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Märkus 

1. Selles dokumendis sisalduv teave võib muutuda versiooniuuenduste või muude põhjuste tõttu.  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.  Selle 
dokumendi saate alla laadida QR-koodi skannimisega. 

2. Enne seadme paigaldamist lugege kasutusjuhendit hoolikalt, et saada teavet toote ja 
ohutusmeetmete kohta. 

3. Seadet tohivad juhtida ainult kvalifitseeritud ja koolitatud elektrikud. Operaatorid peavad tundma võrku 
ühendatud päikeseenergia elektrisüsteemi komponente ja tööpõhimõtteid ning kohalikke eeskirju. 

4. Enne seadme installimist kontrollige, kas pakendi sisu on terve ja komplektne. 
vastavalt osade loendile. Kui leiate mõne kahjustuse või mõni komponent puudub, pöörduge seadme 
müüja poole. 

5. Seadme paigaldamisel kasutage isoleeritud tööriistu. Ohutuse tagamiseks kasutage vastavaid 
isikukaitsevahendeid. 

6. Huawei ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud käesolevas dokumendis ja kasutusjuhendis 
täpsustatud hoiustamise, transportimise, paigaldamise ja kasutamise eeskirjade rikkumisest. 

 
 

1 Toote kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) LED (2) Esipaneel 
(3) Riputuskomplekt (4) Kinnitusklamber 
(5) Radiaator (6) Ventilatsiooniklapp 
(7) Maanduse kruvi (8) Vahelduvvoolu väljund (AC) 
(9) Jadaport (COM) (10) Smart Dongle pesa (GPRS/4G/WLAN-FE) 
(11) Aku terminal (BAT+/BAT–) (12) Alalisvoolu sisendterminalid (PV2+/PV2–) 
(13) Alalisvoolu sisendterminalid (PV1+/PV1–) (14) Alalisvoolulüliti (DC SWITCH) 
(15) Alalisvoolu lüliti kruviava 
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  Nurk   Vahekaugused   
 

 
 

 
 

 
 

 

2 Seadme paigaldamine 
2.1 Paigaldusnõuded 

  Mõõdud   

Märkus 

Seadme paigaldamiseks on inverteri vasakul ja paremal küljel ette nähtud kaks M6 kruviava. 
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1. Kinnitusklambri paigaldamine. 

 

 
 

2. (Lisavalik) Paigaldage kruvi alalisvoolulüliti lukustamiseks. 
 

 
 

 

2.2 Inverteri paigaldamine 

Oht 

Vältige aukude puurimist veetorudesse ja seinas asuvatesse kaablitesse. 

Märkus 

M6x60 ankurpoldid tarnitakse koos inverteriga.  Kui poltide pikkus ja arv ei vasta paigaldusnõuetele, 
valmistage ise ette roostevabast terasest M6 ankurpoldid. 
Inverteriga kaasas olevaid M6x60 ankurpolte kasutatakse peamiselt tugevate betoonseinte ja 
betoonpõrandate jaoks.  Teist tüüpi seinte jaoks valmistage poldid ise ette ja veenduge, et seina 
kandevõime on piisav. 
Keerake lahti kahe ankurpoldi mutrid, seibid ja vedruseibid. 

Lood 

Märkus 

Alalisvoolulülitite kruvid tarnitakse koos inverteritega.  Austraalia standardite kohaselt kasutatakse 
kruvisid alalisvoolulülitite (DC SWITCH) lukustamiseks, et vältida nende ekslikku sisselülitamist. 
Austraalias kasutatava mudeli puhul läbige see samm kohalike standardite järgimiseks. 
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3. Paigaldage inverter kinnitusklambrile. 4. (Lisavalik) Paigaldage vargusvastane lukk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus 
Valmistage ette lukuaugu läbimõõdule (Ф8 mm) sobiv vargusvastane lukk ja veenduge, et lukku saab 
edukalt paigaldada. Soovitatav on kasutada välistingimustes kasutatavat veekindlat lukku. 

 

 
 

Märkus 
• Ühendage kaablid vastavalt kohalikele seadustele ja regulatsioonidele. 
• Enne kaablite ühendamist veenduge, et aku alalisvoolulüliti ja kõik akuga ühendatud lülitid oleksid 

välja lülitatud.  Vastasel juhul võib aku kõrge pinge põhjustada elektrilööke. 
 

Nr   Nimetus Tüüp Tehnilised andmed 

1 Maanduskaabel Ühe soonega 
vaskkaabel 
välistingimustele 
Vaskkaabel 

Juhi ristlõikepindala 
≥ 4 mm2 

 
• Juhi 

2 Vahelduvvoolu väljundkaabel välistingimustele 
 
 

3 Alalisvoolu sisendkaabel ja aku kaabel 
(lisvalik) 

 
(Lisavalik) RS485 sidekaabel (kasutatakse 
inverterite moodulühenduses või 

4 ühendamiseks SmartLoggeri RS485 
signaalipordiga) 
(Lisavalik) RS485 sidekaabel (kasutatakse 
ühenduse loomiseks RS485 signaalipordiga 

5 sellistes seadmetes nagu Smart Power 
Sensor ja energiasalvesti) 

välistingimustes 
kasutamiseks 

 
Standardne tööstuses 
kasutatav PV-kaabel 
välistingimustele 
(soovitatavalt: PV1-F) 
Kahe soonega 
varjestatud 
keerdpaariga kaabel 

ristlõikepindala: 4–6 mm2 

• Kaabli välisläbimõõt: 
10–21 mm 

• Juhi ristlõikepindala 
vahemik: 4–6 mm2 

• Kaabli välisläbimõõt: 
5,5–9 mm 

• Juhi ristlõikepindala 
vahemik: 0,2–1 mm2 

Märkus: Kui sellised 
seadmed nagu Smart 
Power Sensor ja 
energiasalvesti on 
mõlemad inverteriga 
ühendatud, kasutage 0,2– 
0,5 mm2 kaableid. 

(Lisavalik) Kiire seiskamise lüliti 
signaalikaabel 

7 (Lisavalik) Võrgu ajastamise signaalikaabel 

8 (Lisavalik) Võrgu ajastamise signaalikaabel Viiesooneline 
väliskaabel 

• Kaabli välisläbimõõt: 4–11 
mm 

3 Elektriühendused 
3.1 Ettevalmistused paigaldamiseks 

6 
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1. Ühendage vahelduvvoolu väljundkaabel vahelduvvoolu pistikuga. 

 

 
 

 

3.2 Maanduskaabli paigaldamine. 

 
Oht 

Ärge ühendage nulljuhet korpuse külge maanduskaablina. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi oht. 

Märkus 

Vahelduvvoolu väljundpordi maanduspunkti kasutatakse ainult maanduspotentsiaalina ja see ei 
asendada korpuse maanduspunkti. 
Pärast maandusjuhtme ühendamist kandke maandusklemmi ümbrusesse silikooni või värvi. 

3.3 Vahelduvvoolu toitekaabli paigaldamine 

Märkus 

Veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabli kaitsekiht on pistiku sees, juhtmed on täielikult kaabli avasse 
sisestatud ja kaabel on kindlalt ühendatud. Selle tegemata  jätmine  võib  põhjustada  seadme talitlushäireid 
või kahjustusi. 

   Puhastamise nõuded   
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Vahelduvvoolu väljund (AC) 
 
 
 
 

 
 

 

    Viiesooneline kaabel (L1, L2, L3, N ja    
 

Märkus 

Selles lõigus kirjeldatakse viiesoonelise vahelduvvoolu väljundkaabli ühendamist vahelduvvoolu pistikuga. 
Kolmesoonelist vahelduvvoolu kaablit saab ühendada sarnaselt. Kolmesoonelist kaablit (L1, L2 ja L3) ei 
ühendata nulljuhtme ja maandusjuhtmega. 
Nelja- või viiesoonelist vahelduvvoolu kaablit saab ühendada sarnaselt.   Neljasooneline kaabel (L1, L2, 
L3 ja PE) pole ühendatud nulljuhtmega ja neljasooneline kaabel (L1, L2, L3 ja N) pole ühendatud 
maandusjuhtmega. 

Klõps 

2.  Ühendage vahelduvvoolu pistik vahelduvvoolu väljundiga. 

 
 
 
 
 

3.  Kontrollige vahelduvvoolu väljundkaabli marsruuti. 



 

 

 
1. Alalisvoolu pistikute koostamine 

 

3.4 Alalisvoolu toitekaablite paigaldamine 

Märkus 

Veenduge, et PV-mooduli väljund on maa suhtes hästi isoleeritud. 
Kasutage Staubli MC4 positiivse ja negatiivse juhtme metallklemme ning alalisvooluühendusi, mis 
kuuluvad inverteri komplekti.  Ühildumatute positiivsete ja negatiivsete juhtmete metallklemmide ja 
alalisvooluühenduste kasutamine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi. Nendest põhjustatud seadme 
kahjustused ei kuulu garantii alla. 
SUN2000 alalisvoolu sisendpinge ei tohi mingil juhul ületada 1100 V DC. 
Enne alalisvoolu sisendkaabli paigaldamist märgistage kaabli polaarsus, et tagada õiged 
kaabliühendused. 
Kui alalisvoolu sisendkaabel on vastupidiselt ühendatud, ärge kasutage alalisvoolulülitit, samuti 
positiivseid ja negatiivseid pistikuid.   Selle eiramine võib põhjustada seadme kahjustusi, mis ei kuulu 
garantii alla.  Oodake kuni ööni, mil päikese kiirgus väheneb ja PV-ahela vool langeb alla 0,5 A. Seejärel 
seadke alalisvoolulüliti asendisse OFF, eemaldage positiivsed ja negatiivsed pistikud ning korrigeerige 
alalisvoolu sisendkaabli polaarsust. 
Kui PV-ahelad on konfigureeritud Smart PV-optimeerijatega, vaadake kaabli polaarsuse 
kontrollimiseks Smart PV-optimeerija kiirjuhendit. 

      Korrektsed juhtmeühendused   

Positiivse juhtme metallterminal Positiivse juhtme 

Negatiivse juhtme metallterminal 

PV-CZM-22100 (Staubli) 
Veenduge, et kaablit ei saa 
pärast kokkupressimist välja 
tõmmata. 

Negatiivne 
juhtme Klõps 

Veenduge, et kaablite 
polaarsus on õige. 

Kinnitusmutri 
pingutamiseks kasutage 
joonisel näidatud võtit. 
Kui mutrivõti hakkab 
kinnitamise ajal libisema, 
on kinnitusmutter 
pingutatud. PV-MS-HZ 

Lehtvõti (Staubli) 

7 
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2. Alalisvoolu toitekaablite ühendamine 
 
 
 

Alalisvoolu sisendterminal 
 
 
 

 
 

 
Koostage positiivsed ja negatiivsed pistikud, järgides lõigus 3.4 toodud juhiseid 
„Alalisvoolu toitekaablite paigaldamine“ 

 

 
Akuterminalid (BAT+/BAT–) 

 

 

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

Klõps 

3.5 (Lisavalik) Akujuhtmete paigaldamine 

Oht 
 

Kaablite ühendamisel kasutage isoleeritud tööriistu. 
Ühendage aku kaablid õige polaarsusega.  Kui aku kaablid ühendada vastupidiselt, võib inverter 
kahjustuda. 

Hoidke veekindlaid 
korke alles. 

Tõmmake akukaablit tagasi ja 
veenduge, et see on kindlalt 
ühendatud. 

Klõps 
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Smart Dongle pesa (GPRS/4G/WLAN-FE) 

 
 

 
 

 
Soovitame kasutada CAT 5E varjestatud võrgukaablit (välisläbimõõt <9 mm; sisetakistus ≤ 1,5 Ω/10 m) 
ja varjestatud RJ45 pistikuid. 

 

 

3.6 Smart Dongle paigaldamine 

Märkus 
Kui kasutatakse FE-sidet, installige WLAN-FE Smart Dongle (SDongleA-05).  WLAN-FE Smart Dongle 
tarnitakse koos seadmega SUN2000. 
Kui kasutatakse 4G-sidet, installige 4G-nutiseade (SDongleA-03). 4G Smart Dongle 
peate ise ostma. 

Märkus 

Lisateavet WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05 kasutamise kohta leiate SDongleA-05 kiirjuhendist 
(WLAN-FE). 
4G Smart Dongle SDongleA-03 kasutamise kohta leiate lisateavet SDongleA-03 kiirjuhendist (4G). 
Kiirjuhend tarnitakse koos tongliga.  Selle saate alla laadida QR-koodi skannimisega. 

WLAN-FE 4G 

   WLAN-FE Smart Dongle (FE-side)   

GPRS/4G/WLAN-FE 
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  (Lisavalik) 4G Smart Dongle (4G-side)   

Märkus 

Kui teie Smart Dongle pole varustatud SIM-kaardiga, valmistage ette tavaline SIM-kaart (suurus: 25 
mm x 15 mm), mille andmemaht on suurem kui 64 KB. 
Paigaldage SIM-kaart noole suunas. 
Smart Dongle'i kaane uuesti paigaldamisel veenduge, et lukustuse vedru liiguks tagasi oma kohale 
(kuulete klõpsatust). 

3.7 (Lisavalik) Signaalikaabli paigaldamine 
 
Märkus 

Kõiki inverteri mudeleid ei tarnita signaalikaabli pistikuga. 
Signaalikaabli paigaldamisel eraldage see toitekaablitest ja hoidke seda tugevatest häireallikatest 
kaugemal, et vältida tugevaid sidehäireid. 
Veenduge, et kaabli kaitsekiht oleks pistiku sees, üleliigne varjestus oleks ära lõigatud, puhastatud juhe 
oleks täielikult kaabli avasse sisestatud ja kaabel oleks kindlalt ühendatud. 
Kui Smart Dongle on konfigureeritud, soovitatakse enne signaalikaabli ühendamist paigaldada 
Smart Dongle . 

   COM-pordi kontaktide (Pin) järjestus   
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Märkus 

• Kui inverteriga on ühendatud selliste seadmete nagu Smart Power Sensor ja energiasalvestusseadme 
RS485 sidekaablid, on 485A2 (kontakt 7), 485B2 (kontakt 9) ja PE (kontakt 5) jagatud. 

• Kui energiasalvesti lubav signaalikaabel ja kiire väljalülituse lüliti signaalikaabel on mõlemad inverteriga 
ühendatud, jagatakse GND kontakti (kontakt 13). 

Pin Tähendus Funktsioon Kirjeldus Pin Tähendus Funktsioon Kirjeldus 

 
 
1 

 
 
485A1-1 

RS485A, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal + 

 

Kasutatakse 
inverterite 
moodulühenduses 
või ühendamiseks 
SmartLoggeri RS48 
signaalipordiga 

 
 
2 

 
 
485A1-2 

RS485A, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal + 

 

Kasutatakse 
inverterite 
moodulühenduses 
või ühendamiseks 
SmartLoggeri RS485 
signaalipordiga 

 
 
3 

 
 
485B1-1 

RS485B, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal – 

 
 
4 

 
 
485B1-2 

RS485B, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal – 

 
5 

 
PE Varjestuse 

maandus 

 
Puudub 

 
6 

 
PE Varjestuse 

maandus 

 
Puudub 

 
 
7 

 
 
485A2 

RS485A, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal + 

 
 
 
Kasutatakse 
ühenduse 
loomiseks RS485 
signaalipordiga 
sellistes 
seadmetes nagu 
Smart Power 
Sensor ja 
energiasalvesti 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

DIN1 

 
 
 
 
 
Digitaalne 
sisendsignaal 
1+ 

Kasutatakse koos 
kuivade 
kontaktidega 
võrgu 
ajastamiseks ja 
Smart Backup 
kasti tagasiside 
signaalide 
reserveeritud 
pordina 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

485B2 

 
 
 
RS485B, 
RS485 
diferentsiaal- 
signaal – 

 
10 

 
DIN2 Digitaalne 

sisendsignaal 
2+ 

 
 
 
 
Kuiv kontakt 
võrgu ajastamiseks 

 
 
 
11 

 
 
 
EN 

 
 
Lubamis- 
signaal 

Kasutatakse 
energiasalvestus- 
seadme 
lubamissignaali 
pordiga 
ühenduse 
loomiseks 

 
 
 
12 

 
 
 
DIN3 

 
 
Digitaasisendi 
signaal 3+ 

 
13 

 
GND 

 
GND Kasutatakse kiire 

väljalülitamise DI 
signaalipordiga 
ühenduse 
loomiseks või NS- 
ühenduse 
signaalikaabli 
reserveeritud 
pordina. 

 
14 

 
DIN4 Digitaalne 

sisendsignaal 
4+ 

 
 
 
15 

 
 
 
DIN5 

 
 
Kiire 
väljalülitamise 
signaal+ 

 
 
 
16 

 
 
 
Maandus 

 
 
GND – 
DIN1/DIN2/ 
DIN3/DIN4 

 

Kasutatakse 
DIN1/DIN2/DIN3/ 
DIN4 GND 
ühendamiseks 
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   Smart Dongle võrgulahendus   

Märkus 
 

Smart Dongle võrgulahenduse korral ei saa SmartLoggerit ühendada. 
Smart Power Sensor on vajalik ekspordi piiramiseks. Kasutada saab ainult sensorit Smart Power 
Sensor DTSU666-H (tootja: Huawei). 
WLAN-FE ja 4G Smart Dongles tonglitega saab ühendada maksimaalselt 10 seadet.  RS485A2 ja 
RS485B2 porti ühendatud Smart Power Sensors sensorid ei kuulu komplekti. 
Akuga saab modulaarselt ühendada maksimaalselt kolm inverterit. Aku külge saab ühendada ükskõik 
millise inverteri. (Tongliga ühendatud inverter peab olema ühendatud akuga.) 
Kui SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1 ja SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1 on modulaarselt ühendatud, saab 
modulaarselt ühendada maksimaalselt kolm inverterit. 

   SmartLogger võrgulahendus   

Märkus 
SmartLoggeri võrgulahenduse korral ei saa Smart Dongle tonglit ühendada. 
Ühe SmartLoggeriga saab ühendada maksimaalselt 80 seadet, näiteks inverterid, Smart Power 
andur ja EMI. RS485 liinile soovitatakse ühendada vähem kui 30 seadet. 
Smart Power Sensor on vajalik ekspordi piiramiseks. Valige Smart Power Sensor vastavalt tegelikule 
projektile. 
Süsteemi reageerimiskiiruse tagamiseks on Smart Power Sensor soovitatav ühendada COM- 
porti, mis asub inverteri COM-pordist eraldi. 
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1. Ühendage signaalikaabel signaalikaabli pistikuga. 

 

 
2. Ühendage signaalikaabli pistik jadaliidesega. 

 

 
Jadaliides (COM) 

 

 

   (Lisavalik) RS485 sidekaabli paigaldamine (Inverteri moodulühendus)   
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1. Ühendage signaalikaabel signaalikaabli pistikuga. 

 

 
2. Ühendage signaalikaabli pistik jadaliidesega. 

 

 
Jadaliides (COM) 

(Lisavalik) RS485 sidekaabli paigaldamine (ühendatud on ainult Smart 
Power Sensor) 
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1. Ühendage signaalikaabel signaalikaabli pistikuga. 

 

 
2. Ühendage signaalikaabli pistik jadaliidesega. 

 

 
Jadaliides (COM) 

 

 

(Lisavalik) RS485 sidekaabli paigaldamine (ühendatud on Smart Power 
Sensor ja energiasalvesti) 
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1. Ühendage signaalikaabel signaalikaabli pistikuga. 

 

 
2. Ühendage signaalikaabli pistik jadaliidesega. 

 

 
Jadaliides (COM) 

 

 

  (Lisavalik) Kuiva kontaktsignaali kaabli paigaldamine võrgu ajastamiseks 



17 

 

 

 
1. Ühendage signaalikaabel signaalikaabli pistikuga. 

 

 
2. Ühendage signaalikaabli pistik jadaliidesega. 

 

 
Jadaliides (COM) 

  (Lisavalik) Smart Backup Box signaalikaablite paigaldamine   
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Nr Nõuetekohasuse näitaja 

1 Inverter on korrektselt ja kindlalt paigaldatud. 

2 Kaablid on õigesti juhitud, vastavalt kliendi soovile. 

3 Smart Dongle on korrektselt ja kindlalt paigaldatud. 

4 Kaablikinnitused on ühtlaselt kinnitatud ja ei ole sõlmes. 

5 Maandusjuhe on korrektselt, tugevalt ja kindlalt paigaldatud. 

6 Alalisvoolulüliti ja kõik inverteriga ühendatud lülitid on välja lülitatud. 

7 Vahelduvvoolu, alalisvoolu ja akukaablid ning signaalikaablid on korrektselt ja kindlalt 
ühendatud. 

8 Vabad terminalid ja pesad on suletud veekindlate korkidega. 

9 Paigaldusruumi on piisavalt ning paigalduskeskkond puhas ja korras. 

 
 

 
 

1. Kui aku on ühendatud, lülitage akulüliti sisse. 
2. Lülitage inverteri ja elektrivõrgu vahel paiknev vahelduvvoolulüliti sisse. 
3. (Lisavalik) Eemaldage alalisvoolulüliti lukustamise kruvi. 

 

 
 

4. Lülitage PV-ahela ja inverteri vahel paiknev alalisvoolulüliti (kui see on olemas) sisse. 
5. Lülitage inverteri allosas asuv alalisvoolulüliti sisse. 

 Paigalduse kinnitamine 

Märkus 

Enne inverteri ja elektrivõrgu vahelise vahelduvvoolu lüliti sisselülitamist kontrollige vahelduvvoolu 
asendisse ühendatud multimeetri abil, kas vahelduvvoolu pinge on määratud vahemikus. 
Kui inverter on ühendatud akuga, lülitage alalisvoolulüliti 1 minuti jooksul pärast vahelduvvoolulüliti 
sisselülitamist sisse. Kui lülitate alalisvoolulüliti sisse pärast 1 minuti möödumist, lülitub inverter välja 
ja käivitub uuesti. 

 Süsteemi sisse lülitamine 
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6. SmartLoggeri töötamise oleku kontrollimiseks jälgige LED-indikaatorit. 
 

Tüüp Olek (vilgub pika intervalliga:  1 sekund Tähendus 

 põleb ja 1 sekund ei põle; Vilgub 
lühikese intervalliga:  0,2 sekundit 
põleb ja 0,2 sekundit ei põle) 

 

Töötamise 
indikatsioon 

 

 

 

 
Puudub 

Roheline 
märgutuli põleb 

Roheline märgutuli 
põleb 

Inverter töötab võrguühendusega režiimis. 

Roheline vilgub 
pika intervalliga 

Väljas Alalisvool on sisse lülitatud ja vahelduvvool on 
välja lülitatud. 

Roheline vilgub 
pika intervalliga 

Roheline vilgub 
pika intervalliga 

Nii alalisvool kui ka vahelduvvool on sisse 
lülitatud ning inverter ei ekspordi 
elektrivõrku elektrit. 

Väljas Roheline vilgub 
pika intervalliga 

Alalisvool on välja lülitatud ja vahelduvvool on 
sisse lülitatud. 

Väljas Väljas Nii alalisvool kui ka vahelduvvool on välja 
lülitatud. 

Punane vilgub 
lühikese 
intervalliga 

Puudub Alalisvoolu alarm, näiteks alarm, mis näitab, 
et sisendpinge on kõrge, ahelas on 
pöördühendus või madal isolatsioonitakistus. 

Puudub Punane vilgub 
lühikese 
intervalliga 

Vahelduvvoolu keskkonnaalarm, näiteks 
alarm, mis näitab võrgu alakoormust, võrgu 
ülepinget ning võrgu liiga kõrget või madalat 
sagedust. 

Punane põleb Punane põleb Viga. 
Kommunikatsiooni 
indikatsioon 

 

 
Puudub 

Roheline vilgub lühikese intervalliga Kommunikatsioon on aktiivne. 

Roheline vilgub pika intervalliga Mobiiltelefon on inverteriga ühendatud. 

Väljas Kommunikatsioon puudub. 
Seadme 
asendamise 
märgutuled 

 

 

 

 

 

 
Puudub 

Punane 
põleb 

Punane 
põleb 

Punane 
põleb 

Inverteri riistvara on vigane. Inverteri 
peab välja vahetama. 
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7. (Lisavalik) SmartLoggeri töötamise oleku kontrollimiseks jälgige LED-indikaatorit. 
 

 

 LED 

 
 

 

LED 

    WLAN-FE Smart Dongle   

  4G Smart Dongle   

LED Kirjeldus 
Värv Olek  
Kollane (roheline ja 
punane vilguvad 
samaaegselt) 

Põleb Tongel on kinnitatud ja sisse 
lülitatud. 

Punane Vilgub lühikese 
intervalliga (põleb 0,2 s 
ja ei põle 0,2 s) 

Tuleb määrata ruuteriga 
ühenduse loomise parameetrid. 

Roheline Vilgub pika intervalliga 
(põleb 0,5 s 
ja ei põle 0,5 s) 

Ühendamine ruuteriga 

Roheline Põleb Juhtimissüsteemiga ühendamine 
õnnestus. 

Roheline Vilgub lühikese 
intervalliga (põleb 0,2 s 
ja ei põle 0,2 s) 

Inverter suhtleb 
juhtimissüsteemiga tongli kaudu. 

 

LED Kirjeldus 
Värv Olek  
Kollane (roheline ja 
punane vilguvad 
samaaegselt) 

Põleb Tongel on kinnitatud ja sisse 
lülitatud. 

Roheline Vilgub 2-sekundi pikkuse 
tsükliga (põleb 0,1 s ja ei 
põle 1,9 s) 

Valimine (kestus <1 min) 

Roheline Vilgub pika intervalliga 
(põleb 1 s ja ei põle 1 s) 

Ühendus on edukalt seadistatud 
(kestus < 30 s). 

Roheline Põleb Juhtimissüsteemiga ühendamine 
õnnestus. 

Roheline Vilgub lühikese intervalliga 
(põleb 0,2 s ja ei põle 0,2 s) 

Inverter suhtleb 
juhtimissüsteemiga tongli kaudu. 
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Skannige QR-kood ja laadige alla uusim installipakett. 

 

  
FusionSolar SUN2000 rakendus 

 

 
Esimese installeri konto loomisel luuakse ettevõttele nimi. 

 

6 KASUTUSELEVÕTMINE 
Märkus 

Kuvatõmmised on illustratiivsed. Järgige tegelikke ekraanipilte. 
Leidke inverteri WLAN-iga ühenduse loomiseks parool inverteri küljel olevalt sildilt. 
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 kaotamise korral puudub ligipääs seadmele. Sellistel juhtudel 
vastutab kasutaja tehasele tekitatud kahju eest. 
Enne optimeerijate ja PV-ahelate hooldamist lülitage vahelduvvoolulüliti välja ja lülitage 
alalisvoolulüliti asendisse OFF. Vastasel juhul võivad PV-ahelad olla pingestatud, mis võib 
põhjustada elektrilööke. 

6.1 Rakenduse alla laadimine 

Märkus 
Piirkondades (näiteks Suurbritannias), kus FusionSolari rakendus pole saadaval või kui kasutatakse 
kolmanda osapoole juhtimissüsteemi, saab kasutuselevõtuks kasutada ainult rakendust SUN2000. 
Selles dokumendis on kasutuselevõtu meetodi kirjeldamiseks kasutatud rakendust FusionSolar. 
Rakenduse SUN2000 jaoks tehke toiminguid vastavalt vajadusele. 
Otsige Huawei AppGallery rakendusest üles sõna „SUN2000”, laadige alla uusim installipakett ja 
installige rakendus SUN2000, järgides juhiseid. Rakenduse SUN2000 versioon peaks 
olema 3.2.00.005 (Android) või uuem. 
 (Lisavalik) Installeri konto registreerimine 

Märkus 
Kui teil on juba installeri konto, jätke see samm vahele. 
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Märkus 

Samale ettevõttele mitme installeri konto loomiseks logige sisse rakendusse FusionSolar ja puudutage 
valikut New User. 

xxx 

Installer 

6.3 PV-jaama ja omaniku loomine 

 

Lisateavet leiate rakenduse 
FusionSolar kiirjuhendist. 
Rakenduse FusionSolar 
värskendamise ajal skannige QR- 
kood, et laadida alla rakenduse 
vastav versioon vastavalt 
allalaaditud rakenduse 
versioonile. 



 

6.4 Smart PV-optimeerijate füüsilise paigutuse määramine 
Märkus 

• Kui nutikad PV-optimeerijad on PV-ahelate jaoks konfigureeritud, veenduge enne selles lõigus kirjeldatud 
toimingute tegemist, et nutikad PV-optimeerijad oleksid inverteriga edukalt ühendatud. 

• Sama MPPT marsruudiga ühenduvad PV-ahelad peaksid sisaldama sama arvu ja mudeliga PV- 
mooduleid või Smart PV-optimeerijaid. 

• Kontrollige, kas nutikate PV-optimeerijate SN-sildid on füüsilise paigutusmalli külge õigesti kinnitatud. 
• Füüsilise paigutusmalli jäädvustamine ja salvestamine.  Asetage mall tasasele alusele.   Hoidke telefoni 

malliga paralleelselt ja tehke foto horisontaalses režiimis. Veenduge, et neli nurkades asuvat 
positsioneerimiskohta asuksid raamis.  Veenduge, et iga QR-kood on kaadrisse kinnitatud. 

• Lisateavet nutikate PV-optimeerijate füüsilise paigutuse kohta leiate rakenduse FusionSolar kiirjuhendist. 
 
 
 

 
1. Jaama ekraanile sisenemiseks puudutage Home ekraanil taime nime. Valige Plant layout, puudutage  

ja laadige üles PV-tehase füüsilise paigutuse malli foto vastavalt nõuetele. 

 
2. FusionSolar Smart PV juhtimissüsteemi veebiliidese kasutamiseks logige sisse aadressile 

https://intl.fusionsolar.huawei.com. Jaama lehele minemiseks klõpsake avalehel jaama nime. Valige 
Plant layout. Valige > Generate with AI ja looge füüsiline paigutus vastavalt juhistele. 
Füüsilise asukoha paigutuse saate luua ka käsitsi. 

 

 

Lahendus 1: FusionSolari serveripoolne seade (haldussüsteemiga ühendatud 
inverter) 
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1. Kui päikeseenergiamuundur ei ole ühendatud FusionSolar Smart PV juhtimissüsteemiga, avage 

nutikate PV-optimeerijate füüsilise paigutuse määramiseks FusionSolari rakenduses ekraanil 
Device commissioning (vt 7.1 Seadme kasutuselevõtt.) 
a. Logige sisse FusionSolari rakendusse. Valige Device commissioning ekraanil Maintenance 

> Optimizer layout. Avaneb ekraan Optimizer layout. 
b. Puudutage tühja ala. Kuvatakse nuppe Identify image ja Add PV modules. Esitatud 

toimingute tegemiseks võite kasutada ühte järgmistest meetoditest: 
c. Meetod 1: Optimeerija paigutuse lõpuleviimiseks puudutage Identify image ja laadige üles 

füüsilise paigutuse malli foto. (Optimeerijad, mida ei õnnestu tuvastada, tuleb käsitsi siduda). 
d. Meetod 2: Puudutage PV-moodulite käsitsi lisamiseks ja optimeerijate ühendamiseks PV- 

moodulitega Add PV modules. 

Märkus 
Füüsilise paigutuse malli foto saate veebirakendusse üles laadida järgmiselt: FusionSolar Smart PV 
juhtimissüsteemi veebirakendusse pääsemiseks logige sisse aadressile 
https://intl.fusionsolar.huawei.com. Jaama lehele minemiseks klõpsake avalehel jaama nime.  Valige 
Plant layout, klõpsake nuppu Plant layout ja laadige üles füüsilise paigutuse malli foto. 

Lahendus 2: Seadistamine inverteri poolel (inverter pole juhtimissüsteemiga 
ühendatud) 
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Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege jaotist PV-jaama ühendamine Huawei Hosting Cloud 
kiirjuhend (Päikeseenergia inverterid + SmartLogger1000A + RS485 võrgud) ja Huawei Hosting Cloud 
PV-jaamaga ühendamise kiirjuhendit (inverterid + SmartLogger3000 + RS485-võrk). Dokumentide 
hankimiseks skannige QR-koodi. 

 

  
SmartLogger1000A   SmartLogger3000 

 

 
 

 
1. Device commissioning 

ligipääs. 
Lahendus 1: Telefonil puudub 
internetiühendus. 

 

Lahendus 2: Telefonil on 
internetiühendus. 

6.5 Aku parameetrite määramine 
Märkus 

Kui inverter ühendatakse akudega, määrake aku parameetrid. 
 

Logige sisse FusionSolar rakendusse ja valige My > 
Device commissioning. Kuvatakse ekraani Device 
commissioning (vt 7.1 Seadme kasutuselevõtt). 
Valige Power adjustment > Battery control ja 
määrake aku parameetrid, sealhulgas Charge from 
grid, Working mode (Fully fed to grid, Maximum 
self- consumption, Time-of-use) jne. 

6.6 SmartLogger võrgulahendus 

7 KKK 

7.1 Seadme kasutuselevõtt 

Kui telefon on internetiga 
ühendatud, ei kuvata pärast 
puudutamist Device 
commissioning .... 
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2. Seadme kasutuselevõtu ekraanile pääsemiseks looge ühendus inverteri WLAN-iga ja logige installerina 
sisse. 

 

 
1. Veenduge, et SUN2000 ühendub vahelduvvoolu ja alalisvoolu toiteallikaga samaaegselt. Rohelised 

indikaatorid ja    põlevad ühtlaselt või vilguvad pikkade vahedega kauem kui 3 minutit. 
2. Tehke järgmised toimingud 3 minuti jooksul: 

a. Lülitage vahelduvvoolulüliti välja ja seadke SUN2000 allservas olev alalisvoolulüliti asendisse OFF.  Kui 
SUN2000 ühendatakse akudega, lülitage akulüliti välja. Oodake, kuni kõik paneeli SUN2000 LED- 
indikaatorid kustuvad. 

b. Lülitage vahelduvvoolulüliti sisse ja lülitage alalisvoolulüliti asendisse ON. Veenduge, et roheline 
indikaator  
vilgub pika intervalliga. 

c. Lülitage vahelduvvoolulüliti välja ja lülitage alalisvoolulüliti asendisse OFF. Oodake, kuni kõik 
paneeli SUN2000 LED-indikaatorid kustuvad. 

d. Lülitage vahelduvvoolulüliti sisse ja lülitage alalisvoolulüliti asendisse ON. 
3. Lähtestage parool 10 minuti jooksul. (Kui 10 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, jäävad kõik 

inverteri parameetrid muutumatuks). 
a. Oodake, kuni roheline indikaator vilgub pika intervalliga. 
b. Leidke SUN2000 küljel olevalt sildilt WLAN-võrgu nimi (SSID) ja esmane parool (PSW) ja ühendage 

rakendus. 
c. Määrake sisselogimiskuval uus sisselogimise parool ja logige rakendusse sisse. 

4. Kaughalduse rakendamiseks määrake ruuteri ja juhtimissüsteemi parameetrid. 

7.2 Parooli lähtestamine 


