 2-9 показано схему організації мережі з використанням кінцевого обладнання +
RS485/зв’язку через ЛЕП
У сценарії організації бездротової мережі з використанням кінцевого обладнання SmartLogger
під’єднується до інвертора через кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабель живлення
змінного струму, до коробчастого трансформатора через кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або
мережевий кабель Ethernet, до пристроїв з південного боку — ПКД та лічильника
електроенергії — через кабелі зв’язку з інтерфейсом RS485, під’єднується до обладнання,
встановленого у приміщенні користувача (ОПК), через електричний порт Ethernet, і передає
інформацію, отриману від пристроїв з південного боку, у СКМ в бездротовому режимі.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 2-9. Схема мережі з використанням кінцевого обладнання + RS485/зв’язку через ЛЕП

Кабель Ethernet
Кабель зв’язку з
інтерфейсом RS485 або
кабель Ethernet

Оптоволокн
о

Кабель зв’язку RS485

Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабель
живлення змінного струму (зв’язок через ЛЕП)

IL02N10009

ПРИМІТКА

•
•
•

IP-адреси SmartLogger, ОПК та пристрою моніторингу у коробчастому трансформаторі
мають перебувати в одному й тому самому сегменті мережі.
IP-адресу, заплановану для SmartLogger, потрібно імпортувати у СКМ, придбану у
стороннього виробника, щоб СКМ заздалегідь під’єдналася до SmartLogger.
IP-адресу, заплановану для коробчастого трансформатора, потрібно імпортувати у СКМ,
придбану у стороннього виробника, щоб СКМ заздалегідь під’єдналася до коробчастого
трансформатора.

2.5 Схема провідних з’єднань системи
Сценарій з використанням інтелектуального контролера сонячної
панелі
•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА

Інтелектуальний контролер сонячної панелі Huawei, який також є блоком зв’язку, —
це шафа, що встановлюється надворі і керує зв’язком сонячної панелі на сонячній
електростанції. У шафі можна встановити SmartLogger, клемну коробку доступу
(ATB) та модуль живлення через Ethernet (POE).
У цьому документі описано сценарій застосування, у якому SmartLogger знаходиться
всередині інтелектуального контролера сонячної панелі SmartACU2000B-D-2PID/2PLC.

Авторське право © Huawei Technologies
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Однофазний кабель живлення змінного струму для інтелектуального контролера сонячної
панелі має бути підготовлений користувачем. Рекомендується використовувати двожильний
броньований мідний кабель для надвірного прокладання з робочою напругою відносно землі,
яка перевищує або дорівнює 300 В, і площею поперечного перерізу кожної жили 4 мм2.
Кабель живлення, що з’єднує мініатюрний автоматичний вимикач (МАВ) зі службовим
джерелом живлення станції, має бути підготовлений користувачем. Рекомендується
використовувати двожильний броньований мідний кабель для надвірного прокладання з
робочою напругою відносно землі, яка перевищує або дорівнює 300 В, і площею поперечного
перерізу кожної жили 4 мм2.
Трифазний кабель живлення змінного струму для інтелектуального контролера сонячної
панелі має бути підготовлений користувачем. Як трифазний кабель живлення змінного
струму рекомендується використовувати чотирижильний (L1, L2, L3 і функціональне
заземлення) броньований мідний кабель для надвірного прокладання з площею поперечного
перерізу кожної жили 10 мм2. Якщо номінальна напруга змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора менша або дорівнює 500 В, робоча напруга трифазного
кабелю живлення змінного струму відносно землі має бути більшою або рівною 600 В. Якщо
номінальна напруга змінного струму з низьковольтного боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна 800 В, робоча напруга трифазного кабелю живлення
змінного струму відносно землі має бути більшою або рівною 1000 В.
Кабель, що з’єднує шину з трифазним перемикачем живлення, має бути підготовлений
користувачем. Як кабель, що з’єднує шину з ножовим перемикачем, рекомендується
використовувати чотирижильний (L1, L2, L3 і функціональне заземлення) броньований
кабель для надвірного прокладання з площею поперечного перерізу кожної жили 10 мм2.
Якщо номінальна напруга змінного струму з низьковольтного боку коробчастого
трансформатора менша або дорівнює 500 В, робоча напруга кабелю відносно землі має бути
більшою або рівною 600 В. Якщо номінальна напруга змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора більша, ніж 500 В, але менша або рівна 800 В, робоча
напруга кабелю відносно землі має бути більшою або рівною 1000 В.

Рисунок 2-10. Кільцева оптоволоконна мережа

Випуск 05 (20.10.2018)
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Кабель на місці
встановлення

Сигнальний
кабель

Заземл
ювальн
ий
кабель

Кабель
живлення
постійного
струму

Кабель
живлення
змінного
струму

Кабель,
змонтований на
заводі

ПРИМІТКА
Компоненти у пунктирних рамках є необов’язковими. З метою виділення області, яка
розглядається, на рисунку не показано всі компоненти та кабелі, змонтовані на заводі.

У таблиці 2-5 перелічено компоненти, потрібні для реалізації режиму роботи в оптоволоконній
мережі у сценарії використання інтелектуального контролера сонячної панелі.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Таблиця 2-5. Потрібні компоненти

Розташуван Компонент
ня

Рекомендована модель або
технічні характеристики

Походження
компонента

Інтелектуальн Комутатор LAN
UT-H605 або ES1000
Можна придбати у
ий контролер (необов’язковий)
компанії Huawei
сонячної
Пакет
Низькошвидкі FTLF1323P1BTR-HW
Можна придбати у
панелі
з’єднувальни сний оптичний
компанії Huawei
х деталей для модуль
перемикання Оптична
PLCLC5S-ST3P302-HW,
кільцевої
перемичка
LC-LC-S2-L2,
мережі
3ECA1031LCLC002-01-F, або LPLP-2S-P-SM-002
Коробчастий МАВ
Номінальний струм 32 А; кількість Має бути
трансформато
полюсів: 2
підготовлений
р
клієнтом
Трифазний
Ножовий
• Якщо номінальна напруга
Має бути
перемикач
перемикач
змінного струму з
підготовлений
живлення
плавкого
низьковольтного боку
клієнтом
запобіжника
коробчастого трансформатора
(рішення 1)
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В.
Якщо номінальна напруга
змінного струму з
низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша
або рівна 800 В, номінальна
напруга має бути більшою або
рівною 800 В.
• Номінальний струм плавкого
запобіжника: 32 А;
номінальний струм коробки
ножового перемикача плавкого
запобіжника ≥ 32 А; кількість
полюсів: 3 (3 плавких
запобіжника для кожної
коробки ножового перемикача
плавкого запобіжника)

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рекомендована модель або
технічні характеристики
Автоматични •
й вимикач у
литому
корпусі
(рішення 2)

•
•
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Походження
компонента

Кількість

Якщо номінальна напруга
Має бути
змінного струму з
підготовлений
низьковольтного боку
клієнтом
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В.
Якщо номінальна напруга
змінного струму з
низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша
або рівна 800 В, номінальна
напруга має бути більшою або
рівною 800 В.
Наскрізна енергія ≤ 1,26 x 106
А2с
Номінальний струм 32 А;
кількість полюсів: 3
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Рисунок 2-11. Наскрізна енергія, 4G

Кабель на місці
встановлення

Сигнальний
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Кабель
живлення
постійного
струму

Кабель
живлення
змінного
струму

Кабель,
змонтований на
заводі

ПРИМІТКА
Компоненти у пунктирних рамках є необов’язковими. З метою виділення області, яка
розглядається, на рисунку не показано всі компоненти та кабелі, змонтовані на заводі.

У таблиці 2-6 перелічено компоненти, потрібні для реалізації режиму наскрізної енергії в мережі
4G у сценарії з використанням інтелектуального контролера сонячної панелі.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Таблиця 2-6. Потрібні компоненти

Розташува Компонент
ння

Рекомендована модель або
технічні характеристики

Інтелектуаль
ний
контролер
сонячної
панелі

Комутатор LAN
UT-H605 або ES1000
(необов’язковий)
Пакети
Модуль
Н/Д
з’єднувальни живлення
х деталей для через Ethernet
живлення
(POE)
через Ethernet ОПКa
Ззовні
Н/Д
інтелектуаль (POE) та
ОПК
ного
контролера
сонячної
панелі та
коробчастого
трансформат
ора
Коробчастий МАВ
Номінальний струм 32 А; кількість
трансформат
полюсів: 2
ор
Трифазний
Ножовий
• Якщо номінальна напруга
перемикач
перемикач
змінного струму з
живлення
плавкого
низьковольтного боку
запобіжника
коробчастого трансформатора
(рішення 1)
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В.
Якщо номінальна напруга
змінного струму з
низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша
або рівна 800 В, номінальна
напруга має бути більшою або
рівною 800 В.
• Номінальний струм плавкого
запобіжника: 32 А;
номінальний струм коробки
ножового перемикача плавкого
запобіжника ≥ 32 А; кількість
полюсів: 3 (3 плавких
запобіжника для кожної
коробки ножового перемикача
плавкого запобіжника)
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Походження
компонента

Кількість

Можна придбати у
компанії Huawei
Можна придбати у
компанії Huawei

1

Можна придбати у
компанії Huawei

1

Має бути
підготовлений
клієнтом
Має бути
підготовлений
клієнтом

1

1

•

•

Сценарій
з
двоколон
ним
трансфор
матором:
1
Сценарій
з
двороз’єм
ним
трансфор
матором:
2
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Рекомендована модель або
технічні характеристики

Походження
компонента

Кількість

Автоматичний • Якщо номінальна напруга
Має бути
вимикач у
змінного струму з
підготовлений
литому
низьковольтного боку
клієнтом
корпусі
коробчастого трансформатора
(рішення 2)
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга
має бути більшою або рівною
800 В.
• Наскрізна енергія ≤ 1,26 x 106 А2с
• Номінальний струм 32 А;
кількість полюсів: 3
a: Якщо ОПК належить до серії EG860, конфігурація зв’язку через Ethernet (POE) та пакетів з’єднувальних деталей
для ОПК передбачає використання обмежувача перенапруг для ліній живлення через Ethernet.

Сценарій без використання інтелектуального контролера сонячної
панелі

Випуск 05 (20.10.2018)
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•

Якщо для зв’язку з SmartLogger використовується кабель живлення змінного струму,
потрібно встановити МАВ або ножовий перемикач плавкого запобіжника, щоб запобігти
пошкодженню пристрою у разі коротких замикань.
• Якщо SmartLogger обмінюється даними з інвертором через кабель живлення змінного
струму, клієнт має підготувати кабель, що з’єднує ножовий перемикач з МАВ, і кабель, що
з’єднує шину з ножовим перемикачем. Рекомендується використовувати трижильний
багатопровідний броньований кабель для надвірного прокладання з площею поперечного
перерізу кожної жили 10 мм2. Якщо номінальна напруга змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора менша або дорівнює 500 В, робоча напруга кабелю
живлення змінного струму відносно землі має бути більшою або рівною 600 В. Якщо
номінальна напруга змінного струму з низьковольтного боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна 800 В, робоча напруга кабелю живлення змінного
струму відносно землі має бути більшою або рівною 1000 В.
SmartLogger може з’єднуватися з інвертором через кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 або
кабель живлення змінного струму. Якщо використовується інтерфейс RS485, то у сценарії без
використання інтелектуального контролера сонячної панелі не потрібно під’єднувати кабель
живлення змінного струму між SmartLogger та МАВ.
• Кабель живлення, що постачається у комплекті з SmartLogger, має довжину 1 м, кабель
адаптера живлення має довжину 1,5 м, мережевий кабель має довжину 2,2 м, а кабель
живлення змінного струму має довжину 1,5 м. Зарезервуйте монтажні положення для
компонентів з урахуванням довжин кабелів.
Рисунок 2-12. Кільцева оптоволоконна мережа

Кабель зв’язку
Заземлювальний кабель

Кабель живлення
Кабель живлення
змінного струму

У таблиці 2-7 показано компоненти, потрібні для реалізації режиму роботи в оптоволоконній
мережі у сценарії без використання інтелектуального контролера сонячної панелі.
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Таблиця 2-7. Потрібні компоненти

Компонент

Рекомендована модель або
технічні характеристики

Походження
компонента

Кількість

SmartLogger

SmartLogger2000

Можна придбати у
компанії Huawei
Можна придбати у
компанії Huawei

1

Можна придбати у
компанії Huawei

8

Пакет
з’єднувальних
деталей для
перемикання
кільцевої
мережі

Низькошвидкіс FTLF1323P1BTR-HW
ний оптичний
модуль
Оптична
PLCLC5S-ST3P302-HW,
перемичка
LC-LC-S2-L2,
3ECA1031LCLC002-01-F, або LP-LP-2SP-SM-002
Клемна коробка доступу (ATB) CT-GZF2PJ-8, CT-GPH-A-8 або клемна
коробка доступу вітчизняної моделі
Ножовий
Плавкий
• Якщо номінальна напруга змінного
перемикач
запобіжник
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга
має бути більшою або рівною
800 В.
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальний струм має
бути більшим або рівним 32 А.

Випуск 05 (20.10.2018)

2

Має бути підготовлена 1
клієнтом
Має бути підготовлений 3
клієнтом
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Рекомендована модель або технічні
характеристики
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга
має бути більшою або рівною
800 В.
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А; якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальний струм має
бути більшим або рівним 32 А;
кількість полюсів: 3
•

•

Розетка

Випуск 05 (20.10.2018)

Походження
компонента
Має бути підготовлена
клієнтом

Кількість
1

Якщо номінальна напруга змінного
Має бути
1
струму з низьковольтного боку
підготовлений клієнтом
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга
має бути більшою або рівною
800 В.
Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А і меншим
або рівним 32 А; якщо номінальна
напруга змінного струму з
низьковольтного боку коробчастого
трансформатора більша, ніж 500 В,
але менша або рівна 800 В,
номінальний струм має бути рівним
32 А.

Підходить до адаптера живлення

Має бути підготовлена
клієнтом

Авторське право © Huawei Technologies
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ПРИМІТКА
Довжина кабелю, що використовується для з’єднання компонентів, залежить від результатів
огляду.

Рисунок 2-13. Наскрізна енергія, 4G

Кабель зв’язку
Заземлювальний кабель

Кабель живлення
Кабель живлення
змінного струму
ILD2N10006

У таблиці 2-8 перелічено компоненти, потрібні для реалізації режиму наскрізної енергії в мережі
4G у сценарії без використання інтелектуального контролера сонячної панелі.
Таблиця 2-8. Потрібні компоненти

Компонент

Рекомендована модель або технічні Походження
характеристики
компонента

Кількість

SmartLogger

SmartLogger2000

1

Модуль живлення через Ethernet POE35-54A або POE85-56A
(POE)
Обмежувач перенапруг для лінії POE-2
живлення через Ethernet
ОПК
EG860V2-C71

Випуск 05 (20.10.2018)

Можна придбати у
компанії Huawei
Можна придбати у
компанії Huawei
Можна придбати у
компанії Huawei
Можна придбати у
компанії Huawei
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Рекомендована модель або технічні
характеристики
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга має
бути більшою або рівною 800 В.
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальний струм має
бути більшим або рівним 32 А.
•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Походження
Кількість
компонента
Має бути підготовлений 3
клієнтом

Якщо номінальна напруга змінного
Має бути підготовлена
струму з низьковольтного боку
клієнтом
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга має
бути більшою або рівною 800 В.
Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А; якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальний струм має
бути більшим або рівним 32 А;
кількість полюсів: 3
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Компонент

Рекомендована модель або технічні Походження
характеристики
компонента

МАВ

•

•

Розетка

Кількість

Якщо номінальна напруга змінного
Має бути підготовлений 1
струму з низьковольтного боку
клієнтом
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальна напруга має бути
більшою або рівною 500 В. Якщо
номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або
рівна 800 В, номінальна напруга має
бути більшою або рівною 800 В.
Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора
менша або дорівнює 500 В,
номінальний струм має бути
більшим або рівним 6 А і меншим
або рівним 32 А; якщо номінальна
напруга змінного струму з
низьковольтного боку коробчастого
трансформатора більша, ніж 500 В,
але менша або рівна 800 В,
номінальний струм має бути рівним
32 А.

Підходить до адаптера живлення

Має бути підготовлена
клієнтом

1

ПРИМІТКА
Довжина кабелю, що використовується для з’єднання компонентів, залежить від результатів
огляду.
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3.1 Техніка безпеки

3 Встановлення пристрою

Встановіть SmartLogger у правильному положенні, на придатній поверхні.

•

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

•

Не встановлюйте SmartLogger на легкозаймистих будівельних матеріалах.

3.2 Перевірка перед встановленням
Перевірка зовнішньої упаковки
Перш ніж розпаковувати SmartLogger, перевірте зовнішню упаковку на наявність пошкоджень —
отворів або тріщин. У разі виявлення пошкоджень не розпаковуйте SmartLogger і негайно
зв’яжіться з дилером.

Перевірка виробу та аксесуарів
Після розпакування SmartLogger перевірте виріб та аксесуари на неушкодженість, повноту
комплектування та відсутність видимих пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень або
відсутності компонентів зв’яжіться з дилером.
ПРИМІТКА
Детальну інформацію про кількість аксесуарів, що постачаються у комплекті з SmartLogger,
наведено у Пакувальному листі, вкладеному у пакувальну коробку.

Випуск 05 (20.10.2018)
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3.3 Інструменти
Інструмент
Перфоратор

Модель
Бурове долото (Ø6 мм)

Для чого використовується
Свердління отворів у стіні, якщо
SmartLogger монтується на стіні.

Гострозубці

Н/Д

Різання кабельних стягачів.

Кліщі для зачищання проводів від Н/Д
ізоляції

Зняття оболонок кабелів.

Обтискний інструмент

Обтискання кабелів.

H4TC0001
Виробник:
Amphenol

Обтискний інструмент RJ45

Н/Д

Обтискання вилкових з’єднувачів
RJ45 для кабелів зв’язку.

Викрутка з плоским шліцом

3x100

Затягування гвинтів на кабельній
клемній колодці.
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Інструмент
Динамометрична викрутка

Модель
Хрестоподібний шліц:
M4 та ST3.5

Для чого використовується
Затягування гвинтів під час
встановлення пристрою

Гумовий молоток

Н/Д

Забивання закладних втулок в
отвори.

Канцелярський ніж

Н/Д

Зняття упаковки.

Кусачки для кабелів

Н/Д

Різання кабелів.

Пилосос

Н/Д

Прибирання пилу після свердління
отворів.

Маркер

Діаметр: ≤ 10 мм

Маркування знаків.
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Інструмент
Мірна стрічка

Модель
Н/Д

Для чого використовується
Вимірювання відстаней.

Захисні окуляри

Н/Д

Захист очей оператора від пилу під
час свердління отворів.

Пилозахисний респіратор

Н/Д

Захист оператора від вдихання пилу
під час свердління отворів.

Термофен

Н/Д

Термоусадження трубки.

Кабельний стягач

Н/Д

Зв’язування кабелів

3.4 Визначення монтажного положення
Під час визначення монтажного положення SmartLogger дотримуйтеся таких вимог:
•
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

Рівень захисту SmartLogger — IP20. Пристрій не можна встановлювати надворі.
SmartLogger потрібно встановити в сухому приміщенні, щоб він був захищений від води.
Температура довкілля має бути в діапазоні від -40 °C до +60 °C. Уникайте дії прямих
сонячних променів на SmartLogger.
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•

Відстань зв’язку не має перевищувати 1000 м для порту RS485 та 100 м для порту Ethernet.

•

SmartLogger потрібно встановити на висоті, яка дасть змогу його експлуатувати та
виконувати технічне обслуговування.

•

Не розташовуйте SmartLogger догори дном, інакше пил потраплятиме в порти у нижній
частині SmartLogger, а отже, строк служби пристрою зменшиться.

•

Спосіб монтажу та монтажне положення мають відповідати вазі та розмірам SmartLogger з
монтажними петлями (В x Ш x Г: 411 мм x 170 мм x 58,6 мм).

•

Якщо SmartLogger монтується на стіні або уздовж напрямної рейки, область для під’єднання
кабелів має бути спрямована донизу.

•

На рисунку 3-1 та рисунку 3-2 показано мінімальну відстань між SmartLogger та сусідніми
предметами.

Рисунок 3-1. Мінімальна відстань для настінного монтажу (одиниці вимірювання: мм)

IL01SC0004
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Рисунок 3-2. Мінімальна відстань для монтажу на напрямній рейці (одиниці вимірювання: мм)

IL02S00001

3.5 Встановлення SmartLogger
Контекст
У сценарії з використанням інтелектуального контролера сонячної панелі SmartLogger
постачається вже встановленим. У сценарії без використання інтелектуального контролера
сонячної панелі SmartLogger можна встановити на стіні або вздовж напрямної рейки.

3.5.1 Встановлення SmartLogger на стіні
Контекст

Випуск 05 (20.10.2018)
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Виберіть тверду і гладку стіну, щоб SmartLogger можна було надійно змонтувати на стіні.
Перш ніж вішати SmartLogger на гвинти, закріпіть у стіні закладні втулки, шайби та
самонарізні гвинти.

Рисунок 3-3. Відстань між отворами під гвинти у монтажних петлях SmartLogger (одиниці
вимірювання: мм)

IS02SC0005

Рисунок 3-4. Гвинт у зборі для настінного монтажу

IS02SC0008

(1) Самонарізний гвинт ST3,5

(2) Шайба

(3) Закладна втулка

Процедура
Крок 1
Визначте місцезнаходження монтажних отворів залежно від положення отворів у монтажних
петлях і позначте монтажні отвори маркером.

Не свердліть отвори у водопровідних трубах і кабелях живлення, прокладених у стіні.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Якщо для монтажу SmartLogger на великій висоті вам потрібна драбина, зберігайте рівновагу,
щоб не впасти.

Рисунок 3-5. Положення отворів та відстань (одиниці вимірювання: мм)

IL02SC0001

Крок 2
Просвердліть отвори перфоратором і встановіть закладні втулки, шайби та
самонарізні гвинти.
Рисунок 3-6. Свердління отворів і встановлення закладних втулок, шайб та самонарізних
гвинтів (одиниці вимірювання: мм)

IS01HC0073

1.

Випуск 05 (20.10.2018)

Встановіть перфоратор з буровим долотом Ø6 мм на позначене місце отвору під прямим
кутом відносно стіни і просвердліть отвір глибиною не менше 40 мм.
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•

Щоб запобігти вдиханню пилу або його потраплянню в очі, під час свердління отворів
оператор має працювати в пилозахисному респіраторі та захисних окулярах.
• Усуньте весь пил з отворів та навколо них за допомогою пилососа і виміряйте відстань між
отворами. Якщо отвори розташовані неточно, знову просвердліть отвори.
2. Злегка затягніть закладні втулки, вставте їх в отвори під прямим кутом і повністю забийте їх
в отвори гумовим молотком.
3.

Вставте самонарізні гвинти у закладні втулки так, щоб вони виступали з отворів на 10 мм.

Крок 3
Пропустіть самонарізні гвинти крізь монтажні петлі SmartLogger та шайби і
вставте їх у монтажні отвори в стіні.

Якщо SmartLogger монтується на стіні, переконайтеся, що область під’єднання кабелів
спрямована вниз для полегшення під’єднання кабелів та технічного обслуговування.
Крок 4

Затягніть самонарізні гвинти за допомогою

динамометричної викрутки.
Рисунок 3-7. Затягування самонарізних гвинтів

IL02HC0003

- - - - Кінець

3.5.2 Встановлення SmartLogger на напрямній рейці
Контекст
Компанія Huawei не надає напрямну рейку для SmartLogger. Якщо ви вибрали цей спосіб
монтажу, самостійно підготуйте стандартну напрямну рейку розміром 35 мм.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 3-8. Розміри напрямної рейки (одиниці вимірювання: мм)

IP10SC0007

•
•

Переконайтеся, що довжини напрямної рейки достатньо для кріплення SmartLogger.
Рекомендована довжина — 450 мм або більше.
Перш ніж встановлювати SmartLogger, переконайтеся, що напрямна рейка надійно закріплена.

Процедура
Крок 1

Зніміть монтажні петлі з SmartLogger за допомогою хрестової викрутки.

Рисунок 3-9. Зняття монтажних петель

IL02H00015
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Закріпіть затискачі напрямної рейки за допомогою гвинтів, вийнятих з монтажних петель.

Встановіть затискачі напрямної рейки точно так само, як показано на рисунку, інакше вам
може не вдатися змонтувати SmartLogger на напрямній рейці.
Рисунок 3-10. Встановлення затискачів напрямної рейки

IL02H00016

Крок 3

Змонтуйте SmartLogger на напрямній рейці.
Рисунок 3-11. Монтаж SmartLogger на напрямній рейці

IS01HC0072

Крок 4

Випуск 05 (20.10.2018)

Встановіть кріплення напрямної рейки.
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Рисунок 3-12. Встановлення кріплень напрямної рейки

IL02H00017

- - - - Кінець
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Електричне з’єднання
4.1 Техніка безпеки
•
•

•

•

•

ПРИМІТКА

У цьому розділі описано, як під’єднати SmartLogger до інвертора та інших пристроїв у
сценарії без використання інтелектуального контролера сонячної панелі.
У сценарії з використанням інтелектуального контролера сонячної панелі SmartLogger
постачається вже встановленим. Пристрої можна під’єднати до SmartLogger за
допомогою кабелів зв’язку з інтерфейсом RS485 або кабелів живлення змінного струму.
Відповідні операції детально описано у посібнику користувача відповідного
інтелектуального контролера сонячної панелі.
SmartLogger має шість COM-портів для кабелів зв’язку з інтерфейсом RS485. Якщо до
SmartLogger потрібно одночасно під’єднати обладнання Huawei і обладнання стороннього
виробника, під’єднайте їх до різних COM-портів. Якщо до SmartLogger потрібно
під’єднати лише обладнання Huawei, під’єднайте його до незайнятого COM-порту.
Якщо SmartLogger2000-10/10-B/11-B з’єднується з обладнанням через кабель зв’язку з
інтерфейсом RS485, рекомендується використовувати сигнальний обмежувач перенапруг
для інтерфейсу RS485. Детальну інформацію про встановлення і з’єднання проводів
сигнального обмежувача перенапруг для інтерфейсу RS485 наведено у розділі A
«Встановлення і провідне під’єднання сигнального обмежувача перенапруг для
інтерфейсу RS485».
Якщо SmartLogger2000-10-C/11-C з’єднується з обладнанням через кабель зв’язку з
інтерфейсом RS485, сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 не
потрібен. У цьому документі кабельні з’єднання описано на прикладі SmartLogger200010-C.

•

Переконайтеся, що всі кабелі надійно під’єднані.

•

SmartLogger не має клавіші пуску. Поки електричні з’єднання SmartLogger не буде повністю
виконано, не під’єднуйте до нього адаптер живлення.

4.2 Підготовка круглої клеми
На рисунку 4-1 показано, як підготувати круглу клему.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 4-1. Підготовка круглої клеми

IS01Z00006

(1) Кабель

(2) Термоусадна трубка

(3) Кругла клема (4) Гідравлічні кліщі

(5) Термофен

4.3 Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту
Процедура
Крок 1

Зачистіть кабелі.
Рисунок 4-2. Зачищення кабелю (одиниці вимірювання: мм)

IS01ZC0036

(1) Шар ізоляції

Крок 2

Випуск 05 (20.10.2018)

(2) Броньований шар

Від’єднайте клемну колодку від COM-порту.
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Рисунок 4-3. Зняття клемної колодки

IL02H00012

ПРИМІТКА
Щоб зняти клемну колодку, скористайтеся викруткою з плоским шліцом.

Крок 3 Під’єднайте кабелі до клемної колодки і закріпіть їх.
Рисунок 4-4. Під’єднання кабелів

IL02HC0007

Крок 4 Вставте клемну колодку у COM-порт.
- - - - Кінець

4.4 Під’єднання кабелю захисного заземлення до
SmartLogger
Передумови
Наявні кабель захисного заземлення (PE) та кругла клема.
•

Рекомендований кабель захисного заземлення: кабель для надвірного прокладання з мідною
жилою та площею поперечного перерізу 4-6 мм2 або 12-10 AWG.

•

Кругла клема: M6

Випуск 05 (20.10.2018)
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Процедура
Крок 1

Підготуйте круглу клему, дотримуючись інструкцій у розділі 4.2 «Підготовка

круглої клеми».
Крок 2

Закріпіть кабель захисного заземлення за допомогою заземлювального гвинта.
Рисунок 4-5. Під’єднання кабелю захисного заземлення

IL02I10015

- - - - Кінець

4.5 Під’єднання інвертора SUN2000
4.5.1 Опис з’єднання
SmartLogger можна з’єднати з інвертором SUN2000 за допомогою кабелю зв’язку з інтерфейсом
RS485 або кабелю живлення змінного струму. Для інверторів SUN2000 з функцією зв’язку через
ЛЕП та без неї використовуються різні режими зв’язку. Виберіть режим зв’язку залежно від
фактичної ситуації.
Для моделей з функцією зв’язку через ЛЕП можна вибрати режим зв’язку через ЛЕП або через
інтерфейс RS485. Для моделей без функції зв’язку через ЛЕП можна вибрати лише режим зв’язку
через інтерфейс RS485.
ПРИМІТКА

Для інверторів SUN2000 з напругою 1000 В режими зв’язку через інтерфейс RS485 та через
ЛЕП є взаємовиключними.
• Якщо вибрано режим зв’язку через інтерфейс RS485, не під’єднуйте кабель живлення
змінного струму до вхідного порту живлення для зв’язку через ЛЕП у SmartLogger.
• Якщо використовується зв’язок через ЛЕП, не під’єднуйте кабель зв’язку через інтерфейс
RS485.

4.5.2 Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485
Контекст
ПРИМІТКА

У цьому розділі описано лише порти, до яких потрібно під’єднувати кабелі.
У SmartLogger є шість COM-портів для зв’язку через інтерфейс RS485, як показано на рисунку 46.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 4-6. COM-порти SmartLogger

IL02WC0010

Таблиця 4-1. Опис COM-портів

Порт
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6

Ідентифікатор Функція
+
+
+
+
+
+
-

Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485

Клемна колодка RS485 або порт RJ45 на інверторі SUN2000 використовуються для зв’язку через
інтерфейс RS485. Існує два типи клемних колодок RS485 (1 та 2), що використовуються в різних
моделях інвертора SUN2000. В усіх інверторах SUN2000 є порти RJ45.
•

Під’єднання клемної колодки
 Клемна колодка 1
На рисунку 4-7 показано положення клемної колодки в інверторі SUN200050KTL/50KTL-C1. У таблиці 4-2 описано функції клемної колодки.
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Рисунок 4-7. Положення клемної колодки в інверторі SUN2000

IS03W00003

Таблиця 4-2. Функції клемної колодки RS485

№

Визначення порту

1

RS485A ВХІД

2

RS485A ВИХІД

3

RS485B ВХІД

4

RS485B ВИХІД

Функція
Диференційний сигнал +
RS485A, RS485
Диференційний сигнал +
RS485A, RS485
Диференційний сигнал RS485B, RS485
Диференційний сигнал RS485B, RS485

 Клемна колодка 2
На рисунку 4-8 показано положення клемної колодки в інверторі SUN200033KTL/40KTL. У таблиці 4-3 описано функції клемної колодки.
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Рисунок 4-8. Положення клемної колодки в інверторі SUN2000-33KTL/40KTL

IS01IC0025

Рисунок 4-9. Клемна колодка

IU01ZC0001

Таблиця 4-3. Функції клемної колодки RS485

№

Функція

5
7
•

№

RS485A (ВХІД), диференційний
6
сигнал + RS485
RS485B (ВХІД), диференційний
8
сигнал - RS485

Функція
RS485A (ВИХІД), диференційний
сигнал + RS485
RS485B (ВИХІД), диференційний
сигнал - RS485

Під'єднання порту RJ45
Порт RJ45 потрібно під’єднати за допомогою з’єднувача RJ45, як показано на рисунку 410.
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Рисунок 4-10. З’єднувач RJ45 інвертора SUN2000 для порту RS485 (вигляд збоку без
кріплення)

IS01ZC0011

Таблиця 4-4. Опис екранованих мережевих кабелів

№

Колір

Функція

1
2
3
4
5
6
7
8

Біло-оранжевий
Оранжевий
Біло-зелений
Синій
Біло-синій
Зелений
Біло-коричневий
Коричневий

Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Н/Д
Диференційний сигнал + RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B, RS485
Н/Д
Н/Д
Н/Д

ПРИМІТКА
У цьому розділі описано процедуру виконання операції на прикладі під’єднання інвертора
SUN2000-50KTL/50KTL-C1 через клемну колодку.

На рисунку 4-11 показано з’єднання SmartLogger та інвертора SUN2000 за допомогою кабелю
зв’язку з інтерфейсом RS485.
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Рисунок 4-11. Під’єднання SmartLogger до інвертора SUN2000

IL02110016

(1) RS485A ВХІД (2) RS485A ВИХІД (3) RS485B ВХІД(4) RS485B ВИХІД

Процедура
Крок 1 Підготуйте кабель потрібної довжини, зачистіть частину ізоляційного шару з одного кінця і
під’єднайте цей кінець до клемної колодки інвертора SUN2000.

•

Рекомендується використовувати кабель ПК DJYP2VP2-22 2x2x1 або кабель зв’язку з
площею поперечного перерізу провідника 1 мм2 та зовнішнім діаметром кабелю 14-18 мм.

•
Детальніше про те, як зачищати і під’єднувати кабель — див. посібник користувача
інвертора SUN2000.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».

•
•

До SmartLogger можна під’єднати як порт RS485 ВХІД, так і порт RS485 ВИХІД на інверторі
SUN2000. У цьому документі з’єднання між інвертором SUN2000 та SmartLogger описано
на прикладі порту RS485 ВИХІД.
Під час під’єднання кабелю переконайтеся, що порт RS485A (ВИХІД) та порт RS485B
(ВИХІД) на інверторі SUN2000 під’єднані відповідно до портів COM+ та COM- на
SmartLogger.

Крок 3 Налаштування швидкості передавання даних для інвертора SUN2000 та SmartLogger мають бути
однаковими.

•

•

Детальніше про налаштування параметрів зв’язку для SmartLogger — див. розділ 7.11.2.2
«Налаштування параметрів порту RS485» або Посібник користувача застосунка

SUN2000.
Детальніше про налаштування параметрів зв’язку для інвертора SUN2000 — див. Посібник
користувача застосунка SUN2000.

- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.
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4.5.3 Під’єднання інвертора SUN2000 за допомогою кабелів
живлення змінного струму
Контекст
SmartLogger2000-10/10-B/10-C інтегрований з центральним координатором (CCO) зв’язку через
ЛЕП (PLC), який може працювати з інвертором SUN2000, інтегрованим зі станцією (STA) зв’язку
через ЛЕП, для реалізації мережі зв’язку через ЛЕП через кабелі живлення.

Процедура
Крок 1 Під’єднайте один кінець кабелів живлення змінного струму, що входять до комплекту постачання,
до МАВ.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелів відповідно до портів змінного струму AC1 та AC2
на SmartLogger.
Рисунок 4-12 Під’єднання кабелів живлення змінного струму до SmartLogger

IL02I20001

У таблиці 4-5 описано компоненти, показані на рисунку 4-12.
Таблиця 4-5. Компоненти
№
1

Випуск 05 (20.10.2018)

Компонент
Шина A/B/C

Технічні характеристики
Н/Д
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№
2

Компонент
Плавкий
запобіжник

Технічні характеристики
Кількість
• Якщо номінальна напруга змінного
3
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальна
напруга має бути більшою або рівною
500 В. Якщо номінальна напруга
змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна
800 В, номінальна напруга має бути
більшою або рівною 800 В.
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальний
струм має бути більшим або рівним
6 А. Якщо номінальна напруга
змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна
800 В, номінальний струм має бути
більшим або рівним 32 А.

3

Коробка ножового •
перемикача
плавкого
запобіжника

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Якщо номінальна напруга змінного
1
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальна
напруга має бути більшою або рівною
500 В. Якщо номінальна напруга
змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна
800 В, номінальна напруга має бути
більшою або рівною 800 В.
Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальний
струм має бути більшим або рівним
6 А; якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора більша,
ніж 500 В, але менша або рівна 800 В,
номінальний струм має бути більшим
або рівним 32 А; кількість полюсів: 3
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№
4

Компонент
МАВ

•
•

•

Технічні характеристики
Кількість
• Якщо номінальна напруга змінного
1
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальна
напруга має бути більшою або рівною
500 В. Якщо номінальна напруга
змінного струму з низьковольтного
боку коробчастого трансформатора
більша, ніж 500 В, але менша або рівна
800 В, номінальна напруга має бути
більшою або рівною 800 В.
• Якщо номінальна напруга змінного
струму з низьковольтного боку
коробчастого трансформатора менша
або дорівнює 500 В, номінальний струм
має бути більшим або рівним 6 А і
меншим або рівним 32 А; якщо
номінальна напруга змінного струму з
низьковольтного боку коробчастого
трансформатора більша, ніж 500 В, але
менша або рівна 800 В, номінальний
струм має бути рівним 32 А.

ПРИМІТКА
Якщо SmartLogger обмінюється даними з інвертором SUN2000 шляхом зв’язку через
ЛЕП, між ними не потрібно під’єднувати кабель зв’язку з інтерфейсом RS485.
Після під’єднання кабелів до портів змінного струму увійдіть в обліковий запис у
вбудованому інтерфейсі WebUI і увімкніть функцію зв’язку через ЛЕП у SmartLogger.
Детальніше — див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв».У розділі 7.9.3.3
«Налаштування організації мережі» описано, як налаштувати параметри зв’язку через
ЛЕП для SmartLogger.
Для організації мережі зв’язку через ЛЕП використовується порт RS485-0. Рекомендована
швидкість передавання даних для порту, яка забезпечує оптимальні робочі
характеристики зв’язку — 115200 біт/с.

- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.5.4 Під’єднання кількох інверторів SUN2000
SmartLogger можна під’єднати до кількох інверторів SUN2000 за допомогою гірляндового
ланцюга або кабелів живлення змінного струму.

З’єднання через гірляндовий ланцюг
У режимі з’єднання через гірляндовий ланцюг порт RS485 ВИХІД інвертора SUN2000 під’єднано
до порту RS485 ВХІД наступного інвертора SUN2000, а перший інвертор SUN2000 під’єднано до
SmartLogger, як описано у розділі 4.5.2 «Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
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Рисунок 4-13. Під’єднання SmartLogger до кількох інверторів SUN2000

IIL02I40001

•
•
•

•

ПРИМІТКА

До одного SmartLogger можна під’єднати до 200 пристроїв. До кожного маршруту зв’язку
через порт RS485 рекомендується під’єднувати менше 30 пристроїв.
IP-адреси всіх пристроїв у гірляндовому ланцюгу мають перебувати в межах пошукового
сегменту, заданого у SmartLogger, і мають відрізнятися одна від одної, інакше не вдасться
встановити зв’язок між цими пристроями та SmartLogger.
Виконати операцію Авт. присвоєння адреси можна у вбудованому інтерфейсі WebUI
SmartLogger. Якщо виявлено, що адреси портів RS485 в інверторах SUN2000
конфліктують, SmartLogger автоматично призначить адреси заново, і не потрібно буде
оновлювати локальні адреси в інверторах SUN2000.
Значення швидкості передавання даних для всіх пристроїв у кожному гірляндовому
ланцюгу мають залишатися сумісними зі швидкістю передавання даних SmartLogger.

Під’єднання кабелю живлення змінного струму
На рисунку 4-14 показано метод під’єднання SmartLogger2000-10/10-B/10-C до кількох інверторів
SUN2000 через кабель живлення змінного струму.
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Рисунок 4-14. Організація мережі зв’язку через ЛЕП

IL01LC0003

ПРИМІТКА

•
•

Якщо SmartLogger обмінюється даними з інвертором SUN2000 шляхом зв’язку через
ЛЕП, переконайтеся, що використовується інвертор SUN2000 з функцією зв’язку через
ЛЕП.
Якщо SmartLogger2000-10-C обмінюється даними з інвертором SUN2000 шляхом зв’язку
через ЛЕП, один SmartLogger2000-10-C можна під’єднати до 80 інверторів SUN2000
через вбудований центральний координатор зв’язку через ЛЕП (PLC CCO). Якщо
SmartLogger2000-10-C також під’єднано до зовнішнього центрального координатора
зв’язку через ЛЕП через COM-порт, один SmartLogger2000-10-C можна під’єднати до
150 інверторів SUN2000.

4.6 Під’єднання приладу контролю довкілля
4.6.1 Опис з’єднання
Існує два типи приладів контролю довкілля (GRYC): стандартний ПКД, який підтримує протокол
Modbus RTU, та розщеплений ПКД, що складається з різних датчиків.
SmartLogger під’єднується до стандартного ПКД, який підтримує протокол Modbus RTU, або
розщепленого ПКД через COM-порт, і під’єднується до датчика струму чи напруги через порт
аналогового вхідного сигналу (AI). SmartLogger2000-10-C/n-C під’єднується до датчика
температури PT100/PT1000 через порт PT. Режим з’єднання залежить від вимог конкретного
об’єкта.
ПРИМІТКА
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Рекомендовані методи під’єднання:
•

З’єднання через COM-порт, якщо потрібно під’єднати COM-порт або порт аналогового

вхідного сигналу (AI).
• З’єднання через порт аналогового вхідного сигналу струму (AI), якщо потрібно
під’єднати COM-порт або порт AI.
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•

SmartLogger2000-10: неможливо під’єднатися до розщепленого ПКД через порт AI. Інші

•

SmartLogger2000-10: один SmartLogger може керувати лише одним ПКД або групою

моделі SmartLogger: можна під’єднатися до розщепленого ПКД через порт AI.
ПКД. Інші моделі SmartLogger: один SmartLogger може керувати кількома ПКД або
кількома групами ПКД.

4.6.2 Під’єднання SmartLogger до приладу контролю довкілля,
який підтримує протокол Modbus RTU
Контекст
Пристрої від різних виробників можуть підтримувати різні специфікації протоколу. Щоб за
нормальних обставин отримувати інформацію від під’єднаного ПКД, правильно налаштуйте
специфікації протоколу в інтерфейсі WebUI SmartLogger на базі специфікацій протоколу, наданих
виробником.
Визначення кабелю зв’язку з інтерфейсом RS485 для ПКД наведено в посібнику з експлуатації,
що входить до комплекту постачання.
SmartLogger має шість портів зв’язку з інтерфейсом RS485. Порти описано у розділі 4.5.2
«Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
На рисунку 4-15 показано, як під’єднати SmartLogger до ПКД за допомогою кабелю зв’язку з
інтерфейсом RS485.
Рисунок 4-15. Під’єднання SmartLogger до ПКД

IL02I40002

Процедура
Крок 1 Під’єднайте один кінець кабелю, наданого у комплекті з ПКД, до порту RS485 ПКД.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».
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Під час під’єднання кабелів переконайтеся, що порти RS485+ та RS485- на ПКД під’єднано
відповідно до портів COM+ та COM- на SmartLogger.
ПРИМІТКА

•

ПКД не може бути автоматично ідентифікований. Після під’єднання кабелів увійдіть в обліковий запис у
вбудованому інтерфейсі WebUI і додайте ПКД вручну. Детальніше — див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв».
Налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а Режим з’єднання — як Modbus-RTU.

•

Після додавання ПКД налаштуйте параметри, дотримуючись вказівок, що наведені в пункті «З’єднання через COMпорт» у розділі 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів». Виберіть модель ПКД, надану виробником.

•

Якщо SmartLogger потрібно під’єднати до ПКД та кількох інверторів, під’єднайте ПКД до кінця гірляндового
ланцюга і переконайтеся, що порт, з’єднаний з ПКД, має унікальну адресу зв’язку. З’єднання через гірляндовий
ланцюг описано в пункті «З’єднання через гірляндовий ланцюг» у розділі 4.5.4 «Під’єднання кількох інверторів
SUN2000».
- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.6.3 Під’єднання SmartLogger до розщепленого приладу
контролю довкілля
Під’єднання до приладу контролю довкілля через COM-порт
ПКД, що використовуються в Європі та Південно-Східній Азії, складаються з датчиків, сигнали
яких потрібно перетворити на сигнали RS485 (Modbus RTU) за допомогою додаткового аналогоцифрового перетворювача перед під’єднанням датчиків до SmartLogger.
Аналого-цифровий перетворювач з портом RS485 має підтримувати стандартний протокол
Modbus RTU. У цьому розділі описано з’єднання SmartLogger з розщепленим ПКД через пристрій
ADAM4117, що виконує функцію аналого-цифрового перетворювача.
SmartLogger має шість портів зв’язку з інтерфейсом RS485. Порти описано у розділі 4.5.2
«Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
На рисунку 4-16 показано, як під’єднати SmartLogger до розщепленого ПКД через аналогоцифровий перетворювач.
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Рисунок 4-16. Під’єднання SmartLogger до розщепленого ПКД (1)

IL02I10005

Крок 1 Підготуйте кабель потрібної довжини, зачистіть частину ізоляційного шару з одного кінця і
під’єднайте цей кінець до порту на аналого-цифровому перетворювачі.
•

Рекомендується використовувати комп’ютерний кабель DJYP2VP2-22 2x2x1 або кабель
зв’язку з площею поперечного перерізу провідника 1 мм2 та зовнішнім діаметром кабелю 1418 мм.

•
Детальніше про ці операції — див. документ, що входить до комплекту постачання аналогоцифрового перетворювача.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».

Під час під’єднання кабелів переконайтеся, що порти RS485+ та RS485- на аналого-цифровому
перетворювачі під’єднані відповідно до портів COM+ та COM- на SmartLogger.
Крок 3 Налаштування швидкості передавання даних для аналого-цифрового перетворювача та
SmartLogger мають бути однаковими.
•

Налаштування параметрів зв’язку для SmartLogger описано у розділі 7.11.2.2 «Налаштування
параметрів порту RS485» або у Посібнику користувача застосунка SUN2000.

•

Детальну інформацію про конфігурації параметрів зв'язку для аналого-цифрового
перетворювача наведено у документі, що постачається у комплекті.

Крок 4 Під’єднайте кожен датчик до аналого-цифрового перетворювача. Детальніше про ці операції —
див. документи, що входять до комплекту постачання аналого-цифрового перетворювача або
датчиків.

•

•
•
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ПРИМІТКА

ПКД не може бути автоматично ідентифікований. Після під’єднання кабелів увійдіть в
обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і додайте ПКД вручну. Детальніше —
див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а
Режим з’єднання — як Modbus-RTU.
Після додавання ПКД налаштуйте його параметри. Детальніше — див. пункт «З’єднання
через COM-порт» у розділі 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів». Модель ПКД —
Датчик (ADAM).
Якщо SmartLogger потрібно під’єднати до ПКД та кількох інверторів, під’єднайте ПКД
до кінця гірляндового ланцюга і переконайтеся, що порт, з’єднаний з ПКД, має
унікальну адресу зв’язку. З’єднання через гірляндовий ланцюг описано в пункті
«З’єднання через гірляндовий ланцюг» у розділі 4.5.4 «Під’єднання кількох інверторів
SUN2000».
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- - - - Кінець

Під’єднання до приладу контролю довкілля через порт аналогового
вхідного сигналу (AI)
ПКД, що використовуються в Європі та Південно-Східній Азії, складаються з датчиків, які
потрібно під’єднати до портів аналогового вхідного сигналу (AI) на SmartLogger.
У пункті «Низ корпусу» описано порт AI на SmartLogger. На рисунку 4-17 показано, як під’єднати
SmartLogger до розщепленого ПКД через порт AI.
Рисунок 4-17. Під’єднання SmartLogger до розщепленого ПКД (2)

IL02I10029

•
•
•

•

ПРИМІТКА

Один датчик під’єднується до одного порту AI. На рисунку 4-17 показано лише з’єднання
між датчиком сонячного випромінювання та SmartLogger. З’єднання між іншими
датчиками та SmartLogger виконуються так само.
Детальніше про кабелі та операції з’єднання кабелів — див. документи, що
постачаються у комплекті з датчиками. Порт AI на SmartLogger маркується символами
+ та -. Правильно під’єднайте кабелі згідно з сітчастими трафаретами.
ПКД не може бути автоматично ідентифікований. Після під’єднання кабелів увійдіть в
обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і додайте ПКД вручну. Детальніше —
див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а
Режим з’єднання — як AI.
Після додавання ПКД налаштуйте його параметри. Детальніше — див. пункт «З’єднання
через порт AI/PT» у розділі 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів».

Під’єднання до датчика температури PT100/PT1000 через порт PT
•
•
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА

SmartLogger2000-10-C/11-C має два порти PT. Порт PT1 можна під’єднати до
трипровідного чи двопровідного датчика температури, а порт PT2 — лише до
двопровідного датчика температури PT100/PT1000 (скорочено PT100/PT1000).
Якщо порт AI під’єднано до датчика температури, порт PT можна зарезервувати.
Якщо порт PT1 під’єднано до двопровідного датчика PT100/PT1000, потрібно закоротити
порт заземлення GND з одним портом - за допомогою закорочувального кабеля, що
входить до комплекту постачання.
Детальніше про кабелі та операції з’єднання кабелів — див. документи, що постачаються
у комплекті з датчиками PT100/PT1000. Порт PT на SmartLogger маркується символами +
та -. Правильно під’єднайте кабелі згідно з сітчастими трафаретами.
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Як приклад розглядається порт PT1. На рисунку 4-18 та рисунку 4-19 показано, як під’єднати
SmartLogger до датчика PT100/PT1000.
Рисунок 4-18. Під’єднання до трипровідного датчика PT100/PT1000

IL02I10031

Рисунок 4-19. Під’єднання до двопровідного датчика PT100/PT1000

IL02I10030

•

•
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ПРИМІТКА

ПКД не може бути автоматично ідентифікований. Після під’єднання кабелів увійдіть в
обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і додайте ПКД вручну. Детальніше —
див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а
Режим з’єднання — як AI.
Після додавання ПКД налаштуйте його параметри. Детальніше — див. пункт «З’єднання
через порт AI/PT» у розділі 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів».
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4.7 Під’єднання лічильника електроенергії
Контекст
SmartLogger можна під’єднати до лічильника електроенергії, що підтримує стандартний
протокол Modbus RTU або протокол DL/T645.

•
•

ПРИМІТКА

SmartLogger може бути під’єднаний і керувати лише одним лічильником електроенергії,
що підтримує протокол Modbus RTU.
SmartLogger може бути під’єднаний і керувати кількома лічильниками електроенергії, що
підтримують протокол DL/T645.

Пристрої від різних виробників можуть підтримувати різні специфікації протоколу. Щоб
отримувати інформацію від під’єднаного лічильника електроенергії, правильно налаштуйте
специфікації протоколу в інтерфейсі WebUI SmartLogger на базі специфікацій протоколу,
наданих виробником.
Як визначити кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 для лічильника електроенергії, див. у
посібнику з експлуатації, що входить до комплекту постачання.
SmartLogger має шість портів зв’язку з інтерфейсом RS485. Порти описано у розділі 4.5.2
«Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
На рисунку 4-20 показано, як під’єднати SmartLogger до лічильника електроенергії.
Рисунок 4-20. Під’єднання SmartLogger до лічильника електроенергії

IL02I40004

Процедура
Крок 1 Під’єднайте один кінець кабелю, що постачається у комплекті з лічильником електроенергії, до
порту RS485 лічильника електроенергії.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».
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Під час під’єднання кабелів переконайтеся, що порти RS485+ та RS485- на лічильнику
електроенергії під’єднані відповідно до портів COM+ та COM- на SmartLogger.
ПРИМІТКА
•

Після під’єднання кабелів до лічильника електроенергії, що підтримує протокол Modbus RTU,
увійдіть в обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і налаштуйте параметри
лічильника Modbus Meter. Детальніше — див. розділ 7.11.2.3 «Налаштування параметрів
лічильника електроенергії».

•

Пристрої, під’єднані до одного й того самого COM-порту SmartLogger, мають підтримувати
один і той самий протокол. Після під’єднання кабелів увійдіть в обліковий запис у
вбудованому інтерфейсі WebUI і змініть протокол COM-порту. Детальніше — див. розділ
7.11.2.2 «Налаштування параметрів порту RS485».

•

Лічильник електроенергії не може бути виявлений автоматично. Цей пристрій потрібно додати
вручну. Детальніше — див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Налаштуйте Тип
пристрою як Лічильник, а Ком. протокол — як протокол, що підтримується під’єднаним
лічильником електроенергії.

•

Після того, як ви змінили протокол для лічильника електроенергії DL/T645 і додали його
вручну, увійдіть в обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і налаштуйте параметри
для лічильника DL/T645. Детальніше — див. розділ 7.9.5 «Лічильник електроенергії»
- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.8 Під’єднання коробчастого трансформатора
Контекст
SmartLogger можна під’єднати до коробчастого трансформатора, використовуючи режими
зв’язку через протокол RS485 та Ethernet.
ПРИМІТКА
У SmartLogger є два електричних порти Ethernet. Коробчастий трансформатор, що
підтримує зв’язок через Ethernet, можна під’єднати до SmartLogger через електричний
порт Ethernet, і далі до СКМ через інтерфейс SmartLogger, розташований з північного
боку. У цьому режимі з’єднання IP-адреси SmartLogger та коробчастого трансформатора
мають перебувати в одному й тому самому сегменті мережі.
У цьому розділі описано, як під’єднати коробчастий трансформатор, що підтримує
стандартний протокол Modbus RTU або стандартний протокол IEC103, до SmartLogger за
допомогою режиму зв’язку через протокол RS485.
Пристрої від різних виробників можуть підтримувати різні специфікації протоколу. Щоб
отримувати інформацію від під’єднаного коробчастого трансформатора, правильно
налаштуйте специфікації протоколу в інтерфейсі WebUI SmartLogger на базі специфікацій
протоколу, наданих виробником.
Як визначити кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 для коробчастого трансформатора, див. у
посібнику з експлуатації, що входить до комплекту постачання.
SmartLogger має шість портів зв’язку з інтерфейсом RS485. Порти описано у розділі 4.5.2
«Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
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На рисунку 4-21 показано, як під’єднати SmartLogger до коробчастого трансформатора через
кабель зв’язку з інтерфейсом RS485.
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Рисунок 4-21. Під’єднання SmartLogger до коробчастого трансформатора

IL02I40007

Процедура
Крок 1 Під’єднайте один кінець кабелю, що постачається у комплекті з коробчастим трансформатором,
до порту RS485 коробчастого трансформатора.
Крок 2 Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».

Під час під’єднання кабелів переконайтеся, що порти RS485+ та RS485- на коробчастому
трансформаторі під’єднані відповідно до портів COM+ та COM- на SmartLogger.

•
•

ПРИМІТКА
Пристрої, під’єднані до одного й того самого COM-порту SmartLogger, мають підтримувати один і той самий
протокол.
Після під’єднання кабелів увійдіть в обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і налаштуйте параметри для
Коробчастого трансформатора. Детальніше — див. розділ 7.9.10 «Користувацький пристрій, пристрій IEC103 або
пристрій IEC104».

- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.9 Під’єднання модуля PID
Контекст
Модуль PID використовується для запобігання пониженню вихідної потужності внаслідок
пониження характеристик під впливом від’ємної напруги (PID-ефекту) у фотоелектричній
енергосистемі.
SmartLogger може отримати доступ до модуля PID, що підтримує стандартний протокол Modbus
RTU. Якщо до SmartLogger під’єднано модуль PID моделі PID01, один SmartLogger можна
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під’єднати до одного модуля PID. Якщо модель модуля PID — SmartPID2000, один SmartLogger
можна під’єднати до двох модулів PID.
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Як визначити кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 для модуля PID, див. у посібнику з
експлуатації, що входить до комплекту постачання.
SmartLogger має шість портів зв’язку з інтерфейсом RS485. Порти описано у розділі 4.5.2
«Під’єднання інвертора SUN2000 через інтерфейс RS485».
На рисунку 4-22 показано, як під’єднати SmartLogger до модуля PID.
ПРИМІТКА
У цьому розділі описано, як під’єднати SmartLogger до модуля PID01.
Рисунок 4-22. Під’єднання SmartLogger до модуля PID

IL02I40006

Процедура
Крок 1
Під’єднайте один кінець кабелю, що постачається у комплекті з модулем PID, до порту
RS485 модуля PID.
Крок 2
Під’єднайте інший кінець кабелю до COM-порту SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.3
«Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».

Під час під’єднання кабелів переконайтеся, що коричневий кабель (RS485A) та чорний кабель
(RS485B) модуля PID під’єднані відповідно до портів COM+ та COM- на SmartLogger.
Крок 3
Налаштування швидкості передавання даних для модуля PID та SmartLogger мають бути
однаковими.

•
•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА
Модуль PID підтримує такі значення швидкості передавання даних: 4800 біт/с, 9600 біт/с,
19 200 біт/с та 115 200 біт/с.
Модуль PID підтримує автоматичне призначення адреси. Після під’єднання кабелів
увійдіть в обліковий запис у вбудованому інтерфейсі WebUI і виконайте пошук модуля
PID, натиснувши на опцію Авт. Пошук — див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв».
Детальніше про налаштування параметрів модуля PID — див. підрозділ 7.9.6.2
«Налаштування робочих параметрів» у розділі 7.9.6 «PID».
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•

Стандартна адреса зв’язку модуля PID через протокол RS485 — 1. Щоб змінити адресу
зв’язку через протокол RS485, увійдіть в обліковий запис у вбудованому інтерфейсі
WebUI і натисніть на опцію Авт. присвоєння адреси — див. розділ 7.12 «Під’єднання
пристроїв».
- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.10 Під’єднання приймача для керування
навантаженням за допомогою пульсуючих сигналів
Передумови
Підготовлені двожильні або багатожильні кабелі з площею поперечного перерізу 1,5 мм2
(рекомендований поперечний переріз).

Контекст
У Німеччині та деяких регіонах Європи приймач для керування навантаженням за
допомогою пульсуючих сигналів використовується для перетворення диспетчерського
сигналу електромережі на сигнал типу «сухий контакт». Сухий контакт потрібен для
отримання диспетчерського сигналу електромережі.
Рисунок 4-23. Порти цифрового вхідного сигналу (DI) SmartLogger

IL02WC0009

Таблиця 4-6. Опис портів DI

Порт
GND1
DI1
DI2
DI3
DI4

Випуск 05 (20.10.2018)

Функція
Спільна клема 1 вхідного сигналу типу «сухий
контакт», використовується для зниження
номінальної активної потужності на цифрових
входах DI1-DI4
Цифровий вхід DI_1
Цифровий вхід DI_2
Цифровий вхід DI_3
Цифровий вхід DI_4
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Порт

Функція

DI5
DI6
DI7
DI8

Цифровий вхід DI_5
Цифровий вхід DI_6
Цифровий вхід DI_7
Цифровий вхід DI_8
Спільна клема 2 вхідного сигналу типу «сухий
контакт», використовується для компенсації
реактивної потужності на цифрових входах DI5DI8

GND2

ПРИМІТКА
Цифрові входи DI1-DI4 використовується для зниження номінальної активної потужності, а
цифрові входи DI5-DI8 — для компенсації реактивної потужності.
На рисунку 4-24 показано, як під’єднати SmartLogger до приймача для керування
навантаженням за допомогою пульсуючих сигналів.

Рисунок 4-24. Під’єднання приймача для керування навантаженням за допомогою пульсуючих
сигналів

IL02IC0012

Процедура
Крок 1

Під’єднайте один кінець кабелю до приймача для керування навантаженням за допомогою

пульсуючих сигналів.
Крок 2

Зачистіть 8 мм шару ізоляції на іншому кінці кабелю.

Крок 3

Від’єднайте клемну колодку від порту DI.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 4-25. Зняття клемної колодки

IL02H00011

ПРИМІТКА

Щоб зняти клемну колодку, скористайтеся викруткою з плоским шліцом.

Крок 4

Під’єднайте кабелі до клемної колодки і закріпіть їх.
Рисунок 4-26. Під’єднання кабелів

IL02HC0010

Крок 5

Вставте клемну колодку у порт DI.

Щоб гарантувати нормальну роботу функції керування графіком електромережі, після
під’єднання кабелів налаштуйте відповідні параметри (Керування активною потужністю або
Керування реактивною потужністю) у вбудованому інтерфейсі WebUI. Детальніше — див. розділ
8 «Керування графіком електромережі».
- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.
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4.11 Під’єднання мережевого кабелю Ethernet
Контекст
•

SmartLogger має два електричних порти Ethernet, через які SmartLogger можна під’єднати до
пристрою від стороннього виробника.

•

SmartLogger можна під’єднати до комутатора Ethernet, маршрутизатора чи модуля живлення
через Ethernet (POE). Крім того, його можна під’єднати до електричного порту Ethernet на
ПК — безпосередньо або через концентратор. Виберіть пристрій, який потрібно під’єднати,
залежно від фактичного сценарію організації мережі. Детальніше про типові сценарії — див.
розділ 2.4 Типові сценарії організації мережі.

Процедура
Крок 1

Під’єднайте один кінець мережевого кабелю, що постачається у комплекті, до електричного

порту Ethernet на пристрої.
ПРИМІТКА
Якщо кабель з комплекту постачання надто короткий, під час підготовки кабелю зверніть
увагу на такі моменти:

Крок 2

•

Виберіть екранований мережевий кабель категорії 5E або вищої.

•

Довжина кабелю не має перевищувати 100 м.

Під’єднайте інший кінець мережевого кабелю до порту ETH1 або ETH2 SmartLogger.
Рисунок 4-27. Під’єднання мережевого кабелю Ethernet

IL02I10012

ПРИМІТКА
• Модуль живлення через Ethernet (POE) потрібно під’єднати до порту передавання даних
(DATA) SmartLogger.
• Стандартна IP-адреса SmartLogger — 192.168.0.10, стандартна маска підмережі —
255.255.255.0, а стандартний шлюз — 192.168.0.1.
• Якщо SmartLogger під’єднано до ПК безпосередньо або через концентратор, налаштуйте
IP-адреси SmartLogger та ПК в тому самому сегменті мережі. Наприклад, якщо IP-адреса
SmartLogger — 192.168.0.10, задайте IP-адресу ПК 192.168.0.11. Маска підмережі та шлюз
ПК мають бути сумісними з маскою підмережі та шлюзом SmartLogger.
• Якщо SmartLogger під’єднано до ПК через мережевий пристрій (наприклад,
маршрутизатор), налаштуйте IP-адреси SmartLogger та мережевого пристрою в тому
самому сегменті мережі. Правильно задайте шлюз SmartLogger, щоб він міг обмінюватися
даними з мережевим пристроєм.

Випуск 05 (20.10.2018)
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•

Для того, щоб SmartLogger міг обмінюватися даними з системою NetEco, правильно
налаштуйте параметри системи NetEco на SmartLogger. Детальніше — див. розділ 7.11.2.4
«Налаштування параметрів системи керування».

- - - - Кінець
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Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.

4.12 Під’єднання оптоволоконних перемичок
Контекст
SmartLogger можна під’єднати до інших пристроїв, наприклад до клемної коробки доступу, за
допомогою оптоволоконних перемичок. Пристрої, який потрібно під’єднати, можна вибрати
залежно від фактичного сценарію організації мережі. Детальніше про типові сценарії — див.
розділ 2.4 Типові сценарії організації мережі.

Процедура
Крок 1

Вставте оптичний модуль у порт SFP1 або SFP2 SmartLogger.

•

Оптичний модуль — це необов’язкове обладнання. Рекомендується використовувати
оптичний модуль на 100 Мбіт/с (eSFP, 1310 нм, одномодовий) з відстанню передавання
даних принаймні 15 км.
• Якщо ви вставляєте оптичний модуль у порт SFP1, переконайтеся, що бік модуля з ручкою
спрямований вверх. Якщо ви вставляєте оптичний модуль у порт SFP2, переконайтеся, що
бік модуля з ручкою спрямований вниз.
• Оптичний перемикач, що використовується у центральному диспетчерському пункті,
підтримує протоколи RSTP та STP. Щоб гарантувати зв’язок між оптичним перемикачем
SmartLogger, налаштований оптичний модуль має забезпечувати швидкість передавання
даних 100 Мбіт/с.
Крок 2
Під’єднайте дві оптоволоконні перемички, що постачаються в комплекті з оптичним
модулем, до портів на оптичному модулі.
Крок 3

Під’єднайте інший кінець оптоволоконної перемички до порту на клемній колодці доступу.
Рисунок 4-28. Під’єднання клемної коробки доступу

IL02I10011
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Крок 4

Визначте робочий стан за індикаторами оптичних портів Ethernet.

Рисунок 4-29. Індикатори оптичних портів Ethernet

IL02WC0017

Таблиця 4-7. Опис індикаторів оптичних портів Ethernet
Індикатор
(1) Верхній порт

Стан
Зелений і жовтий, не горить

Значення
У оптичний порт Ethernet не
вставлено оптичний модуль.

Постійно горить зеленим
кольором і блимає жовтим
кольором з короткими
інтервалами (загоряється на
0,1 с і гасне на 0,1 с)
Постійно горить зеленим
кольором і періодично блимає
жовтим кольором
Постійно горить зеленим
кольором і блимає жовтим
кольором з довгими
інтервалами (загоряється на
0,1 с і гасне на 1,9 с)

Встановлено оптоволоконну
лінію зв’язку.

(2) Нижній порт

Дані передаються.
Оптоволоконна лінія зв’язку у
нормальному стані.

- - - - Кінець

Подальші дії
Від’єднання можна виконати у зворотному порядку.
ПРИМІТКА
1. Коли від’єднуєте оптоволоконну перемичку, спочатку притисніть униз затискач.
2. Коли від’єднуєте оптичний модуль, притисніть униз ручку і витягніть модуль назовні.

Випуск 05 (20.10.2018)
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5.1 Перевірка перед увімкненням живлення

Що переконатися, що SmartLogger зможе належним чином працювати після увімкнення
живлення, перед увімкненням живлення SmartLogger перевірте пункти, перелічені у таблиці 5-1.
Таблиця 5-1. Пункти, які потрібно перевірити перед увімкненням живлення SmartLogger
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Випуск 05 (20.10.2018)

Переконатися, що

Результат перевірки
□ Пройдено □ Не
SmartLogger правильно і надійно встановлений.
пройдено
Заземлювальні кабелі SmartLogger щільно і надійно під’єднані □ Пройдено □ Не
до точок заземлення.
пройдено
Кабелі, що з’єднують SmartLogger з іншими пристроями,
□ Пройдено □ Не
під’єднані щільно і надійно.
пройдено
Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 під’єднаний щільно і
□ Пройдено □ Не
надійно.
пройдено
Якщо для зв’язку використовується кабель живлення змінного □ Пройдено □ Не
струму, він щільно і надійно під’єднаний до SmartLogger.
пройдено
Порти, що не використовуються (RF1, RF2, оптичний порт
□ Пройдено □ Не
Ethernet та порт Ethernet), захищені пилонепроникними
пройдено
заглушками.
Кабель живлення та сигнальний кабель прокладені згідно з
□ Пройдено □ Не
вимогами до прокладання кабелів сильного і слабкого струму
пройдено
та згідно з планом прокладання кабелів.
Кабелі охайно зв’язані, а кабельні стягачі рівномірно і
□ Пройдено □ Не
правильно закріплені в одному напрямку.
пройдено
На кабелях немає зайвої клейкої стрічки або кабельних
□ Пройдено □ Не
стягачів.
пройдено
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5.2 Увімкнення живлення системи
Передумови
Ви виконали операції, описані в розділі 5.1 «Перевірка перед увімкненням живлення».

•

Для подання живлення в систему використовуйте адаптер живлення з комплекту постачання.
Моделі адаптера живлення різняться залежно від регіону. Наприклад, у країнах-членах ЄС з
SmartLogger2000-10/10-B/11-B використовується адаптер живлення FUHUA HW-6012AC14D, а з SmartLogger2000-10-C/11-C — FUHUA HW-24-12AC14D. Номінальні вхідні
параметри адаптера живлення — 100-240 В змінного струму та 50 Гц або 60 Гц.
Використання адаптерів інших моделей може призвести до пошкодження обладнання.
Виберіть розетку змінного струму, яка підходить для адаптера живлення.

•

Контекст
У сценарії з використанням інтелектуального контролера сонячної панелі SmartLogger
постачається вже встановленим, з під’єднаним кабелем живлення.

Процедура
Крок 1

Вставте вихідну клему адаптера живлення у порт ВХІД 12 В SmartLogger.

Крок 2

Вставте кабель живлення в адаптер живлення.

Крок 3

Вставте вилку кабелю живлення в розетку змінного струму.
У сценарії без інтелектуального контролера сонячної панелі розмістіть адаптер живлення зверху
SmartLogger і закріпіть адаптер живлення кабельними стягачами.
ПРИМІТКА
У різних регіонах використовуються різні адаптери і розетки. Рисунок 5-1 наведено лише для
довідок. Фактичні об’єкти мають пріоритетне значення.

Рисунок 5-1. Під’єднання кабелю живлення у сценарії без інтелектуального контролера сонячної
панелі

IL02IC0024

Крок 4

Увімкніть автоматичний вимикач розетки змінного струму.

Крок 5
Увімкніть автоматичний вимикач кабелю живлення змінного струму, що знаходиться позаду
за лінією.
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ПРИМІТКА
Крок 5 потрібно виконувати у сценарії організації мережі зв’язку через ЛЕП.

- - - - Кінець
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Людино-машинна взаємодія

6.1 Робота з флеш-накопичувачем USB
6.1.1 Експорт даних
Контекст
Рекомендується використовувати флеш-накопичувач USB виробництва SanDisk, Netac або
Kingston, щоб гарантувати сумісність.
За допомогою експорту даних можна отримувати дані про активні аварійні сигнали, історію
аварійних сигналів, експлуатаційні дані, журнали переходу на ручне керування у разі порушень,
журнали введення в експлуатацію, робочі журнали, файли з інформацією про несправності та
радіочастотні мітки.
•
•

Дані від SmartLogger2000-10/10-B/11-B можна експортувати лише за допомогою методу 1.
Дані від SmartLogger2000-10-C/11-C можна експортувати за допомогою методу 1 або 2. На
практиці потрібно вибрати один з методів.

•

Метод 1

Процедура
a.

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині

SmartLogger.
b. Увійдіть в обліковий запис у застосунку, на сторінці головного меню виберіть опцію
Більше > Технічне обслуговування системи > Згенерувати сценарій локального тех.
обслуговування і згенеруйте файл сценарію завантаження. Детальніше — див.

Посібник користувача застосунка SUN2000.
ПРИМІТКА
Згенерований файл сценарію завантаження автоматично зберігається у кореневому каталозі флешнакопичувача USB.

c.

Вийміть флеш-накопичувач USB з порту USB в нижній частині SmartLogger і знову
вставте флеш-накопичувач USB у порт.

ПРИМІТКА
Після того, як флеш-накопичувач USB буде знову під’єднано, SmartLogger зможе автоматично
виявити файл сценарію завантаження.

d.

Випуск 05 (20.10.2018)

SmartLogger автоматично виконує всі команди, зазначені у файлі сценарію
завантаження. Спостерігайте за світлодіодним індикатором, щоб визначити робочий
стан.
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Переконайтеся, що флеш-накопичувач USB містить файл сценарію завантаження, інакше
SmartLogger не зможе виконати операції.
Якщо кілька SmartLogger мають однаковий пароль входу у застосунок, то файл сценарію
завантаження, згенерований одним SmartLogger, можна імпортувати в інші SmartLogger за
допомогою флеш-накопичувача USB.
Початковий пароль входу у застосунок для SmartLogger — 00000a. Змініть його під час
першого входу в обліковий запис.

Таблиця 6-1. Опис світлодіодних індикаторів

Індикатор (сітчастий
трафарет)

Стан

Значення

ALM

Зелений, не горить

Технічне обслуговування за
місцем не виконується.
Виконується технічне
обслуговування за місцем.

Блимає зеленим кольором з
довгими інтервалами
(загоряється на 1 с і гасне на
1 с)
Постійно горить зеленим
кольором
Блимає зеленим кольором з
короткими інтервалами
(загоряється на 0,125 с і гасне
на 0,125 с)
•

Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.
Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

Метод 2
a. Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині
SmartLogger.
b. Увійдіть в обліковий запис застосунка, у головному меню виберіть опцію Більше >
Журнали пристрою, і виберіть пристрій, з якого потрібно експортувати відповідні дані.
Детальніше — див. Посібник користувача застосунка SUN2000.
c. SmartLogger автоматично виконує команди. Стан світлодіодного індикатора відображає
обставини виконання команд. Детальніше — див. таблицю 6-1.

- - - - Кінець

6.1.2 Експорт усіх файлів
Контекст
Рекомендується використовувати флеш-накопичувач USB виробництва SanDisk, Netac або
Kingston, щоб гарантувати сумісність.
ПРИМІТКА

•
•

Якщо SmartLogger потрібно замінити, перед заміною можна експортувати з нього всі
файли, а потім імпортувати файли у новий SmartLogger, щоб гарантувати цілісність
даних.
Після експорту всіх файлів можна переглянути інформацію про SmartLogger та пристрої,
під’єднані до SmartLogger.

Процедура
Крок 1

Випуск 05 (20.10.2018)

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині SmartLogger.
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Крок 2
Увійдіть в обліковий запис у застосунку, на сторінці головного меню виберіть опцію Більше
> Технічне обслуговування системи > Згенерувати сценарій локального тех. обслуговування і
згенеруйте файл сценарію завантаження. Детальніше — див. Посібник користувача застосунка

SUN2000.
ПРИМІТКА
Згенерований файл сценарію завантаження автоматично зберігається у кореневому каталозі флеш-накопичувача
USB.

Крок 3
Вийміть флеш-накопичувач USB з порту USB в нижній частині SmartLogger і знову вставте
флеш-накопичувач USB у порт.
ПРИМІТКА
Після того, як флеш-накопичувач USB буде знову під’єднано, SmartLogger зможе автоматично виявити файл
сценарію завантаження.

Крок 4
SmartLogger автоматично виконує всі команди, зазначені у файлі сценарію завантаження.
Спостерігайте за світлодіодним індикатором, щоб визначити робочий стан.

•
•
•

Переконайтеся, що флеш-накопичувач USB містить файл сценарію завантаження, інакше
SmartLogger не зможе виконати операції.
Якщо кілька SmartLogger мають однаковий пароль входу у застосунок, то файл сценарію
завантаження, згенерований одним SmartLogger, можна імпортувати в інші SmartLogger за
допомогою флеш-накопичувача USB.
Початковий пароль входу у застосунок для SmartLogger — 00000a. Змініть його під час
першого входу в обліковий запис.

Таблиця 6-2. Опис світлодіодних індикаторів

Індикатор (сітчастий
трафарет)

Стан

Значення

ALM

Зелений, не горить

Технічне обслуговування за
місцем не виконується.
Виконується технічне
обслуговування за місцем.

Блимає зеленим кольором з
довгими інтервалами
(загоряється на 1 с і гасне на
1 с)
Постійно горить зеленим
кольором
Блимає зеленим кольором з
короткими інтервалами
(загоряється на 0,125 с і гасне
на 0,125 с)

Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.
Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

- - - - Кінець

6.1.3 Імпорт усіх файлів
Передумови
Флеш-накопичувач USB містить файл сценарію завантаження і всі експортовані файли.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Контекст
Рекомендується використовувати флеш-накопичувач USB виробництва SanDisk, Netac або
Kingston, щоб гарантувати сумісність.

Процедура
Крок 1

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині SmartLogger.

Крок 2
Увійдіть в обліковий запис у застосунку, на сторінці головного меню виберіть опцію Більше
> Технічне обслуговування системи > Згенерувати сценарій локального тех. обслуговування і
згенеруйте файл сценарію завантаження. Детальніше — див. Посібник користувача застосунка

SUN2000.
ПРИМІТКА
Згенерований файл сценарію завантаження замінить файл сценарію, згенерований під час
експорту всіх файлів у флеш-накопичувач USB.

Крок 3
SmartLogger автоматично виконує всі команди, зазначені у файлі сценарію завантаження.
Спостерігайте за світлодіодним індикатором, щоб визначити робочий стан.

•
•

•

Переконайтеся, що флеш-накопичувач USB містить файл сценарію завантаження, інакше
SmartLogger не зможе виконати операції.
Файл сценарію завантаження, згенерований у SmartLogger, можна імпортувати в інші
SmartLogger. Переконайтеся, що пароль входу в застосунок для SmartLogger, у який
імпортуються файли, сумісний з відповідним паролем SmartLogger, який генерує файл
сценарію завантаження. Якщо паролі входу в застосунок несумісні, потрібно згенерувати
новий файл сценарію завантаження у SmartLogger, в який імпортуються файли.
Початковий пароль входу у застосунок для SmartLogger — 00000a. Змініть його під час
першого входу в обліковий запис.

Таблиця 6-3. Опис світлодіодних індикаторів

Індикатор (сітчастий
трафарет)

Стан

Значення

ALM

Зелений, не горить

Технічне обслуговування за
місцем не виконується.
Виконується технічне
обслуговування за місцем.

Блимає зеленим кольором з
довгими інтервалами
(загоряється на 1 с і гасне на
1 с)
Постійно горить зеленим
кольором
Блимає зеленим кольором з
короткими інтервалами
(загоряється на 0,125 с і гасне
на 0,125 с)

Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.
Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

- - - - Кінець
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6.1.4 Оновлення застосунка
Контекст
Рекомендується використовувати флеш-накопичувач USB виробництва SanDisk, Netac або
Kingston, щоб гарантувати сумісність.

Процедура

•
•

SmartLogger2000-10/10-B/11-B можна оновити лише за допомогою методу 1.
SmartLogger2000-10-C/11-C можна оновити лише за допомогою методу 1 або 2. На практиці
потрібно вибрати один з методів.

•

Метод 1
a. Увійдіть в обліковий запис на сайті http://support.huawei.com/carrier/, знайдіть
SmartLogger шляхом навігації або пошуку у вкладці Підтримка виробу, і завантажте
пакет оновлення у вкладці Програмне забезпечення.
ПРИМІТКА
Пакет оновлення називається smartlogger2000.zip. Збережіть пакет оновлення у кореневому
каталозі флеш-накопичувача USB, не розпаковуючи його.

b. Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині
SmartLogger.
c. Увійдіть в обліковий запис у застосунку, на сторінці головного меню виберіть опцію
Більше > Технічне обслуговування системи > Згенерувати сценарій локального тех.
обслуговування і згенеруйте файл сценарію завантаження. Детальніше — див.

Посібник користувача застосунка SUN2000.
d.

Замініть файл сценарію завантаження в пакеті оновлення на файл сценарію
завантаження на флеш-накопичувачі USB.

ПРИМІТКА
Файл сценарію завантаження в пакеті оновлення називається logger_lmt_mgr_cmd.emap.

e.

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині
SmartLogger. SmartLogger автоматично виконує всі команди, зазначені у файлі
сценарію завантаження. Спостерігайте за світлодіодним індикатором, щоб визначити
робочий стан.

Таблиця 6-4. Опис світлодіодних індикаторів

Індикатор (сітчастий
трафарет)
ALM

f.
•

Випуск 05 (20.10.2018)

Стан

Значення

Зелений, не горить

Технічне обслуговування за
місцем не виконується.

Блимає зеленим кольором з
довгими інтервалами
(загоряється на 1 с і гасне на
Постійно горить зеленим
кольором

Виконується технічне
обслуговування за місцем.

Блимає зеленим кольором з
короткими інтервалами
(загоряється на 0,125 с і гасне
на 0,125 с)

Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.

Після завершення оновлення SmartLogger автоматично перезапускається.

Метод 2
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a.

Увійдіть в обліковий запис на сайті http://support.huawei.com/carrier/, знайдіть
SmartLogger шляхом навігації або пошуку у вкладці Підтримка виробу, і завантажте
пакет оновлення у вкладці Програмне забезпечення.

ПРИМІТКА
Пакет оновлення називається smartlogger2000.zip. Збережіть пакет оновлення у кореневому
каталозі флеш-накопичувача USB, не розпаковуючи його.

b. Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині
SmartLogger.
c.
Увійдіть в обліковий запис у застосунку, у головному меню виберіть опцію Більше >
Оновлення пристрою, і оновіть пристрій. Детальніше — див. Посібник користувача
d.

застосунка SUN2000.
SmartLogger автоматично виконує команди. Стан світлодіодного індикатора відображає
обставини виконання команд. Детальніше — див. таблицю 6-1.

e.

Після завершення оновлення SmartLogger автоматично перезапускається.

- - - - Кінець

6.1.5 Оновлення інструментальних засобів для розробки
вбудованого ПЗ
Контекст
Рекомендується використовувати флеш-накопичувач USB виробництва SanDisk, Netac або Kingston, щоб гарантувати
сумісність.

Щоб отримати детальну інформацію про те, як оновити інструментальні засоби для розробки
вбудованого ПЗ (BSP), див. Посібник з оновлення SmartLogger або зверніться до служби
технічної підтримки компанії Huawei.

Процедура
Крок 1
Увійдіть в обліковий запис на сайті http://support.huawei.com/carrier/, знайдіть SmartLogger
шляхом навігації або пошуку у вкладці Підтримка виробу, і завантажте пакет оновлення у вкладці
Програмне забезпечення.
ПРИМІТКА
Пакет оновлення називається smartlogger2000_bsp.zip. Збережіть пакет оновлення у кореневому
каталозі флеш-накопичувача USB, не розпаковуючи його.

Крок 2

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині SmartLogger.

Крок 3
Увійдіть в обліковий запис у застосунку, на сторінці головного меню виберіть опцію
Більше > Технічне обслуговування системи > Згенерувати сценарій локального тех.
обслуговування і згенеруйте файл сценарію завантаження. Детальніше — див. Посібник
користувача застосунка SUN2000.
Крок 4
Замініть файл сценарію завантаження в пакеті оновлення на файл сценарію завантаження на
флеш-накопичувачі USB.

ПРИМІТКА
Файл сценарію завантаження в пакеті оновлення називається logger_lmt_mgr_cmd.emap.

Крок 5

Випуск 05 (20.10.2018)

Вставте флеш-накопичувач USB у порт USB, що знаходиться в нижній частині SmartLogger.
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SmartLogger автоматично виконує всі команди, зазначені у файлі сценарію завантаження.
Спостерігайте за світлодіодним індикатором, щоб визначити робочий стан.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Таблиця 6-5. Опис світлодіодних індикаторів
Індикатор (сітчастий трафарет) Стан
ALM
Зелений, не горить
Блимає зеленим кольором з
довгими інтервалами
(загоряється на 1 с і гасне на 1
с)
Постійно горить зеленим
кольором
Блимає зеленим кольором з
короткими інтервалами
(загоряється на 0,125 с і гасне
на 0,125 с)

Крок 6

Значення
Технічне обслуговування за
місцем не виконується.
Виконується технічне
обслуговування за місцем.
Технічне обслуговування за
місцем успішно виконано.
Технічне обслуговування за
місцем неуспішне.

Після завершення оновлення SmartLogger автоматично перезапускається.
- - - - Кінець

6.2 Робота з системою керування мережею
За допомогою системи керування мережею (СКМ) можна оновити вбудоване програмне
забезпечення та експортувати журнали SmartLogger. Детальніше — див. Посібник

користувача платформи керування iManager NetEco 1000S.

6.3 Робота з застосунком
За допомогою застосунка можна здійснювати моніторинг у реальному часі, запитувати аварійні
команди і керувати SmartLogger та пристроями, розташованими з південного боку, що
під’єднуються до SmartLogger. Детальніше — див.

Посібник користувача застосунка SUN2000.
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Веб-інтерфейс користувача WebUI
7.1 Примітка

•

Знімки екрана інтерфейсу WebUI, наведені в цьому документі, відповідають версії вебпрограми SmartLogger V200R002C20SPC116. Дані на знімках екрана інтерфейсу WebUI
наведено лише для довідок.
• Параметри, що відображаються в інтерфейсі WebUI, різняться залежно від моделі
SmartLogger. У цьому документі описано операції, які потрібно виконати в інтерфейсі WebUI
для SmartLogger2000-10-C.
• Під час входу в обліковий запис інтерфейсу WebUI з різними ідентифікаційними даними
параметри, що відображаються на робочих сторінках, будуть різнитися. У цьому документі
описано робочі сторінки, які відображаються, коли ви входите в обліковий запис як
Користувач з розширеними правами.
• Назви параметрів, діапазони значень та стандартні значення можуть змінюватися.
Пріоритетне значення мають дані, які фактично відображаються.
Максимальна вхідна напруга інверторів на 1000 В та 1500 В становить відповідно 1000 В та
1500 В. Інвертор на 1100 В означає модель з максимальною вхідною напругою 1100 В, або
SUN2000-33KTL-US/36KTL-US/40KTL-US. Максимальну вхідну напругу можна знайти на
заводській табличці виробу або у посібнику користувача.

7.2 Підготовка до входу в систему
Операційне середовище
Операційне середовище інтерфейсу WebUI має відповідати таким вимогам:
•
•

Операційна система: Windows
Internet Explorer 8 — Internet Explorer 11, Firefox17 — Firefox39 або CHROME41 —
CHROME45 (Windows 7)

•

Мінімальна роздільна здатність:
1024x768
ПРИМІТКА

•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

Рекомендована версія браузера Internet Explorer 8 — 8.0.7601.17514 або пізніша.
Для браузера Internet Explorer 10 рекомендується використовувати режим сумісності.
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Налаштування IP-адреси
Правильно налаштуйте IP-адресу, маску підмережі та шлюз для SmartLogger, ПК та мережевих
пристроїв (якщо їх під’єднано).

Налаштування LAN

•
•

Якщо SmartLogger під’єднано до локальної мережі (LAN), і водночас налаштовано проксісервер, потрібно скасувати налаштування проксі-сервера.
Якщо SmartLogger під’єднано до мережі Інтернет, а ПК — до мережі LAN, не скасовуйте
налаштування проксі-сервера.

Крок 1

Відкрийте Internet Explorer.

Крок 2

Виберіть меню Сервіс > Властивості браузера.

Крок 3

Натисніть на вкладку Підключення, а тоді на опцію Налаштування LAN.
Рисунок 7-1. Налаштування LAN (1)

Крок 4

Випуск 05 (20.10.2018)

Скасуйте вибір опції Використовувати проксі-сервер для цієї LAN.
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Рисунок 7-2. Налаштування LAN (2)

Крок 5

Натисніть OK.
- - - - Кінець

Налаштування безпеки браузера Internet Explorer

Щоб експортувати інформацію про несправності та робочі журнали, потрібно налаштувати
безпеку браузера Internet Explorer.
Крок 1

Відкрийте Internet Explorer.

Крок 2

Виберіть меню Сервіс > Властивості браузера.

Крок 3

Натисніть на вкладку Безпека, а тоді на опцію Сайти у розділі Надійні сайти.
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Рисунок 7-3. Налаштування безпеки браузера Internet Explorer (1)

Крок 4
Введіть адресу сайту для інтерфейсу WebUI (для першого входу в обліковий запис введіть
стандартну IP-адресу SmartLogger — 192.168.0.10), натисніть на кнопку Додати, а тоді на кнопку
Закрити.
Рисунок 7-4. Налаштування безпеки браузера Internet Explorer (2)

Випуск 05 (20.10.2018)
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Крок 5

Налаштуйте Рівень безпеки для цієї зони — Середній або Низький.
- - - - Кінець

7.3 Вхід в інтерфейс WebUI
Контекст
SmartLogger під’єднано до ПК безпосередньо або через мережу Ethernet. Детальніше — див.
розділ
4.11 «Під’єднання мережевого кабелю Ethernet».
ПРИМІТКА

Отримання IP-адреси SmartLogger:
• Якщо ви вперше входите в застосунок, знайдіть інформацію, включно з IP-адресою, в
розділі Ethernet у пункті меню Швидкі налаштування.
• Під час подальших входів у застосунок виберіть пункт меню Налаштування > Парам.
зв’язку > Ethernet, щоб переглянути цю інформацію.
• Щоб відновити стандартну IP-адресу, натисніть і утримуйте клавішу «Стандартна»
протягом більш ніж 10 с, доки індикатор RUN (РОБОТА) не почне блимати з
короткими інтервалами (загорятися на 0,125 с і гаснути на 0,125 с), а решта
індикаторів будуть вимкнені. Після цього відпустіть клавішу «Стандартна». Операція
буде дійсною протягом 5 хвилин.
Якщо ви вперше входите в інтерфейс WebUI, на дисплеї з’явиться попередження про загрозу
безпеці, показане на рисунку 7-5. Натисніть на опцію Все рівно перейти на цей сайт, щоб
продовжити вхід в інтерфейс WebUI.
ПРИМІТКА

•

•
•

Бажано, щоб користувачі використовували власні сертифікати. Якщо сертифікат не
замінено, попередження про загрозу безпеці буде відображатися під час кожного входу в
обліковий запис.
Після входу в інтерфейс WebUI сертифікат можна імпортувати у пункті меню
Сертифікація безпеки мережі на сторінці, показаній у розділі 7.12.3 «Налаштування
параметрів безпеки».
Імпортований сертифікат безпеки потрібно прив’язати до IP-адреси SmartLogger, інакше
попередження про загрозу безпеці буде й далі відображатися під час входу в обліковий
запис.

Рисунок 7-5. Попередження про загрозу безпеці

Процедура
Крок 1
Введіть адресу https://XX.XX.XX.XX в адресному рядку веб-переглядача і натисніть Enter.
Відкриється сторінка входу в обліковий запис.
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Рисунок 7-6. Сторінка входу в обліковий запис

ПРИМІТКА

XX.XX.XX.XX — це IP-адреса SmartLogger. Наприклад, стандартна IP-адреса SmartLogger —
https://192.168.0.10.
Крок 2

Вкажіть параметри Мова, Ім’я користувача та Пароль, а тоді натисніть на кнопку Увійти.
ПРИМІТКА

•

Для користувачів системи Звичайний користувач, Користувач з розширеними
правами та Спеціальний користувач початковий пароль — Changeme.
• Після першого входу в обліковий запис негайно змініть початковий пароль, щоб
гарантувати безпеку облікового запису.
• Якщо ви ввели неправильний пароль п’ять разів поспіль протягом 5 хвилин, ваш
обліковий запис буде заблоковано. Спробуйте ще раз увійти в обліковий запис через
10 хвилин.

Якщо після входу в інтерфейс WebUI виявляється, що якась із сторінок порожня, або немає
доступу до меню, очистіть кеш, оновіть сторінку або повторно увійдіть в обліковий запис.
- - - - Кінець

7.4 Меню інтерфейсу WebUI
Інтерфейс WebUI різниться залежно від ролі, в якій ви входите в обліковий запис.
ПРИМІТКА

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Символ • вказує, що користувач має дозвіл на роботу з меню; символ o вказує, що
користувач не має дозволу на роботу з меню.
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Таблиця 7-1. Користувачі та дозволи в інтерфейсі WebUI

Меню

Звичайний
користувач

Користувач з Спеціальний
розширеними користувач
правами

Головне меню Меню
Меню
другого рівня третього
рівня

Меню
четвертог
о рівня

Майстер
розгортання

Н/Д

Н/Д

Н/Д

o

•

•

Огляд

Інформація про
роботу
електростанції
Активний
аварійний
сигнал
Виробництво
енергії
електростанціє
ю
Експлуатаційні
дані

Н/Д

Н/Д

•

•

•

Н/Д

Н/Д

•

•

•

Н/Д

Н/Д

•

•

•

Н/Д

Н/Д

•

•

•

Інформація про Н/Д
Н/Д
роботу
пристрою
SmartLogger200 Інформація про Н/Д
0
роботу

•

•

•

•

•

•

Н/Д

•

•

•

Про систему Н/Д
Інформація про Н/Д
роботу

•
•

•
•

•
•

Активний
аварійний
сигнал

Н/Д

•

•

•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Виробництво
енергії
Робочі
параметри

•

•

•

Параметри o
мережі

•

•

Параметри o
захисту
Параметри o
функцій
Регулюванн o
я
потужності

•

•

•

•

o

•

Моніторинг

Активний
аварійний
сигнал
SUN2000a

Випуск 05 (20.10.2018)

Н/Д

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

97

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Меню
Звичайний
користувач
Головне меню Меню другого Меню
Меню
рівня
третього рівня четвертого
рівня
Система
Н/Д
o
стеження

Користувач з
розширеними
правами

Спеціальний
користувач

•

o

Характеристич Н/Д
на крива
підтримання
генераторного
режиму у разі
провалу
напруги мережі
(ПГРПНМ)
Про систему Н/Д
Інформація про Н/Д
роботу

o

o

•

•
•

•
•

•
•

Перелік
Н/Д
станцій
Налаштування Н/Д
організації
мережі

o

•

o

o

•

o

Про систему Н/Д
Інформація про Н/Д
роботу

•
•

•
•

•
•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Робочі
параметри

Н/Д

o

•

o

Про систему Н/Д
Лічильник
Інформація про Н/Д
електроенергіїb роботу

•
•

•
•

•
•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Робочі
параметри

Н/Д

o

•

o

Про систему Н/Д
Інформація про Н/Д
роботу

•
•

•
•

•
•

Активний
аварійний
сигнал

Н/Д

•

•

•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Робочі
параметри

Н/Д

o

•

o

Про систему

Н/Д

•

•

•

Зв’язок через
ЛЕП

ПКД

PID
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Меню
Головне меню

Меню другого
рівня
PID-PVBOX

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
Звичайний
користувач
Меню третього Меню
рівня
четвертого
рівня
Інформація про Н/Д
•
роботу

Користувач з
розширеними
правами

Спеціальний
користувач

•

•

Активний
аварійний
сигнал

Н/Д

•

•

•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Робочі
параметри

Н/Д

o

•

o

Про систему Н/Д
Інформація про Н/Д
роботу

•
•

•
•

•
•

Активний
аварійний
сигнал

Н/Д

•

•

•

Експлуатаційні Н/Д
дані

•

•

•

Робочі
параметри

Н/Д

o

•

o

Н/Д
Н/Д

•
•

•
•

•
•

Н/Д

•

•

•

Дистанційне Н/Д
керування
Експлуатаційні Н/Д
дані

o

•

o

•

•

•

Про систему Н/Д
Користувацький Інформація про Н/Д
пристрій,
роботу
пристрій
Дистанційна Н/Д
IEC103 або
індикація
пристрій
Дистанційне Н/Д
IEC104
вимірювання

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Н/Д

•

•

•

Н/Д

•

•

•

PID-SSC

Про систему
Інтелектуальна Дистанційна
трансформаторн індикація
а підстанція
Дистанційне
вимірювання

Дистанційне
керування
Дистанційне
регулювання
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Головне меню

Запит

Налаштування

Меню другого
рівня

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
Звичайний
користувач
Меню третього Меню
четвертого
рівня
рівня
Н/Д
Н/Д
•

Історія
аварійних
сигналів
Робочий журнал Н/Д
Н/Д
Експорт даних Н/Д
Н/Д
Параметри
Дата та час
Н/Д
користувача
Електростанція Н/Д
Дохід
Н/Д
Період
Н/Д
зберігання
даних
Bluetooth
Н/Д
Парам. зв’язку Ethernet
Н/Д
RS485
Н/Д
Лічильник
Н/Д
електроенергії
Н/Д
Система
керування
Modbus TCP
Н/Д
IEC103
Н/Д
IEC104
Н/Д
Розширені
FTP
Н/Д
параметри
Електронна
Н/Д
пошта
Налаштування DO (цифровий Н/Д
порту
вихід)
USB
Н/Д
Виведення
Н/Д
Н/Д
аварійного
сигналу
Н/Д
Н/Д
Керування
активною
потужністю
Н/Д
Н/Д
Керування
реактивною
потужністю
Дистанційне
Н/Д
Н/Д
вимкнення

Випуск 05 (20.10.2018)

Користувач з
розширеними
правами

Спеціальний
користувач

•

•

o
o
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
o
o
o
o

o
o
o
o

•
•
•
•

o
o
•
•

o

•

o

o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

•
o
o
o
o

o

•

o

o
o

•
•

o
o

o

o

•

o

o

•

o

o

•
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Меню
Головне меню Меню
Меню
другого рівня третього
рівня
DI (цифровий
вхід)
Обмеження
експорту

Звичайний
користувач

Користувач з Спеціальний
розширеними користувач
правами

Меню
четвертог
о рівня

Н/Д

Н/Д

o

o

•

Н/Д

Н/Д

o

o

•

Технічне
Оновлення
Н/Д
обслуговування вбудованого ПЗ

Н/Д

o

•

•

Інформація про Н/Д
виріб

Н/Д

•

•

•

Налаштування Н/Д
безпеки

Н/Д

•

•

•

Тех.
Н/Д
обслуговування
системи

Н/Д

o

•

•

Журнал
пристрою
Випробування
на місці

Н/Д

Н/Д

o

•

•

Огляд

Н/Д

o

•

•

Вибіркова
перевіркаc
Н/Д

Н/Д

o

•

•

Н/Д

o

•

•

Під’єднати
пристрій

Н/Д

o

•

•

Перелік
Н/Д
пристроїв
Експортувати Н/Д
параметри

o

•

•

o

•

•

Скинути
Н/Д
аварійний
сигнал
Зібрати експл. Н/Д
дані
Відрегулювати Н/Д
сумарне
виробництво
електроенергії

o

•

•

o

•

•

o

•

•

Керування
ліцензією
Керув.
пристроєм

ПРИМІТКА

•
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

a: У системі SUN2000 розділи меню Система стеження та Характеристична крива
ПГРПНМ доступні лише для інверторів на 1100 В та 1500 В.
b: Лічильник електроенергії може підтримувати стандартний протокол RTU або DL/T645.
Розділ Робочі параметри доступний лише для лічильника електроенергії, що підтримує
стандарт DL/T645.
c: Функція вибіркового контролю доступна лише для інвертора, для якого Мережевий
кодекс налаштовано на Японський стандарт.
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7.5 Опис піктограм
Піктограма

Опис
Натисніть на піктограму
«Про систему», щоб
запитати інформацію про
версію інтерфейсу WebUI.

Піктограма

Натисніть на піктограму
«Вихід», щоб вийти з
облікового запису.

Натисніть на піктограму
«Збільшити/Зменшити»,
щоб відрегулювати час.

Аварійні сигнали
поділяються на серйозні,
незначні та
попереджувальні. Натисніть
на піктограму «Аварійний
сигнал», щоб запитати
інформацію про аварійний
сигнал.
Натисніть на піктограму
«Пуск», щоб запустити
пристрій.

Піктограма «Вибір» вказує,
що параметр вибрано.

Натисніть на піктограму
«Зупинка», щоб вимкнути
пристрій.

Піктограма «Вибір» вказує,
що параметр не вибрано.
Натисніть на піктограму,
щоб вибрати параметр.

Натисніть на піктограму
«Перезапуск», щоб
перезапустити пристрій.

Піктограма «Приховати» та
піктограма «Відобразити».
Натискайте на них, щоб
приховати або розгорнути
параметри.

• Інвертор перебуває у
стані Під’єднаний до
мережі.
• ПКД, лічильник
електроенергії, ведений
SmartLogger або модуль
зв’язку через ЛЕП (PLC)
перебуває у стані
Онлайн.
• Модуль PID перебуває у
стані Працює.
Інвертор перебуває у стані
Завантаження.

Пристрій перебуває у стані
Від’єднання.
Якщо пристрій перебуває у
стані Від’єднання, його
параметри неможливо
налаштувати.
• Інвертор перебуває у
стані Ініціалізація,
Живлення вимкнене,
Очікування або в
іншому стані, у якому він
не подає електроенергію
в мережу.
• Пристрій PID перебуває у
стані Живлення
вимкнене, Очікування
або в іншому стані, у
якому він не працює
належним чином.

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис
Натисніть на піктограму
«Випадний список», щоб
вибрати параметр або час.
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7.6 Структура інтерфейсу WebUI
Рисунок 7-7. Структура інтерфейсу WebUI

Таблиця 7-2. Опис структури інтерфейсу WebUI

№

Функція

Опис

1

Вторинне меню
навігації

2

Третинне меню
навігації
Первинне меню
навігації

У первинному меню навігації виберіть пристрій, який потрібно
запитати, або параметр, який потрібно налаштувати у
вторинному меню навігації.
Після вибору вторинного меню виберіть третинне меню, щоб
отримати доступ до екрана запиту чи налаштування.
Перш ніж виконувати операції за допомогою інтерфейсу
WebUI, натисніть на відповідне первинне меню навігації.

3
4

Мова відображення Виберіть мову відображення або вийдіть з облікового запису.

5

Піктограма
Відображає ступені серйозності та кількість аварійних сигналів
аварійного сигналу у системі. На сторінку аварійного сигналу можна перейти,
натиснувши на номер.
Сторінка
Тут відображаються подробиці запитаної інформації або
подробиць
налаштувань параметрів.

6

Випуск 05 (20.10.2018)
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№

Функція

Опис

7

Стан керування
Відображає поточний режим керування графіком
графіком
електромережі у системі.
електромережі
8
Час системи
Відображає поточний час системи.
a: У деяких вторинних меню навігації немає третинних меню навігації.

7.7 Робота з майстром розгортання
Контекст
У Майстрі розгортання можна налаштовувати базові параметри SmartLogger, під’єднувати
пристрої Huawei, лічильники електроенергії та ПКД, налаштовувати СКМ виробництва Huawei та
реалізовувати взаємодію з пристроями сторонніх виробників.

Процедура
Крок 1
Увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або Спеціальний користувач,
щоб отримати доступ до сторінки майстра розгортання.
Крок 2
Налаштуйте параметри за підказками майстра розгортання. Щоб отримати детальнішу
інформацію, натисніть на піктограму Допомога на сторінці.
ПРИМІТКА
Під час налаштування параметрів за потреби натискайте на кнопки Назад, Далі та Пропустити.

Рисунок 7-8. Майстер розгортання

IL03J00003

Крок 3

Після налаштування параметрів натисніть на кнопку Завершити.
- - - - Кінець

Випуск 05 (20.10.2018)
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7.8 Огляд
7.8.1 Інформація про роботу електростанції
Виберіть пункт меню Огляд > Інформація про роботу електростанції і запитайте інформацію
на сторінці, яка відкрилася.
Рисунок 7-9. Інформація про роботу електростанції

ПРИМІТКА
Інформація про роботу сонячної електростанції містить лише інформацію про всі інвертори
Huawei SUN2000 , під’єднані до SmartLogger.

7.8.2 Активний аварійний сигнал
Виберіть пункт меню Огляд > Активний аварійний сигнал і запитайте інформацію про аварійні
сигнали на сторінці, яка відкрилася.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-10. Активний аварійний сигнал

7.8.3 Виробництво енергії електростанцією
Виберіть пункт меню Огляд > Виробництво енергії електростанцією і запитайте дані
про виробництво енергії на сторінці, яка відкрилася.
Рисунок 7-11. Виробництво енергії електростанцією

ПРИМІТКА
Натисніть на вкладку у третинному меню навігації, щоб запитати дані про виробництво
енергії за вказаний період.

Випуск 05 (20.10.2018)
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• Щоденне виробництво енергії електростанцією визначається погодинно і зберігається
протягом 30 днів.
• Щомісячне виробництво енергії електростанцією визначається поденно і зберігається протягом
1 року.
• Щорічне виробництво енергії електростанцією визначається помісячно і зберігається протягом
10 років.
• Історія виробництва енергії електростанцією розраховується за річними даними і зберігається
протягом 25 років.

7.8.4 Експлуатаційні дані
Виберіть пункт меню Огляд > Експлуатаційні дані і запитайте відповідні дані на сторінці,
яка відкрилася.
Рисунок 7-12. Експлуатаційні дані

ПРИМІТКА

•
•

Можна натиснути на опцію у верхньому правому куті сторінки, щоб відобразити дані у
вказаному форматі або експортувати дані.
Коли перейменовуєте експортований файл після експорту даних, збережіть розширення
.tar.gz, інакше файл стане непридатним для використання.

7.8.5 Інформація про роботу пристрою
Виберіть пункт меню Огляд > Інформація про роботу пристрою, щоб перейти на сторінку. Тут
можна перевірити або імпортувати інформацію про роботу пристрою.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-13. Інформація про роботу пристрою

7.9 Моніторинг
7.9.1 SmartLogger
7.9.1.1 Запит інформації, пов’язаної з ведучим SmartLogger
Виберіть пункт меню Моніторинг > Реєстратор даних (локальний) і запитайте інформацію,
пов’язану з ведучим реєстратором SmartLogger, на сторінці, що відкрилася.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-14. Запит інформації, пов’язаної з ведучим SmartLogger

ПРИМІТКА
Ви можете натиснути на вкладку у третинному меню навігації, щоб запитати інформацію,
пов’язану з ведучим SmartLogger.

7.9.1.2 Запит інформації, пов’язаної з веденим SmartLogger
Виберіть ведений SmartLogger у вкладці Моніторинг, щоб запитати інформацію про нього.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-15. Запит інформації, пов’язаної з веденим SmartLogger

7.9.2 SUN2000
7.9.2.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть пункт меню Моніторинг > SUN2000 і запитайте пов’язану інформацію на сторінці, що
відкрилася.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-16. Запит інформації, пов’язаної з інвертором SUN2000

ПРИМІТКА

•

Натисніть на вкладку

,

,

,

•

або
у третинному меню навігації, щоб запитати інформацію,
пов’язану з інвертором SUN2000.
Натисніть на піктограму «Пуск», «Зупинка» або «Перезапуск», щоб надіслати відповідну
команду інвертору SUN2000. Для надсилання команди потрібен пароль входу в обліковий
запис.

7.9.2.2 Налаштування робочих параметрів (користувач з розширеними
правами
Сторінка налаштувань
ПРИМІТКА

Перш ніж налаштовувати робочі параметри інвертора, переконайтеся, що з боку постійного
струму подається живлення.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в інтерфейс WebUI як користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Моніторинг > SUN2000 > Робочі параметри, щоб перейти на
сторінку налаштувань.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-17. Робочі параметри (користувач з розширеними правами)

ПРИМІТКА
Перелік параметрів, наведений у цьому документі, охоплює всі параметри, доступні для
налаштування. Набір параметрів, доступних для налаштування, залежить від моделі пристрою та
мережевого кодексу. Пріоритетне значення мають дані, які фактично відображаються.

Параметри мережі
Таблиця 7-3. Опис параметрів

№

Параметр

Опис

Діапазон значень

1

Мережевий кодекс

Н/Д

2

Ізоляція

Налаштуйте цей параметр залежно від
чинного мережевого кодексу у країні чи
регіоні, де використовується інвертор, та
сценарію застосування інвертора.
Цей параметр визначає режим роботи
інвертора залежно від стану заземлення з
боку постійного струму та з’єднання з
електромережею.

•
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)
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Параметри захисту
Таблиця 7-4. Опис параметрів
№
Параметр
1

Захист за опором
ізоляції

Опис
Коли інвертор розпочинає
самодіагностику, то визначає опір
ізоляції з вхідного боку відносно
землі, щоб гарантувати безпеку
пристрою. Якщо визначене значення
менше, ніж попередньо задане
значення, інвертор не подає
електроенергію в електромережу.

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
МОм
Діапазон значень для інвертора на
1000 В — [0,033, 1], а для
інверторів на 1100 В та 1500 В —
[0,033, 1,5].

Параметри функцій
Таблиця 7-5. Опис параметрів
№
Параметр
Опис
1

2

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Багатопікове
Увімкніть цю функцію, якщо Н/Д
• Вимкнути
сканування для інвертор використовується у
• Увімкнути
СТМП
сценаріях, коли послідовно
(стеження за
з’єднані сонячні панелі явно
точкою
затінені. У цьому разі
максимальної інвертор виконуватиме
потужності)
сканування для стеження за
точкою максимальної
потужності з регулярними
інтервалами з метою
визначення положення, у
якому досягається
максимальна потужність.
Інтервал
Задає інтервал
хв.
[5, 30]
сканування для багатопікового сканування
СТМП
для СТМП.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Цей параметр
відображається лише в тому
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Багатопікове сканування
для СТМП задано значення
Увімкнути.
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Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Покращення
У функції ВОС розглядається Н/Д
• Вимкнути
ВОС (виявлення остаточний струм від
• Увімкнути
остаточного
інвертора на землю. Функція
струму)
ВОС має відповідати
стандарту, щоб гарантувати
безпеку пристрою та
особисту безпеку. Якщо
перемикач змінного струму з
функцією виявлення
остаточного струму
встановлено ззовні інвертора,
цю функцію потрібно
ввімкнути, щоб зменшити
остаточний струм, який
генерується під час роботи
інвертора, а отже, запобігти
помилковим спрацюванням
перемикача змінного струму.
•
Виробництво
У певних сценаріях
Н/Д
Вимкнути
реактивної
застосування
•
Увімкнути
потужності
електромережева компанія
вночі
вимагає, щоб інвертор міг
виконувати компенсацію
реактивної потужності вночі.
Це потрібно, щоб коефіцієнт
потужності місцевої
електромережі гарантовано
відповідав вимогам.
•
Висока
Якщо значення потужності Н/Д
Вимкнути
адаптивність
короткого замикання в
•
Увімкнути
мережі/встановленої
потужності електростанції
менше, ніж 3, а повний опір
електромережі перевищує
верхнє порогове значення,
якість роботи електромережі
погіршиться, і інвертор може
бути нездатний працювати
належним чином. Встановіть
для параметра Висока
адаптивність значення
Увімкнути.
•
Режим
Якщо для параметра Режим Н/Д
Вимкнути
оптимізації
оптимізації якості
•
Увімкнути
якості
електроенергії задано
електроенергії значення Увімкнути,
гармонічні складові
вихідного струму інвертора
буде оптимізовано.

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис
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Зауваження
Н/Д

Це параметр доступний
лише в тому разі, якщо для
параметра Ізоляція задано
значення Вхід не
заземлений (з
трансформатором).

Н/Д

Н/Д
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№

Параметр

7

Тип
Задає тип фотоелектричних
фотоелектрично модулів.
го модуля

8

Режим
компенсації
фотоелектрично
го модуля з
кристалічного
кремнію

9

Вимкнення у
разі
переривання
зв’язку

10

Тривалість
переривання
зв’язку

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Кристалічний
кремній
• Плівка
• CPV 1
• CPV 2

Цей параметр знижує
Н/Д
напругу постійного струму
фотоелектричних модулів
відносно захисного
заземлення шляхом зниження
повного опору з вхідного
боку інвертора відносно
захисного заземлення,
послабивши PID-ефект
(зниження характеристик під
впливом від’ємної напруги)
фотоелектричних модулів.
Стандарти певних країн та Н/Д
регіонів вимагають, щоб
інвертор вимикався після
переривання зв’язку на
певний час.

•
•
•

Вихід вимкнений
Вихід типу P
Вихід типу N

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Задає тривалість для
розпізнавання переривання
зв’язку і використовується

[1, 120]

хв.

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження
•

Якщо вибраний Тип
фотоелектричного
модуля —
Кристалічний кремній
або Плівка, то у разі
затінення
фотоелектричних
модулів інвертор
працюватиме правильно
і не вимкнеться.
• Якщо вибраний Тип
фотоелектричного
модуля — CPV 1, то у
разі затінення
фотоелектричних
модулів і значного
зниження вхідної
потужності інвертор
може швидко
перезапуститися
протягом 60 хвилин.
• Якщо вибраний Тип
фотоелектричного
модуля — CPV 2, то у
разі затінення
фотоелектричних
модулів і значного
зниження вхідної
потужності інвертор
може швидко
перезапуститися
протягом 10 хвилин.
Цей параметр
відображається, якщо
вибраний Тип
фотоелектричного
модуля — Кристалічний
кремній. Налаштуйте цей
параметр як Вихід типу P
для фотоелектричних
модулів типу P та Вихід
типу N для
фотоелектричних модулів
типу N.
Якщо для параметра
Вимкнення у разі
переривання зв’язку
встановлено значення
Увімкнути, і зв’язок з
інвертором перервався на
вказаний час (задається
параметром Тривалість
переривання зв’язку), то
інвертор автоматично
вимкнеться.
Н/Д
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№

Параметр

Опис

11

Пуск після
відновлення
зв’язку

Якщо цей параметр
увімкнено, інвертор
автоматично запускається
після відновлення зв’язку.
Якщо цей параметр
вимкнено, після відновлення
зв’язку інвертор потрібно
запустити вручну.
Задає тривалість поступового с
збільшення потужності під
час запуску інвертора.

12

Час плавного
пуску

13

ВЛДКЗ
(вимикач
ланцюга
дугового
короткого
замикання)
Режим адаптації
функції
виявлення дуги
Самодіагностик
а ВЛДКЗ

14
15

16

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Вимкнути
Увімкнути

[20, 1800]

Північноамериканський
Н/Д
стандарт вимагає, щоб
інвертор виконував функцію
виявлення дуги постійного
струму.

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Слугує для регулювання
Н/Д
чутливості функції виявлення
дуги.
Слугує для надсилання
Н/Д
команди самодіагностики
ВЛДКЗ вручну.

• Висока
• Помірна
• Низька
Н/Д

Помилка струму Під час сканування кривих I- А
під час
U послідовно з’єднаних
сканування
сонячних панелей потрібно
контролювати зміни струму в
послідовно з’єднаних
сонячних панелях, які
працюють правильно, щоб
запобігти неточному
скануванню внаслідок зміни
сонячного світла. Якщо
струм перевищує задане
значення, розпізнається зміна
сонячного світла, і криві I-U
потрібно знову сканувати.

Випуск 05 (20.10.2018)

•

[0,00, 2,00]
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Зауваження
Цей параметр
відображається, якщо для
параметра Вимкнення у
разі переривання зв’язку
встановлено значення
Увімкнути.
Цей параметр типово задано
рівним 360, якщо вибрано
австралійський мережевий
кодекс AS4777, 300 — якщо
італійський мережевий
кодекс CEI0-21 або CEI0-16,
і 600 — якщо єгипетський
мережевий кодекс EGYPT.
Цей параметр
підтримується інверторами,
у назві яких є суфікс -US.

Цей параметр
підтримується інверторами,
у назві яких є суфікс -US, і
відображається, якщо для
параметра ВЛДКЗ
встановлено значення
Увімкнути.
Н/Д
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№

Параметр

17

Вимкнення за Якщо для цього параметра
сигналом РЗПЗ вибрано значення
(реле захисту від Увімкнути, інвертор
перенапруги
вимикається після отримання
відносно землі) сигналу РЗПЗ. Якщо для
цього параметра вибрано
значення Вимкнути,
інвертор не вимикається
після отримання сигналу
РЗПЗ.
Функція сухого Встановлює сигнали типу
Н/Д
контакту
«сухий контакт», що
надходять від SmartLogger.

18

19

20

21

Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Вимкнути
•

Увімкнути

•

Нормально
замкнений
•

РЗПЗ

Гібернація вночі Інвертор контролює
Н/Д
послідовно з’єднані сонячні
панелі вночі. Якщо для
параметра Гібернація вночі
задано значення Увімкнути,
функція моніторингу
інвертора вночі
переходитиме в режим
гібернації, зменшуючи
споживання електроенергії.
Зв’язок через
Якщо модель інвертора
Н/Д
ЛЕП
підтримує зв’язок через
протокол RS485 і зв’язок
через ЛЕП, і
використовується зв’язок
через протокол RS485,
рекомендується налаштувати
параметр Зв’язок через ЛЕП
як Вимкнути, щоб зменшити
споживання електроенергії.

•

Вимкнути

•

Увімкнути

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Затримка
оновлення

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Випуск 05 (20.10.2018)

Затримка оновлення
Н/Д
зазвичай використовується у
сценаріях оновлення, коли
фотоелектричне живлення
від’єднується вночі через
відсутність сонячного світла
або є нестабільним на
світанку чи заході сонця
через те, що сонячне світло
слабке.

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження
Цей параметр
відображається, якщо
вибрано японський
мережевий кодекс.

Встановіть для цього
параметра значення РЗПЗ
для сигналів РЗПЗ, або
встановіть значення
Нормально замкнений для
інших сигналів. Цей
параметр відображається,
якщо вибрано японський
мережевий кодекс.
Н/Д

•

Якщо цю модель
вибрано в
налаштуваннях
параметра Контролер
стеження, для цього
параметра неможливо
встановити значення
Вимкнути.
• Якщо інвертор
обмінюється даними з
SmartLogger через ЛЕП,
для цього параметра
неможливо встановити
значення Вимкнути в
інтерфейсі WebUI.
Якщо для параметра
Затримка оновлення
встановлене значення
Увімкнути, то після
початку оновлення
інвертора спочатку
завантажується пакет
оновлення. Після того, як
фотоелектричне живлення
відновилося і виконалися
умови активації, інвертор
автоматично активує
оновлення.
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Параметр

22

Моніторинг
послідовно
з’єднаних
панелей

23

24

25

26

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Опис

Одиниця
вимірюва Діапазон значень
ння
Н/Д
• Вимкнути

Інвертор здійснює
моніторинг послідовно
з’єднаних сонячних панелей
у реальному часі. Якщо у
будь-якій з послідовно
з’єднаних сонячних панелей
виявлено порушення
(наприклад, панель затінена,
або виробництво енергії
зменшилося), інвертор
генерує аварійний сигнал,
щоб нагадати персоналу з
обслуговування про потребу
у вчасному технічному
обслуговуванні.
Затримка
Задає затримку часу для
хв.
виявлення
генерування аварійних
низької
сигналів про порушення в
потужності у
роботі послідовно з’єднаних
послідовно
панелей, коли інвертор
з’єднаних
виявляє, що послідовно
панелях
з’єднані сонячні панелі
працюють з низькою
потужністю. Цей параметр
зазвичай використовується у
сценарії, коли послідовно
з’єднані сонячні панелі
затінені протягом тривалого
часу вранці та ввечері, і
слугує для запобігання
помилковим аварійним
сигналам.
Затримка
Задає затримку часу для
хв.
виявлення
генерування аварійних
високої
сигналів про порушення в
потужності у
роботі послідовно з’єднаних
послідовно
панелей, коли інвертор
з’єднаних
виявляє, що послідовно
панелях
з’єднані сонячні панелі
працюють з високою
потужністю.
Відсоток поділу Задає порогові значення, за %
на сегменти
якими інвертор визначає, з
потужності для високою чи низькою
визначення
потужністю працює
стану
послідовно з’єднана сонячна
послідовно
панель. Цей параметр
з’єднаних
використовується для
панелей
розпізнавання робочого
стану послідовно сонячних
з’єднаних панелей.
Опорний
Задає порогове значення для Н/Д
коефіцієнт
визначення порушень у
асиметрії для
послідовно з’єднаних
визначення
сонячних панелях. Змінюючи
стану
цей параметр, можна
послідовно
керувати помилковими
з’єднаних
аварійними сигналами,

Випуск 05 (20.10.2018)

•

Увімкнути

Зауваження
Якщо послідовно з’єднані
сонячні панелі злегка
затінені, рекомендується
встановити для параметра
Моніторинг послідовно
з’єднаних панелей
значення Вимкнути, щоб
запобігти формуванню
помилкових аварійних
сигналів.

[2, 720]

[2, 720]

[1, 100]

Цей параметр
відображається, якщо для
параметра Моніторинг
послідовно з’єднаних
панелей встановлено
значення Увімкнути.

•

SUN2000-(8KT L28KTL): [0,05, 1]
• Інші моделі: [5,
100]
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панелей
27

зумовленими фіксованим
затіненням.
Початковий
Задає порогове значення для %
відсоток
запуску виявлення порушень
потужності для у послідовно з’єднаних
визначення
сонячних панелях. Змінюючи
стану
цей параметр, можна
послідовно
керувати помилковими
з’єднаних
аварійними сигналами,
панелей
зумовленими фіксованим
затіненням.

Випуск 05 (20.10.2018)

[1, 100]
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№

Параметр

28

Вимкнення за Якщо для цього параметра
граничної
вибрано значення
потужності 0 % Увімкнути, інвертор
вимикається після отримання
команди граничної
потужності 0 %. Якщо для
цього параметра вибрано
значення Вимкнути,
інвертор не вимикається
після отримання команди
граничної потужності 0 %.
Максимальна
Задає верхнє порогове
кВА
повна
значення максимальної
потужність
повної потужності на виході
для пристосування до вимог
щодо потужності для
стандартних та індивідуально
сконструйованих
трансформаторів.
Максимальна
Задає верхнє порогове
кВт
активна
значення максимальної
потужність
активної потужності на
виході для пристосування до
різних ринкових вимог.
Контролер
Слугує для вибору
Н/Д
стеження
постачальника контролера.

29

30

31

Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Вимкнути
•

33

Утримання
вимкнення за
командою після
відновлення
живлення
Режим
послідовного
з’єднання

Стандарти певних країн та Н/Д
регіонів вимагають, щоб
інвертор залишався у стані
вимкнення за командою
після вимкнення живлення за
командою і втрати та
відновлення потужності.
Задає режим з’єднання
Н/Д
послідовно з’єднаних
сонячних панелей.

Увімкнути

[0,1, Pмакс._гранична] Для моделі SUN200025KTL-US цей параметр
можна задати рівним
27,5 кВт.
•

•
•

•

•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

Н/Д

[Максимальна активна Якщо максимальна активна
потужність,
потужність дорівнює
Sмакс._гранична]
величині Sмакс._гранична,
цей параметр не
відображається.

•

32

Зауваження

Контролер
стеження
відсутній
Кожен
постачальник
контролера
Вимкнути

Н/Д

Н/Д

Увімкнути

Автоматичне
виявлення
Усі послідовні
сонячні панелі
роз’єднані
Усі послідовні
сонячні панелі
з’єднані

Авторське право © Huawei Technologies
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№

Параметр

34

Захист від PID- Якщо інвертор виробляє
ефекту вночі
реактивну потужність уночі, і
для цього параметра
встановлено значення
Увімкнути, інвертор
автоматично вимкнеться,
коли виявить аномальний
стан компенсації PID-ефекту
протягом цього часу.
Зв’язок через
Якщо для цього параметра Н/Д
порт RS485-2
встановлено значення
Увімкнути, можна
використовувати порт
RS485-2. Якщо цей порт не
використовується,
рекомендується задати для
цього параметра значення
Вимкнути, щоб зменшити
споживання електроенергії.
Режим роботи Визначає режим роботи
Н/Д
вбудованого PID вбудованого модуля PID
інвертора SUN2000.
Нічний ремонт Визначає, чи має бути
Н/Д
PID з
увімкнений нічний ремонт
від’єднанням від модуля PID з від’єднанням
мережі
від мережі.
Денний ремонт Визначає, чи має бути
Н/Д
PID з
увімкнений денний ремонт
від’єднанням від модуля PID з від’єднанням
мережі
від мережі.

35

36
37

38

Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Вимкнути
•

Увімкнути

•

Вимкнути

•

Увімкнути

•

Вимкнути

•

Ремонт

•

Вимкнути

•

Увімкнути

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Зауваження
Н/Д

Н/Д

Н/Д
Н/Д

Н/Д

7.9.2.3 Налаштування робочих параметрів (спеціальний користувач)
Сторінка налаштувань
ПРИМІТКА
Перш ніж налаштовувати робочі параметри інвертора, переконайтеся, що з боку постійного
струму подається живлення.

З огляду на обмеження доступу увійдіть в інтерфейс WebUI як спеціальний
користувач. Виберіть пункт меню Моніторинг > SUN2000 > Робочі параметри,
щоб перейти на сторінку налаштувань.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-18. Робочі параметри (спеціальний користувач)

ПРИМІТКА
Перелік параметрів, наведений у цьому документі, охоплює всі параметри, доступні для
налаштування. Набір параметрів, доступних для налаштування, залежить від моделі пристрою та
мережевого кодексу. Пріоритетне значення мають дані, які фактично відображаються.

Параметри мережі
Таблиця 7-6. Опис параметрів
№
Параметр
Опис
1

Мережевий
кодекс

2

Режим виходу

Випуск 05 (20.10.2018)

Одиниц Діапазон значень
я
Н/Д
вимірюв Н/Д

Налаштуйте цей параметр
залежно від чинного
мережевого кодексу у країні
чи регіоні, де
використовується інвертор,
та сценарію застосування
інвертора.
Цей параметр визначає, чи є Н/Д
в інвертора вихідний
нейтральний провід,
залежно від сценарію
застосування інвертора.

•

•

Трифазний
трипровідний
Трифазний
чотирипровідни
й

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження
Н/Д

Підтримується
інверторами SUN200033KTL, SUN2000-33KTLA, SUN2000-36KTL,
SUN2000-50KTL-M0,
SUN2000-60KTL-M0, а
також інверторами, у
назві яких є суфікс -US.
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№

Параметр

3

Режим PQ

4

Автоматичний
запуск після
відновлення
мережі

Параметр вказує, чи
дозволено автоматичний
запуск інвертора після
відновлення електромережі.

Н/Д

Тривалість
під’єднання до
мережі після
відновлення
електромережі
Верхня гранична
напруга
відновлення
з’єднання з
мережею

Задає час очікування
перезапуску інвертора після
відновлення електромережі.

с

5

6

7

Опис

Одиниця Діапазон значень
Зауваження
вимірюва
ння
Якщо вибрано Режим PQ 1, Н/Д
•
SUN2000-36K
Цей параметр
максимальна вихідна
TL: (Pмакс. =
підтримується інверторами
потужність змінного струму
40 кВт) та режим SUN2000-36KTL,
дорівнює максимальній
PQ 2 (Pмакс. =
SUN2000-42KTL,
повній потужності. Якщо
36 кВт)
SUN2000-50KTL-M0 та
вибрано Режим PQ 2,
SUN2000-60KTL-M0.
•
SUN2000-42K
максимальна вихідна
TL: режим PQ 1
потужність змінного струму
(Pмакс. = 47 кВт)
дорівнює номінальній
та режим PQ 2
вихідній потужності.
(Pмакс. = 42 кВт)
•
SUN2000-50K
TL-M0 та
SUN2000-60K
TL-M0: режим
PQ 1 та режим PQ
2

Стандарти певних країн та
U
регіонів вимагають, щоб
інвертор не під’єднувався до
електромережі, якщо напруга
електромережі перевищує
верхню границю.
Нижня гранична Стандарти певних країн та
U
напруга
регіонів вимагають, щоб
відновлення
інвертор не під’єднувався до
з’єднання з
електромережі, якщо напруга
мережею
електромережі є меншою, ніж
її нижня границя.

Випуск 05 (20.10.2018)

•

Вимкнути

•

Увімкнути

[0, 900]

[100 % Uном., 136 %
Uном.]

Якщо вибрано японський
мережевий кодекс, для
цього параметра типово
встановлено значення
Вимкнути.
Якщо вибрано японський
мережевий кодекс,
застосовується діапазон
значень [150, 900].
Uном. означає номінальну
напругу.

[45 % Uном., 95 %
Uном.]

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

126

SmartLogger2000
Посібник користувача
№

Параметр

8

Верхня гранична
частота
відновлення
з’єднання з
мережею

9

10

11

12

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
Опис

Одиниц Діапазон значень
я
вимірю
вання

Стандарти певних країн та
Гц
регіонів вимагають, щоб
інвертор не під’єднувався до
електромережі, якщо частота
електромережі перевищує
верхню границю.
Нижня гранична Стандарти певних країн та
Гц
частота
регіонів вимагають, щоб
відновлення
інвертор не під’єднувався до
з’єднання з
електромережі, якщо частота
мережею
електромережі є меншою, ніж
її нижня границя.
Напруга
Задає порогове значення
%
спрацювання
напруги, за якого спрацьовує
компенсації
компенсація реактивної
реактивної
потужності під час запуску
потужності
підтримання генераторного
(cosψ-P)
режиму у разі провалу
напруги мережі (ПГРПНМ).
Напруга
Задає порогове значення
%
припинення
напруги, за якого
компенсації
припиняється компенсація
реактивної
реактивної потужності під час
потужності
відновлення інвертора після
(cosψ-P)
ПГРПНМ.
Ізоляція
Цей параметр визначає режим Н/Д
роботи інвертора залежно від
стану заземлення з боку
постійного струму та
з’єднання з електромережею.

[100 % fном., 112 %
fном.]

Зауваження

fном. означає номінальну
частоту.

[85 % fном., 100 %
fном.]

[100, 110]

Н/Д

[90, 100]

Н/Д

•

•

•

Вхід заземлений (з Н/Д
трансформатором
)
Вхід не заземлений
(без
трансформатора)
Вхід не заземлений
(з
трансформатором
)

Параметри захисту
Таблиця 7-7. Опис параметрів

№

Параметр

Опис

Одиниц Діапазон значень
я
вимірю
вання

Зауваження

1

Захист від
асиметрії
напруг

Задає порогове значення
захисту інвертора у разі
асиметричної напруги
електромережі.

%

Н/Д

Випуск 05 (20.10.2018)

[0,0, 50,0]
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№

Параметр

Опис

2

Точка захисту
фаз

Японський стандарт
вимагає, щоб під час
виявлення пасивного
острівкування у разі
виявлення раптової зміни в
фазі напруги спрацьовував
захист.

3

Захист від зсуву Стандарти певних країн та Н/Д
фазового кута регіонів вимагають, щоб
інвертор потребував захисту
у випадку, коли зсув
трифазного кута
електромережі перевищує
певне значення.
10-хвилинний Задає порогове значення для В
захист від
10-хвилинного захисту від
перенапруги
перенапруги.

4

5

6

Час дії 10хвилинного
захисту від
перенапруги
Захист від
перенапруги
рівня 1

Задає тривалість дії 10хвилинного захисту від
перенапруги.

Одиниця
Діапазон значень
вимірюва
ння
[3, 15]
°

мс

Задає порогове значення для В
захисту від перенапруги
рівня 1.

7

Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
від перенапруги від перенапруги рівня 1.
рівня 1

8

Захист від
перенапруги
рівня 2

Випуск 05 (20.10.2018)

Задає порогове значення для В
захисту від перенапруги
рівня 2.

• Вимкнути

Зауваження
Раптова зміна фазного
кута, що
налаштовується, може
дорівнювати 3°, 6°, 9°,
12° та 15° і
відображається, якщо
вибрано японський
мережевий кодекс.
Н/Д

• Увімкнути

• SUN2000-50KTL-M
Uном. означає
0/60KTL-M0/65KTL номінальну напругу.
C1/70KTL-C1/75KT LC1/70KTL-INM0:
[1xUном., 1,5xUном.]
• Інші моделі: [1xUном.,
1,36xUном.]
• Інвертор на 1000 В: [50,
600000]
• Інші моделі: [50, 7200000]
• SUN2000-50KTL-M
0/60KTL-M0/65KTL C1/70KTL-C1/75KT LC1/70KTL-INM0:
[1xUном., 1,5xUном.]
• Інші моделі: [1xUном.,
1,36xUном.]

Uном. означає
номінальну напругу.

• Інвертор на 1000 В: [50,
600000]
• Інші моделі: [50, 7200000]
• SUN2000-50KTL-M
Uном. означає
0/60KTL-M0/65KTL номінальну напругу.
C1/70KTL-C1/75KT LC1/70KTL-INM0:
[1xUном., 1,5xUном.]
• Інші моделі: [1xUном.,
1,36xUном.]

Авторське право © Huawei Technologies
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№
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19
20
21

Параметр

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від перенапруги від перенапруги рівня 2.
600000]
рівня 2
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
Задає порогове значення для В
[0,15xUном., 1xUном.]
пониження
захисту від пониження
напруги рівня 1 напруги рівня 1.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від пониження від пониження напруги
600000]
напруги рівня 1 рівня 1.
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
Задає порогове значення для В
[0,15xUном., 1xUном.]
пониження
захисту від пониження
напруги рівня 2 напруги рівня 2.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від пониження від пониження напруги
600000]
напруги рівня 2 рівня 2.
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 1 частоти рівня 1.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від
від перевищення частоти
600000]
перевищення рівня 1.
• Інші моделі: [50, 7200000]
частоти рівня 1
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 2 частоти рівня 2.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від
від перевищення частоти
600000]
перевищення рівня 2.
• Інші моделі: [50, 7200000]
частоти рівня 2
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[0,85xfном., 1xfном.]
пониження
захисту від пониження
частоти рівня 1 частоти рівня 1.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від пониження від пониження частоти рівня
частоти рівня 1 1.
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[0,85xfном., 1xfном.]
пониження
захисту від пониження
частоти рівня 2 частоти рівня 2.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від пониження від пониження частоти рівня
600000]
частоти рівня 2 2.
• Інші моделі: [50, 7200000]

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження

Uном. означає
номінальну напругу.

Uном. означає
номінальну напругу.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.
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23

24

25

26
27

28
29

30
31

Параметр
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Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Захист від
Задає порогове значення для В
• SUN2000-50KTL-M
перенапруги
захисту від перенапруги
0/60KTL-M0/65KTL рівня 3
рівня 3.
C1/70KTL-C1/75KT LC1/70KTL-INM0:
[1xUном., 1,5xUном.]
• Інші моделі: [1xUном.,
1,36xUном.]
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від перенапруги від перенапруги рівня 3.
600000]
рівня 3
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
Задає порогове значення для В
• SUN2000-50KTL-M
перенапруги
захисту від перенапруги
0/60KTL-M0/65KTL рівня 4
рівня 4.
C1/70KTL-C1/75KT LC1/70KTL-INM0:
[1xUном., 1,5xUном.]
• Інші моделі: [1xUном.,
1,36xUном.]
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від перенапруги від перенапруги рівня 4.
600000]
рівня 4
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
Задає порогове значення для В
[0,15xUном., 1xUном.]
пониження
захисту від пониження
напруги рівня 3 напруги рівня 3.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
• Інвертор на 1000 В: [50,
від пониження від пониження напруги
600000]
напруги рівня 3 рівня 3.
• Інші моделі: [50, 7200000]
Захист від
пониження
напруги рівня 4
Час дії захисту
від пониження
напруги рівня 4

Опис

Задає порогове значення для В
захисту від пониження
напруги рівня 4.
Задає тривалість дії захисту мс
від пониження напруги
рівня 4.

Захист від
Задає порогове значення для В
перенапруги
захисту від перенапруги
рівня 5
рівня 5.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
від перенапруги від перенапруги рівня 5.
рівня 5

Випуск 05 (20.10.2018)

Зауваження
• Серед інверторів на
1000 В цей параметр
підтримують лише
інвертори, позначені
суфіксом -US.
• Uном. означає
номінальну напругу.

• Серед інверторів на
1000 В цей параметр
підтримують лише
інвертори, позначені
суфіксом -US.
• Uном. означає
номінальну напругу.

• Серед інверторів на
1000 В цей параметр
підтримують лише
інвертори, позначені
суфіксом -US.
• Uном. означає
номінальну напругу.
•
Серед інверторів на
[0,15xUном., 1xUном.]
1000 В цей параметр
підтримують лише
інвертори, позначені
• Інвертор на 1000 В: [50,
суфіксом -US.
600000]
•
• Інші моделі: [50, 7200000] Uном. означає
номінальну напругу.
[1xUном., 1,5xUном.]
• Uном. означає
номінальну напругу.
[50, 7200000]

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

130

SmartLogger2000
Посібник користувача
№
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

44
45

Параметр

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Захист від
Задає порогове значення для В
[1xUном., 1,5xUном.]
перенапруги
захисту від перенапруги
рівня 6
рівня 6.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від перенапруги від перенапруги рівня 6.
рівня 6
Захист від
Задає порогове значення для В
[0,15xUном., 1xUном.]
пониження
захисту від пониження
напруги рівня 5 напруги рівня 5.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від пониження від пониження напруги
напруги рівня 5 рівня 5.
Захист від
Задає порогове значення для В
[0,15xUном., 1xUном.]
пониження
захисту від пониження
напруги рівня 6 напруги рівня 6.
Час дії захисту Задає порогове значення для мс
[50, 7200000]
від пониження захисту від пониження
напруги рівня 6 напруги рівня 6.
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 3 частоти рівня 3.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від
від перевищення частоти
перевищення рівня 3.
частоти рівня 3
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 4 частоти рівня 4.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від
від перевищення частоти
перевищення рівня 4.
частоти рівня 4
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 5 частоти рівня 5.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від
від перевищення частоти
перевищення рівня 5.
частоти рівня 5
Захист від
Задає порогове значення для Гц
[1xfном., 1,15xfном.]
перевищення захисту від перевищення
частоти рівня 6 частоти рівня 6.
Час дії захисту Задає тривалість дії захисту мс
[50, 7200000]
від
від перевищення частоти
перевищення рівня 6.
частоти рівня 6

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження
Uном. означає
номінальну напругу.

Uном. означає
номінальну напругу.

Uном. означає
номінальну напругу.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.

fном. означає
номінальну частоту.
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№

Параметр

Опис

46

Захист від
пониження
частоти рівня 3
Час дії захисту
від пониження
частоти рівня 3
Захист від
пониження
частоти рівня 4
Час дії захисту
від пониження
частоти рівня 4
Захист від
пониження
частоти рівня 5
Час дії захисту
від пониження
частоти рівня 5
Захист від
пониження
частоти рівня 6
Час дії захисту
від пониження
частоти рівня 6

Задає порогове значення для Гц
захисту від пониження
частоти рівня 3.
Задає тривалість дії захисту мс
від пониження частоти рівня
3.
Задає порогове значення для Гц
захисту від пониження
частоти рівня 4.
Задає тривалість дії захисту мс
від пониження частоти рівня
4.
Задає порогове значення для Гц
захисту від пониження
частоти рівня 5.
Задає тривалість дії захисту мс
від пониження частоти рівня
5.
Задає порогове значення для Гц
захисту від пониження
частоти рівня 6.
Задає тривалість дії захисту мс
від пониження частоти рівня
6.

47
48
49
50
51
52
53

Одиниц Діапазон значень
я
вимірю
вання
[0,85xfном., 1xfном.]

Зауваження

fном. означає
номінальну частоту.

[50, 7200000]
[0,85xfном., 1xfном.]

fном. означає
номінальну частоту.

[50, 7200000]
[0,85xfном., 1xfном.]

fном. означає
номінальну частоту.

[50, 7200000]
[0,85xfном., 1xfном.]

fном. означає
номінальну частоту.

[50, 7200000]

Параметри функцій
Таблиця 7-8. Опис параметрів

№

Параметр

Опис

1

ПГРПНМ

Якщо напруга електромережі Н/Д
стає аномально низькою на
короткий час, інвертор не
може негайно від’єднатися від
електромережі і має
працювати протягом певного
часу. Це явище називається
ПГРПНМ (підтримання
генераторного режиму у разі
провалу напруги мережі).

Випуск 05 (20.10.2018)

Одиниц Діапазон значень
я
•

Вимкнути

•

Увімкнути

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Зауваження
Якщо вибрано німецький
мережевий кодекс BDEWMV, для цього параметра
типово встановлено
значення Увімкнути.
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№

Параметр

Опис

2

Порогове
значення
ПГРПНМ

Задає порогове значення для
спрацювання ПГРПНМ.
Налаштування порогового
значення мають відповідати
вимогам стандартів до
місцевої мережі.

3

Параметр вказує, чи потрібно Н/Д
екранувати функцію захисту
від пониження напруги під час
ПГРПНМ.

•

Вимкнути

•

Увімкнути

4

Екранування
захисту від
пониження
напруги під час
ПГРПНМ
Коефіцієнт
потужності для
компенсації
реактивної
потужності під
час ПГРПНМ

Під час ПГРПНМ інвертор має Н/Д
генерувати реактивну
потужність для підтримання
роботи електромережі. Цей
параметр використовується
для налаштування реактивної
потужності, що генерується
інвертором.

[0, 3]

5

ПГРСНМ

Якщо напруга електромережі Н/Д
стає аномально високою на
короткий час, інвертор не
може негайно від’єднатися від
електромережі і має
працювати протягом певного
часу. Це явище називається
ПГРСНМ (підтримання
генераторного режиму у разі
стрибків напруги мережі).
Задає порогове значення для Н/Д
спрацювання ПГРСНМ.
Налаштування порогового
значення мають відповідати
місцевим мережевим
стандартам.
Цей параметр вказує, чи має Н/Д
бути увімкнена функція
захисту від активного
острівкування.

•

Вимкнути

•

Увімкнути

6

Порогове
значення
спрацювання
ПГРСНМ

7

Активне
острівкування

Випуск 05 (20.10.2018)

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
В
[50 % Uном., 92 %
Uном.]

Зауваження
Цей параметр
відображається, якщо для
параметра ПГРПНМ
встановлено значення
Увімкнути.
Uном. означає номінальну
напругу.
Цей параметр
відображається, якщо для
параметра ПГРПНМ
встановлено значення
Увімкнути.
Цей параметр
відображається, якщо для
параметра ПГРПНМ
встановлено значення
Увімкнути.
Якщо вибрано
південноафриканський
мережевий кодекс, для
цього параметра типово
встановлено значення 2,5.
Наприклад, якщо ви
налаштуєте параметр
Коефіцієнт потужності
для компенсації
реактивної потужності
під час ПГРПНМ рівним
2, то реактивна
потужність, що
генерується інвертором,
становитиме 20 %
номінальної потужності,
коли під час ПГРПНМ
напруга змінного струму
впаде на 10 %.
Н/Д

[105 % Uном.,
130 % Uном.]

Цей параметр
відображається, якщо для
параметра ПГРCНМ
встановлено значення
Увімкнути.

•

Вимкнути

Н/Д

•

Увімкнути

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.
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Пасивне
острівкування
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Цей параметр вказує, чи має
бути увімкнена функція
захисту від пасивного
острівкування.

Н/Д

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Цей параметр
відображається, якщо
вибрано японський
мережевий кодекс.
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№

Параметр

Опис

9

Придушення
зростання
напруги

Стандарти певних країн та
регіонів вимагають, щоб
номінальна активна
потужність інвертора
знижувалася з певним
градієнтом, коли вихідна
напруга перевищує певне
значення.
Стандарти певних країн та
регіонів вимагають, щоб
інвертор генерував певну
кількість реактивної
потужності, коли вихідна
напруга перевищує певне
значення.
Стандарти певних країн та
регіонів вимагають, щоб
номінальна активна
потужність інвертора
знижувалася з певним
градієнтом, коли вихідна
напруга перевищує певне
значення.

10

•

Увімкнути

Зауваження
Якщо вибрано італійський
мережевий кодекс CEI016, для цього параметра
типово встановлено
значення Увімкнути.

%

[100, 115]

•

%

[100, 115]

•

Якщо частота електромережі Н/Д
змінюється надто швидко,
інвертор запускає відповідний
захист.
Точка захисту за Задає порогове значення
Гц/с
швидкістю
захисту за швидкістю зміни
зміни частоти частоти.

•
•

Вимкнути
Увімкнути

Н/Д

•

Інвертор на
1100 В: [0,1, 5]
Інші моделі: [0,1,
2,5]

14

Час дії захисту
за швидкістю
зміни частоти

[0,2, 20,0]

15

Час плавного
Задає час, протягом якого
с
пуску після
поступово збільшується
відмови мережі потужність у разі перезапуску
інвертора після відновлення
роботи електромережі.

Цей параметр
відображається, якщо для
параметра Захист за
швидкістю зміни
частоти встановлено
значення Увімкнути.
Цей параметр
відображається, якщо для
параметра Захист за
швидкістю зміни
частоти встановлено
значення Увімкнути.
Цей параметр типово
задано рівним 360, якщо
вибрано австралійський
мережевий кодекс
AS4777, або 300 — якщо
бразильський мережевий
кодекс ABNT NBR 16149
чи південноафриканський
мережевий кодекс
SA_RPPs.

11

12

13

Точка
регулювання
реактивної
потужності під
час придушення
зростання
напруги
Точка зниження
номінальної
активної
потужності під
час придушення
зростання

Одиниця Діапазон значень
вимірюва
ння
Н/Д
• Вимкнути

Захист за
швидкістю
зміни частоти

Випуск 05 (20.10.2018)

Задає тривалість дії захисту за с
швидкістю зміни частоти.

•

[20, 800]

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Цей параметр
відображається, якщо
для параметра
Придушення
зростання напруги
встановлено значення
Увімкнути.
Значення параметра
Точка зниження
номінальної
активної потужності
під час придушення
зростання напруги
має бути більшим,
ніж значення
параметра Точка
регулювання
реактивної
потужності під час
придушення
зростання напруги.
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Параметри регулювання потужності
Таблиця 7-9. Опис параметрів
№

Параметр

1

Градієнт зміни
активної
потужності

2

Фіксована
знижена
номінальна
активна
потужність

Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюван
ня
Слугує для регулювання
%/с
• Інвертор на 1000 В:
швидкості зміни активної
[0,1, 50]
потужності інвертора.
• Інші моделі: [0,1,
1000]
Слугує для регулювання
кВт
• Інвертор на 1000 В:
вихідної активної потужності
[0, Pмакс.]
інвертора у фіксованих
• Інші моделі: [0,
величинах.
Pмакс._гранична]

Зауваження
Н/Д

•
•

•

3

Зниження
номінальної
активної
потужності у
відсотках.

Слугує для регулювання
%
вихідної активної потужності
інвертора у відсотках.

[0, 100]

•

•

4

Градієнт зміни
реактивної
потужності

Випуск 05 (20.10.2018)

Слугує для регулювання
%/с
швидкості зміни реактивної
потужності інвертора.

[0,1, 1000]

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

Pмакс. означає
максимальну
активну потужність.
Якщо
використовуються
інвертори на 1000 В,
максимальне
значення для моделі
SUN2000-25KTL-US
дорівнює 27,5 кВт.
Цей параметр
призначений лише
для моделі
SUN2000-100KTLUSH0 і
відображається в
тому разі, якщо для
параметра
Дистанційний
графік потужності
встановлено
значення
Увімкнути.
Якщо цей параметр
задано рівним 100,
інвертор видає
максимальну
вихідну потужність.
Цей параметр
призначений лише
для моделі
SUN2000-100KTLUSH0 і
відображається в
тому разі, якщо для
параметра
Дистанційний
графік потужності
встановлено
значення
Увімкнути.

Н/Д
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№

Параметр

Опис

5

Коефіцієнт
потужності

Слугує для регулювання
коефіцієнта потужності
інвертора.

6

Зниження
номінальної
потужності у
разі
перевищення
частоти

Якщо цей параметр
увімкнений, номінальна
активна потужність інвертора
буде знижуватися з певним
нахилом характеристики,
коли частота мережі
перевищить частоту, за якої
спрацьовує зниження
номінальних характеристик у
разі пониження частоти.
Стандарти певних країн та
Гц
регіонів вимагають, щоб
номінальна вихідна активна
потужність інвертора
знижувалася, коли частота
електромережі перевищує
певне значення.

7

Частота
спрацювання
для зниження
номінальної
потужності у
разі
перевищення
частоти

8

Частота
припинення
зниження
номінальної
потужності у
разі
перевищення
частоти

Задає порогове значення
частоти, за якого
припиняється зниження
номінальної потужності,
зумовлене перевищенням
частоти.

Частота
відключення

Задає порогове значення
частоти, за якого

9

Випуск 05 (20.10.2018)

Одиниця Діапазон значень
Зауваження
вимірюван
ня
Н/Д
(-1,000, -0,800]U[0,800, Цей параметр
1,000]
призначений лише для
моделі SUN2000100KTL-USH0 і
відображається в тому
разі, якщо для параметра
Дистанційний графік
потужності встановлено
значення Увімкнути.
Н/Д
• Вимкнути
Н/Д

Гц

Гц

•

Увімкнути

Якщо вихідна частота
дорівнює 50 Гц,
діапазон значень —
[45,00, 55,00].
Якщо вихідна частота
дорівнює 60 Гц,
діапазон значень —
[55,00, 65,00].
Якщо вихідна частота
дорівнює 50 Гц,
діапазон значень —
[45,00, 55,00].
Якщо вихідна частота
дорівнює 60 Гц,
діапазон значень —
[55,00, 65,00].

•

Якщо вихідна частота
дорівнює 50 Гц,

•
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•

Цей параметр
призначений для
всіх інверторів,
окрім інверторів на
1000 В. Він
відображається,
якщо для параметра
Зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти
встановлено
значення
Увімкнути.
Налаштування
параметра має
задовольняти такій
умові: Частота
припинення
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти ≤ Частота
спрацювання для
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти  Частота
відключення
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти.
Цей параметр
відображається,
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вимикається зниження
номінальної потужності,
зумовлене перевищенням
частоти.

діапазон значень —
[45,00, 55,00].
Якщо вихідна частота
дорівнює 60 Гц,
діапазон значень —
[55,00, 65,00].

•
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якщо для параметра
Зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти
встановлено
значення
Увімкнути.
Налаштування
параметра має
задовольняти
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№

Параметр

Опис

10

Потужність
відключення
зниження
номінальної
потужності у
разі
перевищення
частоти

Задає порогове значення
потужності, за якого
вимикається зниження
номінальної потужності,
зумовлене перевищенням
частоти.

11

Градієнт
відновлення
потужності у
разі зниження
номінальної
потужності
внаслідок
перевищення
частоти
Дистанційний
графік
потужності

Задає градієнт відновлення
потужності у разі зниження
номінальної потужності
внаслідок перевищення
частоти.

12

13

Тривалість дії
інструкції з
керування

Випуск 05 (20.10.2018)

•

Одиниця Діапазон значень
вимірюван
ня
%
[5, 20]

%/хв.

Якщо для цього
Н/Д
параметра задано
значення Увімкнути,
інвертор реагує на
інструкції з керування
графіком, що надходять
від дистанційного порту.
Якщо для нього задано
значення Вимкнути,
інвертор не реагує на
інструкції з керування
графіком, що надходять
від дистанційного порту.
• Якщо користувачі
встановлюють для цього
параметра значення
Вимкнути,
рекомендується
використовувати
SmartLogger версії
V200R002C10SPC100
або пізнішої, щоб
гарантувати точність
значень під час
керування графіком
мережі.
Слугує для регулювання
с
тривалості періоду, протягом
якого залишається чинною

[5, 20]

•

Вимкнути

•

Увімкнути

[0, 86400]

Авторське право © Huawei Technologies
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Зауваження
такій умові:
Частота
припинення
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти ≤ Частота
спрацювання для
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти < Частота
відключення
зниження
номінальної
потужності у разі
перевищення
частоти.
Цей параметр типово
задано рівним 16, якщо
вибрано австралійський
мережевий кодекс
AS4777, або 15 — якщо
італійський мережевий
кодекс CEI0-21 або
CEI0-16.
Н/Д

Якщо цей параметр
задано рівним 0,
інструкція є чинною
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14

Максимальна
повна
потужність
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інструкція з керування
графіком.
Задає верхнє порогове
кВА
значення максимальної
повної потужності на виході
для пристосування до вимог
щодо потужності для
стандартних та індивідуально
сконструйованих
трансформаторів.

постійно.
[Максимальна активна
потужність,
Sмакс._гранична]

Авторське право © Huawei Technologies
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Якщо максимальна
активна потужність
дорівнює величині
Sмакс._гранична, цей
параметр не
відображається.
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15

Максимальна
активна
потужність

16

17

18

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
Опис

Одиниця Діапазон значень
вимірюван
ня
кВт
[0,1, Pмакс._гранична]

Задає верхнє порогове
значення максимальної
активної потужності на
виході для пристосування до
різних ринкових вимог.
Вимкнення за
Якщо для цього параметра Н/Д
граничної
вибрано значення
потужності 0 % Увімкнути, інвертор
вимикається після отримання
команди граничної
потужності 0 %. Якщо для
цього параметра вибрано
значення Вимкнути,
інвертор не вимикається
після отримання команди
граничної потужності 0 %.
Компенсація
Слугує для регулювання
Н/Д
реактивної
вихідної реактивної
потужності
потужності інвертора.
(Q/S)

Виробництво
реактивної
потужності
вночі

У певних сценаріях
Н/Д
застосування
електромережева компанія
вимагає, щоб інвертор міг
виконувати компенсацію
реактивної потужності вночі.
Це потрібно, щоб коефіцієнт
потужності місцевої
електромережі гарантовано
відповідав вимогам.

•

Вимкнути

•

Увімкнути

(-1,000, 1,000]

•

Вимкнути

•

Увімкнути

Зауваження
Н/Д

Н/Д

Цей параметр
призначений лише для
моделі SUN2000100KTL-USH0 і
відображається в тому
разі, якщо для параметра
Дистанційний графік
потужності встановлено
значення Увімкнути.
Це параметр доступний
лише в тому разі, якщо
для параметра Ізоляція
задано значення Вхід не
заземлений (з
трансформатором).

7.9.2.4 Налаштування системи стеження
Якщо у послідовно з’єднаній сонячній панелі використовується система стеження з
контролерами, параметри для системи стеження можна задати за допомогою інтерфейсу WebUI.
ПРИМІТКА

•
•

Параметри різняться залежно від виробника контролера. Налаштуйте параметри згідно з
вимогами конкретного об’єкта.
Ця функція застосовна лише для інверторів на 1100 В та 1500 В.

З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > SUN2000 > Система стеження, щоб перейти на
потрібну сторінку.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

141

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Рисунок 7-19. Налаштування системи стеження

ПРИМІТКА
Щоб вибрати сторінку налаштувань, натисніть на піктограму «Вибір» у верхньому лівому куті
сторінки.

7.9.2.5 Налаштування характеристичної кривої підтримання
генераторного режиму у разі провалу напруги мережі
ПРИМІТКА
Характеристичну криву ПГРПНМ підтримують лише інвертори на 1100 В та 1500 В. Інші моделі
інвертора SUN2000 не підтримують цю функцію.

З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач.
Виберіть опцію Моніторинг > SUN2000 > Характеристична крива ПГРПНМ і налаштуйте
характеристичну криву на сторінці, що відкриється.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-20. Налаштування характеристичної кривої ПГРПНМ

•
•

ПРИМІТКА

Після того, як ви налаштували характеристичну криву ПГРПНМ для одного інвертора,
натисніть на кнопку Групові конфігурації, щоб синхронізувати налаштування
характеристичної кривої з іншими інверторами.
Якщо для інвертора вибрано італійський мережевий кодекс серії CEI0-16 або будь-який
мережевий кодекс, що використовується в Йорданії, Аргентині, Саудівській Аравії, Тунісі
чи Замбії, криву ПГРПНМ неможливо налаштувати.

7.9.3 Зв’язок через ЛЕП
SmartLogger інтегрований з центральним координатором зв’язку через ЛЕП (PLC CCO) і
під’єднаний до інвертора SUN2000, що підтримує функцію зв’язку через ЛЕП через кабель
живлення змінного струму. Дані передаються через кабель живлення для реалізації мережі зв’язку
через ЛЕП.
ПРИМІТКА

Під’єднавши кабель живлення змінного струму до SmartLogger, встановіть для параметра
Вбудований модуль зв’язку через ЛЕП значення Увімкнути. Детальніше — див. розділ
7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв».

7.9.3.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > Зв’язок через ЛЕП і запитайте пов’язану інформацію на сторінці,
що відкрилася.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-21. Запит інформації про зв’язок через ЛЕП

ПРИМІТКА
Щоб запитати інформацію про зв’язок через ЛЕП, натисніть на вкладку

або

у третинному меню навігації.

7.9.3.2 Налаштування переліку станцій
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > Зв’язок через ЛЕП > Перелік станцій і на сторінці, що
відкрилася, налаштуйте Швидкість передавання даних для перелічених пристроїв.

ПРИМІТКА
Якщо ви використовуєте SmartLogger2000-10-C/11-C, на цій сторінці неможливо налаштувати
швидкість передавання даних або синхронізувати швидкості передавання пристроїв Huawei.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-22. Налаштування переліку станцій

•
•

ПРИМІТКА

У переліку станцій відображається інформація про інвертор, обладнаний модулем станції
зв’язку через ЛЕП (PLC STA), що під’єднується до системи.
Коли перейменовуєте експортований файл після експорту переліку станцій, збережіть
розширення .tar.gz, інакше файл стане непридатним для використання.

7.9.3.3 Налаштування організації мережі
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > Зв’язок через ЛЕП > Налаштування організації
мережі.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Робочі параметри
Рисунок 7-23. Робочі параметри

•

ПРИМІТКА

Швидкість передавання даних типово задано рівною 115200 біт/с — така швидкість
забезпечує оптимальні робочі характеристики зв’язку, і її не потрібно змінювати.
• Якщо для параметра Захист від перехресних завад встановлено значення Увімкнути,
інвертор зі станцією зв’язку через ЛЕП (PLC STA) у переліку серійних номерів може
отримувати доступ до організації мережі.
• Якщо версія інвертора — SUN2000 V100R001C72SPC100 або пізніша, для центрального
координатора зв’язку через ЛЕП (PLC CCO) можна налаштувати параметри №
коробчастого трансформатора та № обмотки. У сценаріях, коли використовується
багатороз’ємний трансформатор, задайте № обмотки згідно з фактичним номером
обмотки SmartLogger, під’єднаного до трансформатора. Якщо номери коробчастого
трансформатора та обмотки інвертора, оснащеного станцією (STA), сумісні з
відповідними номерами центрального координатора зв’язку через ЛЕП, інвертор може
отримувати доступ до організації мережі.
• Якщо версія центрального координатора зв’язку через ЛЕП — SUN2000
V100R001C72SPC104 або пізніша, то можна налаштувати параметр Організація мережі.
Якщо SmartLogger обмінюється даними з інвертором через ЛЕП, задайте для параметра
Організація мережі значення Увімкнути (стандартне значення). Якщо SmartLogger
обмінюється даними з інвертором лише через інтерфейс RS485, задайте для параметра
Організація мережі значення Вимкнути.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Перелік серійних номерів
Рисунок 7-24. Перелік серійних номерів

ПРИМІТКА

• У переліку серійних номерів відображається інформація про інвертори зі станціями
зв’язку через ЛЕП, які можна під’єднати.
• Доторкніться до елемента Синхронізувати і синхронізуйте номери коробчастого
трансформатора та обмотки центрального координатора зв’язку через ЛЕП з інвертором.

7.9.4 Прилад контролю довкілля
7.9.4.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > ПКД і запитайте відповідну інформацію на сторінці, що
відкрилася.

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-25. Запит інформації, пов’язаної з ПКД

ПРИМІТКА

•

Щоб запитати інформацію, пов’язану з ПКД, натисніть на вкладку
або

,

у третинному меню навігації.

•

Експлуатаційні дані для ПКД можна зберігати протягом трьох місяців та експортувати.
Коли перейменовуєте експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл
може стати недоступним.

•

Якщо SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, і налаштовано головний ПКД, на
сторінці Експлуатаційні дані відображаються дані про головний ПКД. Якщо
SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, і головний ПКД не налаштовано, на сторінці
Експлуатаційні дані відображаються дані про будь-який ПКД.

7.9.4.2 Налаштування робочих параметрів
З’єднання через COM-порт
Після під’єднання SmartLogger до ПКД прилад потрібно додати вручну. Детальніше — див. розділ
7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Параметр Тип пристрою потрібно налаштувати як ПКД, а
Режим з’єднання — як Modbus-RTU.
Пристрої від різних виробників можуть підтримувати різні специфікації протоколу. Щоб за
нормальних обставин отримувати інформацію від під’єднаного ПКД, правильно налаштуйте
специфікації протоколу в інтерфейсі WebUI SmartLogger на базі специфікацій протоколу, наданих
виробником.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > ПКД > ПКД (COMX) > Робочі параметри і
налаштуйте параметри ПКД.
ПРИМІТКА

X у позначенні COMX означає будь-яку цифру від 1 до 6. Пріоритетне значення має
фактичний COM-порт, до якого під’єднується ПКД.
•

Випуск 05 (20.10.2018)
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Рисунок 7-26. ПКД (1)

ПРИМІТКА

• Ведучий/Ведений: якщо SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, переведіть один з них у
ведучий режим.
• Синхронізувати дані про довкілля: якщо для параметра Синхронізувати дані про
довкілля задано значення Увімкнути, дані про швидкість та напрямок вітру будуть
надсилатися інвертору, що входить до складу сонячної електростанції з системою стеження.

• Якщо використовується розщеплений ПКД, що підтримує протокол Modbus RTU, виберіть
пункт Датчик (ADAM) з випадного списку.
Рисунок 7-27. ПКД (2)

ПРИМІТКА
Правильно налаштуйте параметри згідно з параметрами протоколу Modbus, наданими
постачальником ПКД, інакше дані про ПКД не можна буде правильно зчитати.

• Ведучий/Ведений: якщо SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, переведіть один з них у
ведучий режим.
• Синхронізувати дані про довкілля: якщо для параметра Синхронізувати дані про
довкілля задано значення Увімкнути, дані про швидкість та напрямок вітру будуть
надсилатися інвертору, що входить до складу сонячної електростанції з системою стеження.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

149

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
•

•
•

Налаштуйте Режим зчитування залежно від того, який режим підтримується ПКД.
Якщо вибрано опцію Зчитування з багатьох адрес, налаштуйте параметри Початкова
адреса та Кінцева адреса залежно від отриманого діапазону адрес, з яких надходять
сигнали через протокол Modbus, у ПКД.
Якщо ПКД може отримувати певний сигнал, задайте параметр Адреса сигналу для цього
сигналу рівним відповідній адресі реєстру. Якщо ПКД не може отримувати певний
сигнал, задайте параметр Адреса сигналу для цього сигналу рівним 65535.
Якщо ви використовуєте іншу модель ПКД, виберіть пункт Інше з випадного списку і
налаштуйте параметри ПКД.

Рисунок 7-28. ПКД (3)

ПРИМІТКА

Правильно налаштуйте параметри згідно з параметрами протоколу Modbus, наданими
постачальником ПКД, інакше дані про ПКД не можна буде правильно зчитати.
• Ведучий/Ведений: якщо SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, переведіть один з
них у ведучий режим.
• Синхронізувати дані про довкілля: якщо для параметра Синхронізувати дані про
довкілля задано значення Увімкнути, дані про швидкість та напрямок вітру будуть
надсилатися інвертору, що входить до складу сонячної електростанції з системою
стеження.
• Налаштуйте Режим зчитування залежно від того, який режим підтримується ПКД.
• Якщо вибрано опцію Зчитування з багатьох адрес, налаштуйте параметри Початкова
адреса та Кінцева адреса залежно від отриманого діапазону адрес, з яких надходять
сигнали через протокол Modbus, у ПКД.
• Якщо ПКД може отримувати певний сигнал, задайте параметр Адреса сигналу для цього
сигналу рівним відповідній адресі реєстру. Якщо ПКД не може отримувати певний
сигнал, задайте параметр Адреса сигналу для цього сигналу рівним 65535.

З’єднання через порт AI/PT
Після під’єднання SmartLogger до ПКД прилад потрібно додати вручну. Детальніше — див.
розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв». Налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а Режим
з’єднання — як AI.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > ПКД > ПКД (AI) > Робочі параметри і налаштуйте
параметри ПКД.
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Рисунок 7-29. ПКД (4)

•

ПРИМІТКА

Ведучий/Ведений: якщо SmartLogger під’єднується до кількох ПКД, переведіть один з
них у ведучий режим.

•

Синхронізувати дані про довкілля: якщо для параметра Синхронізувати дані про
довкілля задано значення Увімкнути, дані про швидкість та напрямок вітру будуть
надсилатися інвертору, що входить до складу сонячної електростанції з системою
стеження.

•

Якщо потрібно змінити попередньо заданий номер порту, спочатку задайте для параметра
Номер порту значення ні, а потім — потрібне значення порту.

7.9.4.3 Корекція температури, виміряної датчиком PT
Якщо температура, визначена датчиком PT100/PT1000, відрізняється від фактичної температури,
скоригуйте температуру, виміряну датчиком PT, за допомогою інтерфейсу WebUI.

Перш ніж налаштовувати цей параметр, переконайтеся, що:
1. Датчик PT100/PT1000 під’єднаний. Детальніше — див. пункт «Під’єднання до датчика
температури PT100/PT1000 через порт PT» у розділі 4.6.3 «Під’єднання SmartLogger до
розщепленого приладу контролю довкілля».
2. Як Номер порту для величин Температура фотоелектричного модуля, Температура
довкілля, Спеціальна 1 або Спеціальна 2 на сторінці Робочі параметри задано номер
порту під’єднаного датчика PT. Детальніше — див. пункт «З’єднання через порт AI/PT» у
розділі 7.9.4.2 «Налаштування робочих параметрів».
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами, а тоді виберіть опцію ПКД (AI) > Корекція T PT.
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Рисунок 7-30. Корекція температури, виміряної датчиком PT

7.9.5 Лічильник електроенергії
7.9.5.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > Лічильник і запитайте пов’язану інформацію на
сторінці, що відкрилася.
Рисунок 7-31. Запит інформації про лічильник

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

152

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
ПРИМІТКА

•

Щоб запитати інформацію, пов’язану з лічильником, можна натиснути на вкладку
,

або

у третинному меню

навігації.
•

Експлуатаційні дані лічильника можна експортувати. Коли перейменовуєте
експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл стане непридатним для
використання.

7.9.5.2 Налаштування робочих параметрів
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > Лічильник > Робочі параметри, щоб перейти на
потрібну сторінку.

ПРИМІТКА

Налаштовуйте робочі параметри лише для лічильника електроенергії, що підтримує протокол
DL/T645.
Рисунок 7-32. Налаштування робочих параметрів

7.9.6 PID
7.9.6.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > PID і запитайте пов’язану інформацію на сторінці, що відкрилася.

ПРИМІТКА

У цьому документі для прикладу описано сторінку, що відображається, якщо під’єднано
модуль PID01.
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Рисунок 7-33. Запит інформації, пов’язаної з модулем PID

ПРИМІТКА

•

Щоб запитати інформацію, пов’язану з модулем PID, можна натиснути на вкладку
,
третинному меню навігації.

•

,

або

у

Експлуатаційні дані модуля PID можна експортувати. Коли перейменовуєте
експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл стане недоступним.

7.9.6.2 Налаштування робочих параметрів
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > PID > Робочі параметри, щоб перейти на потрібну
сторінку.
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Рисунок 7-34. Налаштування робочих параметрів

ПРИМІТКА
Перелік параметрів, наведений у цьому документі, охоплює всі параметри, доступні для
налаштування. Набір параметрів, доступних для налаштування, залежить від моделі пристрою.
Пріоритетне значення мають дані, які фактично відображаються.

Таблиця 7-10. Опис параметрів
№
Параметр
Функція

Значення

1

Режим
Встановлює режим Вимкнено
компенсації компенсації
N/PE
зміщення
зміщення для модуля
PID.

2

Вихід
Вказує, чи
увімкнений увімкнений вихід
модуля PID.
Тип
Задає тип
фотоелектри фотоелектричного
чного
модуля,
модуля

3

Випуск 05 (20.10.2018)

Опис

Виберіть опцію Вимкнути, якщо модуль PID не потрібен.
• PID01: виберіть опцію N/PE, якщо потрібно, щоб модуль
PID використовував вихідну напругу від віртуальної
серединної точки індуктора.
• SmartPID2000: виберіть опцію N/PE, якщо потрібно, щоб
модуль PID використовував вихідну напругу від
електромережі.
PV/PE
• PID01: виберіть опцію PV/PE, якщо потрібно, щоб модуль
PID використовував вихідну напругу від від’ємної клеми
фотоелектричної напруги. Цей режим застосовується лише
для пристрою Huawei SUN8000.
• SmartPID2000: Н/Д
Автоматичн • PID01: для інвертора опція Автоматично означає режим
о
компенсації зміщення N/PE.
• SmartPID2000: Н/Д
Увімкнути Виберіть опцію Увімкнути, щоб увімкнути вихід модуля PID.
Вимкнути Виберіть опцію Вимкнути, щоб вимкнути вихід модуля PID.
Тип P

Виберіть це значення, якщо тип фотоелектричного модуля —
P. У цьому випадку вихідна напруга модуля PID буде
додатною.
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№

Параметр

4

Напруга
зміщення в
режимі
PV/PE

5

Режим
роботи

6

7

Функція

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
Значення

що використовується Тип N
на сонячній
електростанції. По
детальну
інформацію про тип
фотоелектричного
модуля зверніться до
виробника.
Задає вихідну
0-200 В
напругу постійного
струму у випадку,
коли задано режим
компенсації
зміщення PV/PE.
Вказує, в якому
Введення в
режимі наразі
експлуатаці
працює модуль PID: ю
у нормальному
режимі чи у режимі
введення в
експлуатацію.

Опис
Виберіть це значення, якщо тип фотоелектричного модуля —
N. У цьому випадку вихідна напруга модуля PID буде
від’ємною.

Рекомендується задати напругу зміщення у діапазоні від 50 В
до 200 В.

У режимі введення в експлуатацію, якщо потрібно задати
режим роботи виходу PV/PE або N/PE, задайте для параметра
Вихід увімкнений значення Увімкнути. Модуль PID видає
вихідні напруги залежно від значення параметра Вихідна
напруга введення в експлуатацію.
ПРИМІТКА
Під час першого увімкнення живлення рекомендується
налаштувати Режим роботи як Введення в експлуатацію,
щоб перевірити, чи правильно функціонує модуль PID.
Нормальний У нормальному режимі роботи модуль PID працює
автоматично після того, як встановиться зв’язок між модулем
PID, інвертором і SmartLogger.
ПРИМІТКА
Переконавшись, що модуль PID правильно функціонує,
встановіть Режим роботи як Нормальний.
Вихідна
Задає вихідну
PID01: 0Напругу введення в експлуатацію для інвертора на
напруга
напругу у випадку, 500 В
1000 В/1100 В рекомендується задати рівною значенню, що
введення в коли для параметра
лежить у діапазоні від 50 В до 400 В.
експлуатаці Режим роботи чи
SmartPID
Вихідну напругу введення в експлуатацію для інвертора на
ю
Робочий режим
2000: 01000 В/1100 В рекомендується задати рівною значенню, що
задане значення
800 В
лежить у діапазоні від 50 В до 400 В, а вихідну напругу
Введення в
введення в експлуатацію для інвертора на 1500 В
експлуатацію.
рекомендується задати рівною значенню, що лежить у
діапазоні від 50 В до 600 В.
ПРИМІТКА
Після того, як цей параметр буде задано і вихідна напруга
модуля PID стабілізується, виміряйте трифазні напруги (A,
B та C) електромережі відносно землі за допомогою
мультиметра, встановленого в положення вимірювання
постійного струму, і перевірте, чи збігаються виміряні
напруги з налаштованими значеннями.
Максимальн Задає напругу PV-PE 500-1500 В Якщо тип фотоелектричного модуля — P, значення параметра
а напруга
у нормальному
означає найвищу напругу постійного струму між контактами
постійного режимі роботи.
PV+ та PE. Якщо тип фотоелектричного модуля — N,
струму
значення параметра означає найвищу напругу постійного
струму між контактами PV- та PE.
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№

Параметр

Функція

Значення

Опис

8

Максимальн Задає найвищу
а вихідна
вихідну напругу
напруга
модуля PID у
випадку, якщо для
параметра Режим
роботи або Робочий
режим задано
значення
Нормальний або
Введення в
експлуатацію.

PID01: 0500 В

Якщо вибрано режим компенсації зміщення PV/PE, значення
параметра означає найвищу вихідну напругу постійного
струму між контактами PV та PE. Якщо вибрано режим
компенсації зміщення N/PE, значення параметра означає
найвищу вихідну напругу постійного струму між контактами
N та PE.
• Для інвертора на 1000 В/1100 В це значення варіюється від
0 В до 550 В. Значення параметра означає максимальне
зростання напруги постійного струму між контактом
фотоелектричної напруги (PV) та землею.
• Для інвертора на 1500 В це значення варіюється від 0 В до
800 В. Значення параметра означає максимальне зростання
напруги постійного струму між контактом
фотоелектричної напруги (PV) та землею.
Стандартне значення — 500 В. Для інвертора на 1500 В
рекомендоване значення — 800 В.
Виберіть опцію Увімкнути, щоб дозволити роботу модуля
PID та ПКІ у циклічному режимі.
Підтримуються лише ПКІ від основних виробників — DOLD
та BENDER; на ПКІ мають бути увімкнені сухі контакти.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Параметри Час періодичної роботи PID, Час періодичної
роботи ПКІ та Сухий контакт керування ПКІ можна
налаштувати лише в тому разі, якщо для параметра Доступ
ПКІ задано значення Увімкнути.
Виберіть опцію Вимкнути, щоб заборонити доступ ПКІ.
ПКІ вимикається, коли працює модуль PID.

9

10

11

12

13

SmartPID
2000: 0800 В

Доступ ПКІ Вказує, чи можуть Увімкнути
модуль PID і
пристрій контролю
ізоляції (ПКІ)
працювати у
циклічному режимі.

Вимкнути
Час
Задає сегмент часу 60періодичної роботи модуля PID, 480 хвилин
роботи PID коли модуль PID і
ПКІ працюють у
циклічному режимі.
Час
Задає сегмент часу 15Коли працює ПКІ, модуль PID перебуває в режимі очікування.
періодичної роботи ПКІ, коли
480 хвилин
роботи ПКІ модуль PID і ПКІ
працюють у
циклічному режимі.
Сухий
№ сухого контакту, Немає,
• PID01: задайте порти, залежно від кабельних з’єднань між
контакт
через який
цифрові
ПКІ та SmartLogger.
керування SmartLogger керує виходи DO1, • SmartPID2000: Н/Д
ПКІ
ПКІ
DO2 та DO3
Напрямок Встановлює
Додатне
• Додатне зміщення PV- означає збільшення напруги між
компенсації напрямок
зміщення
контактом фотоелектричної напруги PV- та землею вище
напруги для компенсації
PVнуля шляхом компенсації напруги.
фотоелектри зміщення для модуля
чного
PID.
модуля
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Значення

Опис

Від’ємне
зміщення
PV+

14

15

16

Виберіть опцію Додатне зміщення PV- для
фотоелектричних модулів типу P або типу N, що
складаються з сонячних елементів, додатні та від’ємні
полярності яких знаходяться з різних боків. Наприклад,
фотоелектричні модулі типу P, HIT, CIS, тонкоплівкові
фотоелектричні модулі та фотоелектричні модулі з CdTe
PV задовольняють вимозі для додатного зміщення PV-.
• Від’ємне зміщення PV+ означає зменшення напруги між
контактом фотоелектричної напруги PV+ та землею нижче
нуля шляхом компенсації напруги.
Виберіть опцію Від’ємне зміщення PV+ для
фотоелектричних модулів типу N, що складаються з
сонячних елементів, додатні та від’ємні полярності яких
знаходяться з одного боку.
ПРИМІТКА
Під час проектування сонячної електростанції проектний
інститут або користувач має запитати постачальника
фотоелектричного модуля про напрямок компенсації
напруги для протистояння PID-ефекту (пониженню
характеристик під впливом від’ємної напруги).
Робочий
Встановлює робочий Нормальний У нормальному режимі роботи модуль PID працює
режим
режим модуля PID.
автоматично після того, як встановиться зв’язок між модулем
PID, інвертором і SmartLogger.
Введення в У режимі введення в експлуатацію налаштуйте параметр
експлуатаці Вихідна напруга введення в експлуатацію. Модуль PID
ю
подає напругу залежно від вихідної напруги введення в
експлуатацію.
ПРИМІТКА
Під час першого увімкнення живлення рекомендується
налаштувати Робочий режим як Введення в
експлуатацію, щоб перевірити, чи правильно функціонує
модуль PID.
Максимальн Визначає напруги
500-1500 В Визначає нижні порогові значення діапазонів максимальної
а допустима між
напруги між боком постійного струму інвертора (включно з
напруга
фотоелектричним
інвертором, фотоелектричним модулем, кабелем,
постійного боком (PV) і
обмежувачем перенапруг та перемикачем) і землею у
струму в
захисним
фотоелектричній енергосистемі.
системі
заземленням та між
Стандартне значення — 1000 В. Для інвертора на 1500 В
відносно
боком змінного
рекомендоване значення — 1500 В.
землі
струму і землею в
нормальному
режимі.
Порогове
Визначає порогове 0,2-100 кОм Можна задати порогове значення аварійного сигналу за
значення
значення аварійного
повним опором між мережею змінного струму та землею для
аварійного сигналу за повним
модуля PID. Якщо виявлений повний опір менший, ніж
сигналу за опором між боком
порогове значення, модуль PID згенерує аварійний сигнал.
опором між змінного струму
боком
модуля PID та
змінного
землею.
струму та
землею
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№

Параметр

Значення

17

0-500 В
Напруга
Визначає напругу
компенсації компенсації
зміщення
зміщення між
фотоелектричним
контактом (PV) та
захисним
заземленням (PE)
після того, як модуль
PID увійшов у
стабільний режим
роботи.

18

Очистити
дані

Н/Д
Скидає активні
аварійні сигнали та
історію аварійних
сигналів, що
зберігається в модулі
PID.

Опис
Значення знаходиться у діапазоні 0-500 В, а стандартне
значення дорівнює 50 В.
• Якщо для параметра Напрямок компенсації напруги для
фотоелектричного модуля задано значення Додатне
зміщення PV-, це значення означає додатну напругу між
контактом PV- та землею, а діапазон компенсації становить
0-500 В.
• Якщо для параметра Напрямок компенсації напруги для
фотоелектричного модуля задано значення Від’ємне
зміщення PV+, це значення означає від’ємну напругу між
контактом PV+ та землею, а діапазон компенсації — від 500 В до 0 В.
ПРИМІТКА
• Якщо Напругу компенсації зміщення задано рівною
500 В, модуль PID забезпечує максимальне вироблення
електроенергії для посилення впливу компенсації напруги.
Амплітуда вихідної напруги модуля PID автоматично
обмежується, щоб гарантувати безпеку фотоелектричної
електростанції. Амплітуда вихідної напруги також
залежить від максимально допустимої напруги постійного
струму в системі відносно землі та максимальної вихідної
напруги.
• Після того, як буде задано цей параметр і модуль PID
почне правильно працювати, виміряйте напругу між
вхідною фотоелектричною клемою PV інвертора SUN2000
та землею за допомогою мультиметра, встановленого в
положення вимірювання постійного струму. (Якщо
вибрано опцію Додатне зміщення PV-, перевірте напругу
між фотоелектричним контактом PV- та землею: вона має
бути більшою або рівною 0 В. Якщо вибрано опцію
Від’ємне зміщення PV+, перевірте напругу між
фотоелектричним контактом PV+ та землею: вона має бути
меншою або рівною 0 В.
Опцію Очистити дані можна вибрати, щоб скинути активні
аварійні сигнали та очистити історію аварійних сигналів для
модуля PID.

7.9.7 PID-PVBOX
7.9.7.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > PID-PVBOX і запитайте пов’язану інформацію на сторінці, що
відкрилася.
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Рисунок 7-35. Запит інформації, пов’язаної з блоком PID-PVBOX

ПРИМІТКА

•

Щоб запитати інформацію, натисніть на вкладку
або

•

,

,

у третинному дереві навігації.

Експлуатаційні дані блока PID-PVBOX можна експортувати. Коли перейменовуєте
експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл стане недоступним.

7.9.7.2 Налаштування робочих параметрів
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > PID-PVBOX > Робочі параметри, щоб перейти на
потрібну сторінку.
Рисунок 7-36. Налаштування робочих параметрів

Параметр
Режим роботи

Опис
Встановлює поточний робочий режим модуля PID.
• Перш ніж задати для цього параметра значення Введення в
експлуатацію, переконайтеся, що на інвертори у складі сонячної
панелі не подається живлення, а перемикачі постійного струму
вимкнені. Цей робочий режим використовується під час введення в
експлуатацію після розгортання установки або визначення
місцезнаходження несправності. У цьому випадку блок PID-PVBOX
видає вихідну напругу, що залежить від значення вихідної напруги
введення в експлуатацію.
• Переконавшись, що модуль PID нормально працює, встановіть для
цього параметра значення Нормальний.

Вихідна напруга
введення в
експлуатацію
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Параметр

Опис

Час ремонту
Встановлює час відновлення для кожного дня.
Відновлювана напруга Задає вихідну напругу під час роботи модуля PID у нормальному режимі.

7.9.8 PID-SSC
7.9.8.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > PID-SSC і запитайте пов’язану інформацію на сторінці,
що відкрилася.
Рисунок 7-37. Запит інформації, пов’язаної з контролером PID-SSC

ПРИМІТКА

•

Щоб запитати інформацію, натисніть на вкладку
або

•

,

,

у третинному дереві навігації.

Експлуатаційні дані контролера PID-SSC можна експортувати. Коли перейменовуєте
експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл стане недоступним.

7.9.8.2 Налаштування робочих параметрів
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть опцію Моніторинг > PID-SSC > Робочі параметри, щоб перейти на потрібну
сторінку.
Рисунок 7-38. Налаштування робочих параметрів
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Параметр
Режим роботи

Опис
Встановлює поточний робочий режим модуля PID.
• Налаштуйте цей параметр як Введення в експлуатацію під час
введення в експлуатацію після розгортання установки або визначення
місцезнаходження несправності. У цьому випадку блок PID-PVBOX
видає вихідну напругу, що залежить від значення вихідної напруги
введення в експлуатацію.
• Переконавшись, що модуль PID нормально працює, встановіть для
цього параметра значення Нормальний.

Вихідна напруга
введення в
експлуатацію

Задає вихідну напругу під час роботи модуля PID у режимі введення в
експлуатацію. Вихідну напругу під час введення в експлуатацію
рекомендується задати більшою, ніж 250 В.

7.9.9 Інтелектуальна трансформаторна підстанція (STS)
7.9.9.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть опцію Моніторинг > STS і запитайте пов’язану інформацію на сторінці,
що відкрилася.
Рисунок 7-39. Запит інформації, пов’язаної з інтелектуальною трансформаторною
підстанцією

ПРИМІТКА

•
•
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Щоб запитати інформацію, натисніть на вкладку

,

,
або
у третинному дереві навігації.
Експлуатаційні дані інтелектуальної трансформаторної підстанції можна експортувати.
Коли перейменовуєте експортований файл, збережіть розширення .tar.gz, інакше файл
стане недоступним.
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7.9.9.2 Налаштування параметрів дистанційного керування
2.

1. З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з
розширеними правами. Виберіть опцію Моніторинг > STS > Дистанційне керування,
щоб перейти на потрібну сторінку.
Виберіть відповідні значення параметра Назва сигналу і натисніть на кнопку Подати, щоб
увімкнути чи вимкнути автоматичні вимикачі.
ПРИМІТКА

Сигнали увімкнення та вимкнення не можна подавати одночасно. Наприклад, не можна
одночасно подати сигнал 1 та сигнал 2.
Рисунок 7-40. Налаштування параметрів дистанційного керування

7.9.10 Користувацький пристрій, пристрій IEC103 або
пристрій IEC104
Користувацький пристрій: SmartLogger може під’єднуватися до пристроїв сторонніх
виробників, що підтримують протокол Modbus RTU, наприклад до коробчастого трансформатора
та приладу контролю довкілля (ПКД). Оскільки елементи інформації протоколів різняться
залежно від постачальників, для успішного під’єднання до пристрою від стороннього виробника
потрібно отримати файл з інформацією про протокол у форматі .cfg від компанії Huawei та
імпортувати файл у SmartLogger.
Пристрій IEC103: SmartLogger може під’єднуватися до пристроїв сторонніх виробників, що
підтримують протокол IEC103 (захисне реле або пристрій контролю, наприклад коробчастий
трансформатор). Оскільки елементи інформації протоколів різняться залежно від постачальників,
для успішного під’єднання до пристрою від стороннього виробника потрібно отримати файл з
інформацією про протокол у форматі .cfg від компанії Huawei та імпортувати файл у
SmartLogger.
Пристрій IEC104: SmartLogger може під’єднуватися до пристроїв сторонніх виробників, що
підтримують протокол IEC104 (захисне реле або пристрій контролю, наприклад коробчастий
трансформатор). Оскільки елементи інформації протоколів різняться залежно від постачальників,
для успішного під’єднання до пристрою від стороннього виробника потрібно отримати файл з
інформацією про протокол у форматі .cfg від компанії Huawei та імпортувати файл у SmartLogger.

•
•

ПРИМІТКА

Користувацькі пристрої, пристрої IEC103 або IEC104 не розпізнаються автоматично, тому
їх потрібно додати вручну. Детальніше — див. розділ 7.12.8.1 «Під’єднання пристроїв».
Можна під’єднати до 10 типів користувацьких пристроїв і п’яти типів пристроїв IEC103
та IEC104. Кожен тип підтримує декілька пристроїв.

7.9.10.1 Запит пов’язаної інформації
Виберіть пристрій на сторінці Моніторинг і запитайте пов’язану інформацію на сторінці, що
відкрилася.
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Рисунок 7-41. Запит інформації про пристрій

ПРИМІТКА
Натисніть на вкладку
,
або
третинному меню навігації, щоб запитати інформацію про пристрій.

у

7.9.10.2 Налаштування параметрів дистанційного керування
Виберіть пристрій на сторінці Моніторинг і виберіть вкладку Дистанційне керування, щоб
перейти на відповідну сторінку.
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Рисунок 7-42. Налаштування параметрів дистанційного керування

7.9.10.3 Налаштування параметрів дистанційного регулювання
Виберіть пристрій на сторінці Моніторинг і виберіть вкладку Дистанційне
регулювання, щоб перейти на відповідну сторінку.
Рисунок 7-43. Налаштування параметрів дистанційного регулювання
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7.10 Запит історичних даних
7.10.1 Запит історії аварійних сигналів
Виберіть пункт меню Запит > Історія аварійних сигналів і запитайте
аварійні сигнали на сторінці, що відкрилася.
Рисунок 7-44. Історія аварійних сигналів

7.10.2 Запит робочих журналів
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Запит > Робочий журнал і запитайте журнали
на сторінці, що відкрилася.
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Рисунок 7-45. Робочий журнал

7.10.3 Експорт даних
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними
правами або Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Запит > Експорт даних і
експортуйте дані на сторінці, що відкрилася.
Рисунок 7-46. Експорт даних

ПРИМІТКА
Коли перейменовуєте експортований файл, не змінюйте розширення файла, інакше файл може
стати недоступним.
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Відкриття експортованого файлу
Експортований файл має формат CSV, і його можна відкрити в Excel. Після відкриття файлу в
Excel може статися, що чарунки не будуть акуратно організовані. У параметрі Розділювач
елементів переліку виберіть символ ,.
Щоб переглянути та змінити розділювач елементів переліку, виконайте такі кроки:
1.
2.

Відкрийте Панель керування і виберіть пункт Регіон та мова.
У вкладці Формати натисніть на кнопку Додаткові налаштування.
Рисунок 7-47. Перегляд і зміна розділювача елементів переліку (1)

3.

Перегляньте і змініть розділювач елементів переліку.


Якщо Розділювач елементів переліку — ,, натисніть OK.



Якщо Розділювач елементів переліку відмінний від символу ,, змініть його на символ

, і натисніть OK.
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Рисунок 7-48. Перегляд і зміна розділювача елементів переліку (2)

7.11 Налаштування
7.11.1 Користувацькі параметри
7.11.1.1 Налаштування дати та часу
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Звичайний користувач або Користувач з
розширеними правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Дата та час, щоб перейти на
потрібну сторінку.
Рисунок 7-49. Налаштування дати та часу
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•

Параметр Місцевий часовий пояс недоступний для зон без літнього часу.

•

Після налаштування параметра Дата та час оновляться дата та час усіх інверторів, під’єднаних
до SmartLogger. Переконайтеся, що налаштування правильні.

•

Зміна параметра Дата та час може вплинути на реєстрацію виробництва електроенергії та
експлуатаційні дані. Тому не змінюйте часовий пояс або системний час у довільний спосіб.

7.11.1.2 Налаштування інформації про електростанцію
Після того, як ви налаштуєте інформацію про електростанцію, можна буде згенерувати файл
конфігурації електростанції. Цей файл можна завантажити на сервер стороннього сайту, щоб
здійснювати дистанційний моніторинг.
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Звичайний користувач або Користувач з
розширеними правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Електростанція, щоб перейти
на потрібну сторінку.
Рисунок 7-50. Налаштування інформації про електростанцію

ПРИМІТКА
Під час налаштування інформації про електростанцію неможливо ввести символи англійського
алфавіту половинної ширини (<>:,',?()#&\$|%+;~A").

7.11.1.3 Налаштування параметрів прибутку
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Звичайний користувач або Користувач з
розширеними правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Дохід, щоб перейти на потрібну
сторінку.
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Рисунок 7-51. Налаштування параметрів прибутку

ПРИМІТКА
Параметр Ціна на електроенергію/кВт⋅год. означає місцеву ціну на електроенергію і
використовується для розрахунку прибутку від передавання виробленої електроенергії.

7.11.1.4 Налаштування періоду зберігання даних
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Звичайний користувач або Користувач з
розширеними правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Період зберігання і
налаштуйте період зберігання експлуатаційних даних.
Після налаштування дані будуть відображатися на сторінці Експлуатаційні дані.
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Рисунок 7-52. Налаштування періоду зберігання даних

7.11.1.5 Налаштування імені вбудованого модуля Bluetooth
Ім’я вбудованого модуля Bluetooth SmartLogger типово формується, як LOG + останні вісім
цифр серійного номера SmartLogger. Користувачі можуть змінити це ім’я за допомогою
інтерфейсу WebUI.

ПРИМІТКА
SmartLogger2000-10 не підтримує зміну імені.

З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Bluetooth.
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Рисунок 7-53. Налаштування імені вбудованого модуля Bluetooth

7.11.2 Параметри зв’язку
7.11.2.1 Налаштування параметрів Ethernet
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Ethernet, щоб перейти на потрібну сторінку.
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Рисунок 7-54. Налаштування параметрів Ethernet

Якщо SmartLogger під’єднується до Інтернету через маршрутизатор, то під час налаштування
параметрів Ethernet врахуйте таке:
• Як адресу шлюзу вкажіть IP-адресу маршрутизатора.
• Переконайтеся, що IP-адреса SmartLogger перебуває в тому самому сегменті мережі, що й
адреса шлюзу.
• Як адресу сервера доменних імент (DNS) вкажіть IP-адресу маршрутизатора або дізнайтеся
адресу DNS у провайдера мережевих послуг.

ПРИМІТКА
Якщо IP-адреса змінилася, для входу в систему потрібно використовувати нову IP-адресу.

7.11.2.2 Налаштування параметрів порту RS485
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними
правами або Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Налаштування >
RS485, щоб перейти на потрібну сторінку.
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Рисунок 7-55. Параметри порту RS485

•

•

•
•
•

ПРИМІТКА

Як порти з RS485-1 по RS485-6 використовуються відповідно комунікаційні порти
COM1-COM6, а стандартна швидкість передавання даних дорівнює 9600 біт/с.
Швидкості передавання даних пристроїв, під’єднаних до одного порту RS485, мають
бути однаковими.
Налаштуйте протокол, що підтримується портом RS485, залежно від протоколу, що
підтримується під’єднаним пристроєм, або статусу пристрою в мережі. Якщо
SmartLogger слугує веденим вузлом для з’єднання з пристроями сторонніх виробників
через протокол Modbus RTU, налаштуйте Протокол як Modbus-Slave (протокол Modbus
для ведених пристроїв). Якщо під’єднаний інвертор здійснює швидке керування графіком
електромережі за допомогою водночас зв’язку через ЛЕП і зв’язку через інтерфейс
RS485, налаштуйте Протокол як Modbus-Control (протокол Modbus для пристроїв
керування).
Значення параметрів Протокол, Парність та Стоповий біт потрібно задати однаковими
для всіх пристроїв, під’єднаних до одного порту RS485.
1 ≤ початкова адреса ≤ кінцева адреса ≤ 247. Сегменти адрес для кожного порту RS485 з
RS485-1 по RS485-6 можуть перекриватися.
Налаштуйте діапазон адрес. Якщо діапазон адрес більший, для пошуку також
знадобиться більше часу. Початкова та кінцева адреса не впливають на під’єднані
пристрої.

7.11.2.3 Налаштування параметрів лічильника електроенергії

З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними
правами або Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Налаштування >
Лічильник електроенергії, щоб перейти на потрібну сторінку.

Вимкнення зворотного зв’язку лічильника електроенергії за даними
про під’єднання до мережі
Якщо лічильник електроенергії, під’єднаний до сонячної електростанції, не має надавати
зворотний зв’язок за даними про під’єднання до мережі, для параметра Виведення зворотного
зв’язку лічильника задайте значення Вимкнути.
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

Якщо модель лічильника електроенергії відображається у випадному списку Тип
інтелектуального лічильника електроенергії, виберіть її, як показано на рисунку 7-56.
Якщо модель під’єднаного лічильника електроенергії не належить до жодного з
вищезгаданих типів, у списку Тип інтелектуального лічильника електроенергії виберіть
пункт Інше, і налаштуйте відповідні параметри, як показано на рисунку 7-57.
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Рисунок 7-56. Лічильник електроенергії 1

Рисунок 7-57. Лічильник електроенергії 2

Увімкнення зворотного зв’язку лічильника електроенергії за даними
про під’єднання до мережі
Якщо лічильник електроенергії під’єднаний до сонячної електростанції і має надавати
зворотний зв’язок за даними про під’єднання до мережі через порт аналогових вихідних
сигналів (AO) SmartLogger, для параметра Виведення зворотного зв’язку лічильника
задайте значення Увімкнути, а тоді налаштуйте параметри порту так, як потрібно.
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Рисунок 7-58. Налаштування параметрів для зворотного зв’язку за даними про під’єднання до
мережі

ПРИМІТКА
Параметри Початковий струм та Кінцевий струм описують діапазон чинних значень
сигналів, що передаються контуром аналогового виходу. Цей діапазон струмів є меншим або
рівним діапазону струмів, вказаному в технічних характеристиках аналогового виходу.
Початкові дані відповідають Кінцевим даним.
• Параметри Початкові дані та Кінцеві дані — це діапазон чинних значень сигналів вибраного
Параметра зворотного зв’язку. Налаштуйте ці два параметри згідно з вимогами
конкретного об’єкта. Якщо діапазон надто широкий, точність зворотного зв’язку буде
низькою, а у разі надто вузького діапазону зворотний зв’язок буде неповним.
• Одиниця вимірювання — це одиниця вимірювання вибраного Параметра зворотного
зв’язку. Під час налаштування параметрів Початкові дані та Кінцеві дані враховуйте
вибрану одиницю вимірювання, інакше можуть генеруватися помилкові вхідні та вихідні
сигнали.

•

7.11.2.4 Налаштування параметрів системи керування
Щоб правильно налаштувати параметри, переконайтеся, що SmartLogger може під’єднатися до
систем керування Huawei — NetEco та FusionSolar, або до системи керування від стороннього
виробника.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Система керування, щоб перейти на цю
сторінку.
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Рисунок 7-59. Налаштування параметрів системи керування

•
•

•

•
•

•

ПРИМІТКА

У параметрі Сервер вкажіть IP-адресу або доменне ім’я сервера системи керування.
Якщо SmartLogger під’єднується до системи керування Huawei, для параметра Номер
порту збережіть стандартне значення — 16100. Якщо він під’єднується до системи
керування від стороннього виробника, налаштуйте Номер порту залежно від того, який
порт сервера увімкнено у системі керування від стороннього виробника.
У більшості випадків для параметра Режим адресації потрібно вибрати опцію Адреса
зв’язку. Якщо у пристроїв, під’єднаних до шести портів RS485 SmartLogger,
зустрічаються однакові адреси зв’язку, для параметра Режим адресації потрібно вибрати
опцію Логічна адреса.
Якщо для параметра Шифрування SSL вибрано опцію Вимкнути, дані будуть
передаватися без шифрування, а це може призвести до крадіжки даних. Тому будьте
обережні, якщо вирішили вибрати для параметра Шифрування SSL опцію Вимкнути.
Якщо для параметра Двофакторна аутентифікація вибрано опцію Вимкнути, результат
двофакторної аутентифікації не буде перевірятися, а це може призвести до крадіжки
даних. Тому будьте обережні, якщо вирішили вибрати для параметра Двофакторна
аутентифікація опцію Вимкнути.
Знайдіть документи про сертифікати безпеки у системі керування.

7.11.2.5 Налаштування параметрів протоколу Modbus TCP
Щоб забезпечити зв’язок з СКМ сторонніх виробників, налаштуйте параметри протоколу Modbus
TCP для SmartLogger.
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Налаштування > Modbus TCP, щоб перейти
на потрібну сторінку.
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Рисунок 7-60. Налаштування параметрів протоколу Modbus TCP

•

•
•

ПРИМІТКА

Modbus TCP — це загальний стандартний протокол без захисного механізму
аутентифікації. З метою зменшення загроз безпеці мережі функція під’єднання до СКМ
сторонніх виробників через протокол Modbus TCP типово вимкнена. Щоб
використовувати цю функцію, задайте для параметра Налаштування з’єднання значення
Увімкнути (обмежено) чи Увімкнути (необмежено). Якщо ви вибрали опцію
Увімкнути (обмежено), SmartLogger зможе обмінюватися даними з п’ятьма СКМ від
сторонніх виробників, IP-адреси яких задано в розділі Modbus TCP. Якщо ви вибрали
опцію Увімкнути (необмежено), SmartLogger зможе обмінюватися даними з усіма СКМ
від сторонніх виробників, IP-адреси яких є чинними.
Якщо функцію під’єднання до СКМ стороннього виробника через протокол Modbus TCP
увімкнено, дані будуть передаватися без шифрування, а це може призвести до крадіжки
даних. Тому будьте обережні, якщо вирішили увімкнути цю функцію.
У більшості випадків для параметра Режим адресації потрібно вибрати опцію Адреса
зв’язку. Якщо у пристроїв, під’єднаних до COM-портів SmartLogger, зустрічаються
однакові адреси зв’язку, для параметра Режим адресації потрібно вибрати опцію Логічна
адреса.

7.11.2.6 Налаштування параметрів протоколу IEC103
До сонячної електростанції можна під’єднати пристрої сторонніх виробників, у яких
використовується стандартний протокол інтерфейсу IEC103. SmartLogger може зчитувати
інформацію про пристрої сторонніх виробників і завантажувати інформацію в систему NetEco,
забезпечуючи оптимізацію рішень, реалізованих у сонячній електростанції.
Інвертори Huawei (такі, як SUN2000) підтримують протоколи, що відрізняються від пристроїв
сторонніх виробників зі стандартним протоколом IEC103 (коробчасті трансформатори, коробки
об’єднувачів та інвертори), тому їх не можна послідовно під’єднати до тієї самої шини RS485.
Якщо SmartLogger під’єднується до системи NetEco, то передає інформацію про пристрій IEC103
у систему NetEco без зміни кодів.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > IEC103, щоб перейти на потрібну сторінку.
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Рисунок 7-61. Налаштування параметрів протоколу IEC103

•
•

ПРИМІТКА

Пристрої сторонніх виробників і пристрої Huawei мають під’єднуватися до різних портів
SmartLogger, інакше будуть виникати порушення зв’язку.
Значення параметра IP IEC103 має бути сумісним з IP-адресою системи NetEco.

7.11.2.7 Налаштування параметрів протоколу IEC104
IEC104 — це загальний стандартний протокол без захисного механізму аутентифікації. З метою
зменшення загроз безпеці мережі під’єднання до СКМ сторонніх виробників через протокол
IEC104 типово вимкнена. SmartLogger може під’єднатися до п’яти СКМ сторонніх виробників.
Якщо SmartLogger під’єднується до СКМ стороннього виробника через протокол IEC104,
потрібно правильно налаштувати параметри протоколу IEC104, щоб СКМ стороннього виробника
могла контролювати робочий стан пристроїв, під’єднаних до SmartLogger.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > IEC104, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-62. Налаштування параметрів протоколу IEC104

ПРИМІТКА

• Якщо таблиці точок даних для протоколу IEC104, які потрібно переадресувати,
відрізняються, налаштуйте параметр Налаштування з’єднання як Увімкнути
(обмежено). Налаштуйте таблиці точок даних, які потрібно переадресувати, у вкладках
IEC104-1-IEC104-5.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

180

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI
•

•

• Якщо таблиці точок даних для протоколу IEC104, які потрібно переадресувати,
однакові, налаштуйте параметр Налаштування з’єднання як Увімкнути (необмежено).
Налаштуйте таблиці точок даних, які потрібно переадресувати, у вкладці Базові
параметри.
Файл конфігурації протоколу IEC104 можна експортувати у форматі CSV.
Після експорту файла конфігурації протоколу IEC104 з SmartLogger та доставки файлів
інформації про пристрій типу IEC104, якщо пристрої правильно налаштовані у СКМ
стороннього виробника, СКМ стороннього виробника буде здатна здійснювати
моніторинг пристроїв, під’єднаних до SmartLogger через протокол IEC104.

7.11.3 Розширені параметри
7.11.3.1 Налаштування параметрів протоколу FTP
Для доступу до СКМ стороннього виробника використовується функція FTP. SmartLogger може
повідомляти інформацію про конфігурацію та робочі дані керованої системи електростанції через
протокол FTP. СКМ стороннього виробника може здійснювати доступ до пристроїв Huawei з
належними конфігураціями.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > FTP, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-63. Налаштування параметрів FTP

•

•
•
•
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ПРИМІТКА

У параметрі FTP-сервер можна вказати доменне ім’я або IP-адресу FTP-сервера. Якщо
у параметрі FTP-сервер вказано доменне ім’я FTP-сервера, переконайтеся, що адреса
DNS-сервера на сторінці Ethernet налаштована правильно.
Параметри Ім’я користувача та Пароль означають ім’я користувача та пароль, які
потрібно ввести під час входу в обліковий запис на FTP-сервері.
Після налаштування параметра Дистанційний каталог створюється підкаталог у
стандартному каталозі завантаження даних на серер (вказується FTP-сервером).
Якщо для параметра Експорт даних задано значення Увімкнути, SmartLogger можна
налаштувати так, щоб він повідомляв дані регулярно або у вказаний час. Якщо для
SmartLogger налаштовано регулярне повідомлення даних, можна вибрати, які дані він має
щоразу повідомляти: всі дані чи дані у вигляді прирощень за день.
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У параметрі Формат файла FTP опція Формат 2 має дві додаткові інформаційні точки
порівняно з Форматом 1: E-Day (Е-День — виробництво електроенергії за поточний
день) та E-Total (Е-Сумарна — сумарне виробництво електроенергії). Формат 3 має
більше інформаційних точок, ніж решта файлів формату: мультиметр, модуль PID,
користувацький пристрій та дані SmartLogger.
Формати, у яких відображаються ім’я файла та час, можна налаштувати у параметрах
Ім’я файла та Формат часу. Параметри Р, М, Д, Г та х означають відповідно рік, місяць,
день, годину (у 24-годинному форматі) та хвилину.

Таблиця 7-11. Пошук та усунення несправностей

Код помилки

Рекомендація щодо пошуку та Код помилки
усунення несправності

Рекомендація щодо пошуку та
усунення несправності

0x1002

Адресу FTP-сервера не
налаштовано. Правильно
налаштуйте адресу.

0x1004

Ім’я користувача протоколу
0x1005
передавання даних не налаштовано.
Правильно налаштуйте ім’я
користувача.
1. Перевірте, чи правильна адреса 0x3002
FTP-сервера.
2. Перевірте, чи правильно працює
FTP-сервер від стороннього
виробника.
Перевірте, чи дозволено
0x3008
завантаження даних через клієнт на
FTP-сервер від стороннього
виробника.
Підготуйте журнали роботи
SmartLogger і зверніться до служби
технічної підтримки компанії
Huawei.

1. Перевірте, чи правильна адреса
DNS-сервера.
2. Перевірте, чи правильне доменне
ім’я DNS-сервера від
стороннього виробника.
Пароль користувача FTP відсутній.
Правильно налаштуйте пароль
користувача.

0x3001

0x3007

Інші коди помилок

0x1003

1. Перевірте, чи правильне ім’я
користувача в обліковому записі
FTP-сервера.
2. Перевірте, чи правильний пароль
користувача.
Перевірте, чи на FTP-сервері від
стороннього виробника є каталог
завантаження даних SmartLogger на
сервер.
-

7.11.3.2 Налаштування параметрів електронної пошти
SmartLogger може надсилати електронні листи, у яких повідомлятиме користувачів про
виробництво електроенергії та аварійні сигнали і надаватиме інформацію про стан обладнання
системи сонячної електростанції. Отже, користувачі вчасно дізнаватимуться про умови роботи
системи сонячної електростанції.
Якщо використовуєте цю функцію, переконайтеся, що SmartLogger може під’єднатися до
налаштованого сервера електронної пошти, і що параметри Ethernet та електронної пошти для
SmartLogger правильно налаштовано. Переконайтеся, що між SmartLogger та сервером
електронної пошти не встановлено пароль.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Електронна пошта, щоб перейти на потрібну
сторінку.
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Рисунок 7-64. Налаштування параметрів електронної пошти

•

ПРИМІТКА

У параметрі SMTP-сервер можна вказати доменне ім’я або IP-адресу SMTP-сервера.
Якщо у цьому параметрі вказано доменне ім’я SMTP-сервера, переконайтеся, що
адресу DNS-сервера налаштовано правильно.
• Режим шифрування: вкажіть режим шифрування, що підтримується електронними
поштовими скриньками. Шифрування підтримується більшістю популярних електронних
поштових скриньок: Outlook, @qq.com, @126.com, @163.com та @sina.com.
• Параметр SMTP-порт задає порт, що використовується для надсилання електронних
листів.
• Параметри Ім’я користувача та Пароль задають ім’я користувача та пароль, що
використовуються для входу в обліковий запис на SMTP-сервері.
• Параметр Адреса надсилання задає адресу електронної пошти відправника.
Переконайтеся, що сервер електронної пошти відправника той самий, що й сервер,
вказаний у параметрі SMTP-сервер.
• Натисніть Надіслати тестовий електронний лист, щоб перевірити, чи може
SmartLogger успішно надсилати електронні листи користувачам.
Таблиця 7-12. Пошук та усунення несправностей

Код помилки

Рекомендація щодо пошуку та
усунення несправності

0x2002

1. Перевірте, чи правильна адреса
0x2003
DNS-сервера.
2. Перевірте, чи правильні доменне
ім’я або IP-адреса SMTP-сервера.
3. Перевірте, чи нормальний
мережевий зв’язок між SmartLogger
та DNS.
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Код помилки

Рекомендація щодо пошуку та
усунення несправності
1. Спробуйте ще раз пізніше.
2. Перевірте, чи правильні доменне ім’я
або IP-адреса SMTP-сервера.
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Код помилки

Рекомендація щодо пошуку та
усунення несправності

0x200b

1. Перевірте, чи правильна адреса
0x4016
DNS-сервера.
2. Перевірте, чи правильні доменне
ім’я або IP-адреса SMTP-сервера.
3. Перевірте, чи нормальний
мережевий зв’язок між SmartLogger
та DNS.
Підтвердіть режим шифрування і
0x8217
порт, що підтримуються електронною
поштовою скринькою, і перевірте, чи
правильно налаштовано їхню
конфігурацію.

0x406e

0xa003
0xa006
0xe003

Код помилки

Рекомендація щодо пошуку та
усунення несправності
1. Спробуйте ще раз пізніше.
2. Перевірте, чи правильна адреса
DNS-сервера.
3. Перевірте, чи правильні доменне
ім’я або IP-адреса SMTP-сервера.

1. Перевірте, чи правильні ім’я
користувача та пароль.
2. Увійдіть в електронну поштову
скриньку відправника електронної
пошти і запустіть сервіс SMTP.
3. Увійдіть в електронну поштову
скриньку відправника електронної
пошти і запустіть функцію
ліцензійного коду клієнта від
стороннього виробника.
Перевірте, чи правильні доменне ім’я 0xa005
Перевірте, чи правильне ім’я
або IP-адреса SMTP-сервера.
користувача.
Перевірте, чи правильний пароль
0xe002
Для SMTP-сервера не налаштовано
користувача.
доменне ім’я або IP-адресу. Правильно
налаштуйте доменне ім’я та IP-адресу.
Налаштуйте адреси для надсилання та Інші коди помилок Підготуйте журнали роботи
отримування електронних листів.
SmartLogger і зверніться до служби
технічної підтримки компанії Huawei.

7.11.4 Налаштування порту
7.11.4.1 Налаштування параметрів вихідних цифрових портів
Контекст
У SmartLogger передбачено три вихідних цифрових порти (DO). Під’єднайте один кабель
живлення постійного струму 3G-маршрутизатора до одного з вихідних цифрових портів, і
ввімкніть та вимкніть живлення бездротового модуля, роз’єднавши та з’єднавши сухий контакт
вихідного цифрового порту для керування перезапуском 3G-маршрутизатора.
З урахуванням обмежень на струм, що може проходити через SmartLogger, потрібно визначити
кількість вихідних цифрових портів, які будуть використовуватися для керування за
максимальним струмом електроживлення 3G-маршрутизатора (максимальний струм
електроживлення можна розрахувати за максимальним споживанням електроенергії та
напругою живлення постійного струму). Якщо струм живлення менший, ніж 0,5 А, а напруга
нижча, ніж 12 В, використовуйте один вихідний цифровий порт.
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Під’єднання 3G-маршрутизатора через вихідний цифровий порт
Під час під’єднання 3G-маршрутизатора від’єднайте кабель живлення постійного струму від
маршрутизатора і під’єднайте кабель до вихідного цифрового порту SmartLogger.
Рисунок 7-65. Під’єднання одного вихідного цифрового порту

IL02I10020

Конфігурація цифрового виходу
Після під’єднання 3G-маршрутизатора доSmartLogger налаштуйте параметри вихідного
цифрового порту через інтерфейс WebUI, щоб зовнішній 3G-маршрутизатор міг автоматичного
перезапуститися, якщо SmartLogger не вдасться під’єднатися до системи NetEco, сервера
електронної пошти або FTP-сервера протягом 30 хвилин.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Цифровий вихід, щоб перейти на потрібну
сторінку.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

185

SmartLogger2000
Посібник користувача

7 Веб-інтерфейс користувача WebUI

Рисунок 7-66. Конфігурація цифрового виходу

7.11.4.2 Налаштування параметрів
USB
Контекст
SmartLogger має порт USB, який забезпечує живлення струмом 5 В/1 А. Якщо кабель живлення
3G-маршрутизатора має стандартний USB-з’єднувач з максимальним струмом, меншим, ніж 1 А,
його можна під’єднати до порту USB на SmartLogger, подати живлення на 3G-маршрутизатор
через SmartLogger, і від’єднати живлення порту USB у разі відмови зв’язку.

Якщо максимальний робочий струм 3G-маршрутизатора перевищує 1 А, його не можна
під’єднати через порт USB.

Під’єднання 3G-маршрутизатора через порт USB
Під’єднайте USB-з’єднувач кабелю живлення постійного струму для 3G-маршрутизатора до
порту USB SmartLogger.
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Рисунок 7-67. З’єднання 3G-маршрутизатора і SmartLogger

IL02I10021

Конфігурація USB
Після під’єднання 3G-маршрутизатора до SmartLogger налаштуйте параметри USB через
інтерфейс WebUI, щоб зовнішній 3G-маршрутизатор міг автоматично перезапуститися у випадку,
якщо SmartLogger не вдасться під’єднатися до системи NetEco, сервера електронної пошти або
FTP-сервера протягом 30 хвилин.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > USB, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-68. Конфігурація USB

7.11.5 Виведення аварійного сигналу
Після сполучення аварійного сигналу інвертора з вихідним цифровим портом (DO), коли інвертор
генерує аварійний сигнал, аварійний сигнал подається через вихідний цифровий порт.
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З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними
правами. Виберіть пункт меню Налаштування > Виведення аварійного сигналу.

•

ПРИМІТКА

•

Перш ніж сполучати аварійний сигнал інвертора з вихідним цифровим портом,
переконайтеся, що вихідний цифровий порт не налаштований з іншою метою, інакше
налаштування виявиться недійсним.
Після увімкнення функції стан вихідного цифрового порту може змінитися, і якщо
SmartLogger перезапуститься або його живлення вимкнеться, вихідний аварійний сигнал
може бути аномальним.

Рисунок 7-69. Виведення аварійного сигналу

Таблиця 7-13. Відповідність між назвами інверторів та аварійними сигналами інверторів

№

Назва аварійного Аварійний сигнал №
сигналу
інвертора

Назва аварійного
сигналу

1

Висока напруга на
послідовному
з’єднанні

Аварійна схема постійного Аварійна схема постійного
струму
струму

3
5
7
9

11

• Висока напруга на 2
послідовному
з’єднанні
• Висока вхідна
напруга
постійного струму
Аварійна схема
Аварійна схема
4
інвертування
інвертування
Аварійна частота
Аварійна частота
6
мережі
мережі
Аварійний
Аварійний
8
остаточний струм
остаточний струм
Порушення зв’язку Порушення зв’язку 10
через порт SPI (порт через порт SPI (порт
послідовного
послідовного
периферійного
периферійного
інтерфейсу)
інтерфейсу)
Несправність
Несправність
12
системи
системи

Випуск 05 (20.10.2018)

Аварійний сигнал
інвертора

Аварійна напруга мережі

Аварійна напруга мережі

Низький опір ізоляції

Низький опір ізоляції

Перегрівання шафи

Перегрівання

Аварійне заземлення

Аварійне заземлення

Порушення живлення
власних потреб

Порушення живлення
власних потреб
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№

Назва аварійного Аварійний сигнал №
сигналу
інвертора

Назва аварійного
сигналу

13

Помилка
Помилка
14
самодіагностики
самодіагностики
ВЛДКЗ
ВЛДКЗ
Порушення
Порушення
16
з’єднання послідовно з’єднання послідовно
сполучених
сполучених
сонячних панелей
сонячних панелей
Не вдалося виконати Не вдалося виконати 18
оновлення
оновлення
Послідовне
• Послідовний
20
з’єднання сонячних
ланцюг сонячних
панелей зі зворотною панелей з’єднано
полярністю
зі зворотною
полярністю
• Послідовний
ланцюг сонячних
панелей 1-8
з’єднано зі
зворотною
полярністю
•
Порушення
Порушення
22
живлення у
живлення у
послідовно з’єднаних послідовно
сонячних панелях
з’єднаних
сонячних панелях
•
Порушення у
послідовно
з’єднаних
сонячних панелях
1-8
Втрата мережі
Несправність мережі 24

Дугове коротке замикання Дугове коротке замикання
постійного струму
постійного струму

15

17
19

21

23
25
27
29
31
33
35

37

Перевищення
напруги мережі
Перевищення
частоти мережі

Перевищення
напруги мережі
Перевищення
частоти мережі

26
28

Нестабільна частота Нестабільна частота 30
мережі
мережі
Надвисока складова Надвисока складова 32
вихідного постійного вихідного постійного
струму
струму
Несправний
Несправний
34
струмоприймач
струмоприймач
Несправний блок
• Блок моніторингу 36
моніторингу
несправний
• Короткочасна
несправність
Пасивне
Пасивне
38
острівкування
острівкування

Аварійний сигнал
інвертора

Невідповідність версії ПЗ Невідповідність версії ПЗ

Термін дії ліцензії сплив

Термін дії ліцензії сплив

Зворотний струм у
послідовно з’єднаних
сонячних панелях

• Зворотний струм у
послідовно з’єднаних
сонячних панелях
• Послідовний ланцюг
сонячних панелей 1-8
з’єднано зі зворотною
полярністю

Фазний провід накоротко Фазний провід накоротко
замкнений на захисне
замкнений на захисне
заземлення
заземлення

Пониження напруги
Пониження напруги
мережі
мережі
Асиметрія напруг у мережі Асиметрія напруг у мережі
Пониження частоти
мережі

Пониження частоти мережі

Перевищення вихідного
струму
Несправність пристрою

Перевищення вихідного
струму
Несправність пристрою

Аварійна акумуляторна
батарея
Активне острівкування

Аварійна акумуляторна
батарея
Активне острівкування

Перехідне перевищення
напруги змінного струму

Перехідне перевищення
напруги змінного струму

7.11.6 Дистанційне вимкнення
Дистанційне вимкнення через сухі контакти
SmartLogger може під’єднуватися до інверторів SUN2000 через сухі контакти і вимикати
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інвертори SUN2000 за допомогою сигналів РЗПЗ.
У SmartLogger передбачено вісім вхідних цифрових портів (DI): з DI1 (GND1) по DI4 (GND1) та з
DI5 (GND2) по DI8 (GND2). РЗПЗ може під’єднуватися до будь-якого вхідного цифрового порту.
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Рисунок 7-70. Організація мережі

IL01IC3020

Рисунок 7-71. Порти цифрового вхідного сигналу (DI) SmartLogger

IL02WC0009

Таблиця 7-14. Опис портів DI

Порт
GND1
DI1
DI2
DI3
DI4

Випуск 05 (20.10.2018)

Функція
Спільна клема 1 вхідного сигналу типу «сухий контакт», використовується для
зниження номінальної активної потужності на цифрових входах DI1-DI4
Цифровий вхід DI_1
Цифровий вхід DI_2
Цифровий вхід DI_3
Цифровий вхід DI_4
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Порт

Функція

DI5
DI6
DI7
DI8
GND2

Цифровий вхід DI_5
Цифровий вхід DI_6
Цифровий вхід DI_7
Цифровий вхід DI_8
Спільна клема 2 вхідного сигналу типу «сухий контакт», використовується для
компенсації реактивної потужності на цифрових входах DI5-DI8

Перш ніж налаштовувати дистанційне вимкнення через сухі контакти за наведеними нижче
методами, переконайтеся, що вхідні цифрові порти, які ви збираєтеся налаштувати, не
налаштовано згідно з розділом 7.11.7 «Налаштування параметрів вхідних цифрових портів», а
параметр Дистанційне керування сухими контактами не налаштовано, як описано у розділі 8
«Керування графіком електромережі».
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач. Виберіть
пункт меню Налаштування > Дистанційне вимкнення, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-72. Дистанційне вимкнення

•
•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА

РЗПЗ надсилає сигнали типу «сухий контакт» і може під’єднуватися до будь-якого
цифрового входу SmartLogger. Налаштуйте відповідні параметри залежно від фактичного
з’єднання, інакше функції неможливо буде реалізувати.
Стан поточного сухого контакту можна налаштувати як Замкнений або Розімкнений.
Якщо для параметра Вимкнення РЗПЗ задано значення Увімкнути, а для параметра
Стан поточного сухого контакту — значення Замкнений, SmartLogger надсилає на
інвертор дистанційну команду вимкнення лише в тому разі, якщо вхідний цифровий порт,
вказаний у параметрі Порт з’єднання, Замкнений.
Якщо для параметра Увімкнення аварійного сигналу чарунки задано значення
Увімкнути, аварійний сигнал Аварійна чарунка генерується у тому випадку, коли діє
сигнал типу «сухий контакт», а чарунка перебуває в аварійному стані.
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Дистанційне вимкнення через вологі контакти

Перш ніж налаштовувати дистанційне вимкнення через вологі контакти за наведеними нижче
методами, переконайтеся, що вхідні цифрові порти, які ви збираєтеся налаштувати, не
налаштовано згідно з розділом 7.11.7 «Налаштування параметрів вхідних цифрових портів», а
параметр Дистанційне керування сухими контактами не налаштовано, як описано у розділі 8
«Керування графіком електромережі».
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач. Виберіть
пункт меню Налаштування > Дистанційне вимкнення, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-73. Дистанційне вимкнення

Таблиця 7-15. Дистанційне вимкнення через вологі контакти

Позиція

Опис

Порт з’єднання

Налаштуйте цей параметр як вхідний
аналоговий порт (AI) для сигналів DRM.
Якщо струм вхідного цифрового порту
перебуває в межах попередньо заданого
діапазону, інвертори запускаються, якщо ж
ні — інвертори вимикаються.

Діапазон пускового струму

7.11.7 Налаштування параметрів вхідних цифрових портів
Параметри вхідних цифрових портів (DI) можна налаштувати через інтерфейс WebUI.
• Якщо на вхідний цифровий порт надходить сигнал дійсного рівня, генерується аварійний сигнал.
Можна задати назву та ступінь серйозності аварійного сигналу.
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• Вхідний цифровий порт вимикає інвертор за допомогою сигналів РЗПЗ.
У SmartLogger передбачено вісім вхідних цифрових портів (DI): з DI1 (GND1) по DI4 (GND1) та з
DI5 (GND2) по DI8 (GND2). Метод з’єднання описано у розділі 4.10 «Під’єднання приймача для
керування навантаженням за допомогою пульсуючих сигналів».
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач.
Виберіть пункт меню Налаштування > Цифровий вхід, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-74. Налаштування параметрів цифрового входу

ПРИМІТКА
Якщо вхідний цифровий порт активований, його не можна ще раз налаштувати у параметрі
Дистанційне керування сухими контактами, як описано у розділах 7.11.6 «Дистанційне
вимкнення» та 8 «Керування графіком електромережі». Якщо вхідний цифровий порт
налаштовано, як описано у розділі 7.11.6 «Дистанційне вимкнення», або налаштовано у
параметрі Дистанційне керування сухими контактами, як описано у розділі 8 «Керування
графіком електромережі», його не можна ще раз налаштувати тут.
•

Стан активування: Якщо вхідний цифровий порт налаштовано як Активований, можна
налаштувати функцію цього вхідного цифрового порту. Якщо вхідний цифровий порт не
налаштовано як Активований, не можна налаштувати функцію цього вхідного цифрового
порту.

•

Стан сухого контакту можна налаштувати як Замкнений або Розімкнений. Якщо Стан
активування налаштовано як Активований, а Стан сухого контакту — як Замкнений, це
означає, що SmartLogger надсилає дистанційну команду вимкнення інвертора лише тоді,
коли вхідний цифровий порт налаштовано як Замкнений.

•

Якщо SmartLogger під’єднується до інверторів через сухі контакти, а для параметра
Спрацювання вимкнення задано значення Увімкнути, SmartLogger вимикає інвертори за
допомогою сигналів РЗПЗ.

7.11.8 Налаштування параметрів обмеження експорту
Застосування мережі
Якщо сонячна електростанція сама виробляє електроенергію лише для приватного
використання, споживачі не можуть спожити всю електроенергію, і в електромережу може
подаватися зустрічний струм. Тому користувачам потрібно налаштувати параметри обмеження
експорту за допомогою інтерфейсу WebUI, щоб запобігти появі зустрічного струму.
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Сценарій без автоматичного вимикача: зустрічний струм, що подається в електромережу,
можна усунути шляхом надсилання команди на зниження вихідної потужності інвертора від
SmartLogger.
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Сценарій з автоматичним вимикачем: якщо зустрічний струм, що подається в
електромережу, неможливо усунути шляхом надсилання команди на зниження вихідної
потужності інвертора від SmartLogger, і перевищено Максимальний час захисту, SmartLogger
діє на реле так, що воно вимикає автоматичний вимикач шляхом керування вихідним
цифровим портом. Коли вхідний цифровий порт виявляє, що автоматичний вимикач
розімкнений, вхідний цифровий порт і реле на SmartLogger вимикаються, а SmartLogger
повертається у початковий стан.

Рисунок 7-75. Схема мережі (без автоматичного вимикача)

Рисунок 7-76. Схема мережі (з автоматичним вимикачем)

У сценарії з автоматичним вимикачем під’єднайте живлення SmartLogger перед автоматичним
вимикачем, щоб запобігти вимкненню живлення SmartLogger після того, як вимкнеться
автоматичний вимикач керування цифровим виходом.
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Налаштування параметрів
ПРИМІТКА
Перш ніж налаштовувати параметри, переконайтеся, що лічильник електроенергії з інтерфейсом
Modbus та інвертор під’єднані до інтерфейсу WebUI. Далі виконайте наведені нижче кроки, щоб
завершити налаштування.
1. Увійдіть в обліковий запис як Користувач з розширеними правами і виберіть пункт меню
Моніторинг > SUN2000 > Робочі параметри > Параметри функцій. На сторінці, що
відкриється, задайте для параметрів Вимкнення у разі переривання зв’язку та Пуск після
відновлення зв’язку значення Увімкнути, і задайте потрібне значення параметра
Тривалість переривання зв’язку.
2. Увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач і виберіть пункт меню Моніторинг
> SUN2000 > Робочі параметри > Параметри регулювання потужності. На сторінці, що
відкриється, налаштуйте Градієнт зміни активної потужності. Якщо максимальне

значення параметра дорівнює 50 %/с, налаштуйте параметр на максимум. Якщо це
значення дорівнює 1000 %/с, налаштуйте параметр на 125 %/с.

3. Увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач і виберіть пункт меню
Налаштування > Керування активною потужністю, щоб перейти на відповідну сторінку.
Переконайтеся, що для параметра Керування активною потужністю задано значення
Вимкнути.

З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач. Виберіть
пункт меню Налаштування > Обмеження експорту.
Рисунок 7-77. Налаштування параметрів обмеження експорту

Параметр

Опис

Лічильник електроенергії

Якщо для параметра
Максимальний час захисту
Обмеження експорту
задано значення Увімкнути,
налаштуйте Лічильник
електроенергії як
Інтелектуальний
лічильник,
інакше обмеження експорту
не діятиме.
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Опис
Налаштування максимальної
тривалості періоду з
моменту, коли SmartLogger
виявляє зустрічний струм, до
моменту, коли вихідна
потужність інвертора
знижується до 0.
Рекомендація: налаштуйте
цей параметр згідно з
максимальною тривалістю
зустрічного струму,
дозволеною
електромережевою
компанією.
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Параметр
Напрямок потужності
лічильника електроенергії

Максимальна потужність
підживлення мережі

Період регулювання
зниження потужності

Опис
Параметр
Якщо інвертор не видає
Порогове значення
вихідної потужності,
зростання потужності
налаштуйте Напрямок
потужності лічильника
електроенергії як
Додатний, якщо на
лічильнику відображається
додатна активна потужність.
Якщо ж відображається
від’ємна потужність,
налаштуйте цей напрямок як
Зворотний.
Налаштування максимальної Гранична потужність для
потужності, яку інвертор
аварійного лічильника
може передавати в
електроенергії
електромережу.
Рекомендація: налаштуйте
цей параметр згідно з
пороговим значенням
зустрічного струму,
дозволеним
електромережевою
компанією.
Налаштування періоду
Вимкнення з граничною
зниження вихідної
потужністю 0 %
потужності інвертора.

Опис
Налаштування порогового
значення зростання вихідної
потужності інвертора.

Налаштування відсотка
вихідної потужності
інвертора, яким керує
SmartLogger, під час
порушення зв’язку між
SmartLogger та лічильником
електроенергії.

Цей параметр дає змогу
задати, чи потрібно
вимкнути вихідний
цифровий порт.
Якщо для цього параметра
задано значення Увімкнути,
налаштування параметрів
Порт керування
вимкненням, Порт
керування увімкненням,
Порт зворотного зв’язку
про стан вимкнення та
Порт зворотного зв’язку
про стан увімкнення також
увімкнені.

7.12 Технічне обслуговування
7.12.1 Оновлення вбудованого програмного забезпечення
Вбудоване програмне забезпечення SmartLogger, інвертора, модуля зв’язку через ЛЕП або модуля
PID можна оновити через інтерфейс WebUI.
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Оновлення
вбудованого програмного забезпечення, щоб перейти на потрібну сторінку.
1.

Оновіть файл оновлення для пристрою, який потрібно оновити. Файл оновлення автоматично
узгоджується з назвою пристрою і вибирає всі пристрої цього типу.

2.

(Опція) Якщо вам не потрібно оновлювати пристрій, видаліть пристрій з переліку.
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ПРИМІТКА
Для версій патчу, старіших, ніж SUN2000 V100R001C11SPC409, SUN2000 V100R001C81SPC101
або SUN2000 V200R001C00, передбачено лише оновлення інвертора. Після завантаження файла
оновлення виберіть лише один інвертор для оновлення і видаліть з переліку решту інверторів.
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3.

Натисніть «Оновити».

Рисунок 7-78. Оновлення вбудованого програмного забезпечення

ПРИМІТКА
Функція Зупинити оновлення діє лише на пристрої, які очікують оновлення.

7.12.2 Інформація про виріб
Виберіть пункт меню Моніторинг > Інформація про виріб і запитайте інформацію про
SmartLogger на сторінці, що відкрилася.
Рисунок 7-79. Інформація про виріб

7.12.3 Налаштування параметрів безпеки
Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Налаштування безпеки, щоб перейти на
потрібну сторінку.
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Рисунок 7-80. Налаштування параметрів безпеки

•

ПРИМІТКА

Для користувачів системи Звичайний користувач, Користувач з розширеними
правами та Спеціальний користувач початковий пароль — Changeme.
• Після першого входу в обліковий запис негайно змініть початковий пароль, щоб
гарантувати безпеку облікового запису.
• Рекомендується змінювати пароль принаймні раз на півроку, щоб запобігти
недозволеному використанню вашого облікового запису та виключити вплив на безпеку
системи.
• Після налаштування параметра Час автоматичного виходу з системи користувач
автоматично виходить з облікового запису, якщо не виконав жодної операції протягом
вказаного періоду часу.
•

Рекомендується використовувати чинний сертифікат та ключ безпеки мережі.

Змініть пароль. Новий пароль має відповідати таким правилам:
•
•
•

Складається з 6-20 символів.
Містить принаймні два типи цифр, літер верхнього регістру та літер нижнього регістру.
Відрізняється від старого паролю.

7.12.4 Технічне обслуговування системи
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Тех.
обслуговування системи.
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Рисунок 7-81. Технічне обслуговування системи

ПРИМІТКА
Пароль входу в обліковий запис застосовується, якщо потрібно надсилати команду технічного
обслуговування системи.

7.12.5 Журнал пристрою
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Журнал
пристрою, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-82. Журнал пристрою

7.12.6 Випробування на місці встановлення
Після впровадження інвертора у використання його потрібно періодично оглядати для виявлення
потенційних ризиків та проблем. SmartLogger може здійснювати огляд інверторів через інтерфейс
WebUI.
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З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Випробування на
місці встановлення, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-83. Випробування на місці встановлення

•

ПРИМІТКА

Функція вибіркового контролю доступна лише для інвертора, для якого Мережевий
кодекс налаштовано на Японський стандарт.
•
Щоб вибрати режим огляду, натисніть на піктограму «Вибір» у верхньому лівому куті
сторінки.

7.12.7 Керування ліцензією
За допомогою інтерфейсу WebUI можна переглядати інформацію про ліцензію на інвертор і
керувати ліцензією.
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Керування
ліцензією.
•

Щоб переглянути інформацію про ліцензію на інвертор, торкніться опції Інформація про
ліцензію.
•
Щоб подати заяву на отримання ліцензії, доторкніться до опції Заява на ліцензію і
експортуйте файл ліцензійної угоди (див. рисунок 7-84).
•

Щоб завантажити отриману ліцензію в інвертор, торкніться опції Завантаження ліцензії
(див. рисунок 7-85).

•

Щоб анулювати ліцензію або експортувати файл коду анулювання, торкніться опції
Анулювання ліцензії.
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Рисунок 7-84. Подання заяви на отримання ліцензії

Для інвертора без ліцензії можна експортувати файл заяви і подати заяву на отримання ліцензії на
Електронній платформі постачання програмного забезпечення (ESDP).
Рисунок 7-85. Завантаження ліцензії

Щоб завантажити ліцензію в інвертор, виконайте такі кроки:
1.

Імпортуйте файл ліцензії.

2.

Виберіть інвертор, Статус файла якого — Очікує завантаження.

3.

Завантажте ліцензію.
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ПРИМІТКА

Переконайтеся, що файл ліцензії, який ви збираєтеся завантажити, має розширення .dat або
.zip.

7.12.8 Керування пристроєм
7.12.8.1 Під’єднання пристроїв
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Під'єднати
пристрій, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-86. Під’єднання пристроїв

•

•

•

•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА

Якщо для обміну даними між SmartLogger та інвертором SUN2000 використовується
вбудований модуль зв’язку через ЛЕП, встановіть для параметра Вбудований модуль
зв’язку через ЛЕП значення Увімкнути. Якщо для обміну даними між SmartLogger та
інвертором SUN2000 або пристроями сторонніх виробників використовується зв’язок
через інтерфейс RS485, встановіть для параметра Вбудований модуль зв’язку через
ЛЕП значення Вимкнути.
Пристрої Huawei — зокрема, інвертор SUN2000, центральний координатор зв’язку через
ЛЕП (PLC CCO) та модуль PID — можна під’єднати до SmartLogger шляхом
автоматичного пошуку або ручного налаштування конфігурації. ПКД, лічильник
електроенергії, інтелектуальну трансформаторну підстанцію Huawei (скорочено — STS)
та пристрої сторонніх виробників можна під’єднати до SmartLogger лише шляхом ручного
налаштування конфігурації.
Якщо конфліктують адреси пристроїв, під’єднаних до різних портів RS485 на SmartLogger
(наприклад, COM1-1 та COM2-1), і SmartLogger обмінюється даними з СКМ від Huawei
або стороннього виробника, для параметра Режим адресації потрібно вибрати опцію
Логічна адреса. Детальніше — див. розділи 7.11.2.4 «Налаштування параметрів системи
керування» та 7.11.2.5 «Налаштування параметрів протоколу Modbus TCP». Якщо ви не
налаштували цей параметр, переконайтеся, що кожен пристрій, який під’єднується до
кожного порту RS485, має унікальну адресу.
Перш ніж вручну додавати ПКД, під’єднаний через COM-порт, правильно налаштуйте
параметри порту RS485. Детальніше — див. розділ 7.11.2.2 «Налаштування параметрів
порту RS485». Коли додаєте ПКД, налаштуйте Тип пристрою як ПКД, а Режим
з’єднання —як Modbus-RTU. Якщо вручну додаєте ПКД, під’єднаний через порт AI або
PT, параметри порту RS485 не потрібно налаштовувати. Коли додаєте ПКД, налаштуйте
Тип пристрою як ПКД, а Режим з’єднання —як AI. Після додавання ПКД вручну
правильно налаштуйте параметри ПКД. Детальніше — див. розділ 7.9.4.2 «Налаштування
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•

Перш ніж вручну додавати інтелектуальну трансформаторну підстанцію, під’єднану через
COM-порт, правильно налаштуйте параметри порту RS485. Детальніше — див. розділ
7.11.2.2 «Налаштування параметрів порту RS485». Коли додаєте інтелектуальну
трансформаторну підстанцію, у параметрі Тип пристрою виберіть опцію STS, у
параметрі Номер порту вкажіть номер COM-порту інтелектуальної трансформаторної
підстанції, під’єднаного до SmartLogger, а у параметрі Адреса вкажіть адресу зв’язку
інтелектуальної трансформаторної підстанції. Після додавання інтелектуальної
трансформаторної підстанції вручну перевірте, чи можна увімкнути та вимкнути
повітряний автоматичний вимикач у низьковольтній шафі A, повітряний автоматичний
вимикач у низьковольтній шафі B та автоматичний вимикач у трансформаторі.
Детальніше — див. розділ 7.9.9.2 «Налаштування параметрів дистанційного керування».
• Перш ніж вручну додавати лічильник електроенергії з інтерфейсом Modbus або DL/T645,
правильно налаштуйте параметри порту RS485, дотримуючись інструкцій, наведених у
розділі 7.11.2.2 «Налаштування параметрів порту RS485». Перш ніж вручну додавати
лічильник електроенергії з інтерфейсом Modbus, правильно налаштуйте параметри
лічильника електроенергії. Детальніше — див. розділ 7.11.2.3 «Налаштування параметрів
лічильника електроенергії». Коли додаєте лічильник електроенергії, у параметрі Тип
пристрою виберіть опцію Лічильник електроенергії, а у параметрі Ком. протокол
вкажіть протокол, що підтримується лічильником електроенергії.
• Перш ніж вручну додавати ведений SmartLogger, правильно налаштуйте параметри
протоколу Modbus TCP. Для параметра Налаштування з’єднання задайте значення
Увімкнути, а у параметрі IP-адреса клієнта вкажіть IP-адресу веденого SmartLogger.
Детальніше — див. розділ 7.11.2.5 «Налаштування параметрів протоколу Modbus TCP».
Коли додаєте ведений SmartLogger, у параметрі Тип пристрою виберіть опцію
SmartLogger, а у параметрі IP-адреса введіть IP-адресу веденого SmartLogger.
• Коли додаєте пристрій стороннього виробника, імпортуйте файл конфігурації для
пристрою, а тоді вручну додайте пристрій.
• Пристрій, до якого ви отримали доступ, можна видалити вручну, а видалений пристрій
знову додати.
• Параметр Авт. присвоєння адреси дає змогу регулювати адреси пристроїв згідно з
серійними номерами. Якщо пристрій недоступний внаслідок конфлікту адрес, виконайте
цю операцію, щоб призначити пристрою нову адресу, а тоді здійсніть доступ до
пристрою.
• Після під’єднання пристрою можна експортувати конфігурацію пристрою. Коли
перейменовуєте експортований файл, збережіть розширення .cfg, інакше файл не зможе
функціонувати.
• Натисніть на піктограму «Пуск», «Зупинка» або «Перезапуск», щоб надіслати відповідну
команду всім інверторам, під’єднаним до SmartLogger. Для надсилання команди потрібен
пароль входу в обліковий запис.

7.12.8.2 Перелік пристроїв
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Перелік
пристроїв, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-87. Перелік пристроїв
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ПРИМІТКА
Можна змінити назву та адресу пристрою в інтерфейсі WebUI, або ж експортувати файл
інформації про пристрій у форматі CSV та імпортувати файл CSV в інтерфейс WebUI після
внесення змін.

7.12.8.3 Експорт параметрів
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Експортувати
параметри, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-88. Експорт даних

ПРИМІТКА
Параметри конфігурації кількох інверторів можна експортувати у файл .csv. Після цього інженери
об’єкта зможуть перевірити, чи правильні конфігурації інвертора в експортованому файлі.

7.12.8.4 Скидання аварійних сигналів
Виконайте цю операцію, щоб скинути активні аварійні сигнали та історію аварійних сигналів
певних чи всіх пристроїв, під’єднаних до SmartLogger, та отримати дані про аварійні сигнали,
збережені в пам’яті.
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Скинути
аварійний сигнал, щоб перейти на потрібну сторінку.
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Рисунок 7-89. Скидання аварійних сигналів

• Шляхом скидання аварійних сигналів користувачі можуть скинути всі активні аварійні
сигнали та всю історію аварійних сигналів для вибраного пристрою і дозволити SmartLogger
отримати дані про аварійні сигнали з пам’яті.
• Шляхом скидання аварійних сигналів користувачі можуть скинути аварійні сигнали
локального SmartLogger або аварійні сигнали, що зберігаються у пристрої. Якщо версія
інвертора SUN2000-(8KTL-28KTL) старіша, ніж SUN2000 V100R001C81, за допомогою цієї
операції користувачі можуть скидати лише аварійні сигнали локального SmartLogger.
• Якщо функція Скинути аварійний сигнал виконується для пристроїв Huawei (інвертор та
модуль PID), у СКМ потрібно виконати Скидання аварійних сигналів, інакше після скидання
аварійних сигналів SmartLogger не зможе зібрати дані про аварійні сигнали з пристроїв.
• Якщо функція Скинути аварійний сигнал виконується для SmartLogger, у СКМ потрібно
виконати Скидання аварійних сигналів, інакше після виконання функції Скидання
аварійних сигналів SmartLogger не зможе зібрати дані про аварійні сигнали з пристроїв.

7.12.8.5 Отримання даних із пам’яті
Користувачі можуть отримувати з пам’яті експлуатаційні дані та дані про виробництво
електроенергії за попередні періоди через інтерфейс WebUI. Результати отримання даних із
пам’яті можна запитати на сторінці Моніторинг.

•
•

ПРИМІТКА

Ця функція не підтримується інвертором SUN2000-(8KTL-28KTL).
Якщо ви отримуєте дані з пам’яті та запитуєте експлуатаційні дані інвертора після
оновлення програмного забезпечення SUN2000-33KTL/40KTL з версії SUN2000
V200R001C00SPCXTT до версії SUN2000 V200R001C90SPCXYX, то не зможете
запитати дані про кількість електроенергії, виробленої за поточний день до
оновлення.

З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Отримання даних
із пам'яті, щоб перейти на цю сторінку.
1.
2.
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Натисніть Зібрати дані.
Натискайте на різні вкладки, щоб переглянути хід та стан отримання даних із пам’яті. Дані
отримуються з пам’яті у такій послідовності: експлуатаційні дані, денне виробництво
електроенергії, місячне виробництво електроенергії та річне виробництво електроенергії.

Рисунок 7-90. Отримання даних із пам’яті

7.12.8.6 Корекція сумарного виробництва електроенергії
З огляду на обмеження доступу увійдіть у систему як Користувач з розширеними правами або
Спеціальний користувач. Виберіть пункт меню Технічне обслуговування > Відрегулювати
сумарне виробництво електроенергії, щоб перейти на потрібну сторінку.
Рисунок 7-91. Корекція сумарного виробництва електроенергії

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

213

SmartLogger2000
Посібник користувача

8 Керування графіком електромережі

Керування графіком електромережі
8.1 Опис регулювання потужності
Згідно з вимогами стандартів, SmartLogger здатен надійно регулювати потужність під’єднаних
інверторів у реальному часі, щоб сонячна електростанція гарантовано могла вчасно реагувати на
вимоги електромережевої компанії.
Доступні два режими керування графіком мережі: керування активною потужністю та керування
реактивною потужністю.

Перш ніж регулювати активну чи реактивну потужність сонячної електростанції, потрібно
увімкнути керування активною чи реактивною потужністю, щоб гарантувати, що SmartLogger
передасть команди керування графіком під’єднаним інверторам. Якщо ви вимкнете керування
активною чи реактивною потужністю, SmartLogger не передасть команди керування графіком
під’єднаним інверторам, і після попереднього внесення змін інвертори залишаться у тому
самому стані.

Керування активною потужністю
За наявності вимог щодо обмеження потужності сонячної електростанції персонал, що керує
графіком електромережі, має обмежити активну потужність або повністю вимкнути виробництво
активної потужності на сонячній електростанції, тобто увімкнути режим зниження номінальної
активної потужності.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач.
Виберіть пункт меню Налаштування > Керування активною потужністю, щоб перейти на
потрібну сторінку.
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Рисунок 8-1. Керування активною потужністю

Керування реактивною потужністю
Великомасштабні сонячні електростанції мають регулювати напругу в точці з’єднання з мережею.
Персонал, що керує графіком електромережі, вмикає функцію, за допомогою якої сонячна
електростанція поглинає або додає реактивну потужність у точці з’єднання з мережею, тобто
вмикає компенсацію реактивної потужності залежно від стану передавання реактивної потужності
в мережу у реальному часі.
З огляду на обмеження доступу увійдіть в обліковий запис як Спеціальний користувач. Виберіть
пункт меню Налаштування > Керування реактивною потужністю, щоб перейти на потрібну
сторінку.
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Рисунок 8-2. Керування реактивною потужністю

8.2 Регулювання активної потужності

Перш ніж налаштовувати Режим керування активною потужністю, для параметра Керування
реактивною потужністю встановіть значення Увімкнути.

8.2.1 Вимкнення зниження номінальної активної потужності
Якщо інвертор має працювати під повним навантаженням, для параметра Режим керування
активною потужністю встановіть значення Вимкнути зниження активної потужності.
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Рисунок 8-3. Вимкнення зниження номінальної активної потужності

8.2.2 Дистанційне керування сухими контактами

• Якщо вхідні цифрові порти DI1-DI4 сконфігуровано так, як описано у розділі 7.11.6
«Дистанційне вимкнення» чи 7.11.7 «Налаштування параметрів вхідних цифрових портів»,
параметр Дистанційне керування сухими контактами недоступний.
• Перш ніж налаштовувати дистанційне керування сухими контактами, переконайтеся, що
SmartLogger під’єднується до правильного приймача для керування навантаженням за
допомогою пульсуючих сигналів. Детальніше — див. розділ 4.10 «Під’єднання приймача для
керування навантаженням за допомогою пульсуючих сигналів».
Для параметра Режим керування активною потужністю встановіть значення Дистанційне
керування сухими контактами.
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Рисунок 8-4. Дистанційне керування сухими контактами

•
•

•
•

ПРИМІТКА

Підтримується до 16 рівнів відсоткового зниження номінальної активної потужності.
Символ «V» означає низький рівень сигналу. Якщо SmartLogger під’єднано до порту
GND1, чотири вхідних цифрових порти SmartLogger є портами низького рівня. Якщо його
не під’єднано, ці порти є портами високого рівня.
Відсоткові рівні для цифрових входів DI1-DI4 мають бути різними, інакше буде
згенеровано некоректну команду.
Якщо фактичний вхідний цифровий сигнал несумісний з сигналом, налаштованим в
інтерфейсі WebUI, SmartLogger контролює, щоб інвертор SUN2000 працював під повним
навантаженням, і генерує аварійний сигнал Аварійний графік активної потужності.

8.2.3 Обмеження фіксованого відсотка
SmartLogger забезпечує спрощену конфігурацію відсотка активної потужності, а також
автоматизацію керування потужністю, тобто автоматичне регулювання відсотка зниження
номінальної активної потужності у різний час дня.
Щоб керувати максимальною вихідною потужністю інвертора, задайте для параметра Режим
керування активною потужністю значення Обмеження фіксованого відсотка.

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

218

SmartLogger2000
Посібник користувача

8 Керування графіком електромережі

Рисунок 8-5. Обмеження фіксованого відсотка

•
•

ПРИМІТКА

Якщо потрібно, щоб інвертор працював з заданою максимальною потужністю у певні
періоди дня, додайте до налаштувань записи залежно від вимог конкретного об’єкта.
Якщо задано кілька точок часу, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для ранішої точки часу, яка є найближчою до поточної точки часу системи.
Наприклад, якщо ви додали точки часу 00:00:00 та 12:00:00 в інтерфейсі WebUI, а поточна
точка часу системи — 14:30:00, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для точки часу 12:00:00.

8.2.4 Дистанційне керування графіком
СКМ або незалежний пристрій регулювання потужності надсилає команди керування графіком
через комунікаційний порт, який працює через протокол Modbus TCP або IEC104, не потребуючи
конфігурації користувача або виконання операцій. SmartLogger може автоматично перемикатися
між режимами керування графіком і надсилати команди керування графіком.
Якщо для параметра Режим керування активною потужністю задано значення Дистанційне
керування графіком, SmartLogger отримує команди керування графіком від СКМ, розташованої
позаду на лінії, перетворює їх на дійсні командні дані, які інвертори можуть розпізнати, а тоді
надсилає дані всім під’єднаним інверторам. Згідно з принципом пріоритету дистанційного
керування графіком, SmartLogger встановлює параметр Режим керування активною
потужністю на значення Дистанційне керування графіком після отримання команди керування
графіком від СКМ, розташованої позаду на лінії.
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Рисунок 8-6. Дистанційне керування графіком

ПРИМІТКА
Для параметра Стратегія керування графіком доступні опції Вимкнути, Стратегія 1 та
Стратегія 2.
• Вимкнути: SmartLogger контролює, щоб інвертор працював під повним навантаженням і не
отримував команд керування графіком, які надсилає СКМ.
• Стратегія 1: Політика керування графіком за розімкненим контуром. Це означає, що
SmartLogger рівномірно розподіляє значення потужності, отримане у процесі керування
графіком, і надсилає середні значення кожному інвертору, який потім працює з заданою
потужністю. Величина регулювання, що надсилається SmartLogger, є сталою.
• Стратегія 2: Для об’єкта передбачено індивідуально налаштовану функцію.

Коефіцієнт регулювання: Значення потужності буде помножено на попередньо заданий
коефіцієнт, а тоді надіслано інвертору.

8.2.5 Дистанційне керування виробництвом електроенергії

Перш ніж налаштовувати параметри для дистанційного керування виробництвом електроенергії,
синхронізуйте джерело тактових сигналів сервера. Детальніше — див. розділ 7.11.1.1
«Налаштування дати та часу».
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Рисунок 8-7. Синхронізація джерела тактових імпульсів

1.

Джерело тактових імпульсів: налаштуйте мережевий протокол часу (NTP).

2.

Сервер: налаштуйте IP-адресу або доменне ім’я сервера.

3.

Тест синхронізації NTP: перевірте стан синхронізації часу.

Для параметра Режим керування активною потужністю встановіть значення Дистанційне
керування виробництвом електроенергії.
Рисунок 8-8. Дистанційне керування виробництвом електроенергії

•

ПРИМІТКА

Зона керування: налаштуйте зону, в якій використовується функція дистанційного
керування виробництвом електроенергії. Щоб увімкнути функцію в деяких зонах,
потрібно імпортувати та увімкнути ліцензію.
• Тривалість керування виробництвом електроенергії: встановіть час, протягом якого
інвертор має змінювати свою вихідну потужність з 0 % до 100 % або зі 100 % до 0 %.
• ID
сонячної
електростанції:
встановіть
ID,
присвоєний
SmartLogger
електроенергетичною компанією.
• Сервер дистанційного керування виробництвом електроенергії: налаштуйте IPадресу або доменне ім’я сервера.
• Якщо з’єднання між SmartLogger та сервером порушене, отримайте файл керування
виробництвом електроенергії у форматі .data з сайту електроенергетичної компанії і
імпортуйте цей файл.
• Щойно SmartLogger під’єднається до сервера, можна експортувати відповідний файл.
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8.3 Регулювання реактивної потужності

Перш ніж налаштовувати Режим керування реактивною потужністю, для параметра
Керування реактивною потужністю встановіть значення Увімкнути.

8.3.1 Вимкнення виробництва реактивної потужності
Якщо сонячна електростанція не має регулювати напругу в точці з’єднання з мережею або
виконувати компенсацію реактивної потужності, інвертор може працювати в режимі виробництва
лише активної потужності. У цьому випадку для параметра Режим керування реактивною
потужністю встановіть значення Вимкнути виробництво реактивної потужності.
Рисунок 8-9. Керування реактивною потужністю

8.3.2 Дистанційне керування сухими контактами
ПРИМІТКА

•
•

Якщо вхідні цифрові порти DI5-DI8 сконфігуровано так, як описано у розділі 7.11.6
«Дистанційне вимкнення» чи 7.11.7 «Налаштування параметрів вхідних цифрових
портів», параметр Дистанційне керування сухими контактами недоступний.
Перш ніж налаштовувати дистанційне керування сухими контактами, переконайтеся, що
SmartLogger під’єднується до правильного приймача для керування навантаженням за
допомогою пульсуючих сигналів. Детальніше — див. розділ 4.10 «Під’єднання приймача
для керування навантаженням за допомогою пульсуючих сигналів».

Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Дистанційне
керування сухими контактами.
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Рисунок 8-10. Дистанційне керування сухими контактами

•
•
•
•

ПРИМІТКА

Підтримується до 16 рівнів коефіцієнтів потужності.
Символ «V» означає низький рівень сигналу. Якщо SmartLogger під’єднано до порту
GND2, чотири вхідних цифрових порти SmartLogger є портами низького рівня. Якщо його
не під’єднано, ці порти є портами високого рівня.
Відсоткові рівні для цифрових входів DI5-DI8 мають бути різними, інакше буде
згенеровано некоректну команду.
Якщо фактичний вхідний цифровий сигнал несумісний з сигналом, налаштованим в
інтерфейсі WebUI, SmartLogger не дозволяє інвертору генерувати реактивну потужність,
і генерується аварійний сигнал Аварійний графік реактивної потужності.

8.3.3 Керування фіксованою реактивною потужністю
Якщо сонячна електростанція має генерувати задану сталу реактивну потужність, що перебуває в
межах діапазону коефіцієнтів потужності, у точці з’єднання з мережею, для параметра Режим
керування реактивною потужністю задайте значення Керування фіксованою реактивною
потужністю.
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Рисунок 8-11. Керування фіксованою реактивною потужністю

•

ПРИМІТКА

Якщо потрібно, щоб інвертор працював з заданою максимальною потужністю у певні
періоди дня, додайте до налаштувань записи залежно від вимог конкретного об’єкта.
• Діапазон, заданий для параметра Реактивна потужність, відповідає конкретному
мережевому кодексу та моделі.
• Якщо задано кілька точок часу, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для ранішої точки часу, яка є найближчою до поточної точки часу системи.
Наприклад, якщо ви додали точки часу 00:00:00 та 12:00:00 в інтерфейсі WebUI, а поточна
точка часу системи — 14:30:00, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для точки часу 12:00:00.

8.3.4 Керування фіксованим коефіцієнтом потужності
Якщо сонячна електростанція має генерувати електроенергію зі сталим коефіцієнтом потужності
у точці з’єднання з мережею, а інвертор має регулювати реактивну потужність у реальному часу
залежно від попередньо заданого коефіцієнта потужності, для параметра Режим керування
реактивною потужністю задайте значення Керування фіксованим коефіцієнтом потужності.
Рисунок 8-12. Керування фіксованим коефіцієнтом потужності
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ПРИМІТКА

• Якщо інвертор має працювати з заданим коефіцієнтом потужності у певні періоди дня,
додайте до налаштувань записи залежно від вимог конкретного об’єкта.
• Якщо задано кілька точок часу, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для ранішої точки часу, яка є найближчою до поточної точки часу системи.
Наприклад, якщо ви додали точки часу 00:00:00 та 12:00:00 в інтерфейсі WebUI, а поточна
точка часу системи — 14:30:00, інвертор працюватиме з максимальною потужністю,
вказаною для точки часу 12:00:00.

8.3.5 Характеристична крива Q-U
Якщо SmartLogger не має надсилати команди дистанційного керування реактивною потужністю,
можна натомість налаштувати характеристичну криву на SmartLogger. SmartLogger передає
інвертору значення, налаштовані для характеристичної кривої, а інвертор після цього працює
згідно з цією конфігурацією. SmartLogger більше не регулює величини.

Налаштовуйте характеристичну криву згідно з вказівками професіоналів, щоб гарантувати
належну роботу інвертора SUN2000.
Режим керування характеристичною кривою Q-U призначений для динамічного регулювання
відношення Q/S (відношення вихідної реактивної потужності до повної потужності) згідно з
коефіцієнтом U/Uном. (%), що описує відношення фактичної напруги мережі до номінальної
напруги мережі.
Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення
Характеристична крива Q-U.
Рисунок 8-13. Характеристична крива Q-U

•
•
•
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Під час налаштування кривої переконайтеся, що значення U/Uном. (%) у точці більше, ніж
значення U/Uном. (%) у попередній точці. Якщо ця умова не виконується, відобразиться
повідомлення Недійсні вхідні дані.
Характеристична крива Q-U підтримує до 10 дійсних точок.
Параметр Час регулювання реактивної потужності дає змогу керувати інтервалом зміни
реактивної потужності для точки з’єднання з мережею.
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Згідно з конкретним мережевим кодексом, після налаштування параметра Відсотки частоти
спрацювання характеристична крива починає діяти лише тоді, коли фактична вихідна
активна потужність інвертора стає більшою, ніж попередньо задане значення.

8.3.6 Характеристична крива cos(φ)-P/Pном.
Якщо SmartLogger не має надсилати команди дистанційного керування реактивною потужністю,
можна натомість налаштувати характеристичну криву на SmartLogger. SmartLogger передає
інвертору значення, налаштовані для характеристичної кривої, а інвертор після цього працює
згідно з цією конфігурацією. SmartLogger більше не регулює величини.

Налаштовуйте характеристичну криву згідно з вказівками професіоналів, щоб гарантувати
належну роботу інвертора SUN2000.
Режим керування характеристичною кривою cos(φ)-P/Pном. призначений для динамічного
регулювання коефіцієнта потужності cos(φ) згідно з коефіцієнтом P/Pном. (%) за німецьким
стандартом VDE-4105YBDEW.
Для параметра Режим керування
Характеристична крива cos(φ)-P/Pном..

реактивною

потужністю

встановіть

значення

Рисунок 8-14. Характеристична крива cos(φ)-P/Pном.

•

Коли налаштовуєте криву, переконайтеся, що значення P/Pном. (%) у точці більше,
ніж значення P/Pном. (%) у попередній точці. Якщо ця умова не виконується,
відобразиться повідомлення Недійсні вхідні дані.

•

Характеристична крива cos(φ)-P/Pном. підтримує до 10 дійсних точок.

8.3.7 Крива гістерезису Q-U (CEI0-16)
Якщо SmartLogger не має надсилати команди дистанційного керування реактивною потужністю,
можна натомість налаштувати характеристичну криву на SmartLogger. SmartLogger передає
інвертору значення, налаштовані для характеристичної кривої, а інвертор після цього працює
згідно з цією конфігурацією. SmartLogger більше не регулює величини.
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Налаштовуйте характеристичну криву згідно з вказівками професіоналів, щоб гарантувати
належну роботу інвертора SUN2000.
Режим керування кривою гістерезису Q-U (CEI0-16) — це версія характеристичної кривої Q-U,
що відповідає італійському стандарту CEI0-16. Він призначений для динамічного регулювання
вихідної реактивної потужності інвертора згідно з відношенням фактичної напруги до
номінальної напруги. Остаточне значення має бути представлене у вигляді відношення Q/S.
Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Крива
гістерезису Q-U (CEI0-16).
Рисунок 8-15. Крива гістерезису Q-U (CEI0-16)

•
•
•

ПРИМІТКА

Під час налаштування кривої переконайтеся, що значення U/Uном. (%) у точці більше,
ніж значення U/Uном. (%) у попередній точці. Якщо ця умова не виконується,
відобразиться повідомлення Недійсні вхідні дані.
Під час налаштування кривої переконайтеся, що значення A та B для відношення Q/S
сумісні та задані послідовно, і що значення C та D сумісні та задані послідовно. Якщо ця
умова не виконується, відобразиться повідомлення Недійсні вхідні дані.
Згідно з конкретним мережевим кодексом, після налаштування параметра Відсотки
частоти спрацювання характеристична крива починає діяти лише тоді, коли фактична
вихідна активна потужність інвертора стає більшою, ніж попередньо задане значення.

8.3.8 Дистанційне керування графіком
СКМ або незалежний пристрій регулювання потужності надсилає команди керування графіком
через комунікаційний порт, який працює через протокол Modbus TCP або IEC104, не потребуючи
конфігурації користувача або виконання операцій. SmartLogger може автоматично перемикатися
між режимами керування графіком і надсилати команди керування графіком.
Якщо для параметра Режим керування реактивною потужністю встановлено значення
Дистанційне керування графіком, SmartLogger отримує команди керування графіком від СКМ,
розташованої позаду на лінії, перетворює їх на дійсні командні дані, які інвертори можуть
розпізнати, а тоді надсилає дані всім під’єднаним інверторам. Згідно з принципом пріоритету
дистанційного керування графіком, SmartLogger встановлює параметр Режим керування
реактивною потужністю на значення Дистанційне керування графіком після отримання команди
керування графіком від СКМ, розташованої позаду на лінії.
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Рисунок 8-16. Дистанційне керування графіком

8.3.9 Керування коефіцієнтом потужності за замкненим
контуром

Перш ніж налаштовувати цей параметр, переконайтеся, що лічильник електроенергії під’єднано
до SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.7 «Під’єднання лічильника електроенергії».
Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Керування
коефіцієнтом потужності за замкненим контуром.
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Рисунок 8-17. Керування коефіцієнтом потужності за замкненим контуром

•
•
•

Цільовий коефіцієнт потужності: задає цільове значення коефіцієнта потужності
регулювального лічильника електроенергії.
Інтервал регулювання: задає інтервал, з яким SmartLogger надсилає команди регулювання.
Мертва смуга регулювання: задає точність регулювання коефіцієнта потужності.
ПРИМІТКА
Задане значення параметра Мертва смуга регулювання діє лише тоді, коли коефіцієнт
потужності електроенергії перевищує 0,9.

8.3.10 Керування розподіленим коефіцієнтом потужності за
замкненим контуром
Для збільшення доходу від розподіленої сонячної електростанції потрібно зменшити або
виключити додаткове збільшення коефіцієнта потужності шляхом компенсації розподіленої
реактивної потужності. Щоб увімкнути цю функцію, налаштуйте відповідні параметри за
допомогою інтерфейсу WebUI.

Перш ніж налаштовувати ці параметри, переконайтеся, що лічильник електроенергії під’єднано
до SmartLogger. Детальніше — див. розділ 4.7 «Під’єднання лічильника електроенергії».
Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Керування
розподіленим коефіцієнтом потужності за замкненим контуром.
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Рисунок 8-18. Керування розподіленим коефіцієнтом потужності за замкненим контуром

•

Лічильник електроенергії: керування розподіленим коефіцієнтом потужності за замкненим
контуром діє у тому разі, якщо для цього параметра встановлено значення Інтелектуальний
лічильник.

•

Напрямок потужності лічильника електроенергії: налаштуйте напрямок у цьому
параметрі як додатний, якщо показання активної потужності на лічильнику електроенергії
додатне, коли інвертор не виробляє електроенергію. Якщо це показання від’ємне,
налаштуйте напрямок у цьому параметрі як зворотний. Якщо після налаштування ви не
впевнені, яким є Напрямок потужності лічильника електроенергії, визначте цей
напрямок.

•

Цільовий коефіцієнт потужності: вказує цільове значення для регульованого коефіцієнта
потужності лічильника електроенергії, яке має бути більшим, ніж оцінне значення
коефіцієнта потужності сонячної електростанції.

•

Період регулювання: вказує інтервал, з яким SmartLogger надсилає команди регулювання.

•

Мертва смуга регулювання: вказує точність регулювання коефіцієнта потужності, яка є
чинною, коли коефіцієнт потужності на міжмережевому лічильнику перевищує 0,9.

•

Затримка компенсації реактивної потужності: вказує затримку часу для початку
компенсації розподіленої потужності у випадку, якщо поточний коефіцієнт потужності
менший, ніж цільове значення.

ПРИМІТКА
Коли SmartLogger отримує команду дистанційного керування графіком реактивної потужності від
електростанції, Режим керування реактивною потужністю автоматично перемикається на
Дистанційне керування графіком. Щоб виконати повторну компенсацію розподіленої
реактивної потужності, налаштуйте Режим керування реактивною потужністю як Керування
розподіленим коефіцієнтом потужності за замкненим контуром, і правильно налаштуйте
Цільовий коефіцієнт потужності.

8.3.11 Характеристична крива «Коефіцієнт потужності-U»
Якщо SmartLogger не має надсилати команди дистанційного керування реактивною
потужністю, можна натомість налаштувати характеристичну криву. SmartLogger передає
інвертору значення, налаштовані для характеристичної кривої, а інвертор після цього працює
згідно з цією конфігурацією. SmartLogger більше не регулює величини.
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Налаштуйте параметри характеристичної кривої згідно з вказівками професіоналів, щоб
гарантувати належну роботу інверторів.
Режим керування за характеристичною кривою «Коефіцієнт потужності-U» призначений для
динамічного регулювання значення коефіцієнта потужності згідно з коефіцієнтом U/Uном. (%),
що описує відношення фактичної напруги мережі до номінальної напруги мережі.
Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Характеристична
крива «Коефіцієнт потужності-U».
Рисунок 8-19. Характеристична крива «Коефіцієнт потужності-U»

•
•

Під час налаштування кривої переконайтеся, що значення U/Uном. (%) у точці більше, ніж
значення U/Uном. (%) у попередній точці. Якщо ця умова не виконується, відобразиться
повідомлення «Недійсні вхідні дані».
Характеристична крива «Коефіцієнт потужності-U» підтримує до 10 дійсних точок.

8.3.12 Дистанційне керування сухими контактами (Q/S)
ПРИМІТКА
Якщо вхідні цифрові порти DI5-DI8 сконфігуровано так, як описано у розділі 7.11.6
«Дистанційне вимкнення» чи 7.11.7 «Налаштування параметрів вхідних цифрових портів»,
параметр Дистанційне керування сухими контактами (Q/S) недоступний.

Для параметра Режим керування реактивною потужністю встановіть значення Дистанційне
керування сухими контактами (Q/S).

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

232

SmartLogger2000
Посібник користувача

8 Керування графіком електромережі

Рисунок 8-20. Дистанційне керування сухими контактами (Q/S)

•
•

•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

ПРИМІТКА

Підтримується до 16 рівнів коефіцієнтів потужності.
Символ «√» означає низький рівень сигналу. Якщо SmartLogger під’єднано до порту
GND2, чотири вхідних цифрових порти SmartLogger є портами низького рівня. Якщо його
не під’єднано, ці порти є портами високого рівня.
Відсоткові рівні для цифрових входів DI5-DI8 мають бути різними, інакше буде
згенеровано некоректну команду.
Якщо фактичний вхідний цифровий сигнал несумісний з сигналом, налаштованим в
інтерфейсі WebUI, SmartLogger не дозволяє інвертору генерувати реактивну потужність, і
генерується аварійний сигнал Аварійний графік реактивної потужності.
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9 Технічне обслуговування пристрою
9.1 Планове технічне обслуговування
•

Переконайтеся, що на SmartLogger не діють електромагнітні завади.

•

Переконайтеся, що поблизу SmartLogger немає джерел тепла.

•

Переконайтеся, що отвори для розсіяння тепла не заблоковані.

•

Регулярно чистіть SmartLogger.

•

Регулярно перевіряйте, чи надійно закріплені кабелі.

9.2 Пошук та усунення несправностей
Таблиця 9-1. Поширені несправності і методи пошуку та усунення несправностей

№

Симптом

Можлива причина

Рекомендація

1

Неможливо
увімкнути
живлення
SmartLogger.

1. Вихідний кабель живлення постійного
струму, що відходить від адаптера
живлення, не під’єднаний до порту ВХІД
12 В SmartLogger.
2. Кабель живлення не під’єднаний до
приймального порту живлення змінного
струму адаптера живлення.
3. Вхідний кабель живлення змінного
струму не під’єднаний до розетки
змінного струму.
4. Адаптер живлення несправний.
5. SmartLogger несправний.

1. Під’єднайте вихідну вилку постійного
струму адаптера живлення до порту
ВХІД 12 В SmartLogger.
2. Переконайтеся, що кабель живлення
під’єднаний до приймального порту
живлення змінного струму адаптера
живлення.
3. Переконайтеся, що кабель живлення
під’єднаний до розетки змінного струму.
4. Замініть адаптер живлення.
5. Зверніться до постачальника або служби
технічної підтримки компанії Huawei.
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№

Симптом

Можлива причина

2

Пристрій не
знайдено.

1. COM-порт не під’єднаний до жодного
1. Перевірте кабелі інтерфейсу RS485.
пристрою, або кабель нещільно
Якщо вони нещільно під’єднані,
під’єднаний, від’єднаний чи під’єднаний
від’єднані чи під’єднані зі зворотною
зі зворотною полярністю.
полярністю, під’єднайте їх надійно та
2. Параметри зв’язку через протокол RS485
правильно.
неправильно налаштовані, а адреса
2. Переконайтеся, що параметри зв’язку
інвертора виходить за межі пошукового
через протокол RS485, наприклад
діапазону, попередньо заданого у
швидкість передавання даних та адреса
SmartLogger.
зв’язку, налаштовані правильно, а адреса
3. Пристрої, які не розпізнаються
інвертора перебуває в межах
автоматично, наприклад ПКД та
пошукового діапазону, попередньо
лічильник електроенергії, не додано
заданого у SmartLogger.
вручну.
3. Вручну додайте пристрої, які не
розпізнаються автоматично, наприклад
ПКД та лічильник електроенергії.
4. Зверніться до постачальника або служби
технічної підтримки компанії Huawei.

3

Відмовив канал 1. Інвертор не оснащений станцією зв’язку 1.
зв’язку, що
через ЛЕП (PLC STA).
використовуєтьс 2. Кабель живлення змінного струму
2.
я для організації
нещільно під’єднаний, від’єднаний чи
мережі зв’язку
під’єднаний зі зворотною полярністю.
через ЛЕП.
3. Автоматичний вимикач кабелю
живлення змінного струму, встановлений
позаду на лінії, вимкнений.
3.
4. Якщо модуль зв’язку через ЛЕП
під’єднаний до мережі, встановіть для
параметра Вбудований модуль зв’язку
через ЛЕП або Організація мережі
4.
значення Вимкнути.
5. SmartLogger несправний.

4

Рекомендація

5.
Відмовив канал 1. Оптоволоконна перемичка нещільно
1.
зв’язку, що
під’єднана, від’єднана чи під’єднана зі
використовуєтьс
зворотною полярністю.
я для організації 2. Оптичний модуль нещільно під’єднаний,
оптоволоконної
від’єднаний чи неправильно вставлений.
мережі.
3. Оптичний порт Ethernet несправний.
2.
3.

4.

Випуск 05 (20.10.2018)

Переконайтеся, що інвертор оснащений
станцією зв’язку через ЛЕП (PLC STA).
Перевірте кабель живлення змінного
струму. Якщо він нещільно під’єднаний,
від’єднаний чи під’єднаний зі зворотною
полярністю, під’єднайте його надійно та
правильно.
Переконайтеся, що автоматичний
вимикач кабелю живлення змінного
струму, встановлений позаду на лінії,
увімкнений.
Задайте для параметрів Вбудований
модуль зв’язку через ЛЕП та
Організація мережі значення
Увімкнути.
Зверніться до постачальника або служби
Перевірте оптоволоконну перемичку.
Якщо оптоволоконна перемичка
нещільно під’єднана, від’єднана чи
під’єднана зі зворотною полярністю,
під’єднайте її надійно та правильно.
Перевірте з’єднання оптичного модуля.
Якщо модуль не вставлений, вставте
його ще раз.
Переконайтеся, що індикатор оптичного
порту Ethernet блимає у звичайному
порядку. Якщо в роботі індикатора є
порушення, зверніться до постачальника
або служби технічної підтримки
компанії Huawei.
Зверніться до постачальника або служби
технічної підтримки компанії Huawei.
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№
5

Симптом
На SmartLogger
відображається
«від’єднаний»
стан пристрою.

Можлива причина
1. Кабель між цим пристроєм і SmartLogger
нещільно під’єднаний або від’єднаний.
2. Живлення пристрою вимкнене.
3. Змінилися швидкість передавання даних
або адреса інтерфейсу RS485 цього
пристрою.
4. Пристрій замінений.
5. Пристрій було від’єднано і не під’єднано
знову.

6

Відмовив зв’язок 1.
з ПКД.
2.
3.
4.

7

SmartLogger не 1.
може встановити
зв’язок із
системою
2.
NetEco,
розгорнутою на 3.
ПК.

8

SmartLogger не 1.
може встановити 2.
зв’язок з
оптичним
портом
3.
комутатора
Ethernet.
4.

Випуск 05 (20.10.2018)

Рекомендація
1. Перевірте кабель між цим пристроєм і
SmartLogger. Якщо він нещільно
під’єднаний або від’єднаний, відновіть
його надійне з’єднання.
2. Перевірте з’єднання пристрою та
наявність живлення пристрою.
3. Переконайтеся, що пристрій
передавання даних та адреса інтерфейсу
RS485 цього пристрою налаштовані
правильно.
4. Якщо котрийсь пристрій було замінено,
увімкніть у SmartLogger функцію
пошуку цього пристрою, або додайте
пристрій вручну.
5. Якщо пристрій назавжди від’єднано від
SmartLogger, видаліть цей пристрій у
інтерфейсі керування пристроями.
Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485 між 1. Перевірте кабель зв’язку з інтерфейсом
ПКД та SmartLogger під’єднаний
RS485. Якщо він нещільно під’єднаний
неправильно, нещільно, або від’єднаний.
або від’єднаний, під’єднайте його
Живлення ПКД вимкнене.
надійно і правильно.
2.
Увімкніть живлення ПКД.
У ПКД та SmartLogger використовуються
різні налаштування параметрів зв’язку
3. Переконайтеся, що у ПКД правильно
через протокол RS485.
налаштовано параметри зв’язку через
Параметри ПКД налаштовані
протокол RS485.
неправильно.
4. Увійдіть в обліковий запис інтерфейсу
WebUI і переконайтеся, що параметри
ПКД налаштовано правильно.
SmartLogger не під’єднаний до ПК, або 1. Переконайтеся, що електричний порт
його кабель нещільно під’єднаний чи
Ethernet чи оптичний порт SmartLogger
від’єднаний.
правильно під’єднані до ПК чи
Параметри Ethernet налаштовано
маршрутизатора.
неправильно.
2. Переконайтеся, що параметри Ethernet
Параметри системи NetEco налаштовано
налаштовано правильно.
неправильно.
3. Переконайтеся, що параметри системи
NetEco налаштовано правильно.
Живлення комутатора Ethernet вимкнене. 1. Переконайтеся, що живлення
Оптичний модуль не вставлений у
дистанційного комутатора Ethernet
SmartLogger або вставлений
увімкнене. Якщо це не так, увімкніть
неправильно.
його живлення.
Оптична перемичка нещільно під’єднана 2. Перевірте, чи оптичний модуль
або від’єднана.
вставлений згідно зі станом індикатора
Оптична перемичка під’єднана зі
оптичного порту SmartLogger. Якщо
зворотною полярністю.
модуль не вставлений, вставте його.
3. Переконайтеся, що оптична перемичка
надійно під’єднана. Якщо перемичка
нещільно під’єднана або від’єднана,
відновіть її надійне з’єднання.
4. Переконайтеся, що передатний кінець
(TX) оптичного порту SmartLogger
під’єднаний до приймального кінця (RX)
оптичного порту комутатора Ethernet.
Якщо оптична перемичка під’єднана зі
зворотною полярністю, під’єднайте її
правильно.
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№

Симптом

9

Відмовив зв’язок 1.
у мережі,
організованій
через протокол 2.
RS485.
3.

Можлива причина

Рекомендація

Кабель зв’язку з інтерфейсом RS485
1. Під’єднання мережевого порту RJ45:
під’єднаний неправильно, нещільно, або
переконайтеся, що з’єднувач RJ45
від’єднаний.
обтиснутий, і усі жили під’єднано до
Живлення SmartLogger чи під’єднаного
правильних контактів.
до нього пристрою вимкнене.
2. Під’єднання клемної колодки:
Параметри зв’язку через протокол RS485
переконайтеся, що кабель зв’язку з
мають неправильні значення.
інтерфейсом RS485 під’єднаний до
правильного порту на клемній колодці.
3. Переконайтеся, що порти RS485 інших
пристроїв під’єднані до правильних
портів на SmartLogger.
4. Перевірте кабелі інтерфейсу RS485.
Якщо вони нещільно під’єднані,
від’єднані чи під’єднані зі зворотною
полярністю, під’єднайте їх надійно та
правильно.
5. Увімкніть живлення SmartLogger чи
під’єднаного до нього пристрою.
6. Перевірте налаштування параметрів
зв’язку через протокол RS485.
7. Зверніться до постачальника або служби
технічної підтримки компанії Huawei.

9.3 Перелік аварійних сигналів
У таблиці 9-2 описано поширені аварійні сигнали для SmartLogger і заходи з пошуку та
усунення несправностей.
Таблиця 9-2. Перелік аварійних сигналів

ID
Назва
Серйозніст
аварійно аварійног ь
го
о сигналу аварійного
сигналу Аварійний Серйозний
сигналу
1100
графік
активної
потужності

Випуск 05 (20.10.2018)

Вторинни Причина
Заходи з усунення
й ID
аварійного
сигналу
4
У режимі активної 1. Переконайтеся, що кабелі надійно
потужності
Дистанційне
2.
керування сухими
контактами не
налаштовано
чотири вхідних
цифрових порти
(DI), які зчитують
комбінації команд.

під’єднані до вхідних цифрових портів.
Перейдіть на сторінку конфігурації
активної потужності Дистанційне
керування сухими контактами і перевірте
таблицю відповідності конфігурації вхідних
цифрових сигналів. Зв’яжіться з
електромережевою компанією і підтвердіть,
що у таблиці наведено повні конфігурації
комбінацій, і що вони відповідають
вимогам компанії.
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ID
Назва
Серйозність Вторинний Причина
аварійног аварійного аварійного ID
о сигналу сигналу
сигналу
аварійного
сигналу
1101

Аварійний Серйозний
графік
реактивної
потужності

4

1103

МАВ
Серйозний
від’єднаний

1

1104

Аварійна
чарунка

Серйозний

1

1105

Конфлікт
адрес
пристрою

Серйозний

1

1106

Несправніс Серйозний
ть
обмежувач
а
перенапруг
и
постійного
струму.

1

Випуск 05 (20.10.2018)

Заходи з усунення

У режимі
1. Переконайтеся, що кабелі надійно під’єднані
реактивної
до вхідних цифрових портів.
потужності
2. Перейдіть на сторінку конфігурації
Дистанційне
реактивної потужності Дистанційне
керування сухими керування сухими контактами і перевірте
контактами не
таблицю відповідності конфігурації вхідних
налаштовано
цифрових сигналів. Зв’яжіться з
чотири вхідних
електромережевою компанією і підтвердіть,
цифрових порти
що у таблиці наведено повні конфігурації
(DI), які зчитують
комбінацій, і що вони відповідають вимогам
комбінації команд.
компанії.
Загальний вимикач Перевірте, чи від’єднання виконано нормально.
у точці з’єднання з Якщо його виконано з порушеннями, зверніться
мережею
до інженерів сервісної служби, щоб відновити
від’єднаний.
вимикач.
Пристрій
Якщо аварійний сигнал «Чарунка» активний,
«Чарунка» виявив перевірте, чи сумісний вхідний цифровий
помилку у точці
сигнал, отриманий SmartLogger, зі станом
з’єднання з
сухого контакту. Якщо ні, перезапустіть
мережею.
інвертор.
Адреса інтерфейсу • Якщо адреса інтерфейсу RS485 у
RS485 у
SmartLogger конфліктує з адресою зв’язку
SmartLogger
пристрою, під’єднаного з південного боку,
конфліктує з
виберіть пункт меню Налаштування >
фізичною адресою
Modbus TCP і змініть адресу SmartLogger,
(адреса інтерфейсу
або виберіть пункт меню Технічне
RS485) або
обслуговування > Керування пристроєм >
логічною адресою
Під’єднати пристрій і змініть адресу
пристрою,
пристрою, під’єднаного з південного боку.
під’єднаного з
Якщо як пристрій, під’єднаний з південного
південного боку.
боку, використовується інвертор SUN2000,
його адресу можна змінити в застосунку.
• Якщо адреса інтерфейсу RS485 у
SmartLogger конфліктує з логічною адресою
пристрою, під’єднаного з південного боку,
виберіть пункт меню Налаштування >
Modbus TCP і змініть адресу SmartLogger.
Обмежувач
• Перевірте кабель, що під’єднується до
перенапруги в
обмежувача перенапруги, в
інтелектуальному
інтелектуальному контролері сонячної
контролері
панелі: якщо він нещільно під’єднаний,
сонячної панелі
від’єднаний чи під’єднаний зі зворотною
несправний.
полярністю, надійно під’єднайте кабель.
• Перевірте, чи справний обмежувач
перенапруги в інтелектуальному контролері
сонячної панелі. Замініть несправний
обмежувач перенапруги.
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ID
Назва
Серйозність Вторинний Причина
аварійног аварійного аварійного ID
о сигналу сигналу
сигналу
аварійного
сигналу

Заходи з усунення

1107-1114 Користувац Серйозний
ький
аварійний
сигнал
цифрового
входу
DI1 —
Користувац
ький
аварійний
сигнал
цифрового
входу DI8
1115
Відмова
Серйозний
живлення
24 В

1

•

Випуск 05 (20.10.2018)
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1

Сигнал типу
«сухий контакт»,
що надходить від
периферійного
пристрою до
відповідного
вхідного
цифрового порту
на SmartLogger,
відрізняється від
нормального.

•

Перевірте кабельне з’єднання вхідного
цифрового порту. Якщо кабель нещільно
під’єднаний, від’єднаний чи під’єднаний зі
зворотною полярністю, надійно під’єднайте
кабель.
Переконайтеся, що пристрій працює
правильно.

Модуль живлення • Перевірте кабель, що під’єднується до
24 В в
модуля живлення 24 В, в інтелектуальному
інтелектуальному
контролері сонячної панелі: якщо він
контролері
нещільно під’єднаний, від’єднаний чи
сонячної панелі
під’єднаний зі зворотною полярністю,
несправний.
надійно під’єднайте кабель.
• Перевірте, чи справний модуль живлення
24 В в інтелектуальному контролері сонячної
панелі. Замініть несправний модуль
живлення.
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10 Утилізація SmartLogger

Утилізація SmartLogger
Якщо строк служби SmartLogger сплив, утилізуйте SmartLogger згідно з місцевим законодавчим
актом щодо утилізації відходів електроприладів.
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Технічні характеристики
Керування пристроєм
Позиція

SmartLogger2000-10/10-B/11- SmartLogger2000-10-C/11-C
B

Максимальна кількість
200
пристроїв, доступних для
керування
Максимальна кількість
80
150
інверторів, доступних для
керування
Режим зв’язку
Шість портів RS485, два електричних порти Ethernet, два оптичних
порти Ethernet та модуль зв’язку через ЛЕП
Максимальна відстань
RS485: 1000 м; Ethernet: 100 м; оптоволокно: 12 000 м
зв’язку

Дисплей
Позиція

SmartLogger2000-10/10-B/11- SmartLogger2000-10-C/11-C
B

Bluetooth
Світлодіоди
WebUI

Доступ до застосунка SUN2000
Чотири світлодіодні індикатори
Вбудований інтерфейс WebUI

Bluetooth
Позиція

SmartLogger200010/10-B/11-B

Bluetooth EDR (з
Робоча частота
підвищеною
Еквівалентна
швидкістю
ізотропнопередавання даних) випромінювана
або Bluetooth LE (для потужність (ЕІВП)
низької потужності)

2402-2480 МГц

Випуск 05 (20.10.2018)

SmartLogger2000-10C/11-C

0 дБм (+/-2 дБм)
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Позиція

SmartLogger200010/10-B/11-B

Версія драйвера Bluetooth

V200

SmartLogger2000-10C/11-C

Загальні параметри
Позиція

SmartLogger2000-10/10-B/11- SmartLogger2000-10-C/11-C
B

Живлення
Споживання потужності
Розміри (Ш З
x В x Г)
монтажними
петлями
Без
монтажних
петель
Вага нетто
Робоча температура
Температура зберігання
Відносна вологість (без
конденсації)
Рівень захисту
Спосіб монтажу

100-240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц
Типове: 8 Вт; максимальне: 15 Вт
411 мм x 170 мм x 58,6 мм
350 мм x 170 мм x 43,6 мм
2,5 кг
від -40 °C до +60 °C
від -40 °C до +70 °C
від 5 % до 95 %
IP20
Монтується на стіні, на напрямній рейці або всередині
інтелектуального контролера сонячної панелі Huawei
4000 мa

Максимальна висота над
рівнем моря
a: Якщо висота становить від 3000 м до 4000 м, температура зменшується на 1 °C за кожні
додаткові 200 м.

Порти
Позиція

SmartLogger2000-l0/10-B / SmartLogger2000-10-C/11-C

Електричний порт Ethernet
Оптичний порт Ethernet
Порт зв’язку через ЛЕП
RS485

10/100 Мбіт/с
100 Мбіт/сa
1
6; підтримувані швидкості передавання даних: 2400 біт/с, 4800 біт/с,
9600 біт/с, 19 200 біт/с та 115 200 біт/с
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Позиція

SmartLogger2000-10/10-B/11-B

SmartLogger2000-10-C/11-C

USB
Цифровий вхід
Цифровий вихід

USB2.0
8, підтримує лише доступ через сухі контакти реле
3, вихід через сухі контакти реле, типово нормально розімкнені,
підтримують джерело живлення 12 В постійного струму за 500 мА
Аналоговий вхід
8b
2, порт PT100/PT1000
7c
Вихідний аналоговий порт 6, вихід струму 4-20 мА та 04, вихід струму 4-20 мА та 0-20 мА
20 мА
a: Підтримує лише оптичний модуль на 100 Мбіт/с. Оптичний модуль та оптичну перемичку
(1310 нм, одномодовий) можна придбати у складі пакету з’єднувальних деталей для кільцевої
мережі виробництва Huawei.
b:
•

SmartLogger2000-10: AI1-AI4: вхід струму 4-20 мА та 0-20 мА (пасивний); AI5-AI8: вхід
струму 4-20 мА та 0-20 мА (активний)
• SmartLogger2000-10-B/11-B: AI1: вхід напруги 0-10 В (пасивний); AI2-AI4: вхід струму 420 мА та 0-20 мА (пасивний); AI5-AI8: вхід струму 4-20 мА та 0-20 мА (активний)
c: Вхідний аналоговий порт AI1 на SmartLogger2000-10-C/11-C підтримує вхід напруги 0-10 В
(пасивний); вхідні аналогові порти AI2-AI7 підтримують вхід струму 4-20 мА та 0-20 мА
(пасивний).
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A Встановлення і провідне під’єднання
сигнального обмежувача перенапруг для
інтерфейсу RS485

Встановлення і провідне під’єднання
сигнального обмежувача перенапруг для
інтерфейсу RS485

A.1 Встановлення сигнального обмежувача перенапруг
для інтерфейсу RS485
•

•

•

Якщо SmartLogger2000-10/10-B/11-B потрібно під’єднати до надвірного пристрою через
COM-порт, між SmartLogger та пристроєм рекомендується під’єднати сигнальний обмежувач
перенапруг для інтерфейсу RS485, щоб посилити захист від перенапруг.
Сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 можна під’єднувати до двох COMпортів. Для кожного SmartLogger можна налаштувати конфігурацію з трьома сигнальними
обмежувачами перенапруг для інтерфейсу RS485.
У інтелектуальному контролері сонячної панелі з SmartLogger2000-10/10-B/11-B,
встановленим на заводі, сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485
постачається вже встановленим. У неінтелектуальному контролері сонячної панелі
сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 можна встановити на напрямній
рейці.

ПРИМІТКА
Під час визначення монтажного положення переконайтеся, що лінійна відстань між сигнальним
обмежувачем перенапруг для інтерфейсу RS485 та SmartLogger не перевищує 500 мм.

Передумови
•
•

Випуск 05 (20.10.2018)

Підготуйте сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485. Рекомендована
модель — PowerSA-5 кА-15 В; її можна придбати у компанії Huawei.
Щоб встановити сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 на напрямній
рейці, підготуйте стандартну напрямну рейку шириною 35 мм, що відповідає технічним
вимогам, наведеним на рисунку A-1. Рекомендована допустима довжина напрямної рейки —
80 мм або більше.
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Рисунок A-1. Розміри напрямної рейки (одиниці вимірювання: мм)

IP10SC0007

•

Якщо SmartLogger буде встановлюватися на напрямній рейці, сигнальний обмежувач
перенапруг для інтерфейсу RS485 можна встановити на одній рейці з SmartLogger. У цьому
випадку рекомендована довжина напрямної рейки — 600 мм або більше.
• Закріпіть напрямну рейку, перш ніж монтувати на ній сигнальний обмежувач перенапруг для
інтерфейсу RS485.

Процедура
Крок 1
Закріпіть сигнальний обмежувач
перенапруг для інтерфейсу RS485 на напрямній
рейці.
Рисунок A-2. Кріплення сигнального обмежувача
перенапруг для інтерфейсу RS485

IL02HC0009

- - - - Кінець
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A.2 Під’єднання сигнального обмежувача перенапруг
для інтерфейсу RS485
Для під’єднання сигнального обмежувача перенапруг для інтерфейсу RS485 потрібен його кабель
захисного заземлення та кабель зв’язку.

Передумови
•

Підготуйте заземлювальний кабель. Рекомендований кабель: кабель для надвірного
прокладання з мідною жилою та площею поперечного перерізу 4 мм2 або 12 AWG.

•

Підготуйте кабель зв’язку, наприклад двожильний або багатожильний кабель з площею
поперечного перерізу 0,5-2,5 мм2.

Контекст
ПРИМІТКА
Два або три сигнальних обмежувача перенапруг для інтерфейсу RS485 під’єднуються так само, як
і один сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485.

Один сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 має два порти RS485 для захисту
від перенапруг.
Рисунок A-3. Порти на сигнальному обмежувачі перенапруг для інтерфейсу RS485

IS02W00003

Таблиця A-1. Опис портів

Порт RS485 для
захисту від
перенапруг

Захисний порт Функція

Порт RS485 для захисту 2
від перенапруг 1
6
Порт RS485 для захисту 8

Випуск 05 (20.10.2018)

Порт
Функція
перенапруги

Диференційний сигнал + 1
RS485A, RS485
Диференційний сигнал - 5
RS485B, RS485
Диференційний сигнал + 7
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Диференційний сигнал +
RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B,
RS485
Диференційний сигнал +
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від перенапруг 2
12
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RS485A, RS485
Диференційний сигнал - 11
RS485B, RS485

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

RS485A, RS485
Диференційний сигнал - RS485B,
RS485
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ПРИМІТКА

•
•
•
•
•
•

Захисні порти під’єднуються до COM-портів на SmartLogger. Порт 4 не під’єднується.
Порти перенапруги під’єднуються до портів RS485 на інших пристроях. Порт 3 — це
заземлювальний порт.
Захисні порти та порти перенапруги не можна плутати.
Один сигнальний обмежувач перенапруг для інтерфейсу RS485 може захистити два
COM-порти.
Захисні порти 2 та 6 і порти перенапруги 1 та 5 утворюють порт RS485 для захисту від
перенапруги одного COM-порту. Захисні порти 8 та 12 і порти перенапруги 7 та 11
утворюють ще один порт RS485 для захисту від перенапруги іншого COM-порту.
Порт сигнального обмежувача перенапруг для інтерфейсу RS485 підтримує кабелі з
максимальною площею поперечного перерізу 2,5 мм2. Якщо пристрої потрібно під’єднати
до цього порту паралельно, використовуйте кабелі з площею поперечного перерізу 1 мм2
і не під’єднуйте до одного порту більше двох кабелів.

Процедура
Під’єднайте порт захисного заземлення.
1. Зніміть 8 мм ізоляційного шару з кабелю захисного заземлення за допомогою кліщів для
зачищання проводів від ізоляції.
2. Вставте оголену жилу у порт 3 на сигнальному обмежувачі перенапруг для інтерфейсу
RS485 і закріпіть кабель.
Рисунок A-4. Під’єднання кабелю захисного заземлення

IL02I01001

•
•

ПРИМІТКА

Під’єднайте інший кінець кабелю захисного заземлення до заземлювальної шини.
Рекомендується: Для збільшення корозійної стійкості заземлювальної клеми може
знадобитися силікагель або фарба.

- - - - Кінець

Під’єднайте кабель зв’язку.
1. Під’єднайте один кінець кабелю до COM-порту на SmartLogger. Детальніше — див. розділ
4.3 «Під’єднання кабелів до клемної колодки COM-порту».
2. Вставте оголену жилу з іншого кінця у захисний порт на сигнальному обмежувачі
перенапруг для інтерфейсу RS485 і закріпіть кабель.
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Рисунок A-5. Під’єднання кабелю зв’язку (1)

IL02IC1003

Переконайтеся, що порт COM+ (RS485A) на SmartLogger з’єднаний з захисним портом 2 або 8 на
сигнальному обмежувачі перенапруг для інтерфейсу RS485, а порт COM- (RS485B) на
SmartLogger — з захисним портом 6 або 12 на сигнальному обмежувачі перенапруг для
інтерфейсу RS485.
3.

Зачистіть кабелі.
Рисунок A-6. Зачищення кабелю (одиниці вимірювання: мм)

IS01ZC0036

(1) Шар ізоляції

4.
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(2) Броньований шар

Вставте оголену жилу у порт перенапруги на сигнальному обмежувачі перенапруг для
інтерфейсу RS485 і закріпіть кабель.
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Рисунок A-7. Під’єднання кабелю зв’язку (2)

IL02IC1002

5.

Під’єднайте інший кінець кабелю до комунікаційного порту на під’єднаному пристрої.

Переконайтеся, що порт RS485A на пристрої з’єднаний з портом перенапруги 1 або 7 на
сигнальному обмежувачі перенапруг для інтерфейсу RS485, а порт RS485B на пристрої з’єднаний
з портом перенапруги 5 або 11 на сигнальному обмежувачі перенапруг для інтерфейсу RS485.
Детальну інформацію про кабельні з’єднання наведено в описі під’єднаного пристрою.
- - - - Кінець
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B Переліки користувачів виробу

Переліки користувачів виробу
Таблиця B-1. Переліки користувачів, які здійснюють моніторинг

Режим входу в
обліковий запис

Ім’я користувача

Застосунок

Звичайний користувач
00000a
Користувач з розширеними правами 00000a
Спеціальний користувач
00000a
Звичайний користувач
Changeme
Користувач з розширеними правами Changeme
Спеціальний користувач
Changeme
emscomm
/EzFp+2%r6@IxSCv

Веб

NetEco

Початковий пароль

Таблиця B-2. Переліки користувачів операційної системи

Ім’я користувача

Початковий пароль

enspire
root
prorunacc
bin
daemon
nobody
sshd

Changeme
Changeme
Немає початкового паролю
Немає початкового паролю
Немає початкового паролю
Немає початкового паролю
Немає початкового паролю

Випуск 05 (20.10.2018)

Авторське право © Huawei Technologies
Co., Ltd.

252

SmartLogger2000
Посібник користувача

C Акроніми та абревіатури

Акроніми та абревіатури
A
AC

змінний струм

AI

аналоговий вхід

AO

аналоговий вихід

APP

застосунок

ATB

клемна коробка доступу

C
CCO

центральний координатор

COM

зв’язок

D
DI

цифровий вхід

DO

цифровий вихід

E
EDR

підвищена швидкість передавання даних

ЕІВП

еквівалентна

ізотропно-випромінювана

потужність
ПКД

прилад контролю довкілля

ETH

Ethernet

L
LE

низька потужність

Світлодіод

світловипромінювальний діод
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C Акроніми та абревіатури

P
PLC

зв’язок лініями електропередач

R
RSTP

швидкий протокол кістякового дерева

S
SFP

компактний знімний приймально-передавальний

модуль
STA

станція

STP

протокол кістякового дерева

W
WEEE

відходи

електричного

та

електронного

обладнання
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