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1 Overzicht

1. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tijdens het 

vervaardigen van dit document is er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van de inhoud te 

waarborgen. De verklaringen, informatie en aanbevelingen in dit document bieden echter geen 

enkele garantie in welke vorm dan ook, zij het uitdrukkelijk of impliciet.

2. Lees vóór de installatie van het apparaat de Gebruikershandleiding SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 

42KTL) om vertrouwd te raken met productinformatie en veiligheidsmaatregelen. 

3. Alleen gekwalificeerde en opgeleide technici mogen werkzaamheden aan het apparaat 

uitvoeren. Operators moeten de componenten en de werking van een netgekoppeld PV-

voedingssysteem begrijpen en bekend zijn met de relevante lokale voorschriften.

4. Controleer voordat u het apparaat installeert of de levering intact is en vergelijk deze met de 

paklijst. Als de inhoud beschadigd is of een onderdeel ontbreekt, neem dan contact op met de 

dealer.

5. Gebruik geïsoleerde gereedschappen bij het installeren van het apparaat. Voor persoonlijke 

veiligheid, isolerende handschoenen en beschermende schoenen dragen.

6. Huawei is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortkomen uit het niet naleven van de 

voorschriften voor opslag, transport, installatie en inbedrijfstelling vermeld in dit document en de 

gebruikershandleiding.

Poorten

Waterdichte kabelconnector wordt in de volgende tekst afgekort tot connector.

(1) Lampje PV-verbinding

(2) Lampje netkoppeling

(3) Lampje communicatie

(4) Lampje alarm/onderhoud

(5) Deur van het onderhoudscompartiment

(6) Hostpaneel

SUN2000 Vooraanzicht

(1) Waterdichte kabelconnector (AC OUTPUT 1)

(3) USB-poort (USB)

(5) DC-schakelaar 2 (DC SWITCH 2)

(7) DC-ingangsaansluiting (aangestuurd door 

DC SWITCH 1)

(2) Waterdichte kabelconnectoren (AC OUTPUT 2)

(4) DC-schakelaar 1 (DC SWITCH 1)

(6) Waterdichte kabelconnectoren 

(COM1/COM2/COM3)

(8) DC-ingangsaansluiting (aangestuurd door DC 

SWITCH 2)

KENNISGEVING

OPMERKING



Afmetingen behuizing Afmetingen montagesteun

2 Installatievereisten

Installatiehoek2.1

Installatieruimte2.2

Verticaal Achterwaarts HorizontaalOndersteboven Voorwaarts

Om de SUN2000 gemakkelijk op 

de montagesteun te kunnen 

installeren, kabels aan de 

onderkant van de SUN2000 te 

kunnen aansluiten en de SUN2000 

in de toekomst te kunnen 

onderhouden, raden wij aan een 

afstand tot de vloer van ten minste 

600 mm en ten hoogste 730 mm in 

acht te nemen.
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5. Plaats de SUN2000 op de montagesteun. 6. Draai de veiligheidstorx-schroeven vast 

met een veiligheidstorx-sleutel.

1. Verwijder de veiligheidstorx-sleutel uit de 

montagesteun en leg deze opzij.

2. Markeer de posities voor 

de gaten.

3 De SUN2000 installeren

 De montagebeugel voor de SUN2000 heeft vier groepen schroefgaten, elke groep met vier 
schroefgaten. Markeer elk gat in elke groep op basis van de vereisten ter plaatse en markeer in 
totaal vier gaten. Voorkeur is twee ronde gaten.

 De SUN2000 wordt geleverd met bouten M12x40. Als de boutlengte niet aan de 
installatievereisten voldoet, stelt u de M12-boutverbindingen zelf samen en gebruikt u deze met 
de meegeleverde M12-moeren.

 Hieronder wordt bij wijze van voorbeeld beschreven hoe u de SUN2000 met een steun kunt 
installeren. Zie voor meer informatie over wandmontage de Gebruikershandleiding SUN2000-
(33KTL-A, 36KTL, 42KTL).

4. Bevestig de montagesteun.3. Gaten boren. (Het is raadzaam om ter 

bescherming anti-roestverf op de gaten aan 

te brengen).

M12

45 N·m
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Voorbereidingen4.1

4 Elektrische aansluitingen

Nr. Naam Model of specificaties Hoeveelheid Functie

1 OT-aansluiting M6 1 PCS Aansluiting op een 

massakabel.

2 OT-aansluiting M8 3 PCS Voor aansluiting op een 

AC-uitgangskabel.

3 Massakabel Koperen buitenkabel met 

een diameter van 16 mm2

N/B Aansluiting op een 

massakabel.

4 AC-uitgangskabel • Koperen buitenkabel 

met een diameter van 

16 mm2 (voor de 

SUN2000-33KTL-A)

• Koperen buitenkabel 

met een diameter van 

25 mm2 (voor de 

SUN2000-

36KTL/42KTL)

N/B Voor aansluiting op een 

AC-uitgangskabel.

5 Gelijkstroomkabel PV1-F/4 mm2 N/B Voor aansluiting op een 

DC-ingangskabel.

6 RS485-

communicatiekabel

Computerkabel 

DJYP2VP2-22 2x2x1

N/B Voor aansluiting op een 

RS485-

communicatiekabel via 

een aansluitblok.

Voor buiten 

afgeschermde 

netwerkkabel CAT 5E

N/B Voor aansluiting op een 

RS485-

communicatiekabel via 

een RJ45-netwerkpoort.

7 FE-

communicatiekabel

Voor buiten 

afgeschermde 

netwerkkabel CAT 5E

N/B Voor aansluiting op een 

ethernet-

communicatiekabel via 

een FE-netwerkpoort.

8 Kabelbinder N/B Gebaseerd op 

site-vereisten

Bindt kabels.

1. Zorg voordat u kabels aansluit dat alle vereiste OT-aansluitingen en -kabels zijn voorbereid.

Koperen kabels met koperen bedradingsaansluitingen worden aanbevolen. Zie de 

Gebruikershandleiding SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL) voor de kabels en aansluitingen 

van andere materialen.

2. De SUN2000-42KTL ondersteunt de 3W+PE-bedradingsmodus.

3. De SUN2000-33KTL-A/36KTL ondersteunt 3W+PE- en 3W+N+PE-bedradingsmodi. Sluit zo 

nodig de neutraaldraad aan.
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OT-M6

M6

5 N·m

Massakabels installeren4.2

De AC-uitgangskabels installeren4.3

1. Koperen buitenkabel met een diameter van 16 mm2 wordt aanbevolen. De massakabel moet 

worden vastgezet.

2. Het wordt aanbevolen om de massakabel van de SUN2000 op het dichtstbijzijnde massapunt 

aan te sluiten. Voor een systeem met meerdere parallel aangesloten SUN2000's sluit u de 

massapunten van alle SUN2000's aan om equipotentiaalverbindingen naar de massakabels te 

waarborgen.

3. Ter verbetering van de corrosiebestendigheid van een aardingsaansluiting brengt u na het 

aansluiten van de aardingskabel silicagel of verf aan rond de aansluiting.

• Als u een massakabel aansluit op het massapunt op de behuizing, adviseren wij het gebruik van 

een drieaderige koperen buitenkabel en een diameter van 25 mm2 als de AC-uitgangskabel 

voor de SUN2000-42KTL.

• Als u een massakabel aansluit op het massapunt in het onderhoudscompartiment, adviseren wij 

het gebruik van een vieraderige koperen buitenkabel en een diameter van 25 mm2 als de AC-

uitgangskabel voor de SUN2000-42KTL.

• Als u een massakabel aansluit op het massapunt op de behuizing bij een scenario zonder 

nuldraad, adviseren wij het gebruik van een drieaderige koperen buitenkabel met een diameter 

van 16 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-33KTL-A en een drieaderige koperen 

buitenkabel met een diameter van 25 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-36KTL. 

• Als u een massakabel aansluit op het massapunt in het onderhoudscompartiment bij een 

scenario zonder nuldraad, adviseren wij het gebruik van een vieraderige koperen buitenkabel 

met een diameter van 16 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-33KTL-A en een 

vieraderige koperen buitenkabel met een diameter van 25 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de 

SUN2000-36KTL. 

1. Open nooit het hostpaneel van de SUN2000.

2. Vóór het openen van de deur van het onderhoudscompartiment van de SUN2000 moeten de 

achterste AC-uitgangschakelaar en de twee DC-schakelaars aan de onderkant worden 

uitgeschakeld.
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• Het massapunt op de behuizing wordt aanbevolen om verbinding te maken met de PE-kabel 

voor de SUN2000.

• Het massapunt in het onderhoudscompartiment wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aansluiten 

op de massakabel van de meeraderige AC-voedingskabel. Raadpleeg hoofdstuk "4.3 AC-

uitgangskabels installeren" voor meer informatie.

OPMERKING

OPMERKING

WAARSCHUWING



1. Verwijder de twee veiligheidstorx-bouten uit de 

deur van het onderhoudscompartiment met 

behulp van een veiligheidstorx-sleutel. (Leg de 

twee bouten opzij. Gebruik de niet-gebruikte bout 

op de behuizing als reservebout en de niet-

gebruikte zwevende moer op de behuizing als de 

reserve-zwevende moer.)

2. Open de deur van het 

onderhoudscompartiment en pas 

de steunstang aan. (De steunstang 

zit vast aan de vloer van de 

behuizing.)

3. Verwijder de afdekking van de AC-aansluiting.
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• Als u een massakabel aansluit op het massapunt op de behuizing bij een scenario met 

nuldraad, adviseren wij het gebruik van een vieraderige koperen buitenkabel met een diameter 

van 16 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-33KTL-A en een vieraderige koperen 

buitenkabel met een diameter van 25 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-36KTL. 

• Als u een massakabel aansluit op het massapunt in het onderhoudscompartiment bij een 

scenario met nuldraad, adviseren wij het gebruik van een vijfaderige koperen buitenkabel met 

een diameter van 16 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de SUN2000-33KTL-A en een 

vijfaderige koperen buitenkabel met een diameter van 25 mm2 als de AC-uitgangskabel voor de 

SUN2000-36KTL. 

• Zie de Gebruikershandleiding SUN2000-(33KTL-A, 36KTL, 42KTL) voor meer informatie over 

kabelspecificaties.

• Connector AC OUTPUT 1 ondersteunt de kabel met een buitendiameter van 18 mm tot 44 mm. 

OPMERKING



a. Drieaderige kabel (exclusief de 

massakabel en de neutraalkabel)

c. Vieraderige kabel (exclusief de massakabel, 

maar inclusief de neutraalkabel)

MantelIsolatielaagKerndraad

b. Vieraderige kabel (inclusief de massakabel, 

maar exclusief de neutraalkabel)

d. Vijfaderige kabel (inclusief de massakabel 

en de neutraalkabel)
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4. Verwijder de afsluitdop van connector AC OUTPUT 1 en verwijder de plug.

5. Selecteer een passende rubberen koppeling op basis van de buitendiameter van de kabel. Leid 

de kabel door de afsluitdop en vervolgens de rubberen koppeling.

• Indien de buitendiameter van de kabel en de 

rubberen koppeling niet passen, kan de 

bescherming tegen binnendringen van het apparaat 

nadelig worden beïnvloed.

• Om beschadiging van de rubberen koppeling te 

voorkomen, geen kabel met een gekrimpte OT-

aansluiting direct door de rubberen koppeling leiden.

• Pas de kabel niet aan wanneer de borgdop wordt 

vastgedraaid. Anders wordt de rubberen koppeling 

verplaatst, waardoor de bescherming tegen 

binnendringen van het apparaat wordt aangetast.

6. Verwijder een passende lengte van de mantel en de isolatielaag van de AC-uitgangskabel met 

een draadstripper. (Zorg ervoor dat de mantel zich in het onderhoudscompartiment bevindt.)

7. Steek de blootliggende kerndraden in de krimpzone van de OT-aansluiting en krimp ze met 

behulp van een hydraulische tang.

8. Omwikkel het draadkrimpgebied met de krimpkous of PVC-isolatietape. 

Als een krimpkous wordt gebruikt, de AC-uitgangskabel door de krimpkous leiden en vervolgens de 

OT-aansluiting krimpen. Zorg ervoor dat het gebied dat door de krimpkous wordt omsloten niet 

groter is dan de krimpzone van de OT-aansluiting.

9. Leid de AC-uitgangskabel door connector AC OUTPUT 1 aan de onderzijde van de behuizing.

10.Sluit de AC-uitgangskabel aan op het AC-aansluitblok en bevestig de stekker met een 13 mm 

sleutel met verlengstuk. Als u een massakabel op het massapunt in het 

onderhoudscompartiment aansluit, draait u de aardingsbout vast met een 10 mm sleutel met 

verlengstuk.

KENNISGEVING

KENNISGEVING



a. 3-polige SUN2000-42KTL 

(exclusief de massakabel)

b. 3-polige SUN2000-42KTL 

(inclusief de massakabel)

M8

8 N·m

M8

8 N·m

M6

5 N·m

c. 4-polige SUN2000-42KTL (exclusief de 

massakabel en de neutraalkabel)

d. 4-polige SUN2000-42KTL (inclusief de 

massakabel maar exclusief de 

neutraalkabel)

M8

8 N·m

M8

8 N·m

M6

5 N·m

8

e. SUN2000-33KTL-A/36KTL (exclusief de 

massakabel en de neutraalkabel)

f. SUN2000-33KTL-A/36KTL (inclusief 

de massakabel maar exclusief de 

neutraalkabel)

M8

8 N·m

M8

8 N·m

M6

5 N·m

• Zorg ervoor dat de AC-uitgangskabel stevig is aangesloten. Anders kan de SUN2000 niet 

werken, of kan een storing optreden die het klemmenblok beschadigt. De SUN2000 kan 

bijvoorbeeld tijdens het gebruik warmte genereren als gevolg van een onbetrouwbare 

verbinding.

• Als de SUN2000 niet goed is geïnstalleerd en de AC-uitgangskabel de trekkracht draagt, moet u 

ervoor zorgen dat de laatste kabel die de kracht draagt de PE-kabel is.

KENNISGEVING



DC-ingangskabels installeren4.4

g. SUN2000-33KTL-A/36KTL (exclusief de 

massakabel maar inclusief de 

neutraalkabel)

h. SUN2000-33KTL-A/36KTL (inclusief 

de massakabel en de neutraalkabel)

M8

8 N·m

M8

8 N·m

M6

5 N·m
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11.Gebruik een momentsleutel met een open einde van 65 mm om de borgdop vast te zetten 

met een aanhaalmoment van 7,5 N·m en sluit de waterdichte connector af.

DC-ingangsaansluitingen selecteren

Aantal ingangen SUN2000

1 Verbinding maken met een route.

2 Verbinding maken met routes 1 en 5.

3 Verbinding maken met routes 1, 3 en 5.

4 Verbinding maken met routes 1, 3, 5 en 7.

5 Verbinding maken met routes 1, 2, 3, 5 en 7.

6 Verbinding maken met routes 1, 2, 3, 5, 6 en 7.

7 Verbinding maken met routes 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.

8 Verbinding maken met routes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

De SUN2000 biedt twee DC-schakelaars, te 

weten DC SWITCH 1 en DC SWITCH 2. DC 

SWITCH 1 regelt de eerste t/m de vierde 

route van de DC-ingangsaansluitingen, 

terwijl DC SWITCH 2 de vijfde t/m de 

achtste route van DC-ingangsaansluitingen 

regelt.

OPMERKING



1. Gebruik de positieve en negatieve metalen contacten en DC-aansluitingen die zijn meegeleverd met 
de SUN2000. Het gebruik van andere modellen positieve en negatieve metalen contacten en DC-
aansluitingen kan ernstige gevolgen hebben. Deze veroorzaakte apparaatschade wordt niet gedekt 
door enige garantie of serviceovereenkomst.

2. De metalen contacten die bij de DC-connectoren zijn geleverd, zijn ofwel koudgevormde contacten of 
gestanste contacten. Krimp de metalen koudgevormde contacten met krimpgereedschap H4TC0001 
(Amphenol). Krimp de metalen gestanste contacten met krimpgereedschap H4TC0002 (Amphenol). 
Kies het krimpgereedschap dat bij de metalen contacttypen past. Gebruik de gereedschappen niet 
door elkaar.

3. Breng voordat u de DC-ingangskabels aansluit labels aan op de kabelpolen om ervoor te zorgen 
dat de kabels juist worden aangesloten. Als de kabels verkeerd worden aangesloten, kan de 
SUN2000 beschadigd raken.

4. Steek de gekrimpte metalen contacten van de positieve en negatieve kabels in de positieve en 
negatieve aansluitingen. Trek vervolgens de gelijkstroomkabels terug om te controleren of ze 
goed zijn aangesloten.

5. Sluit de positieve en negatieve connectoren aan op de betreffende positieve en negatieve DC-
ingangsaansluitingen. Trek vervolgens de gelijkstroomkabels terug om te controleren of ze goed 
zijn aangesloten.

6. Als de DC-ingangskabel omgekeerd is aangesloten, de DC-schakelaars en positieve en 
negatieve connectoren direct gebruiken. Anders raakt de SUN2000 beschadigd. De 
veroorzaakte schade aan de apparatuur valt buiten de garantie. Wacht tot de zonnestraling 's 
nachts afneemt en de PV-reeksstroom lager wordt dan 0,5 A. Schakel dan de twee DC-
schakelaars uit, verwijder de positieve en negatieve connectoren en corrigeer de polariteit van 
de DC-ingangskabel.

• Zorg ervoor dat de PV-module-uitgang goed is geaard.
• Voordat u de positieve en negatieve aansluitingen respectievelijk in de positieve en negatieve 

DC-ingangsaansluitingen van de SUN2000 steekt, controleert u met behulp van een multimeter 
of de DC-spanning niet hoger is dan 1100 V DC en of de kabels correct zijn aangesloten. 
Anders raakt de SUN2000 beschadigd. 

Positieve aansluiting

Negatieve 

aansluiting

Positief metalen contact

Negatief metalen contact
Aanbevolen: PV-kabel 
(PV1-F) met een diameter 
van 4 mm2.

Zorg ervoor dat de kabel 
na het krimpen niet kan 
worden verwijderd.

Klik

Zorg 

ervoor 

dat de 

zelfborgende 

moer is 

vastgezet.
H4TW0001 

(Amphenol)

H4TC0001 (Amphenol)

Zorg dat de kabels 

correct zijn 

aangesloten en dat 

de spanning niet 

hoger is dan 1100 V 

DC
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Een DC-ingangskabel installeren (met gebruik van koudgevormde contacten)

WAARSCHUWING

KENNISGEVING



Een communicatiemodus selecteren4.5

1. U kunt kiezen uit communicatiemodus PLC of RS485 voor de SUN2000-33KTL-A/36KTL/42KTL.

2. FE-communicatie is optioneel voor de SUN2000-36KTL. Neem contact op met lokale technische 

ondersteuning indien u gebruik moet maken van de FE-communicatiemodus.

3. Als de SUN2000-36KTL in de FE-communicatiemodus wordt gebruikt, ondersteunt deze alleen 

RS485- en FE-communicatiemodi en niet de PLC-communicatiemodus.

RS485-communicatiekabels installeren4.6

Computerkabel DJYP2VP2-22 2x2x1 of een communicatiekabel met een diameter van 1 mm2 en 

buitendiameter van 14-18 mm wordt aanbevolen.

1. Als u communicatiekabels legt, dient u communicatiekabels van stroomkabels te scheiden om te 

voorkomen dat communicatie wordt beïnvloed.

2. Een RS485-kabel kan op een aansluitblok of een RJ45-netwerkpoort worden aangesloten. Het 

wordt aanbevolen om de RS485 kabel op een aansluitblok aan te sluiten.

Verbinding maken met een aansluitblok (aanbevolen)

• Als PLC wordt gebruikt, hoeft u geen kabel op de SUN2000 aan te sluiten, maar moeten de AC-

voedingskabels op de PLC CCO-module of SmartLogger2000 worden aangesloten. Raadpleeg 

voor meer informatie de Gebruikershandleiding PLC CCO01A of de Handleiding 

SmartLogger2000.

• Als RS485 wordt gebruikt, de PLC CCO-module niet op de AC-voedingskabel aansluiten.
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Positieve aansluiting

Negatieve 

aansluiting

Positief metalen contact

Negatief metalen contact
Aanbevolen: PV-kabel 
(PV1-F) met een diameter 
van 4 mm2.

Zorg ervoor dat de kabel 
na het krimpen niet kan 
worden verwijderd.

Klik

Zorg 

ervoor 

dat de 

zelfborgende 

moer is 

vastgezet.

H4TW0001 

(Amphenol)

H4TC0002 (Amphenol)

Zorg dat de kabels 

correct zijn 

aangesloten en dat 

de spanning niet 

hoger is dan 1100 V 

DC

Een DC-ingangskabel installeren (met gebruik van metalen gestanste contacten)

KENNISGEVING
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1. Verwijder een passende lengte van de mantel en de kerndraadisolatielaag van de 

communicatiekabel met een draadstripper.

2. Verwijder de afsluitdoppen van de connectoren COM1 en COM2 aan de onderzijde van de 

SUN2000 en verwijder de pluggen uit de doppen.

3. Leid de communicatiekabels door de borgdoppen en vervolgens door connector COM1 (RS485 

IN) en COM2 (RS485 OUT) aan de onderkant van de SUN2000.

4. Verwijder de aansluitvoet van het aansluitblok en sluit de communicatiekabels aan op de 

aansluitvoet.

Nr. Poortdefinitie Beschrijving

1 RS485A IN RS485A, RS485 differentieel 

signaal +

2 RS485A OUT RS485A, RS485 differentieel 

signaal +

3 RS485B IN RS485B, RS485 differentieel 

signaal -

4 RS485B OUT RS485B, RS485 differentieel 

signaal -
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5. Breng de aansluitsokkel aan op het aansluitblok 

en sluit de afschermlaag aan op het massapunt.

6. Zet de communicatiekabels vast.

7. Gebruik een momentsleutel met een open einde van 33 mm om de borgdop vast te zetten met een 

aanhaalmoment van 7,5 N·m en sluit de waterdichte connector af.

Wanneer u de afgeschermde kabels aansluit, moet u kiezen of u de OT-aansluiting wilt krimpen op 

basis van de lokale vereisten.

OPMERKING



1. Steek de draden van de netwerkkabel op 

volgorde in de RJ45-connector.

Aansluiting RJ45-netwerkpoort

Het verdient aanbeveling om een CAT 5e voor 

buiten afgeschermde netwerkkabel met een 

buitendiameter van minder dan 9 mm en 

inwendige weerstand niet groter dan 1,5 

ohm/10 m, evenals afgeschermde RJ45-

connector.

2. Krimp de RJ45-connector met behulp 

van een krimptang.

Nr. Kleur Pin-definitie

1 Wit-en-oranje RS485A, RS485 differentieel signaal +

2 Oranje RS485B, RS485 differentieel signaal -

3 Wit-en-groen N/B

4 Blauw RS485A, RS485 differentieel signaal +

5 Wit-en-blauw RS485B, RS485 differentieel signaal -

6 Groen N/B

7 Wit-en-bruin N/B

8 Bruin N/B
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5. Steek de RJ45-connector in de RJ45-netwerkpoort in 

het onderhoudscompartiment van de SUN2000.

3. Verwijder de afsluitdop van connector COM1 aan de onderzijde van de SUN2000 en verwijder 

de plug uit de dop.

4. Leid de communicatiekabels door de borgdop en vervolgens door connector COM1 aan de 

onderkant van de SUN2000.

6. Zet de communicatiekabels vast.

7. Gebruik een momentsleutel met een open einde van 33 mm om de borgdop vast te zetten met een 

aanhaalmoment van 7,5 N·m en sluit de waterdichte connector af.



(Optioneel) Installeren van FE-communicatiekabels4.7

FE-communicatie wordt voornamelijk gebruikt in gedistribueerde scenario's op het dak met een klein 

aantal SUN2000's. De SUN2000 kan rechtstreeks verbinding maken met de PC via het ethernet-netwerk, 

voor het implementeren van bewakingsnetwerken.

1. Steek de draden van de netwerkkabel op 

volgorde in de RJ45-connector.

Het verdient aanbeveling om een CAT 5e voor 

buiten afgeschermde netwerkkabel met een 

buitendiameter van minder dan 9 mm en 

inwendige weerstand niet groter dan 1,5 ohm/10 

m, evenals afgeschermde RJ45-connector.

2. Krimp de RJ45-connector met behulp van een 

krimptang.

1. Als FE-communicatie wordt gebruikt, kunnen maximaal tien SUN2000's worden aangesloten. 

Daarnaast moet de NetEco worden geïnstalleerd op de PC voor het monitoren van netwerken.

2. Een standaard netwerkkabel heeft twee normen voor draadvolgorde, namelijk 568A en 568B. 

De netwerkkabels die in hetzelfde netgekoppelde PV-voedingssysteem worden gebruikt, 

moeten aan dezelfde draadsequentienorm voldoen.
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Nr. Kleur

1 Wit-en-groen

2 Groen

3 Wit-en-oranje

4 Blauw

5 Wit-en-blauw

6 Oranje

7 Wit-en-bruin

8 Bruin

a. Norm 568A b. Norm 560B

Nr. Kleur

1 Wit-en-oranje

2 Oranje

3 Wit-en-groen

4 Blauw

5 Wit-en-blauw

6 Groen

7 Wit-en-bruin

8 Bruin

3. Verwijder de afsluitdop van connector COM1 aan de onderzijde van de SUN2000 en verwijder 

de plug uit de dop.

4. Leid de communicatiekabels door de borgdop en vervolgens door connector COM1 aan de 

onderkant van de SUN2000.

OPMERKING



5. Steek de FE-connector in de RJ45-netwerkpoort 

in het onderhoudscompartiment van de SUN2000.

6. Zet de communicatiekabels vast.

7. Gebruik een momentsleutel met een open einde van 33 mm om de borgdop vast te zetten met een 

aanhaalmoment van 7,5 N·m en sluit de waterdichte connector af.
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5 De installatie controleren

1. De SUN2000 is correct en veilig geïnstalleerd. Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

2. De DC-schakelaars en de daarna volgende AC-uitgangsschakelaar zijn 

uitgeschakeld.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

3. Massakabels zijn goed en stevig aangesloten, zonder onderbrekingen of 

kortsluiting.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

4. Alle AC-uitgangskabels zijn goed en stevig aangesloten, zonder 

onderbrekingen of kortsluiting.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

5. De DC-ingangskabels zijn goed en stevig aangesloten, zonder 

onderbrekingen of kortsluiting.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

6. De communicatiekabels zijn correct en veilig aangesloten. Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

7. Alle in gebruik zijnde connectoren aan de onderkant van de behuizing zijn 

afgedicht.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

8. De afdekking van de AC-aansluiting is opnieuw geïnstalleerd. Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

9. De deur van het onderhoudscompartiment is gesloten en de deurbouten 

zijn vastgedraaid.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

10. De inactieve DC-ingangsaansluitingen zijn afgedicht. Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

11. De inactieve USB-poort is afgesloten met een waterdichte plug. Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

12. De inactieve AC OUTPUT- en COM-connectoren zijn aangesloten en de 

borgdoppen zijn vastgedraaid.
Ja ▢ Nee ▢ N.v.t. ▢

6 Het systeem inschakelen

Controleer voordat u de AC-schakelaar tussen de SUN2000 en het elektriciteitsnet inschakelt met 

een multimeter of de AC-spanning binnen het gespecificeerde bereik valt.

KENNISGEVING



1. Schakel de AC-schakelaar tussen de SUN2000 en het elektriciteitsnet in.

2. Zorg dat de DC-schakelaars aan de onderkant van de SUN2000 zijn ingeschakeld.

3. (Optioneel) Meet de temperaturen bij de verbindingen tussen de DC-aansluitingen en de 

connectoren met behulp van een infrarood thermometer.

4. Observeer de lampjes om de bedrijfstoestand van de SUN2000 te controleren.

Controleer om te garanderen dat de DC-aansluitingen goed contact maken de temperaturen bij de 

verbindingen tussen de DC-aansluitingen en de connectoren, nadat de SUN2000 gedurende een 

bepaalde periode in werking was. Controleer dat de temperatuur niet tot boven 40 ºC stijgt.
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Lampje Status Betekenis

Lampje PV-

verbinding

Groen aan Ten minste één PV-reeks is goed 

aangesloten en de DC-

ingangsspanning van het 

bijbehorende MPPT-circuit is hoger 

dan of gelijk aan 200 V.

Groen uit De SUN2000 is niet verbonden met 

alle PV-reeksen, of de DC-

ingangsspanning van elk MPPT-circuit 

is lager dan 200 V.

Lampje 

netkoppeling

Groen aan De SUN2000 is aan het 

elektriciteitsnet gekoppeld.

Groen uit De SUN2000 is niet aan het 

elektriciteitsnet gekoppeld.

Lampje 

communicatie

Knipperend groen (0,5 sec aan en 

vervolgens 0,5 sec uit)

De SUN2000 ontvangt gegevens via 

RS485/PLC/FE-communicatie.

Groen uit De SUN2000 heeft gedurende 

10 seconden geen gegevens via 

RS485/PLC/FE-communicatie 

ontvangen.

Lampje 

alarm/onderhoud

Alarmstatus Knipperend rood met 

lange intervallen 

(1 sec aan en 

vervolgens 4 sec uit).

Er is een waarschuwingsalarm 

gegenereerd.

Knipperend rood met 

korte intervallen 

(0,5 sec aan en 

vervolgens 0,5 sec uit).

Er is een licht alarm gegenereerd.

Constant rood Er is een zwaar alarm gegenereerd.

Status lokaal 

onderhoud

Knipperend groen met 

lange intervallen 

(1 sec aan en 

vervolgens 1 sec uit)

Lokaal onderhoud wordt uitgevoerd.

Knipperend groen met 

korte intervallen (0,125 

sec aan en vervolgens 

0,125 sec uit)

Lokaal onderhoud mislukt.

Constant groen Lokaal onderhoud succesvol.

OPMERKING



1. Met de SUN2000-app kan de SUN2000 via een USB-gegevenskabel of Bluetooth communiceren 
met het bewakingssysteem, om alarmen te onderzoeken, parameters te configureren en 
routinematig onderhoud uit te voeren. De SUN2000-app is een handig platform voor lokale 
bewaking en onderhoud. De naam van de app is SUN2000.

2. Besturingssysteem mobiele telefoon: Android 4.0 of hoger, iOS 7.0 of hoger. Wanneer iOS wordt 
gebruikt, ondersteunt de app alleen Bluetooth-verbinding.

3. Ga naar de Huawei app-store (http://appstore.huawei.com), Google Play 
(https://play.google.com), of App Store (iOS), zoek naar SUN2000 en download het 
installatiepakket voor de SUN2000-app.

4. Sluit een USB-gegevenskabel of een Bluetooth-module aan op de USB-poort van de SUN2000, 
om communicatie tussen de SUN2000 en de app te implementeren.

SUN2000-app7

17

Verbinding Bluetooth-module

SUN2000 Bluetooth-module Mobiele telefoon

SUN2000 USB-gegevenskabel Mobiele telefoon

Gegevenskabelverbinding

Scherm 

Aanmelden

Verbindingsmodus 

selecteren

Verbinding maken

Bluetooth
Tussen gebruikers 

schakelen

OPMERKING



Stel de juiste rastercode in op basis van het 

toepassingsgebied en het scenario van de 

SUN2000.

 Het initiële wachtwoord voor Common User, 

Advanced User en Special User is 00000a.
 Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste 

aanmelding. Om uw account veilig te houden, 

wijzigt u het wachtwoord onmiddellijk na het 

aanmelden.
 De schermafbeeldingen in dit document 

komen overeen met app 2.1.20.101 (Android).

FunctiemenuSnelle instelling
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8 Algemene storingen en probleemoplossing

Symptoom Mogelijke oorzaak Suggestie

Reeks 

omkeren

De PV-reekskabels zijn 

tijdens de installatie van 

de SUN2000 omgekeerd 

met elkaar verbonden.

Wacht tot de zonnestraling 's nachts afneemt en de PV-

reeksstroom lager wordt dan 0,5 A. Schakel dan de twee 

DC-schakelaars uit, verwijder de positieve en negatieve 

connectoren en corrigeer de polariteit van de DC-

ingangskabel.

Bijlage 1: Elektriciteitsnetcodes (SUN2000-33KTL-A)

Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

1 VDE-AR-N-4105
Laagspanningsnet 
Duitsland

2 UTE C 15-712-1(A)
Laagspanningsnet 
van Frankrijk 
vasteland

3 UTE C 15-712-1(B)
Franse eilanden 230 V 
50 Hz

4 UTE C 15-712-1(C)
Franse eilanden 230 
V 60 Hz

5 CEI0-21 Laagspanningsnet Italië 6 RD1699/661
Laagspanningsnet 
Spanje

7 PO12.3
Laagspanningsnet 
Spanje

8 CEI0-16
Laagspanningsnet 
Italië

9 EN50438-TR
Laagspanningsnet 
Turkije

N/B N/B N/B

Bijlage 2: Elektriciteitsnetcodes (SUN2000-36KTL)

Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

1 VDE-AR-N-4105
Laagspanningsnet 
Duitsland

2 NB/T 32004
Laagspanningsnet 
China

3 UTE C 15-712-1(A)
Laagspanningsnet van 
Frankrijk vasteland

4 UTE C 15-712-1(B)
Franse eilanden 
230 V 50 Hz

5 UTE C 15-712-1(C)
Franse eilanden 230 V 
60 Hz

6 BDEW-MV
Middenspanningsnet 
Duitsland 
(BDEW-MV)

7 G59-England
230 V elektriciteitsnet 
Engeland (I > 16 A)

8 G59-Scotland
240 V 
elektriciteitsnet 
Schotland (I > 16 A)

OPMERKING
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Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

9 CEI0-21
Laagspanningsnet 

Italië
10 EN50438-CZ

Laagspanningsnet 

Tsjechië

11 RD1699/661
Laagspanningsnet 

Spanje
12 RD1699/661-MV480

Middenspanningsnet 

Spanje

13 C10/11
Laagspanningsnet 

België
14 AS4777

Laagspanningsnet 

Australië

15 IEC61727

IEC61727

laagspanningsnet 

(50 Hz)

16 CEI0-16
Laagspanningsnet 

Italië

17 TAI-MEA
Laagspanningsnet 

Thailand (MEA)
18 TAI-PEA

Laagspanningsnet 

Thailand (PEA)

19 BDEW-MV480

Middenspanningsnet 

Duitsland 

(BDEW-MV480)

20 G59-England-MV480

480 V 

middenspanningsnet 

Engeland (I > 16 A)

21 IEC61727-MV480

IEC61727

middenspanningsnet 

(50 Hz)

22
UTE C 15-712-1-

MV480

Middenspanningsnet 

Frankrijk

23 TAI-PEA-MV480
Middenspanningsnet 

Thailand (PEA)
24 TAI-MEA-MV480

Middenspanningsnet 

Thailand (MEA)

25 EN50438-DK-MV480
Middenspanningsnet 

Denemarken
26 EN50438-TR-MV480

Middenspanningsnet 

Turkije

27 EN50438-TR
Laagspanningsnet 

Turkije
28 C11/C10-MV480

Middenspanningsnet 

België

29 Philippines
Laagspanningsnet 

Filipijnen
30 Philippines-MV480

Middenspanningsnet 

Filipijnen

31 EN50438-NL
Elektriciteitsnet 

Nederland 32 NRS-097-2-1
Laagspanningsnet 

Zuid-Afrika 

33 NRS-097-2-1-MV480
Middenspanningsnet 

Zuid-Afrika
34 KOREA

Laagspanningsnet 

Zuid-Korea

35 IEC61727-60 Hz

IEC61727

laagspanningsnet 

(60 Hz)

36
IEC61727-60 Hz-

MV480

IEC61727

middenspanningsnet 

(60 Hz)

37 ANRE
Laagspanningsnet 

Roemenië
38 ANRE-MV480

Middenspanningsnet 

Roemenië

39 PO12.3-MV480
Middenspanningsnet 

Spanje
40 EN50438_IE-MV480

Middenspanningsnet 

Ierland (EN50438_IE)



Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

41 EN50438_IE
Laagspanningsnet 

Ierland (EN50438_IE)
42 INDIA

Laagspanningsnet 

India

43 CEI0-16-MV480
Middenspanningsnet 

Italië (CEI0-16)
44 PO12.3

Laagspanningsnet 

Spanje

45 CEI0-21-MV480
Middenspanningsnet 

Italië (CEI0-16)
46 Egypt ETEC

Laagspanningsnet 

Egypte

47 Egypt ETEC-MV480
Middenspanningsnet 

Egypte
48 CLC/TS50549_IE

Ierland 

laagspanningsnet 

(CLC/TS50549_IE)

49
CLC/TS50549_IE-

MV480

Laagspanningsnet 

Ierland 

(CLC/TS50549_IE)

50 Jordan-Transmission
Laagspanningsnet 

Jordanië

51
Jordan-

Transmission-MV480

Middenspanningsnet 

Jordanië
52 NAMIBIA

Elektriciteitsnet 

Namibië

53 ABNT NBR 16149
Laagspanningsnet 

Brazilië
54 SA_RPPs

Laagspanningsnet 

Zuid-Afrika

55 SA_RPPs-MV480
Middenspanningsnet 

Zuid-Afrika
56 ZAMBIA

Laagspanningsnet 

Zambia

57 Chile Laagspanningsnet Chili 58 Mexico-MV480
Middenspanningsnet 

Mexico

59 Malaysian
Laagspanningsnet 

Maleisië
60 KENYA_ETHIOPIA

Laagspanningsnet 

Kenia en 

laagspanningsnet 

Ethiopië

61 NIGERIA
Laagspanningsnet 

Nigeria
62 NIGERIA-MV480

Middenspanningsnet 

Nigeria

63 DUBAI Laagspanningsnet Dubai 64 DUBAI-MV480
Mediumspanningsnet 

Dubai

65 Northern Ireland
Laagspanningsnet 

Noord-Ierland
66

Northern Ireland-

MV480

Middenspanningsnet 

Noord-Ierland

67 Cameroon
Laagspanningsnet 

Kameroen
68 Cameroon-MV480

Middenspanningsnet 

Kameroen

69 Jordan-Distribution

Stroomdistributienetwerk 

laagspanningsnet 

Jordanië

70 LEBANON
Laagspanningsnet 

Libanon

71
Jordan-Transmission-

HV

Hoogspanningsnet 

Jordanië
72 TUNISIA

Elektriciteitsnet 

Tunesië

20
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Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

73 AUSTRALIA-NER

Standaard 

elektriciteitsnet 

Australië NER

74 SAUDI
Elektriciteitsnet 

Saoedi-Arabië

75 Israel Elektriciteitsnet Israël 76 Chile-PMGD
Elektriciteitsnet Chili 

PMGD

77 VDE-AR-N4120_HV
VDE4120 standaard 

elektriciteitsnet
78

VDE-AR-

N4120_HV480

VDE4120 standaard 

elektriciteitsnet (480 V)

79 Vietnam
Elektriciteitsnet 

Vietnam
80 Custom (50 Hz) Gereserveerd

81 Custom (60 Hz) Gereserveerd 82 Custom-MV480 (50 Hz) Gereserveerd

83
Custom-MV480 (60 

Hz)
Gereserveerd N/B N/B N/B

Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

1 RD1699/661-MV480
Middenspanningsnet 

Spanje
2 BDEW-MV480

Middenspanningsnet 

Duitsland 

(BDEW-MV480)

3 G59-England-MV480

Engeland 

middenspanning 

(I > 16 A)

4 IEC61727-MV480

IEC61727

middenspanningsnet 

(50 Hz)

5
UTE C 15-712-1-

MV480

Middenspanningsnet 

Franse eilanden
6 TAI-PEA-MV480

Middenspanningsnet 

Thailand (PEA)

7 TAI-MEA-MV480
Middenspanningsnet 

Thailand (MEA)
8 EN50438-DK-MV480

Middenspanningsnet 

Denemarken

9 EN50438-TR-MV480
Middenspanningsnet 

Turkije
10 C11/C10-MV480

Middenspanningsnet 

België

11 Philippines-MV480
Middenspanningsnet 

Filipijnen
12 AS4777-MV480

Middenspanningsnet 

Australië

13 ANRE-MV480
Middenspanningsnet 

Roemenië
14 NRS-097-2-1-MV480

Middenspanningsnet 

Zuid-Afrika

15
IEC61727-60 Hz-

MV480

IEC61727

middenspanningsnet 

(60 Hz)

16 PO12.3-MV480
Middenspanningsnet 

Spanje

17 EN50438_IE-MV480
Middenspanningsnet 

Ierland (EN50438_IE)
18 KOREA-MV480

Middenspanningsnet

Zuid-Korea

19 CEI0-16-MV480
Middenspanningsnet 

Italië (CEI0-16)
20 CEI0-21-MV480

Middenspanningsnet 

Italië (CEI0-16)

Bijlage 3: Elektriciteitsnetcodes (SUN2000-42KTL)
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Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving Nr. Elektriciteitsnetcode Beschrijving

21 Egypt ETEC-MV480
Middenspanningsnet 

Egypte
22

CLC/TS50549_IE-

MV480

Laagspanningsnet 

Ierland 

(CLC/TS50549_IE)

23
Jordan-Transmission-

MV480

Middenspanningsnet 

Jordanië
24 SA_RPPs-MV480

Middenspanningsnet 

Zuid-Afrika

25 ZAMBIA-MV480
Middenspanningsnet 

Zambia
26 Chile-MV480

Middenspanningsnet 

Chili

27 Mexico-MV480
Middenspanningsnet 

Mexico
28 Malaysian-MV480

Middenspanningsnet 

Maleisië

29
KENYA_ETHIOPIA_

MV480

Middenspanningsnet 

Kenia en 

middenspanningsnet 

Ethiopië

30 NIGERIA-MV480
Middenspanningsnet 

Nigeria

31 DUBAI-MV480
Mediumspanningsnet 

Dubai
32

Northern Ireland-

MV480

Middenspanningsnet 

Noord-Ierland

33 Cameroon-MV480
Middenspanningsnet 

Kameroen
34

Jordan-Distribution-

MV480

Stroomdistributienetwerk 

middenspanningsnet 

Jordanië

35 NAMIBIA_MV480
Elektriciteitsnet 

Namibië
36 LEBANON-MV480

Middenspanningsnet 

Libanon

37
Jordan-Transmission-

HV480

Hoogspanningsnet 

Jordanië
38 TUNISIA-MV480

Middenspanningsnet 

Tunesië

39
AUSTRALIA-NER-

MV480

Standaard 

elektriciteitsnet 

Australië NER

40 SAUDI-MV480
Elektriciteitsnet Saoedi-

Arabië

41 Ghana-MV480
Middenspanningsnet 

Ghana
42 Israel-MV480 Elektriciteitsnet Israël

43 Chile-PMGD-MV480
Elektriciteitsnet Chili 

PMGD
44

VDE-AR-

N4120_HV480

VDE4120 standaard 

elektriciteitsnet (480 V)

45 Vietnam-MV480
Elektriciteitsnet 

Vietnam
46

Custom-MV480 (50 

Hz)
Gereserveerd

47
Custom-MV480 (60 

Hz)
Gereserveerd N/B N/B N/B

De netcodes zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De genoemde codes dienen uitsluitend ter 

informatie.

OPMERKING



Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang

Shenzhen 518129, Volksrepubliek China

www.huawei.com


