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1. Asenna kiinnike.

2. (Valinnainen) Asenna ruuvi tasavirtakytkimen lukitsemista varten.



3. Asenna taajuusmuuttaja asennuskannattimeen. 4. (Valinnainen) Asenna

varkaudenestolukko.

3.1 Asennuksen valmistelu

• Kytke kaapelit paikallisten asennuslakien ja -määräysten mukaisesti.

• Varmista ennen kaapeleiden kytkemistä, että taajuusmuuttajan tasavirtakytkin ja kaikki

taajuusmuuttajaan liitettävät kytkimet on asetettu asentoon OFF. Muuten

taajuusmuuttajan korkea jännite voi aiheuttaa sähköiskun.

Ei. Kohde Tyyppi Tekniset tiedot

1 PE-kaapeli
Yksijohtiminen

kuparikaapeli

ulkokäyttöön

Johtimen poikkipinta-ala

≥ 4 mm
2

2 Vaihtovirtaulostulon virtajohto Ulkona käytettävä

kuparikaapeli

• Johtimen

poikkipinta-ala: 4-6 mm
2

• Kaapelin ulkohalkaisija:
10-21 mm

3
Tasavirtavirtasyöttökaapeli ja

(valinnainen) akkukaapeli

Alan

vakiovarastokaapeli

(suositeltu malli:

PV1-F).

• Johtimen

poikkipinta-ala: 4-6 mm
2

• Kaapelin ulkohalkaisija:
5,5-9 mm

4

(Valinnainen)

RS485-tietoliikennekaapeli

(käytetään invertterien kaskadointiin

tai liittämiseen SmartLoggerin

RS485-signaaliporttiin).

Kaksijohtiminen

ulkona käytettävä

suojattu kierretty

parikaapeli

• Johtimen

poikkipinta-ala:

0,2-1 mm
2

Huomautus: Kun laitteet,

kuten Smart Power

Sensor ja

energiavaraaja, on

molemmat liitetty

taajuusmuuttajaan,

käytä 0,2-0,5 mm
2

-johtoja.

5

(Valinnainen)

RS485-tietoliikennekaapeli

(käytetään laitteiden, kuten

älykkään virta-anturin ja

energiavarastointilaitteen,
RS485-signaaliporttiin liittämiseen).



• Kaapelin ulkohalkaisija:

4- 11 mm
6

(Valinnainen) Nopean

sammutuskytkimen signaalikaapeli

7 (Valinnainen) Ruudukon ajoituksen

signaalikaapeli

8 (Valinnainen) Ruudukon ajoituksen

signaalikaapeli

Viisijohtiminen

ulkokaapeli



1. Kytke verkkovirtalähdön virtajohto verkkovirtaliittimeen.



Vaihtovirtalähtöportti (AC)

3. Tarkista vaihtovirtalähtökaapelin reitti.



1. Kokoa tasavirtaliittimet.

Positiivinen metallipääte

Positiivinen liitin

Negatiivinen

metallipääte

PV-CZM-22100/19100

(Staubli)

Varmista, että

kaapelia ei voi

vetää ulos

puristamisen

jälkeen.

Negatiivinen liitin

Klikkaa

Varmista, että

kaapeli

polariteetit ovat

oikein.

Kiristä

lukitusmutteri

kuvassa esitetyllä

jakoavaimella. Kun

jakoavain luistaa

kiristyksen aikana,

lukitusmutteri on

kiristetty.



PV-MS-HZ

Avokoloavain (Staubli)



2. Kytke tasavirtatulon virtakaapelit.

Tasavirtatuloliitännät

Kokoa positiivinen ja negatiivinen liitin kohdan 3.4 "Tasavirran syöttökaapeleiden asentaminen"

ohjeiden mukaisesti.

Akun liittimet (BAT+/BAT-)

Säilytä vesitiiviit korkit

asianmukaisesti.

Vedä akkukaapelia

taaksepäin

varmistaaksesi, että

se on kytketty

tukevasti.

Klikkaa



Smart Dongle -portti

(GPRS/4G/WLAN-FE)

On suositeltavaa käyttää ulkona käytettävää CAT 5E -suojattua verkkokaapelia (ulkohalkaisija < 9 mm;

sisäinen vastus ≤ 1,5 Ω/10 m) ja suojattuja RJ45-liittimiä.







Pin Määritelm
ä

Toiminto Kuvaus Pin Määritelm
ä

Toiminto Kuvaus

RS485A, RS485A,

1 485A1-1
RS485

differentiaal

isignaali+

Käytetään

invertterien

kaskadointiin tai

kytkemiseen

verkkoon.

2 485A1-2
RS485

differentiaa

lisignaali+

Käytetään

invertterien

kaskadointiin

tai kytkemiseen

verkkoon.

3 485B1-1

RS485B,

RS485

differentiaal
i

SmartLoggeri

n

RS485-signaal

iportti

4 485B1-2

RS485B,

RS485

differentiaa
li

SmartLoggerin

RS485-signaalipor

tti

signaali- signaali-

5 PE
Suojamaadoi

tus
N/A 6 PE

Suojamaado

itus
N/A

7 485A2

RS485A,

RS485

differentiaal

isignaali+

Käytetään

yhteyden

muodostamiseen

RS485-signaali

porttiin

8 DIN1

Digitaalinen

syöttö

Käytetään

kuivakoskettimiin

kytkemiseen

verkkoaikataulua

varten tai porttina

laitteet, kuten signaali 1+ palaute

9 485B2

RS485B,

RS485

differentiaal

inen

signaali-

älykäs

virta-anturi ja

energian

varastointilaite

varmuuskopi

ointilaatiko

n merkki.

10 DIN2

Digitaali

nen

tulosigna

ali 2+

11 FI
Signaalin

käyttöön

otto

Käytetään

liitäntänä

energiansyöttöla

itteen

mahdollistavaan

signaaliporttiin.

12 DIN3

Digitaali

nen

tulosigna

ali 3+

Kuivakoskettim

et

verkkoaikataulu

a varten

tallennuslaite

Käytetään
yhteyden
muodostamiseen

Digitaalinen

13 GND GND nopeaan 14 DIN4 syöttö

DI:n
sammuttaminen

signaali 4+

signaaliportti



tai toimia

NS-suojauksen

signaalikaapeli

n porttina.

15 DIN5

Nopean

sammutuk

sen

signaali+

16 GND

DIN1/DIN2:

n GND

/DIN3/DIN

4

Käytetään

DIN1/DIN2/DIN3/D

IN4:n GND:hen

liittämiseen.





1. Kytke signaalikaapeli signaalikaapelin liittimeen.

2. Kytke signaalikaapelin liitin viestintäporttiin.

Tietoliikenneportti (COM)
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1. Kytke signaalikaapeli signaalikaapelin liittimeen.

2. Kytke signaalikaapelin liitin viestintäporttiin.

Tietoliikenneportti (COM)



Ei. Hyväksymisperusteet

1 Taajuusmuuttaja on asennettu oikein ja tukevasti.

2 Kaapelit reititetään asianmukaisesti asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

3 Smart Dongle on asennettu oikein ja turvallisesti.

4 Kaapelinsiteet ovat tasaisesti jakautuneet, eikä niissä ole purseja.

5 PE-kaapeli on kytketty oikein, tukevasti ja luotettavasti.

6 Tasavirtakytkin ja kaikki taajuusmuuttajaan liitetyt kytkimet on asetettu OFF-asentoon.

7 Vaihtovirtalähtökaapeli, tasavirtatulovirtakaapeli, akkukaapeli ja signaalikaapeli on

kytketty oikein ja tukevasti.

8 Käyttämättömät liittimet ja portit on lukittu vesitiiviillä korkilla.

9 Asennustila on asianmukainen, ja asennusympäristö on puhdas ja siisti.

1. Jos akku on kytketty, kytke akkukytkin päälle.

2. Kytke vaihtovirtakytkin päälle aurinkoinvertterin ja sähköverkon välillä.

3. (Valinnainen) Irrota tasavirtakytkimen lukitusruuvi.

4. Kytke tasavirtakytkin (jos sellainen on) päälle aurinkosähköjohdon ja aurinkosähkömuuttajan

välille.

5. Kytke aurinkosähkömuuttajan pohjassa oleva tasavirtakytkin päälle.



6. Tarkkaile vaihtosuuntaajan toimintatilaa LED-valojen avulla.

Tyyppi Tila (Vilkkuu pitkin väliajoin: Vilkkuu

lyhyin väliajoin: Päällä 0,2 sekuntia

ja sitten pois päältä 0,2 sekuntia).

Merkitys

Käynnissä

oleva

merkintä

N/A

Tasaisesti vihreä Tasaisesti vihreä Aurinkosähköinvertteri toimii verkkoon

kytkettynä.

Vilkkuu

vihreänä pitkin

väliajoin

Off Tasavirta on päällä ja vaihtovirta on pois

päältä.

Vilkkuu

vihreänä pitkin

väliajoin

Vilkkuu vihreänä

pitkin väliajoin

Sekä tasavirta että vaihtovirta ovat

päällä, eikä aurinkosähköinvertteri vie

virtaa sähköverkkoon.

Off Vilkkuu vihreänä

pitkin väliajoin

Tasavirta on pois päältä ja vaihtovirta on

päällä.

Off Off Sekä tasavirta että vaihtovirta ovat pois

päältä.

Vilkkuu

punaisena

lyhyin väliajoin

N/A On tasavirta-ympäristöhälytys, kuten

hälytys, joka osoittaa, että korkea

merkkijonon tulojännite, merkkijonon

käänteiskytkentä tai alhainen

eristysresistanssi.

N/A Vilkkuu

punaisena lyhyin

väliajoin

Vaihtovirtaympäristössä on hälytys, kuten

hälytys, joka ilmaisee verkon alijännitteen,

verkon ylijännitteen, verkon yli- tai

alitaajuuden.

Tasaisesti

punainen

Tasaisesti punainen Vika.

Viestintäilmoitu

s

N/A

Vilkkuu vihreänä lyhyin väliajoin Viestintä on käynnissä.

Vilkkuu vihreänä pitkin väliajoin Matkapuhelin on kytketty

aurinkosuuntaajaan.

Off Viestintää ei ole.

Laitteen

vaihdon

merkintä

N/A

Tasaisesti

punainen

Tasaisesti

punainen

Tasaisesti

punainen

Aurinkosuunnittimen laitteisto on viallinen.

Aurinkoinvertteri on vaihdettava.



7. (Valinnainen) Tarkkaile Smart Donglen toimintatilaa LED-valon avulla.

LED

LED Kuvaus
Väri Tila
Keltainen

(vilkkuu vihreää

ja punaista

samanaikaisesti)

Tasaisesti päälle Dongle on kiinnitetty ja

sen virta on kytketty

päälle.

Punainen Vilkkuu lyhyin

väliajoin (palaa 0,2 s

ja sammuu sitten 0,2

s)

Reitittimeen yhdistämisen

parametrit on asetettava.

Vihreä Vilkkuminen pitkin

väliajoin (palaa 0,5 s

ja sammuu sitten 0,5

s).

Yhteyden muodostaminen

reitittimeen

Vihreä Tasaisesti päälle Onnistunut yhteyden

muodostaminen

hallintajärjestelmään.

Vihreä Vilkkuu lyhyin

väliajoin (palaa 0,2 s

ja sammuu sitten 0,2

s)

Taajuusmuuttaja kommunikoi

hallintajärjestelmän kanssa

Donglen kautta.

LED





Menetelmä 1: Etsi FusionSolar Huawei AppGallery -palvelusta ja lataa uusin asennuspaketti.

Menetelmä 2: Siirry osoitteeseen https://solar.huawei.com matkapuhelimen selaimella ja lataa

uusin asennuspaketti.

Tapa 3: Skannaa seuraava QR-koodi ja lataa uusin asennuspaketti.

LED Kuvaus
Väri Tila
Keltainen (vilkkuu

vihreää ja

punaista

samanaikaisesti)

Tasaisesti päälle Dongle on kiinnitetty ja

sen virta on kytketty

päälle.

Vihreä Vilkkuu 2 sekunnin

syklissä (palaa 0,1 s ja

sammuu 1,9 s ajan).

Valinta (kesto < 1 min)

Vihreä Vilkkuminen pitkin

väliajoin (päällä 1 s ja

sitten pois päältä 1 s).

Valintayhteys on muodostettu

onnistuneesti (kesto < 30s).

Vihreä Tasaisesti päälle Onnistunut yhteyden

muodostaminen

hallintajärjestelmään.

Vihreä Vilkkuu lyhyin väliajoin

(palaa 0,2 s ja sammuu

sitten 0,2 s)

Taajuusmuuttaja kommunikoi

hallintajärjestelmän kanssa

Donglen kautta.

FusionSolar

Ensimmäisen asennustilin luominen luo yrityksen mukaan nimetyn verkkotunnuksen.







1. Siirry kasvinäyttöön napauttamalla kasvin nimeä aloitusnäytössä . Valitse ulkoasu,

napauta ja lataa aurinkosähkövoimalan fyysisen ulkoasun mallivalokuva pyydettäessä.

2. Kirjaudu sisään osoitteessa https://intl.fusionsolar.huawei.com päästäksesi FusionSolar Smart

PV Management Systemin WebUI:hin. Siirry etusivulla kasvin sivulle napsauttamalla kasvin

nimeä. Valitse ulkoasu. Valitse Generate layout (Luo asettelu) ja luo fyysinen asettelu

kehotuksen mukaisesti. Voit myös luoda fyysisen sijainnin asettelun manuaalisesti.



1. Jos aurinkosuuntaajaa ei ole liitetty FusionSolar Smart PV Management System

-järjestelmään, siirry FusionSolar-sovelluksen Device commissioning (Laitteen
käyttöönotto) -näyttöön (katso 7.1 Device Commissioning.) Smart PV Optimizers

-laitteiden fyysisen asettelun määrittämiseksi.

a. Kirjaudu sisään FusionSolar-sovellukseen. Valitse Laitteen käyttöönotto -näytössä Maintenance
> Optimointiasetukset. Optimointiasetusten asettelu-näyttö tulee näkyviin.

b. Napauta tyhjää aluetta. Näyttöön tulevat painikkeet Identify image (Tunnista kuva ) ja

Add PV modules (Lisää aurinkosähkömoduulit ). Voit suorittaa toiminnot kehotuksen

mukaan jommallakummalla seuraavista menetelmistä:

• Menetelmä 1: Napauta Tunnista kuva ja lataa fyysisen ulkoasun mallin kuva, jotta

optimointiasetelma saadaan valmiiksi. (Optimointilaitteet, joita ei tunnisteta, on sidottava

manuaalisesti).

• Menetelmä 2: Lisää aurinkosähkömoduulit manuaalisesti napauttamalla Lisää

aurinkosähkömoduulit ja sido optimointilaitteet aurinkosähkömoduuleihin.



Lisätietoja on Distributed PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide

(Distributed Solar Inverters + SmartLogger1000A + RS485 Networking) ja PV Plants

Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide (Inverters + SmartLogger3000 + RS485

Networking)-julkaisuissa . Voit skannata QR-koodit saadaksesi asiakirjat.

SmartLogger1000A SmartLogger3000

1. Pääsylaitteen käyttöönotto.

Skenaario 1: Puhelin ei ole yhteydessä

Internetiin.

Skenaario

2:

Puhelimesi

on

yhteydessä

Internetiin.





2. Muodosta yhteys aurinkosähkömuuttajan WLAN-yhteyteen ja kirjaudu sisään asentajana , jotta

pääset laitteen käyttöönottonäyttöön.

1. Varmista, että SUN2000 kytkeytyy vaihtovirta- ja tasavirtalähteisiin samanaikaisesti.

Merkkivalot ja ovat tasaisen vihreitä tai vilkkuvat pitkin väliajoin yli 3 minuutin

ajan.

2. Suorita seuraavat toiminnot 3 minuutin kuluessa:

a. Kytke vaihtovirtakytkin pois päältä ja aseta SUN2000-laitteen pohjassa oleva tasavirtakytkin

asentoon OFF. Jos SUN2000 kytketään paristoihin, kytke paristokytkin pois päältä. Odota,

kunnes kaikki SUN2000-paneelin LED-merkkivalot sammuvat.

b. Kytke vaihtovirtakytkin päälle ja aseta tasavirtakytkin asentoon ON. Varmista, että

merkkivalo vilkkuu vihreänä pitkin väliajoin.

c. Kytke vaihtovirtakytkin pois päältä ja aseta tasavirtakytkin asentoon OFF. Odota, kunnes

kaikki SUN2000-paneelin LED-merkkivalot ovat sammuneet.

d. Kytke vaihtovirtakytkin päälle ja aseta tasavirtakytkin asentoon ON.

3. Nollaa salasana 10 minuutin kuluessa. (Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 10 minuutin

kuluessa, kaikki taajuusmuuttajan parametrit pysyvät muuttumattomina.)

a. Odota, kunnes merkkivalo vilkkuu vihreänä pitkin väliajoin.

b. Hanki WLAN-hotspotin alkuperäinen nimi (SSID) ja alkuperäinen salasana (PSW)

SUN2000:n kyljessä olevasta tarrasta ja muodosta yhteys sovellukseen.

c. Aseta kirjautumisnäytössä uusi kirjautumissalasana ja kirjaudu sovellukseen.

4. Aseta reitittimen ja hallintajärjestelmän parametrit etähallinnan toteuttamiseksi.



Asiakaspalvelun yhteystiedot

Alue Maa Palvelutuen sähköpostiosoite Puhelin

Eurooppa

Ranska

eu_inverter_support@huawei.com 0080033888888

Saksa

Espanja

Italia

UK

Alankomaat

Muut maat Lisätietoja on osoitteessa solar.huawei.com.

Aasia ja

Tyynenmeren

alue

Australia eu_inverter_support@huawei.com 1800046639

Turkki eu_inverter_support@huawei.com N/A

Malesia

apsupport@huawei.com

0080021686868

/1800220036

Thaimaa

(+66) 26542662

(paikallispuhelun hinta)

1800290055

(maksuton

Thaimaassa)

Kiina solarservice@huawei.com 400-822-9999

Muut maat apsupport@huawei.com 0060-3-21686868

Japani Japani Japan_ESC@ms.huawei.com 0120258367

Intia Intia indiaenterprise_TAC@huawei.com 1800 103 8009

Etelä-Korea Etelä-Korea Japan_ESC@ms.huawei.com N/A

Pohjois-

Amerikk

a

YHDYSVALLAT eu_inverter_support@huawei.com 1-877-948-2934

Kanada eu_inverter_support@huawei.com 1-855-482-9343

Latinalainen

Amerikka

Meksiko

la_inverter_support@huawei.com

018007703456

/0052-442-4288288

Argentiina 0-8009993456

Brasilia 0-8005953456

Chile 800201866 (vain kiinteä)

Muut maat 0052-442-4288288

Lähi-itä ja

Afrikka

Egypti

eu_inverter_support@huawei.com

08002229000

/0020235353900

UAE 08002229000

Etelä-Afrikka 0800222900

Saudi-Arabia 8001161177

Pakistan 0092512800019

Marokko 0800009900

mailto:eu_inverter_support@huawei.com
mailto:eu_inverter_support@huawei.com
mailto:eu_inverter_support@huawei.com
mailto:apsupport@huawei.com
mailto:solarservice@huawei.com
mailto:apsupport@huawei.com
mailto:Japan_ESC@ms.huawei.com
mailto:indiaenterprise_TAC@huawei.com
mailto:Japan_ESC@ms.huawei.com
mailto:eu_inverter_support@huawei.com
mailto:eu_inverter_support@huawei.com
mailto:la_inverter_support@huawei.com
mailto:eu_inverter_support@huawei.com


Muut maat 0020235353900
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