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Indikaatori kirjeldus 

Vaade eest 

1 Toote kirjeldus 

Märkus 

• Dokumendis toodud teavet võidakse ette teatamata muuta. Selle dokumendi 

ettevalmistamisel on tehtud kõik võimalik, et tagada sisu täpsus, kuid kõik selles 

dokumendis esitatud avaldused, teave ja soovitused ei taga otsest ega kaudset 

garantiid. 

• Enne seadme paigaldamist lugege kasutusjuhendit hoolikalt, et saada teavet 

toote ja ohutusmeetmete kohta. 

• Seadet tohivad juhtida ainult kvalifitseeritud ja koolitatud elektrikud. Operaatorid 

peavad võrku ühendatud PV elektrisüsteemi komponente ja toimimist ning nad peaksid 

olema kursis asjakohaste kohalike standarditega. 

• Enne seadme installimist kontrollige, kas pakendi sisu on terve ja komplektne. Kui 

leiate mõne kahjustuse või mõni komponent puudub, pöörduge seadme müüja poole. 

• Seadme paigaldamisel kasutage isoleeritud tööriistu. Ohutuse tagamiseks 

kasutage vastavaid isikukaitsevahendeid. 

• Huawei ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud käesolevas dokumendis ja 

kasutusjuhendis täpsustatud hoiustamise, transportimise, paigaldamise ja 

kasutamise eeskirjade rikkumisest. 

1 

Indikaator Olek Kirjeldus 

PV ühenduse 

indikaator 
 

 

 

 

Roheline põleb 

Vähemalt üks PV-string on korralikult ühendatud ja 

vastava MPPT-ahela alalisvoolu sisendpinge on suurem 

või võrdne väärtusega 200 V. 

Väljas 
SUN2000 ühendub lahti kõikidest PV-stringidest või on 

iga MPPT-ahela alalisvoolu pinge väiksem kui 200 V. 

Võrguühendus 

indikaator 
 

 

e 
Roheline põleb SUN2000 on ühendatud elektrivõrguga. 

Väljas SUN2000 ei ole ühendatud elektrivõrguga. 

Kommunikatsio 

oni indikaator 
 

 

 

Roheline 

vilgub (põleb 

0,2 s ja ei põle 

0,2 s) 

 

SUN2000 võtab kommunikatsiooniandmeid vastu 

tavapäraselt. 

Väljas SUN2000 ei võta kommunikatsiooniandmeid vastu 10 s. 
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Indikaator Oleks Kirjeldus 

Alarmi/ 

hoolduse 

indikaator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmi olek 

Punane vilgub pika intervalliga 

(põleb 1 s ja ei põle 4 s) 

Edastatakse 

hoiatusalarm. 

Punane vilgub lühikese intervalliga 

(põleb 0,5 s ja ei põle 0,5 s) 

Edastatakse väheoluline 

alarm. 

Punane põleb 
Edastatakse oluline 

alarm. 

 

 

Lokaalse 

hoolduse 

olek 

Roheline vilgub pika intervalliga 

(põleb 1 s ja ei põle 1 s) 

Lokaalne hooldus on 

aktiivne. 

Roheline vilgub lühikese 

intervalliga (põleb 0,125 s ja ei 

põle 0,125 s) 

Lokaalne hooldus 

ebaõnnestus. 

 

Roheline põleb 
Lokaalne hooldus 

õnnestus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kaabli läbiviik (COM1, COM2 ja 

COM3) 

(3) DC sisendi terminalid (juhitavad 

DC LÜLITIGA 1) 

 

(2) DC lüliti 1 (DC SWITCH 1) 

 

 

(4) DC sisendi terminalid (juhitavad DC 

LÜLITIGA 2) 

(5) DC lüliti 2 (DC SWITCH 2) (6) Kaabli läbiviik (AC VÄLJUND) 

(7) Kaabli läbiviik (RESERVE) (8) USB liides (USB) 

 

 

 

Liidesed 

SUN2000 mõõdud Paigaldusavade mõõdud 
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2 Paigaldusnõuded 

2.1 Paigaldusnurk 
 

 

2.2 Paigaldamiseks vajalik ruum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SUN2000 paigaldamine 

Turvavõtme 

hoidmise asend 

 

Märkus 

• SUN2000 kinnitusklambril on neli avade 

rühma, igas rühmas neli ava. Märkige igas 

rühmas ava vastavalt paigalduskoha nõuetele 

ja märkige kokku neli auku. Eelistatud on kaks 

ümmargust auku. 

• M12x40 poldikomplektid tarnitakse SUN2000 

komplektiga. Kui poldi pikkus ei vasta 

paigaldusnõuetele, valmistage M12 

poldikomplektid ise ette ja kasutage neid koos 

kaasasolevate M12 mutritega. 

• Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas seadet 

SUN2000 paigaldada, kasutades näiteks 

tugipaigaldust. Täpsemat teavet seinale 

paigaldamise kohta leiate kasutusjuhendist. 

• Pärast kinnitusklambrist eemaldamist hoidke 

turvavõtit hilisemaks kasutamiseks alles. 

Märkus 

SUN2000 paigalduskinnituse 

paigaldamise, kaablite ühendamise 

SUN2000 põhja külge ja SUN2000 

hooldamise hõlbustamiseks on 

soovitatav, et põhja alla jääks ruumi 

vahemikus 600–730 mm. 
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Märkus 

Kaitse tagamiseks soovitame avadele kanda roostetõrjevärvi. 
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• 

 
  4.1 Ettevalmistus paigaldamiseks  

 

Märkus 

• Enne kaablite paigaldamist veenduge, et kõik vajalikud OT-klemmid ja kaablid on ette 

valmistatud. 

• Järgmises tabelis on loetletud ainult soovitatud kaablite spetsifikatsioonid. Lisainfot 

kaablite andmete kohta leiate kasutusjuhendist. 

Nr Nimi 
Mudel/ 

Tehnilised andmed 
Kirjeldus 

 

 

 

 

1 

 

 

Maandusjuhe 

 

 

16 mm2 välistingimuste 

vaskkaabel 

• Kui valite maandusjuhtme 

ühendamiseks korpuse 

maanduspunkti, valmistage 

ette maandusjuhe. 

• Kui valite maandusjuhtme 

ühendamiseks 

hooldussektsiooni 

maandumispunkti, kasutage 

täiendava maandusjuhtme ette 

valmistamise asemel 

vahelduvvoolu väljundkaablit, 

mis sisaldab maandussoont. 

2 

AC väljundi 

toitekaabel 

35 mm2 välistingimuste 

vaskkaabel 
Puudub 

 

 

3 

 

OT-klemm 

M8 

Kui kasutate vahelduvvoolu 

ühenduseks välitingimuste 

vaskkaableid, valige kasutamiseks 

vaskjuhtmete terminalid. Nõuded 

teisest materjalist kaablitele ja 

klemmidele leiate kasutusjuhendist. 

M10 

 

4 Alalisvoolu toitekaabel 
1100 V standardile 

vastav PV-kaabel 
Puudub 

 

 

 

 

 

5 

RS485 

kommunikatsiooni 

kaabel 

(terminaliplokk) 

Kommunikatsioonikaabel 

juhtme ristlõikepindalaga 1 

mm2 ja välisläbimõõduga 

14–18 mm 

 

 

• Kui kasutusel on RS485- 

kommunikatsioon, valmistage 

ette RS485- 

kommunikatsioonikaabel. 

• RS485-kommunikatsioonikaabli 

ühendamiseks on soovitatav 

kasutada terminaliplokki. 

 

RS485 

kommunikatsiooni 

kaabel (RJ45 

võrguliides) 

CAT 5E välistingimuste 

varjestatud võrgukaabel 

välisläbimõõduga alla 9 

mm ja sisetakistusega 

mitte üle 1,5 oomi/10 m, 

samuti varjestatud RJ45 

pistikud 

 

6 

Solar trackeri 

toitekaabel 

(lisavalik) 

Kahekihiline 

kolmesooneline 

välistingimuste 

vaskkaabel juhtme 

ristlõikepinnaga 10 mm2 

 

Puudub 

7 Juhtmeköidis Puudub Puudub 

4 Kaablite 
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4.2 Maandusjuhtme paigaldamine 

 Märkus 

• SUN2000 maandusjuhtme ühendamiseks tuleks eelistada korpuse maanduspunkti. 

• Hooldussektsiooni maanduspunkti kasutatakse peamiselt ühendamiseks mitme 

soonega vahelduvvoolu toitekaablis oleva maandussoonega. Lisateavet leiate 

lõigust 4.4 „Alalisvoolu toitekaablite paigaldamine“. 

• Maandusjuhe peab olema kinnitatud. 

• SUN2000 maandusjuhe tuleb soovitavalt ühendada lähima maanduspunktiga. 

Süsteemis, kus on mitu paralleelselt ühendatud SUN2000 seadet, ühendage 

kõikide SUN2000 seadete maanduspunktid, et tagada potents iaaliühendused 

maanduskaablitega. 

• Maandusterminali korrosioonikindluse suurendamiseks kandke pärast maanduskaabli 

ühendamist sellele silikooni või värvi. 
 

 

 

4.3 Hooldussektsiooni ukse avamine 

 

Oht 

• Ärge avage SUN2000 peremeespaneeli korpust. 

• Enne hooldussektsiooni ukse avamist lülitage vahelduvvoolu väljundlüliti ja kaks 

alumist alalisvoolu lülitit välja. 

• Ärge avage hooldussektsiooni ust vihma- või lumesaju ajal. Kui see on vältimatu, 

jälgige kaitsemeetmeid, et vältida vihma või lume sattumist hooldussektsiooni. 

• Ärge jätke kasutamata kruvisid hooldussektsiooni. 

 

1. Keerake torx turvavõtme abil lahti kaks 

hooldussektsiooni ukse kruvi. 

2. Avage hooldussektsiooni luuk ja 

paigaldage tugivarras. 
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Varukruvide hoiukoht 

3. Eemaldage kate ja riputage see korpuse ukse konksu külge. 

 

4.4 Vahelduvvoolu väljundi toitekaabli paigaldamine 

  

 Märkus 

• Seadmele SUN2000-50KTL/60KTL-M0: 

− Kui ühendate maandusjuhtme korpuse maanduspunktiga siis, kui neutraaljuhe 

puudub, soovitame teil kasutada kolme soonega (L1, L2 ja L3) välitingimuste 

kaablit. 

− Kui ühendate maanduskaabli hooldussektsiooni maanduspunktiga siis, kui 

neutraaljuhe puudub, soovitame teil kasutada nelja soonega (L1, L2, L3 ja PE) 

välitingimuste kaablit. 

− Kui ühendate maandusjuhtme korpuse maanduspunktiga siis, kui neutraaljuhe 

puudub, soovitame teil kasutada nelja soonega (L1, L2, L3 ja N) välitingimuste 

kaablit. 

− Kui ühendate maanduskaabli hooldussektsiooni maanduspunktiga siis, kui 

neutraaljuhe puudub, soovitame teil kasutada viie soonega (L1, L2, L3, N ja PE) 

välitingimuste kaablit. 

1. Eemaldage vahelduvvoolu väljundi kaabli läbiviik ja eemaldage kork. 

2. Viige kaabel läbi kaabli läbiviigu. 

Märkus 

Kui korpuse ukse kruvid ära kaovad, leiate 

varukruvid korpuse põhjas asuvast kaane 

külge seotud kotist. 

 

Märkus 

1. Nõuetekohase tihenduse tagamiseks valige vastavalt vahelduvvoolu toitekaabli 

välisläbimõõdule sobiv kummist liitmik. 

2. Kummist liitmiku kahjustamise vältimiseks ärge juhtige kaablit, millele on 

kinnitatud OT-klemm, läbi kummist liitmiku. 

3. Ärge kohendage kaablit, kui keermekinnituse tihendusmutter on pingutatud. Vastasel 

juhul võib kummist liitmik nihkuda, mis võib seadme kaitsetaset mõjutada. 



 

m m 

m m 
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3. Eemaldage juhtmepuhastaja abil vahelduvvoolu väljundkaabli soonest piisava 

pikkusega isolatsioonikiht. (Veenduge, et väline isolatsioon jääks hooldussektsiooni). 

a. Kolmesooneline kaabel (välja arvatud 

maandusjuhe ja neutraaljuhe) 

 

Juhe Isolatsiooni 

b. Neljasooneline kaabel (kaasa 

arvatud maandusjuhe, kuid ilma 

neutraaljuhtmeta) 

kiht Väline isolatsioon 

  
c. Nelja soonega kaabel (välja arvatud 

maandusjuhe,kuid sisaldab 

neutraaljuhet) 

d. Viie soonega kaabel (kaasa arvatud 

maandusjuhe 

ja neutraaljuhe) 
 

  

4. OT-klemmi pressimine. 

 

L1 L2=L1+3 

m ≤ 230 m 
L1 

≤ 230 mm 

L2=L1+3 

L1 L2=L1+3 

m ≤ 230 m 

L1 L2=L1+3 

m ≤ 230 m 

Isolatsioonikiht 

Juhe 

Kuumkahanev 

isolatsioon 

Hüdraulilised tangid 

Kuumaõhu- 

püstol 
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5. Ühendage vahelduvvoolu väljundkaabel terminaliplokiga ja pingutage mutrit 

pikendusvardaga varustatud pöördvõtmega. 

 

a. Kolmesooneline kaabel (välja 

arvatud maandusjuhe ja 

neutraaljuhe) 

b. Neljasooneline kaabel (kaasa 

arvatud maandusjuhe, kuid ilma 

neutraaljuhtmeta) 

 

 

c. Neljasooneline kaabel (välja arvatud 

maandusjuhe, kuid 

neutraaljuhtmega) 

d. Viiesooneline kaabel (kaasa arvatud 

maandusjuhe ja neutraaljuhe) 

 

 

Märkus 

•Veenduge, et vahelduvvoolu terminalid tagavad kindla ja tugeva elektriühenduse. 

Kui seda ei tagata, võib see põhjustada SUN2000 talitlushäireid ja kahjustada selle 

terminaliplokki, käivitades isegi termilisi reaktsioone. 

•Maanduskaabli ühendamisel kinnitage kruvid võtmega, mille pikendus on pikem 

kui 200 mm. 

•Kui vahelduvvoolu väljundvõimsuse kaablitele mõjub tõmbejõud, sest inverter pole 

stabiilselt paigaldatud, veenduge, et viimane pinges olev juhe oleks maandusjuhe. 

SUN2000-50KTL/60KTL-M0 
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6. Pingutage keermekinnituse tihendusmutrit. 

7. Eemaldage hooldussektsioonist praht. 
 

 
 

 

Valige alalisvoolu sisendterminalid järgmiste reeglite kohaselt: 

1. Jaotage alalisvoolu sisendkaablid ühtlaselt kahe alalisvoolulüliti poolt juhitavatele 

alalisvoolu sisendterminalidele. 

2. Maksimeerige ühendatud MPPT-ahelate arvu. 

 

Märkus 

SUN2000 omab kahte alalisvoolulülitit, nimega DC SWITCH 1 ja DC SWITCH 2. DC SWITCH 

1 juhib alalisvoolu sisendterminalide komplekti 1 kuni 6, kusjuures DC SWITCH 2 juhib aga 

alalisvoolu sisendterminalide komplekti 7 kuni 12. 

Alalisvoolu toitekaablite paigaldamine 

Alalisvoolu sisendterminalide valimine 

 

Oht 

Veenduge, et PV-mooduli väljund on maa suhtes hästi isoleeritud. 

4.5 
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Märkus 

1. Kasutage Amphenol Helios H4 PV ühendusi, mis on SUN2000 komplektis. Klemmide 

kadumise või kahjustumise korral ostke sama mudeli PV-klemme. Ühildumatute PV- 

klemmide tõttu kahjustatud seade ei kuulu garantii- ega hoolduslepingu alla. 

2. Alalisvoolu pistikutega kaasas olevad metallkontaktid on kas külmvormitud 

kontaktid või stantsitud kontaktid. Pressige metallist külmvormitud kontakte, 

kasutades pressimisvahendit UTXTC0005 (soovitavalt Amphenol) või H4TC0001 

(Amphenol). Pressige metallist külmvormitud kontakte, kasutades 

pressimisvahendit H4TC0003 (soovitavalt Amphenol) või H4TC0002 (Amphenol). 

Valige metallkontaktidega sobivad pressimisvahendid. 

3. Enne alalisvoolu sisendkaabli ühendamist märgistage kaabli polaarsus, et tagada 

õiged kaabliühendused. Kui aku kaablid ühendada valesti, võib SUN2000 kahjustuda. 

4. Sisestage positiivsete ja negatiivsete toitekaablite pressitud metallklemmid 

vastavatesse positiivsetesse ja negatiivsetesse pistikutesse. Tõmmake 

alalisvoolu sisendkaablit tagasi ja veenduge, et see on kindlalt ühendatud. 

5. Ühendage positiivsed ja negatiivsed pistikud vastavate positiivsete ja negatiivsete 

alalisvoolu sisendklemmidega. Tõmmake alalisvoolu sisendkaablit tagasi ja 

veenduge, et see on kindlalt ühendatud. 

6. Kui alalisvoolu sisendkaabli polaarsus on vastupidine ja alalisvoolulüliti on asendis 

ON, ärge lülitage alalisvoolu lülitit kohe välja ega lahutage positiivseid ja negatiivseid 

ühendusi. Kui te juhiseid ei järgi, võib see seadet kahjustada. Sellest põhjustatud 

seadme kahjustused ei kuulu garantii alla. Oodake, kuni päikesekiirgus väheneb ja 

PV-stringi vool väheneb alla 0,5 A, ning seejärel lülitage kaks alalisvoolulülitit välja ja 

eemaldage positiivsed ja negatiivsed ühendused. Enne stringi uuesti ühendamist 

seadmega SUN2000 parandage stringi polaarsust. 

 

 

 

Positiivne metallkontakt 

8-10 mm 
Positiivse juhtme ühendus 

   8-10 mm   

Negatiivne metallkontakt 

Soovitus: 1100 V standardile 

vastav PV-kaabel 

UTXTC0005 

(Amphenol) 

Veenduge, et kaablit ei saa 

pärast  kokkupressimist 

välja tõmmata. 

Negatiivse juhtme 

ühendus 

Klõps 

Alalispinge 

mõõtmiseks kasutage 

multimeetrit . 

Klõps 

Veenduge, et 

lukustusmutter 

on 

kinnitatud. 

H4TW0001 

(Amphenol) 

Alalisvoolu sisendkaabli paigaldamine (metallist külmvormitud kontaktid ) 
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Alalisvoolu sisendkaabli paigaldamine (metallist stantsitud kontaktid ) 

Positiivne metallkontakt 

Positiivse juhtme ühendus 

Negatiivne metallkontakt 

Soovituslik: 1100 V standardile 

vastav PV-kaabel 

H4TC0003 

(Amphenol) 

Veen ablit ei saa 

Negatiivse juhtme 

ühendus 

duge, et ka 

pärast kokkupressimist 

välja tõmmata. 

Klõps 

Alalispinge 

mõõtmiseks kasutage 

multimeetrit . Veenduge, et 

lukustusmutter 

on 

kinnitatud. 

Klõps 

H4TW0001 

(Amphenol) 

Märkus 
• Kui pinge väärtus on negatiivne, on alalisvoolu sisendi polaarsus vale. Korrigeerige 

polaarsust. 

• Kui pinge on suurem kui 1100 V DC, on liiga palju PV-mooduleid konfigureeritud 

 
RS485 kommunikatsioonikaabli paigaldamine 

Märkus 

• Sidekaablite suunamisel eraldage kommunikatsioonikaablid toitekaablitest, et vältida 

ühenduse kahjustamist. 

• RS485-kaablit saab ühendada kas terminaliploki või RJ45-võrguliidesega. 

Soovitame RS485 kaabli ühendada terminaliplokiga. 

 

 4.6 
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1. Eemaldage juhtmepuhastaja abil kommunikatsioonikaabli soonest piisava 

pikkusega isolatsioonikiht. 

 

2. Viige kaabel läbi kaabli läbiviigu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paigaldage terminalialus 

terminaliplokile ja ühendage 

isolatsioonikiht maanduspunktiga. 

3. Eemaldage kaabli terminalialus 

terminaliplokist. Ühendage 

kommunikatsioonikaabel 

terminalialusega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Siduge kommunikatsioonikaablid 

kokku. 

Terminaliploki ühendus (soovituslik) 

Nr Liideste 

kirjeldus 

Kirjeldus 

1 RS485A IN 
RS485A, RS485 

diferentsiaalsignaal+ 

2 RS485A OUT 
RS485A, RS485 

diferentsiaalsignaal+ 

3 RS485B IN 
RS485B, RS485 

diferentsiaalsignaal- 

4 RS485B OUT 
RS485B, RS485 

diferentsiaalsignaal- 
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6. Pingutage keermekinnituse tihendusmutrit ja tihendage kaabli läbiviiku. 

1. Valmistage ette RJ45 pistik. 2. Viige kaabel läbi kaabli läbiviigu. 

 

 

3. Sisestage RJ45-pistik SUN2000 

hooldussektsiooni RJ45-võrguliidesesse. 

4. Siduge kommunikatsioonikaablid 

kokku. 
 

 

Märkus 

• Varjestatud kaabli ühendamisel valige vastavalt paigalduskoha nõuetele, kas OT- 

klemmi tuleb pressida. 

• Siduge kommunikatsioonikaablid kokku hooldussektsiooni siseküljel olevate kaablitega. 

Nr Värv Kontaktide kirjeldus 

1 
Valge- 

oranž 
RS485A, RS485 

diferentsiaalsignaal+ 

2 Oranž 
RS485B, RS485 

diferentsiaalsignaal- 

3 Valge-roheline Puudub 

4 Sinine 
RS485A, RS485 

diferentsiaalsignaal+ 

5 Valge-sinine. 
RS485B, RS485 

diferentsiaalsignaal- 

6 Roheline Puudub 

7 Valge-pruun Puudub 

8 Pruun Puudub 

 

RJ45 võrguliidese ühendus 



 

 

5. Pingutage keermekinnituse tihendusmutrit ja tihendage kaabli läbiviiku. 

Märkus 

Siduge kommunikatsioonikaablid kokku hooldussektsiooni siseküljel olevate kaablitega. 
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1. SUN2000 on korrektselt ja kindlalt paigaldatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

2. Alalisvoolulülitid ja vahelduvvoolu väljundilüliti on välja lülitatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

3. Kõik maanduskaablid on kindlalt ühendatud, ilma  avatud  ahelateta 

ja lühisteta. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

4. Vahelduvvoolu väljundkaablid on korrektselt ja kindlalt 

ühendatud, ilma avatud ahelateta ja lühisteta. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

5. Alalisvoolu sisendi kaablid on korrektselt ja kindlalt ühendatud 

ilma avatud ahelateta ja lühisteta. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

6. RS485 kommunikatsioonikaabel on korrektselt ja kindlalt paigaldatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

7. Kontrollige, kas kõik korpuse põhjas olevad kasutatud 

kaabliläbiviigud on tihendatud ja kas keermekinnituse tihendusmutter 

on pingutatud. 

Jah □ Ei □ Puudub □ 

8. Vahelduvvoolu terminali kate on tagasi paigaldatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

9. Hooldussektsiooni uks on suletud ja ukse kruvid on pingutatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

10. Kasutamata alalisvoolu sisendterminalid on isoleeritud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

11. Kasutamata USB-liidesed on kaetud veekindlate korkidega. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

12. Kasutamata kaabliläbiviigud on kinni korgitud ja keermekinnituse 

tihendusmutrid on pingutatud. 
Jah □ Ei □ Puudub □ 

 

 
1. Lülitage SUN2000 ja elektrivõrgu vahel paiknev vahelduvvoolulüliti sisse. 

2. Lülitage SUN2000 alumised alalisvoolu lülitid sisse. 

 

 

Märkus 

1. Rakendus SUN2000 on mobiiltelefoni rakendus, mis suhtleb SUN2000 

jälgimissüsteemiga USB-andmesidekaabli, Bluetooth-mooduli või WLAN- 

mooduli kaudu. Mugava kohaliku seire- ja hooldusplatvormina toetab 

see alarmide vastuvõtmist, parameetrite konfigureerimist ja rutiinset 

hooldust. Rakenduse nimi on SUN2000. 

2. Logige sisse Huawei AppGallery poodi (https://appstore.huawei.com), 

otsige üles SUN2000 ja laadige alla rakenduse installipakett. 

Installipaketi allalaadimiseks võite skannida ka QR-koodi 

(https://appgallery.cloud.huawei.com/appdl/C10279542). 

3. Ühendage SUN2000 ja rakenduse vahelise side loomiseks USB- 

andmesidekaabel, Bluetooth-moodul või WLAN-moodul SUN2000 

USB-porti. 

7 SUN2000 

6 Süsteemi sisse lülitamine 

Märkus 

Enne vahelduvvoolu lüliti sisselülitamist SUN2000 ja elektrivõrgu vahel kontrollige 

multimeetriga, et vahelduvpinge oleks määratud vahemikus. 

5 Paigaldamise kontrollimine 
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Valige ühendusre iim 

   

 

USB-andmesidekaabli ühendus WLAN või Bluetooth-ühendus 

Märkus 

• Selles dokumendis olevad ekraanipildid vastavad rakenduse 

versioonile 3.2.00.013 (Android). 

• WLAN-ühenduse kasutamisel on WLAN-i leviala esialgne nimi 

Adapter-WLAN module SN ja esialgne parool on Changeme. 

• Esialgne parool kasutajatele Common User, Advanced User ja 

Special User on 00000a. 

• Esmakordsel sisselogimisel kasutage algset parooli ja 

muutke see kohe pärast sisselogimist. Konto turvalisuse 

tagamiseks muutke parooli perioodiliselt ja pidage meeles 

uut parooli. Esialgse parooli muutmata jätmine võib 

põhjustada parooli lekkimise. Pikka aega muutmata jäetud 

parool võib olla varastatud või lahtimuugitud. Parooli 

unustamisel puudub ligipääs seadmele. Sellistel juhtudel 

vastutab kasutaja tehasele tekitatud kahju eest. 

• Määrake rakenduse väljal õige võrgukood ja päikeseinverteri 

kasutusviis. 

Funktsiooni menüü 

Sisenemise 

lehekülg 

Valige 

kasutaja 

Kohtvõrk 
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