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  Despre acest document 
 

 
 

Scop 
Acest document descrie instalarea, conexiunile electrice, punerea în funcțiune, întreținerea 

și depanarea pentru SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL/42KTL (pe scurt SUN2000). 

Asimilați informațiile de siguranță și familiarizați-vă cu funcțiile și caracteristicile 

SUN2000 înainte de instalarea și operarea SUN2000. 
 

 

Public țintă 
Acest document este destinat personalului centralelor fotovoltaice (FV) și tehnicienilor 

electricieni calificați. 

 

 

Convenții referitoare la simboluri 
Simbolurile care se pot găsi în acest document au următoarele semnificații. 

 

Simbol Descriere 
 

 
(PERICOL) 

Indică un pericol cu un nivel ridicat de risc, care, 

dacă nu este evitat, va duce la deces sau vătămare 

gravă. 
 

 
(AVERTISMENT) 

Indică un pericol cu un nivel mediu de risc, 

care, dacă nu este evitat, ar putea duce la 

deces sau vătămare gravă. 
 

 
(ATENȚIE) 

Indică un pericol cu un nivel redus de risc, care, 

dacă nu este evitat, ar putea duce la o vătămare 

minoră sau moderată. 
 

 
(INFORMARE) 

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu 

este evitată, poate duce la avarierea echipamentului, 

pierderea datelor, deteriorarea performanței sau 

rezultate neanticipate. 

INFORMAREA este utilizată pentru a aborda 

practicile care nu sunt asociate vătămării 

personale. 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare Despre acest 

document 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

iii 

 

 

 

Simbol Descriere 
 

 
(NOTĂ) 

Completează informațiile importante din textul 

principal. 

NOTA este utilizată pentru a aborda informațiile 

care nu sunt asociate vătămării personale, avarierii 

echipamentului sau degradării mediului. 
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   1 Măsuri de siguranță 

 

 

 
 

 

Înainte de a efectua operațiuni, citiți cu atenție acest manual și urmați toate măsurile de 

precauție pentru prevenirea accidentelor. Măsurile de precauție din acest document nu 

acoperă toate măsurile de siguranță. Huawei nu răspunde pentru nicio consecință determinată 

de încălcarea reglementărilor de funcționare în siguranță sau a standardelor de design, 

producție și utilizare. 

 

Exonerarea de răspundere 

Huawei nu răspunde pentru nicio consecință determinată de oricare dintre următoarele 

evenimente. 

⚫ Transport 

⚫ Condiții de depozitare care nu îndeplinesc cerințele specificate în acest document. 

⚫ Nerespectarea instrucțiunilor de operare și a măsurilor de siguranță din acest document 

privind instalarea, conectarea cablurilor și întreținere. 

⚫ Operarea în medii dificile, care nu sunt prezentate în acest document 

⚫ Modificări neautorizate ale produsului sau codului software 

⚫ Instalare sau utilizare în medii nespecificate în standardele internaționale 

relevante 
 

Cerințe privind personalul 

Instalarea și operarea SUN2000 trebuie să fie desfășurate numai de către electricieni autorizați. 

⚫ Personalul operațional trebuie să beneficieze de instruire profesională. 

⚫ Personalul operațional trebuie să lectureze cu atenție acest document și să urmeze toate 

măsurile de precauție. 

⚫ Personalul operațional trebuie să fie familiarizat cu specificațiile de siguranță privind 

sistemul electric. 

⚫ Personalul operațional trebuie să înțeleagă alcătuirea și principiile de funcționare ale 

sistemului electric fotovoltaic conectat la rețea și reglementările locale.
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Etichete de protecție 

⚫ Nu modificați nicio etichetă de avertizare de pe carcasa invertorului, deoarece aceste 

etichete conțin informații importante despre funcționarea în siguranță. 

⚫ Nu modificați plăcuța de identificare de pe carcasa invertorului, întrucât conține informații 

importante despre produs. 

Instalarea 

⚫ Asigurați-vă că invertorul nu este conectat la o sursă de alimentare și că nu este pornit 

înainte de a începe instalarea. 

⚫ Asigurați-vă că nu se află obiecte la 300 mm de partea stângă, 200 mm de partea 

dreaptă, 500 mm de partea de sus, 600 mm de partea de jos, respectiv 1000 mm de 

partea din față a invertorului. Aceasta are rolul de a asigura spațiu suficient pentru 

instalare și disiparea căldurii. Pentru simplificarea instalării, asigurați-vă că partea de 

jos a invertorului se află la cel mult 730 mm deasupra podelei. Dacă aveți întrebări 

privind distanța, consultați inginerii locali de asistență tehnică. 

⚫ Asigurați-vă că invertorul este instalat într-un mediu bine ventilat. 

⚫ Asigurați-vă că radiatoarele invertorului nu sunt blocate.  

⚫ Deschideți ușa compartimentului de întreținere a șasiului înainte de conectarea 

cablurilor. Nu efectuați nicio operație la alte componente din interiorul șasiului, cu 

excepția conectării cablului PE, a cablurilor de alimentare c.a. și a cablurilor de 

comunicații. 
 

Conexiuni prin cablu 
 
 
 

 

Înainte de a conecta cablurile, asigurați-vă că invertorul este fixat în poziție și că nu este 

deteriorat. Altfel, se pot produce șocuri electrice sau incendii. 

⚫ Asigurați-vă că toate conexiunile electrice îndeplinesc standardele electrice locale. 

⚫ Obțineți aprobarea întreprinderii locale de servicii publice înainte de a utiliza 

invertorul pentru a genera electricitate în modul conectat la rețea. 

⚫ Asigurați-vă că toate cablurile utilizate într-un sistem fotovoltaic conectat la rețea sunt 

conectate și izolate corespunzător și respectă toate cerințele din specificații. 

 

Operarea 
 
 
 

 

Tensiunile înalte pot provoca șocuri electrice, care pot duce la vătămări corporale grave, 

deces sau daune materiale importante produse de invertorul aflat în funcțiune. Respectați 

cu strictețe măsurile de siguranță din acest document și documentele asociate atunci când 

utilizați invertorul. 

⚫ Nu atingeți un invertor aflat sub tensiune, întrucât temperatura radiatorului poate depăși 

60 ºC. 

⚫ Respectați legile și regulamentele locale atunci când utilizați echipamentul.
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Întreținere și înlocuire 
 

 

 

 

Tensiunile înalte pot provoca șocuri electrice, care pot duce la vătămări corporale grave, 

deces sau daune materiale importante produse de invertorul aflat în funcțiune. Înainte de 

întreținere, opriți invertorul și respectați cu strictețe măsurile de precauție din acest 

document și documentele asociate pentru operarea invertorului. 

⚫ Realizați întreținerea invertorului folosind informațiile din acest document și 

uneltele și echipamentele de testare corespunzătoare. 

⚫ Înainte de a efectua operații de întreținere, opriți invertorul și așteptați cel puțin 

5 minute. 

⚫ Așezați plăcuțe de avertizare temporare sau așezați garduri pentru a preveni 

accesul neautorizat la locul operațiunii de întreținere. 

⚫ Remediați orice erori care pot afecta performanțele de securitate ale invertorului 

înainte de a-l reporni. 

⚫ Respectați măsurile de precauție ESD în timpul operațiilor de întreținere. 

⚫ Pentru siguranța personală, purtați mănuși izolatoare și încălțăminte de protecție. 
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  2 Prezentare generală 

 

2.1 Introducere 

Funcție 

SUN2000 este un invertor de lanț FV conectat la rețea, trifazat, care convertește 

puterea de c.c. generată de lanțurile FV în putere de c.a. și introduce puterea 

respectivă în rețeaua energetică. 
 

Model 

 

Figura 2-1 prezintă un model al dispozitivului SUN2000, folosind SUN2000-33KTL-A ca 

exemplu. 

 
Figura 2-1 Descrierea numărului modelului 

 

 

 
Tabelul 2-1prezintă puterea și tensiunea de ieșire nominale. 

 
Tabelul 2-1 Modelele SUN2000 și puterea și tensiunea de ieșire nominale corespunzătoare 

 

Model Putere de ieșire 

nominală 

Tensiune de ieșire 

nominală 

SUN2000-29.9KTL 29,9 kW 400 V 

SUN2000-33KTL-A 30 kW 400 V 

SUN2000-36KTL 36 kW 380 V/400 V/480 V 

SUN2000-42KTL 42 kW 480 V 
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Utilizare în rețea 

SUN2000 se aplică sistemelor electrice fotovoltaice conectate la rețea pentru acoperișurile 

clădirilor comerciale și centrale electrice mari. În mod specific, un sistem electric fotovoltaic 

constă din lanțuri FV, invertoare conectate la rețea, unități de distribuție c.a. (ACDU) și un 

transformator de izolare, așa cum este indicat în Figura 2-2. 

 
Figura 2-2 Utilizare în rețea 

 

 

(A) Lanț FV (B) SUN2000 

(C) ACDU (D) Transformator de izolare 

(E) Rețea energetică 

 

 

 

Rețele energetice compatibile 

Dispozitivul SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL acceptă următoarele moduri de rețele 

energetice: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT și IT. SUN2000-42KTL acceptă numai modul de rețea 

IT. 

 
Figura 2-3 Moduri de rețele energetice 
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2.2 Aspect 

Dimensiuni SUN2000 

Figura 2-4 prezintă dimensiunile SUN2000. 

 
Figura 2-4 Dimensiunile SUN2000 (inclusiv placa de montaj) 

 

 

 

Vedere din față 

 
Figura 2-5 prezintă o vedere din față a dispozitivului SUN2000. 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare 2 Prezentare generală 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

7 

 

 

 

Figura 2-5 Vedere din față a dispozitivului SUN2000 
 

 

(1) Ușa compartimentului de întreținere (2) Indicator LED (3) Panou 

 

 

Tabelul 2-2 descrie indicatoarele LED. 

 
Tabelul 2-2 Descrierea indicatoarelor LED (de la stânga la dreapta) 

 

Indicator Stare Semnificație 

Indicator de 

conexiune FV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verde aprins Cel puțin un lanț FV este 

conectat corespunzător, 

iar tensiunea c.c. de 

intrare a circuitului 

MPPT corespunzător 

este mai mare sau egală 

cu 200 V. 

Verde stins SUN2000 

se deconectează de la 

toate lanțurile FV sau 

tensiunea c.c. de intrare a 

fiecărui circuit MPPT 

este mai mică de 200 V. 

Indicator de 

conectare la rețea 
 

 
 

 

Verde aprins SUN2000 se 

conectează la rețeaua 

energetică. 

Verde stins SUN2000 nu se 

conectează la rețeaua 

energetică. 

Indicator de 

comunicații 
 

 
 

 

 

Luminează intermitent în verde la 

intervale scurte (aprins 0,5 secunde, 

apoi stins 0,5 secunde) 

SUN2000 primește 

date de comunicații în 

mod normal. 

Verde stins SUN2000 nu primește 

date de comunicații 

timp de 10 secunde. 
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Indicator Stare Semnificație 

Indicator de 

alarmă/întreținere 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare de alarmă Luminează 

intermitent în roșu, 

la intervale mari 

(aprins 1 secundă, 

apoi stins 4 

secunde) 

Se generează o 

alarmă de 

avertizare. 

Luminează 

intermitent în roșu la 

intervale scurte 

(aprins 0,5 secunde, 

apoi stins 0,5 

secunde) 

Se generează o 

alarmă minoră. 

Roșu continuu Se generează o 

alarmă majoră. 

Stare de 

întreținere 

locală 

Luminează 

intermitent în verde, 

la intervale mari 

(aprins 1 secundă, 

apoi stins 1 secundă) 

Întreținere locală în 

curs. 

Luminează 

intermitent în 

verde la intervale 

scurte (aprins 

0,125 secunde, 

apoi stins 0,125 

secunde) 

Întreținere locală nereușită. 

Verde continuu Întreținere locală 

reușită. 

 

 
 

⚫ Prin întreținere locală se înțelege operațiile efectuate după introducerea unei unități flash USB, a 

unui modul WLAN, a unui modul Bluetooth sau a unui cablu de date USB în portul USB al 

invertorului solar. De exemplu, întreținerea locală include importul și exportul de date folosind o 

unitate flash USB și conectarea la aplicația SUN2000 prin intermediul unui modul WLAN, unui 

modul Bluetooth sau unui cablu de date USB. 

⚫ Dacă alarma și întreținerea locală au loc simultan, indicatorul de alarmă/întreținere afișează mai 

întâi starea de întreținere locală. După scoaterea unității flash USB, a modulului WLAN, a 

modulului Bluetooth sau a cablului de date USB, indicatorul afișează starea de alarmă. 

 

SUN2000 - vedere din spate 

Figura 2-6 prezintă o vedere din spate a dispozitivului SUN2000. 
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Figura 2-6 Vedere din spate a dispozitivului SUN2000 
 

 

(1) Radiator (2) Placă de montaj 

 

 

 

SUN2000 - vedere de jos 

Figura 2-7 prezintă o vedere de jos a dispozitivului SUN2000. 

 
Figura 2-7 Vedere de jos a dispozitivului SUN2000 

 

 

 

Nr. Componentă Marcaj 

1 Conector de cablu etanș (diametru 

interior: 18-44 mm) 

IEȘIRE C.A. 1 

2 Conector de cablu etanș (diametru 

interior: 24–32 mm) 

IEȘIRE C.A. 2 

3 Port USB USB 

4 Comutator c.c. 1 COMUTATOR C.C. 1 

5 Comutator c.c. 2 COMUTATOR C.C. 2 
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Nr. Componentă Marcaj 

6 Conectori de cablu etanș (diametru 

interior: 14–18 mm) 

COM1, COM2, COM3 

7 Borne de intrare c.c. (controlate 

de COMUTATOR C.C. 1) 

+/– 

8 Borne de intrare c.c. (controlate 

de COMUTATOR C.C. 2) 

+/– 

 

 
 

⚫ În textul următor, conectorul de cablu etanș este denumit prescurtat conector etanș. 

⚫ Utilizați portul USB numai în timpul operațiilor de întreținere (precum setarea pornirii, 

actualizare și export de date). Asigurați-vă că, atunci când portul USB nu este folosit, capacul 

USB este strâns. 

 

 

2.3 Descrierea etichetei 

Simboluri 

Tabelul 2-3 descrie etichetele de pe carcasa SUN2000 și semnificațiile acestora. 

 
Tabelul 2-3 Descrierea etichetei 

 

Simbol Denumire Semnificație 
 

 

Avertisment de funcționare Există pericole potențiale 

după pornirea SUN2000. 

Luați măsuri de protecție 

atunci când utilizați 

SUN2000. 
 

 

Avertisment pentru arsuri Nu atingeți un dispozitiv 

SUN2000 în funcțiune, 

deoarece generează 

temperaturi ridicate pe 

carcasă. 
 

 

Descărcare întârziată ⚫ Există o tensiune 

înaltă după pornirea 

SUN2000. Numai 

electricieni calificați și 

instruiți pot efectua 

operații la dispozitivul 

SUN2000. 

⚫ Există o tensiune 

reziduală după oprirea 

SUN2000. Durează 5 

minute până când 

SUN2000 se descarcă 

și ajunge la o tensiune 

de siguranță. 
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Simbol Denumire Semnificație 
 

 

Consultați documentația Amintiți operatorilor să 

consulte documentația 

livrată cu SUN2000. 
 

 

Legare la pământ Indică poziția pentru 

conectarea cablului de 

legare la masă de 

protecție. 
 

 
(Nu deconectați în sarcină!) 

Avertisment de operare Nu demontați conectorul 

de intrare c.c. în timp ce 

SUN2000 funcționează. 

 

 

Etichetă cu numărul de 

serie al SUN2000 

Indică numărul de serie 

al SUN2000. 

 

Plăcuță de identificare 

 
SUN2000 este etichetat pe o parte cu o plăcuță de identificare care conține informațiile 

despre model, specificațiile tehnice și simbolurile de conformitate, așa cum este indicat în 

Figura 2-8. 

 
Figura 2-8 Plăcuță de identificare pentru SUN2000-42KTL 

 

 

(1) Mărci comerciale și model de produs (2) Specificații tehnice 

importante 
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(3) Simboluri de conformitate (4) Numele companiei și țara de fabricație 
 

 

 

Figura care reprezintă plăcuța de identificare are caracter informativ. Plăcuța de identificare efectivă are 

prioritate. 

 

 

2.4 Principiu de funcționare 

Diagramă conceptuală 

SUN2000 primește intrări de la opt lanțuri FV. Apoi, intrările sunt grupate în patru rute 

MPPT în interiorul SUN2000 pentru a urmări punctul de alimentare maximă al lanțurilor FV. 

Apoi, puterea de c.c. este convertită într-o putere c.a. trifazată prin intermediul unui circuit 

invertor. Protecția la supratensiune este posibilă atât pe partea de c.c., cât și pe partea de c.a. 

Figura 2-9 prezintă diagrama conceptuală pentru SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. 

Figura 2-10 prezintă diagrama conceptuală pentru SUN2000-42KTL. 

 
Figura 2-9 Diagramă conceptuală pentru SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL 
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Figura 2-10 Diagramă conceptuală pentru SUN2000-42KTL 
 

 

 

Moduri de funcționare 

SUN2000 poate funcționa în modul așteptare, operare sau oprire. Figura 2-11 prezintă relația 

dintre cele trei moduri de funcționare. 

 
Figura 2-11 Moduri de funcționare ale dispozitivului SUN2000 

 

 

 
Tabelul 2-4 descrie cele trei moduri de lucru prezentate în Figura 2-11. 
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Tabelul 2-4 Descrierea modului de funcționare 
 

Mod de 
funcțion
are 

Descriere 

În așteptare SUN2000 intră în modul așteptare când mediul extern nu respectă cerințele 

pentru pornirea SUN2000. În modul așteptare: 

⚫ SUN2000 efectuează continuu autoverificări și intră în modul de operare 

după îndeplinirea cerințelor de operare. 

⚫ Dacă SUN2000 intră în modul oprire după detectarea unei comenzi 

de oprire sau a unei defecțiuni după pornire. 

Operare În modul operare: 

⚫ SUN2000 convertește puterea de la lanțurile FV în putere de c.a. și 

introduce puterea respectivă în rețeaua energetică. 

⚫ SUN2000 urmărește punctul de putere maximă pentru a maximiza 

puterea generată de lanțurile FV. 

⚫ SUN2000 intră în modul oprire după detectarea unei defecțiuni sau a 

unei comenzi de oprire, respectiv intră în modul așteptare după ce a 

detectat că puterea de ieșire a lanțurilor FV nu respectă cerințele privind 

generarea de electricitate conectată la rețea. 

Oprire ⚫ În modul așteptare sau operare, SUN2000 intră în modul oprire după 

detectarea unei defecțiuni sau a unei comenzi de oprire. 

⚫ În modul oprire, SUN2000 intră în modul așteptare după detectarea unei 

comenzi de pornire sau după remedierea unei defecțiuni. 
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      3 Depozitarea invertorului 

 

 

Este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe dacă SUN2000 nu urmează să fie pus imediat în 

funcțiune: 

⚫ Introduceți SUN2000 în ambalajul original. Păstrați agentul deshidratant și 

etanșați cutia cu bandă adezivă. 

⚫ Mențineți temperatura de stocare între –40 °C și +70 °C și umiditatea între 5% și 95% 

umiditate relativă. 

⚫ Invertorul trebuie depozitat într-un loc curat și uscat și trebuie protejat de praf și de 

coroziunea produsă de vaporii de apă. 

⚫ Într-o stivă se pot așeza maximum cinci dispozitive SUN2000 cu dimensiunile 

pachetului (L x h x l) de 1095 mm x 395 mm x 745 mm. Într-o stivă se pot așeza 

maximum șase dispozitive SUN2000 cu dimensiunile pachetului (L x h x l) de 1045 

mm x 400 mm x 680 mm. Pentru evitarea vătămărilor personale sau deteriorarea 

dispozitivului, așezați în stivă cu atenție dispozitivele SUN2000, pentru a preveni 

căderea acestora. 

⚫ În timpul depozitării sunt necesare verificări periodice. Dacă sunt depistate urme 

de rozătoare, înlocuiți imediat ambalajele. 

⚫ Dacă invertorul a fost depozitat timp îndelungat, personalul calificat va efectua teste 

și verificări înainte de punerea acestuia în funcțiune. 
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        4 Instalarea sistemului 

 

4.1 Verificarea înainte de instalare 

Materiale de ambalare exterioare 

Înainte de a despacheta invertorul, verificați materialele de ambalare exterioare pentru a 

depista eventualele deteriorări, precum găuri și crăpături, și verificați modelul invertorului. 

Dacă depistați deteriorări sau modelul invertorului nu este cel solicitat, nu desfaceți 

ambalajul și contactați imediat furnizorul. 

 
Figura 4-1 Poziția etichetei modelului de invertor 

 

 

(1) Poziția etichetei de model 
 

 

 

Se recomandă îndepărtarea materialelor de ambalare cu 24 de ore înainte de instalarea invertorului. 

 

Conținutul pachetului 

După despachetarea invertorului, verificați conținutul, pentru a vedea dacă este intact și complet. 

Dacă se constată deteriorări sau componente care lipsesc, contactați furnizorul. 
 

Pentru detalii despre numărul de elemente incluse în pachet, consultați lista de colisaj din cutia ambalajului. 
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4.2 Instrumente 

 
Pregătiți instrumentele necesare pentru instalare și conexiunile prin cablu. 

 

Instrument Model Funcție 

Ciocan perforator 

 

 

 

Vârf: Φ14 mm și Φ16 

mm 

⚫ Vârf: Φ14 mm, folosit 

pentru efectuarea găurilor 

în suport. 

⚫ Vârf: Φ16 mm, folosit 

pentru efectuarea găurilor 

în perete. 

Cheie universală 
 

 
 

 
 

 

⚫ Cu o lungime de 

200 mm 

⚫ Cu un capăt deschis 

de 24 mm 

Strânge șuruburile. 

Cheie tubulară 
 

 

Nu se aplică Strânge șuruburile și bornele 

c.a. de ieșire. 

Cheie dinamometrică 
 

 
 

 

 

 

 

Cu un capăt deschis de 

18 mm, 33 mm, 52 mm 

sau 

65 mm 

Strânge șuruburile și capacele de 

blocare. 

Clește în diagonală 

 

 
 

Nu se aplică Taie colierele de cablu. 

Clește de dezizolat 
 
 

 
 

Nu se aplică Elimină izolațiile cablurilor. 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare 4 Instalarea sistemului 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

18 

 

 

 

Instrument Model Funcție 

Șurubelniță cu cap plat 
 

 

 
 

 

 

 

Cap: 0,6 mm x 3,5 mm Conectează cablurile la bazele de 

borne. 

Ciocan din cauciuc 
 

 

 
 

 

Nu se aplică Permite introducerea 

șuruburilor de dilatare în 

găuri. 

Cutter 
 

 
 

 
 

 
 

Nu se aplică Îndepărtează ambalajele. 

Clește pentru tăiat cabluri 
 

 
 

 
 

 

Nu se aplică Taie cablurile de alimentare. 

Unealtă pentru sertizare 
 
 

 
 

 

 

Model: UTXTC0005 

sau H4TC0003 

Producător: Amphenol 

Sertizează contactele metalice în 

procesul de pregătire a cablurilor 

de alimentare c.c. de intrare. 

NOTĂ 

⚫ UTXTC0005 (Amphenol) este 

utilizată pentru sertizarea 

contactelor metalice formate la 

rece. 

⚫ H4TC0003 (Amphenol) este 

utilizată pentru sertizarea 

contactelor metalice formate prin 

ștanțare. 

Unealtă pentru sertizare 

RJ45 
 
 

 
 

Nu se aplică Pregătește conectorii RJ45 

pentru cablurile de 

comunicații. 
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Instrument Model Funcție 

Unealtă de îndepărtare 
 

 
 

 
 

 

H4TW0001 

Producător: Amphenol 

Demontează conectorii de c.c. de 

la dispozitivul SUN2000. 

Aspirator 
 

 

Nu se aplică Elimină praful după perforarea 

găurilor. 

Multimetru 
 

 

Interval de măsurare a 

tensiunii c.c.: ≥ 1500 V 

c.c. 1100 V c.c. 1000 V 

c.c. 750 V c.c. 

Măsoară tensiunile. 

Marker 
 

 
 

 

 

 

 

Diametru: ≤ 10 mm Marchează semne. 

Ruletă 
 

 
 

Nu se aplică Măsoară distanțele. 

Nivelă 
 

 

 
 

 

 

 

Nu se aplică Reglează pe orizontală pozițiile 

găurilor. 
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Instrument Model Funcție 

Mănuși de protecție 

 

 
 

Nu se aplică Protejează mâinile în 

timpul instalării. 

Ochelari de protecție 
 
 

 

 

Nu se aplică Protejează ochii operatorului în 

timpul perforării găurilor. 

Mască antipraf 
 

 

Nu se aplică Protejează operatorul 

împotriva inhalării de praf în 

timpul perforării găurilor. 

Clește hidraulic 
 

 

 
 

 

Nu se aplică Sertizează bornele OT/DT. 

Tub termoretractabil 
 

 

Nu se aplică Înfășoară zona de sertizare a 

cablului pentru o bornă OT/DT. 

Pistol termic 
 

 

Nu se aplică Contractă un tub prin metode 

termice. 
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Instrument Model Funcție 

Colier de cablu 
 

 
 

 

 

 

 

Nu se aplică Conectează cabluri. 

 

 

 
 

4.3 Montarea pe perete a SUN2000 

4.3.1 Stabilirea poziției de instalare 

Cerințe de bază 
⚫ SUN2000 dispune de clasă de protecție IP65 și poate fi instalat la interior sau exterior. 

⚫ Nu instalați SUN2000 într-un loc unde personalul poate intra cu ușurință în contact cu 

radiatoarele și carcasa acestuia, deoarece aceste componente sunt extrem de fierbinți în 

timpul funcționării. 

⚫ Nu instalați SUN2000 în zone cu materiale inflamabile sau explozive. 

 

Cerințe privind mediul de instalare 

SUN2000 trebuie instalat într-un mediu bine ventilat, pentru a asigura buna disipare a 

căldurii. Când dispozitivul este instalat sub acțiunea directă a radiațiilor solare, este posibil să 

fie inițiată scăderea performanțelor din cauza creșterii suplimentare a temperaturii. Se 

recomandă: instalați SUN2000 într-un mediu protejat sau prevăzut cu o apărătoare. 

 

Cerințe privind suportul 
⚫ Suportul de instalare al dispozitivului SUN2000 trebuie să fie rezistent la incendii. 

⚫ Nu instalați SUN2000 pe materiale de construcție inflamabile. 

⚫ Asigurați-vă că suprafața de instalare este suficient de rezistentă pentru a susține sarcina 

greutății. 

⚫ În zonele rezidențiale, nu instalați SUN2000 pe panouri de gips sau pe pereți din 

materiale similare, cu performanțe reduse de izolație fonică, deoarece zgomotele 

produse de SUN2000 pot deranja locatarii. 

 

Cerințele privind unghiul de instalare 
⚫ Instalați SUN2000 vertical sau cu o înclinare spre spate de maximum 15 grade, pentru 

a facilita disiparea căldurii. 
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Figura 4-2 Unghiuri corecte de instalare 
 

 

 
⚫ Nu instalați SUN2000 înclinat în față, înclinat excesiv în spate, înclinat lateral, pe 

orizontală sau răsturnat. 

 
Figura 4-3 Unghiuri incorecte de instalare 

 

 

 

Cerințele privind spațiul de instalare 
⚫ Dimensiunile SUN2000 (L x h x l, inclusiv consola de montaj) sunt de 930 mm x 550 

mm x 283 mm. Lăsați loc liber suficient în jurul dispozitivului SUN2000 pentru a 

asigura spațiu suficient pentru instalare și disiparea căldurii, așa cum este indicat în 

Figura 4-4. 
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Figura 4-4 Spațiul de instalare 
 

 

 
 

Pentru a facilita instalarea SUN2000 pe consola de montaj, a cablurilor de conectare la baza SUN2000 

și întreținerea ulterioară a dispozitivului SUN2000, se recomandă ca spațiul liber de la bază să fie mai 

mare sau egal cu 600 mm, respectiv mai mic sau egal cu 730 mm. Dacă aveți întrebări privind distanța, 

consultați inginerii locali de asistență tehnică. 

⚫ Când instalați mai multe dispozitive SUN2000, instalați-le în modul orizontal dacă 

spațiul o permite, respectiv în modul triunghi dacă nu există suficient spațiu disponibil. 

Modul de instalare în stivă nu este recomandat. 

 
Figura 4-5 Modul de instalare pe orizontală (recomandat) 
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Figura 4-6 Modul de instalare în triunghi (recomandat) 
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Figura 4-7 Modul de instalare în stivă (nu este recomandat) 
 

 

 

4.3.2 Mutarea invertorului 

Contextul 
 
 
 

 
⚫ Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și vătămările corporale, păstrați-vă echilibrul 

când mutați dispozitivul SUN2000, fiindcă acesta este greu. 

⚫ Nu poziționați SUN2000 cu bornele de conductor de la bază în contact cu podeaua sau 

cu alt obiect, deoarece bornele nu sunt proiectate să susțină greutatea dispozitivului 

SUN2000. 

⚫ Când amplasați SUN2000 pe podea, așezați spumă sau hârtie sub dispozitiv, pentru a-i 

proteja carcasa. 

 

Procedura 

Pasul 1 Cereți ca două persoane să țină de mânerele de pe ambele laturi ale dispozitivului SUN2000. 
 

Figura 4-8 Ridicarea dispozitivului SUN2000 
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Pasul 2 Ridicați SUN2000 din cutia de ambalaj și mutați-l în poziția de instalare, cu ajutorul mai 

multor persoane. 

----Sfârșit 

 

4.3.3 Instalarea suportului de fixare 

Condiții prealabile 

⚫ La instalarea modelului SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL, puteți folosi șuruburile de 

dilatare livrate cu SUN2000 pentru a instala suportul de fixare. 

⚫ La instalarea modelului SUN2000-42KTL, este necesar să pregătiți șuruburi de dilatare. Se 

recomandă șuruburi de dilatare M12x60, din oțel inoxidabil. 

 
Contextul 

 
Figura 4-9 prezintă dimensiunile suportului de fixare SUN2000. 

 
Figura 4-9 Dimensiunile suportului de fixare 

 

 

 
 

Suportul de fixare SUN2000 are 16 găuri filetate, în patru grupuri. Marcați orice gaură din fiecare 

grup în funcție de cerințele locului de instalare și marcați patru găuri în total. Sunt de preferat două 

găuri rotunde. 
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Procedura 

Pasul 1 Scoateți cheia de securitate de tip Torx din suportul de fixare și puneți-o deoparte. 

 
Figura 4-10 Scoaterea unei chei de securitate de tip Torx 

 

 

 
Pasul 2 Stabiliți pozițiile pentru realizarea găurilor folosind suportul de fixare disponibil în cutia de 

ambalaj. Aliniați pozițiile orificiilor folosind o nivelă și marcați pozițiile orificiilor folosind un 
marker. 

 
Figura 4-11 Determinarea pozițiilor orificiilor 

 

 

 
Pasul 3 Perforați găurile folosind un ciocan perforator și introduceți șuruburile de dilatare. 

 

 
 

 

Evitați perforarea găurilor în țevi de apă și cabluri electrice îngropate în perete. 

Un șurub de dilatare conține patru părți, așa cum este indicat în Figura 4-12. 
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Figura 4-12 Structura șurubului de dilatare 
 

 

(1) Manșon de dilatare (2) Șaibă plată (3) Șaibă elastică (4) Șurub 

 

 

 
Figura 4-13 Perforarea unei găuri și introducerea unui șurub de dilatare 

 

 

 
 

 

⚫ Pentru a preveni inhalarea prafului sau contactul cu ochii, purtați ochelari de 

protecție și mască antipraf atunci când perforați găurile. 

⚫ Ștergeți praful din găuri sau din jurul acestora și măsurați distanța dintre găuri. Dacă 

găurile sunt poziționate incorect, dați găurile din nou. 

⚫ Aduceți la același nivel partea frontală a manșonului de dilatare cu peretele din beton 

după scoaterea șurubului, a șaibei elastice și a șaibei plate. În caz contrar, suportul de 

fixare nu va fi instalat în siguranță pe peretele de beton. 

1. Așezați un ciocan perforator cu un vârf de Ф16 mm într-o poziție de gaură marcată, 

perpendicular pe perete, și perforați găuri cu o adâncime de 52-60 mm. 

2. Strângeți ușor un șurub de dilatare, introduceți-l vertical în gaură și apoi 

introduceți complet șurubul în gaură, prin batere cu un ciocan din cauciuc. 

3. Strângeți parțial șurubul de dilatare. 

4. Demontați șurubul, șaiba elastică și șaiba plată prin rotirea acestora în sens antiorar. 

Pasul 4 Aliniați suportul de fixare cu găurile, introduceți șuruburile de dilatare în găuri prin 

suportul de fixare și strângeți șuruburile de dilatare la un cuplu de 45 N·m, folosind o 
cheie tubulară de 18 mm. 
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Figura 4-14 Prinderea suportului de fixare 
 

 

 
----Sfârșit 

 

4.3.4 Instalarea SUN2000 

Procedura 

Pasul 1 Dacă poziția de instalare este joasă și puteți monta SUN2000 pe suportul de fixare, treceți la 

Pasul 3 și apoi la Pasul 5. 

Pasul 2 Dacă poziția de instalare este înaltă și nu puteți monta SUN2000 pe suportul de fixare, 

efectuați de la Pasul 3 până la Pasul 6. 

Pasul 3 Asigurați-vă că două persoane ridică SUN2000 și îl așază în poziție verticală. Ridicați 

SUN2000 apucând de mânerul din partea de jos a dispozitivului SUN2000 cu o mână și de 
mânerul din partea de sus cu cealaltă. 

 

 
 

 

Pentru a preveni vătămările corporale provocate de căderea dispozitivului SUN2000, păstrați-vă 

echilibrul când ridicați SUN2000, deoarece este greu. 
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Figura 4-15 Ridicarea unui dispozitiv SUN2000 
 

 

 
Pasul 4 Treceți o frânghie suficient de rezistentă pentru a susține SUN2000 prin inelele de ridicare și 

ridicați SUN2000 cu palanul. 
 

 
 

 

Când ridicați SUN2000 cu palanul, păstrați-vă echilibrul, pentru a proteja SUN2000 

împotriva coliziunilor cu peretele sau cu alte obiecte. 

 

Figura 4-16 Ridicarea cu palanul a unui dispozitiv SUN2000 
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Pasul 5 Instalați SUN2000 pe suportul de fixare și aduceți la același nivel șasiul SUN2000 cu 

suportul de fixare. 

 
Figura 4-17 Montarea SUN2000 pe suportul de fixare 

 

 

 

Pasul 6 Strângeți cele două șuruburi torx folosind o cheie torx, la un cuplu de 5 N·m. 

 
Figura 4-18 Strângerea șuruburilor torx 

 

 

 
----Sfârșit 
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4.4 Montarea pe suport a SUN2000 

4.4.1 Stabilirea poziției de instalare 

Cerințe de bază 
⚫ SUN2000 dispune de clasă de protecție IP65 și poate fi instalat la interior sau exterior. 

⚫ Nu instalați SUN2000 într-un loc unde personalul poate intra cu ușurință în contact cu 

radiatoarele și carcasa acestuia, deoarece aceste componente sunt extrem de fierbinți în 

timpul funcționării. 

⚫ Nu instalați SUN2000 în zone cu materiale inflamabile sau explozive. 

 

Cerințe privind mediul de instalare 

SUN2000 trebuie instalat într-un mediu bine ventilat, pentru a asigura buna disipare a 

căldurii. Când dispozitivul este instalat sub acțiunea directă a radiațiilor solare, este posibil să 

fie inițiată scăderea performanțelor din cauza creșterii suplimentare a temperaturii. Se 

recomandă: instalați SUN2000 într-un mediu protejat sau prevăzut cu o apărătoare. 

 

Cerințe privind suportul 
⚫ Suportul de instalare al invertorului trebuie să fie rezistent la incendii. 

⚫ Nu instalați invertorul pe materiale de construcții inflamabile. 

⚫ Asigurați-vă că suprafața de instalare este suficient de rezistentă pentru a susține sarcina 

greutății. 

 

Cerințele privind unghiul de instalare 
⚫ Instalați SUN2000 vertical sau cu o înclinare spre spate de maximum 15 grade, pentru 

a facilita disiparea căldurii. 

 
Figura 4-19 Unghiuri corecte de instalare 

 

 

 
⚫ Nu instalați SUN2000 înclinat în față, înclinat excesiv în spate, înclinat lateral, pe 

orizontală sau răsturnat. 
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Figura 4-20 Unghiuri incorecte de instalare 
 

 

 

Cerințele privind spațiul de instalare 

Dimensiunile SUN2000 (L x h x l, inclusiv consola de montaj) sunt de 930 mm x 550 mm x 

283 mm. Lăsați loc liber suficient în jurul dispozitivului SUN2000 pentru a asigura spațiu 

suficient pentru instalare și disiparea căldurii, așa cum este indicat în Figura 4-21. 

 
Figura 4-21 Spațiul de instalare 

 

 

 
 

Pentru a facilita instalarea SUN2000 pe consola de montaj, a cablurilor de conectare la baza SUN2000 

și întreținerea ulterioară a dispozitivului SUN2000, se recomandă ca spațiul liber de la bază să fie mai 

mare sau egal cu 600 mm, respectiv mai mic sau egal cu 730 mm. Dacă aveți întrebări privind distanța, 

consultați inginerii locali de asistență tehnică. 
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4.4.2 Mutarea invertorului 

Pentru detalii, consultați 4.3.2 Mutarea invertorului. 

4.4.3 Instalarea suportului de fixare 

Contextul 

Figura 4-22 prezintă dimensiunile suportului de fixare SUN2000. 

 
Figura 4-22 Dimensiunile suportului de fixare 

 

 

 
 

 

 

 
Procedura 

Suportul de fixare SUN2000 are 16 găuri filetate, în patru grupuri. Marcați orice gaură din fiecare grup în 

funcție de cerințele locului de instalare și marcați patru găuri în total. Sunt de preferat două găuri rotunde. 

Pasul 1 Scoateți cheia de securitate de tip Torx din suportul de fixare și puneți-o 

deoparte. 

 
Figura 4-23 Scoaterea unei chei de securitate de tip Torx 

 

 

 
Pasul 2 Stabiliți pozițiile pentru realizarea găurilor folosind suportul de fixare. Aliniați pozițiile 

orificiilor folosind o nivelă și marcați pozițiile orificiilor folosind un marker. 
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Figura 4-24 Determinarea pozițiilor orificiilor 
 

 

 

Pasul 3 Perforați găurile folosind un ciocan perforator. 
 

Se recomandă aplicarea de vopsea antirugină pe pozițiile orificiilor, pentru protecție. 

 
Figura 4-25 Perforarea găurilor 

 

 

 
Pasul 4 Aliniați suportul de fixare cu pozițiile găurilor, introduceți ansamblurile de șurub (șaibe plate, 

șaibe elastice și șuruburi M12x40) în găuri prin suportul de fixare, asigurați-le folosind 
piulițele din oțel inoxidabil și șaibele plate livrate și strângeți șuruburile la un cuplu de 45 
Nm, folosind o cheie tubulară de 18 mm. 

 

SUN2000 este livrat cu ansambluri de șurub M12x40. Dacă lungimea șurubului nu corespunde 

cerințelor de instalare, pregătiți personal ansamblurile de șurub M12 și folosiți-le cu piulițele M12 

livrate. 
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Figura 4-26 Prinderea suportului de fixare 
 

 

 
----Sfârșit 

 

4.4.4 Instalarea SUN2000 

Pentru detalii, consultați 4.3.4 Instalarea SUN2000. 
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        5 Conectarea cablurilor 

 

Măsuri de precauție 
 
 
 

 

Înainte de a conecta cablurile, asigurați-vă că ambele comutatoare de c.c. de pe invertor sunt în 

poziția OPRIT. În caz contrar, tensiunea înaltă a invertorului poate avea ca rezultat șocuri 

electrice. 

 

 
 

 

Pentru a preveni o conexiune slabă a cablurilor din cauza solicitării excesive, se recomandă 

îndoirea și rezervarea cablurilor, urmate de conectarea acestora la porturile corespunzătoare. 
 

Culorile cablurilor indicate în diagramele de conexiuni electrice furnizate în acest capitol au caracter 

informativ. Selectați cablurile în conformitate cu specificațiile locale pentru cabluri (cablurile verde cu 

galben sunt folosite numai pentru împământare). 

 

 

5.1 Deschiderea ușii compartimentului de întreținere 

Condiții prealabile 
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⚫ Nu deschideți panoul SUN2000. 

⚫ Înainte de deschiderea ușii compartimentului de întreținere, deconectați sursele de 

alimentare c.a. și c.c. În cazul proceselor de deconectare a surselor de alimentare, 

consultați 6.3 Oprirea SUN2000. După oprirea SUN2000, așteptați cel puțin 5 minute 

înainte de a efectua operații cu acesta. 

⚫ Dacă este necesar să deschideți ușa compartimentului de întreținere în zile cu ploaie sau 

ninsoare, luați măsuri de protecție pentru a preveni pătrunderea ploii sau a zăpezii în 

compartimentul de întreținere. Dacă nu puteți lua măsuri de protecție, nu deschideți ușa 

compartimentului de întreținere în zile cu ploaie sau ninsoare. 

⚫ Nu lăsați șuruburi nefolosite în compartimentul de întreținere. 

 

Procedura 

Pasul 1 Demontați cele două șuruburi din ușa compartimentului de întreținere, folosind o cheie torx, 

și puneți-le deoparte. 

 
Figura 5-1 Demontarea șuruburilor 

 

 

 

Pasul 2 Deschideți ușa compartimentului de întreținere și instalați o bară de sprijin. 
 

Bara de sprijin este prinsă de baza șasiului. 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare 5 Conectarea cablurilor 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

39 

 

 

 

Figura 5-2 Instalarea barei de sprijin 
 

 

 
----Sfârșit 

 

 

5.2 Conectarea cablului de legare la pământ (PE) 

Condiții prealabile 

Cablul de legare la pământ și borna OT sunt disponibile. 

⚫ Cablu de legare la pământ: se recomandă utilizarea unui cablu de cupru pentru 

exterior cu o suprafață a secțiunii transversale a conductorului mai mare sau egală 
cu 16 mm2, iar suprafața secțiunii transversale a conductorului trebuie să fie mai 
mare sau egală cu jumătate din suprafața secțiunii transversale a conductorului 
cablului de alimentare c.a. de ieșire. 

⚫ Bornă OT: M6 
 

Contextul 

⚫ Este de preferat, în cazul SUN2000, ca punctul de legare la pământ al carcasei 

să fie conectat la cablul PE. 

⚫ Punctul de legare la pământ din compartimentul de întreținere este folosit pentru 

conectarea la cablul de legare la pământ inclus în cablul de alimentare c.a. cu miez 

multiplu. Pentru detalii, consultați 5.3 Conectarea cablurilor de alimentare c.a. de 

ieșire. 

⚫ Pe carcasă există două puncte de legare la pământ, unul fiind pentru starea de așteptare. 

⚫ Se recomandă conectarea cablului de legare la pământ la un punct de legare la pământ 

din apropiere. Pentru un sistem cu mai multe dispozitive SUN2000 conectate în 

paralel, conectați punctele de legare la pământ ale tuturor dispozitivelor SUN2000 

pentru a asigura conexiuni echipotențiale la cablurile de legare la pământ

Procedura 

Pasul 1 Dezizolați o porțiune corespunzătoare de strat izolator, folosind un clește de dezizolat, așa 

cum este indicat în Figura 5-3. 
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Figura 5-3 Lungime dezizolată 
 

 

 
Pasul 2 Introduceți firele centrale în zona de sertizare a bornei OT și sertizați-le folosind un clește 

hidraulic, așa cum este indicat în Figura 5-4. 

 
Figura 5-4 Sertizarea cablului 

 

 

 
 

Cavitatea formată după ce fâșia de sertizare a conductorului a fost sertizată trebuie să acopere complet 

firele centrale. Firele centrale trebuie să intre în contact cu borna. 

Pasul 3 Îndepărtați șuruburile de legare la masă de la punctele de legare la masă. 

Pasul 4 Fixați cablul de legare la pământ folosind șurubul de legare la pământ și strângeți șurubul 

la un cuplu de 5 N m, folosind o cheie torx. 
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Figura 5-5 Conectarea unui cablu de legare la pământ 
 

 

 
 

Pentru îmbunătățirea rezistenței la coroziune a bornei de legare la pământ, aplicați silicagel sau 

vopsea pe borna de legare la pământ după conectarea cablului de legare la pământ. 

----Sfârșit 

 

 

5.3 Conectarea cablurilor de alimentare c.a. de ieșire 

Condiții prealabile 

Un comutator c.a. trifazat trebuie să fie configurat în afara părții de c.a. a dispozitivului 

SUN2000. Pentru a asigura deconectarea în siguranță a dispozitivului SUN2000 de la 

rețeaua energetică în condiții anormale, selectați un dispozitiv adecvat de protecție la 

supracurent, conform normelor locale de distribuție a energiei. 
 

 
 

 

Nu conectați consumatori între SUN2000 și comutatorul de c.a. 

 

Contextul 

⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ de 

pe carcasa șasiului, într-o situație fără fir neutru, se recomandă utilizarea unui cablu de 

exterior cu trei miezuri (L1, L2 și L3) drept cablu de alimentare c.a. de ieșire pentru 

modelul SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. 

⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ 

din compartimentul de întreținere, într-o situație fără fir neutru, se recomandă 

utilizarea unui cablu de exterior cu patru miezuri (L1, L2, L3 și PE) drept cablu de 

alimentare c.a. de ieșire pentru modelul SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. 

⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ de 

pe carcasa șasiului, într-o situație cu fir neutru, se recomandă utilizarea unui cablu de 

exterior cu patru miezuri (L1, L2, L3 și N) drept cablu de alimentare c.a. de ieșire pentru 

modelul SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. 
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⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ 

din compartimentul de întreținere, într-o situație cu fir neutru, se recomandă utilizarea 

unui cablu de exterior cu cinci miezuri (L1, L2, L3, N și PE) drept cablu de alimentare 

c.a. de ieșire pentru modelul SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL. 

⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ de 

pe carcasa șasiului, se recomandă utilizarea unui cablu de exterior cu trei miezuri (L1, 

L2 și L3) drept cablu de alimentare c.a. de ieșire pentru modelul SUN2000-42KTL. 

⚫ În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ 

din compartimentul de întreținere, se recomandă utilizarea unui cablu de exterior cu 

patru miezuri (L1, L2, L3 și PE) drept cablu de alimentare c.a. de ieșire pentru modelul 

SUN2000-42KTL. 

 
Tabelul 5-1 Specificații de cablu pentru SUN2000-29.9KTL/33KTL-A 

 

Specificații de cablu Cablu cu miez de 

cupru 

Cablu de aluminiu 
placat cu cupru sau 
cablu din aliaj de 
aluminiu 

Suprafața secțiunii 

transversale a 

conductorului (mm2) 

Interval de 

valori 

16–70 25–70 

Valoare 

recomandată 

16 35 

Diametru exterior al 

cablului acceptat de 

conectorul de 

IEȘIRE C.A. 1 (mm) 

Interval de 

valori 

18–44 

 

 
 

Tabelul 5-2 Specificații legate de cabluri pentru SUN2000-36KTL/42KTL 
 

Specificații de cablu Cablu cu miez de 

cupru 

Cablu de aluminiu 
placat cu cupru sau 
cablu din aliaj de 
aluminiu 

Suprafața secțiunii 

transversale a 

conductorului (mm2) 

Interval de 

valori 

16–70 25–70 

Valoare 

recomandată 

25 35 

Diametru exterior al 

cablului acceptat de 

conectorul de 

IEȘIRE C.A. 1 (mm) 

Interval de 

valori 

18–44 

 

 
⚫ Este necesar să pregătiți personal bornele OT/DT M8. În continuare este prezentat 

modul de conectare a cablurilor folosind borna OT ca exemplu. 
 

În cazul în care conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ din 

compartimentul de întreținere, pregătiți personal o bornă OT M6. 
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Cerințe pentru bornele OT/DT: 

⚫ Dacă se utilizează un cablu de cupru, folosiți o bornă pentru cablaj de cupru. 

⚫ Dacă se utilizează un cablu de aluminiu placat cu cupru, folosiți o bornă pentru cablaj de 

cupru. 

⚫ Dacă se utilizează un cablu din aliaj de aluminiu, folosiți o bornă adaptoare cupru-

aluminiu sau o bornă pentru cablaj de aluminiu cu șaibă adaptoare cupru-aluminiu. 
 

 
 

 

⚫ Conectarea directă a unei borne pentru cablaj de aluminiu la regleta de borne c.a. va 

determina coroziune electrochimică și va reduce fiabilitatea conexiunii prin cablu. 

⚫ Borna adaptoare cupru-aluminiu sau borna pentru cablaj de aluminiu cu șaibă adaptoare 

cupru-aluminiu trebuie să respecte IEC61238-1. 

⚫ Nu încurcați părțile de aluminiu și de cupru ale șaibei adaptoare cupru-aluminiu. 

Asigurați-vă că partea de aluminiu a șaibei intră în contact cu borna pentru cablajul de 

aluminiu, respectiv că partea de cupru intră în contact cu regleta de borne c.a. 

 

Figura 5-6 Cerințe pentru bornele OT/DT 
 

 

 

Procedura 

Pasul 1 Demontați capacul bornei de c.a., așa cum este indicat în Figura 5-7. 
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Figura 5-7 Demontarea capacului bornei de c.a. 
 

 

 
 

Pentru a evidenția zona implicată, figura nu conține ușa deschisă. 

Pasul 2 Demontați capacul de blocare de la conectorul de IEȘIRE C.A. 1, apoi scoateți fișa. 

Pasul 3 Alegeți dacă veți folosi racorduri de cauciuc în funcție de diametrul exterior al cablului și 

selectați unul sau mai multe racorduri de cauciuc, dacă este necesar. Pozați cablul prin 
capacul de blocare și apoi prin racordul de cauciuc. 
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⚫ Neconcordanța dintre diametrul exterior al cablului și racordul de cauciuc poate afecta 

clasa de protecție împotriva factorilor externi a dispozitivului. 

⚫ Pentru a evita deteriorarea racordului de cauciuc, nu pozați un cablu cu bornă OT 

sertizată direct prin racordul de cauciuc. 

⚫ Nu ajustați cablul când capacul de blocare este strâns. În caz contrar, racordul de 

cauciuc se va deplasa, ceea ce afectează clasa de protecție împotriva factorilor externi 

a dispozitivului. 

 

Figura 5-8 Selectarea racordului de cauciuc 
 

 

 
Pasul 4 Eliminați o porțiune corespunzătoare a cămășii și a stratului izolator de pe cablul de 

alimentare c.a. de ieșire, folosind un clește de dezizolat. 
 

 
 

 

Asigurați-vă de prezența cămășii în compartimentul de întreținere. 

 

Figura 5-9 Cablu cu trei miezuri (fără cablul de legare la pământ și firul neutru) 
 

 

(A) Fir central (B) Strat de izolare (C) Cămașă 
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Figura 5-10 Cablu cu patru miezuri (inclusiv cablul de legare la pământ, dar fără firul neutru) 
 

 

 
 

Figura 5-11 Cablu cu patru miezuri (fără cablul de legare la pământ, dar cu firul neutru) 
 

 

 
 

Figura 5-12 Cablu cu cinci miezuri (inclusiv cablul de legare la pământ și firul neutru) 
 

 

 
Pasul 5 Introduceți firele centrale expuse în zona de sertizare a bornei OT și sertizați-le folosind un 

clește hidraulic. 
 

Un fir central se conectează la o bornă OT. 

Pasul 6 Înfășurați zona de sertizare a firului cu tubul termoretractabil sau bandă de izolare din PVC. 
 

Dacă se folosește un tub termoretractabil, treceți-l prin cablul de alimentare, apoi sertizați borna OT. 

Pasul 7 Pozați cablul de alimentare c.a. de ieșire prin conectorul IEȘIRE C.A. 1 din partea de jos a 

șasiului. 
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Pasul 8 Conectați cablul de alimentare c.a. de ieșire la regleta de borne c.a., apoi strângeți piulița, 

folosind o cheie tubulară de 13 mm cu tijă de extensie, la un cuplu de 8 N·m. În cazul în care 
conectați un cablu de legare la pământ la punctul de legare la pământ din compartimentul de 
întreținere, strângeți șurubul de legare la pământ, folosind o cheie tubulară de 10 mm cu tijă 
de extensie, la un cuplu de 5 N·m. 

 

 
 

 

⚫ Asigurați-vă că terminațiile de c.a. sunt strânse. Nerespectarea acestei instrucțiuni 

poate determina funcționarea defectuoasă a dispozitivului SUN2000 sau deteriorarea 

regletei sale de borne din cauza unor probleme precum supraîncălzirea. 

⚫ Dacă SUN2000 este instalat în condiții nesigure și cablul de alimentare c.a. de ieșire 

suportă forța de tracțiune, asigurați-vă că ultimul cablu care suportă forța este cablul 

PE. 

 

Figura 5-13 SUN2000-42KTL 
 

(A) 3 pini, fără cablul de legare la pământ (A) 3 pini, inclusiv cablul de legare la pământ 

(A) 4 pini, fără cablul de legare la pământ (A) 4 pini, inclusiv cablul de legare la pământ dar 

și firul neutru fără firul neutru 

 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare 5 Conectarea cablurilor 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

48 

 

 

 

 
Figura 5-14 SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL 

 

 

(A) Fără cablul de legare la pământ și firul 

neutru 

(C) Fără cablul de legare la pământ, 

dar cu firul neutru 

(B) Inclusiv cablul de legare la 

pământ, dar fără firul neutru 

(D) Inclusiv cablul de legare la pământ și 

firul neutru 
 

 

 
 

Culorile cablurilor din figuri au caracter informativ. Selectați cablurile corespunzătoare conform 

standardelor locale. 

Pasul 9 Instalați racordul de cauciuc în conectorul IEȘIRE C.A. 1 din partea de jos a șasiului. Utilizați o 

cheie dinamometrică cu un capăt deschis de 65 mm pentru a strânge capacul de blocare la un 
cuplu de 7,5 N·m. 
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----Sfârșit 

 
Procedură de urmărire 

Verificați strângerea corectă și sigură a cablurilor. Apoi, etanșați conectorii. 

 

 

5.4 Conectarea cablurilor de alimentare c.c. de intrare 

Condiții prealabile 
 
 
 

 

⚫ Înainte de a conecta cablurile de alimentare c.c. de intrare, asigurați-vă că tensiunea de 

c.c. se află în intervalul de siguranță (sub 60 V c.c.) și că ambele comutatoare de c.c. de 

pe dispozitivul SUN2000 sunt în poziția OPRIT. În caz contrar, tensiunea înaltă poate 

avea ca rezultat șocuri electrice. 

⚫ Când SUN2000 este conectat la rețea, nu este permisă menținerea cablurilor de 

alimentare c.c. de intrare, precum cele pentru conectarea sau deconectarea unui lanț sau a 

unui modul dintr-un lanț. Altfel, se pot produce șocuri electrice. 

 

 
 

 

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții. În caz contrar, SUN2000 va suferi 

deteriorări, fiind posibile inclusiv incendii. 

⚫ Tensiunea de circuit deschis a fiecărui lanț FV este întotdeauna mai mică sau egală cu 

1100 V c.c. 

⚫ Bornele pozitivă și negativă ale unui modul FV se conectează respectiv la bornele 

pozitivă și negativă de intrare c.c. ale dispozitivului SUN2000. 

⚫ În cazul în care cablul de alimentare c.c. de intrare este conectat invers, nu acționați 

imediat comutatoarele de c.c. și conectorii pozitiv și negativ. Așteptați scăderea 

intensității radiației solare pe timp de noapte și reducerea intensității curentului din lanțul 

FV sub 0,5 A. Apoi, treceți ambele comutatoare de c.c. la starea oprit, demontați 

conectorii pozitiv și negativ și corectați polaritatea cablului de alimentare de c.c. de 

intrare. 
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⚫ Asigurați-vă că ieșirea modulului FV este bine legată la pământ. Dacă SUN2000 se 

conectează direct la rețeaua energetică, cu firul neutru conectat la cablul PE (de exemplu, 

o rețea energetică de joasă tensiune sau o rețea energetică având firul neutru legat la 

pământ), nu legați la pământ bornele pozitivă și negativă a lanțurilor FV. Nerespectarea 

acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului. Această deteriorare nu este 

acoperită de garanție și nici de contractul de service. 

⚫ Pe durata instalării lanțurilor FV și a dispozitivului SUN2000, bornele pozitivă sau 

negativă ale lanțurilor FV pot fi legate la pământ în cazul în care cablurile de alimentare 

nu sunt corect instalate sau pozate. În acest caz, se poate produce un scurtcircuit de c.a. 

sau c.c., care poate deteriora dispozitivul SUN2000. Deteriorarea provocată 

echipamentului nu este acoperită de garanție. 

 

Contextul 

⚫ Selecție de borne c.c. 

Figura 5-15 prezintă bornele de c.c. aflate în partea de jos a dispozitivului SUN2000. Tabelul 

5-3 descrie cerințele privind selecția bornelor de c.c. 
 

SUN2000 este prevăzut cu două comutatoare c.c., respectiv COMUTATOR C.C. 1 și COMUTATOR C.C. 2. 

COMUTATOR C.C. 1 controlează traseele de la unu la patru ale bornelor de intrare c.c., iar COMUTATOR 

C.C. 2 controlează traseele de la cinci la opt ale bornelor de intrare c.c. 

 
Figura 5-15 Borne de c.c. 

 

 

 

Tabelul 5-3 Cerințe privind selecția de borne c.c. 
 

Număr de intrări SUN2000 

1 Se conectează la orice traseu. 

2 Se conectează la seturile 1 și 5. 

3 Se conectează la seturile 1, 3 și 5. 

4 Se conectează la seturile 1, 3, 5 și 7. 

5 Se conectează la seturile 1, 2, 3, 5 și 7. 

6 Se conectează la seturile 1, 2, 3, 5, 6 și 7. 

7 Se conectează la seturile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. 
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Număr de intrări SUN2000 

8 Se conectează la seturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 

 

 

⚫ Specificații privind cablurile de alimentare c.c. de intrare 

Tabelul 5-4 enumeră specificațiile privind cablurile de alimentare c.c. de intrare. 

 
Tabelul 5-4 Specificații recomandate privind cablurile de alimentare c.c. de intrare 

 

Tip de cablu Suprafața secțiunii transversale 
a conductorului (mm2) 

Diametrul 
exterior al 
cablului (mm) 

Interval Valoare 
recomandată 

Cabluri FV cu 

utilizare frecventă în 

domeniu (model: 

PV1-F) 

4,0–6,0 (sau 12–

10 AWG) 

4,0 (sau 12 AWG) 4.5–7.8 

 

 
 

 

Cablurile rigide, precum cablurile armate, nu sunt recomandate, întrucât îndoirea 

cablurilor poate afecta calitatea contactului. 

⚫ Conectori pozitiv și negativ 

Conectorii de intrare c.c. sunt clasificați în conectori pozitivi și negativi, așa cum este 

indicat în Figura 5-16 și în figurile 5-17. 

 
Figura 5-16 Conector pozitiv 

 

 

(1) Carcasă izolatoare (2) Contrapiuliță 
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Figura 5-17 Conector negativ 
 

 

(1) Carcasă izolatoare (2) Contrapiuliță 
 

 
 
 

 

Folosiți contacte metalice pozitive și negative și conectorii c.c. furnizați cu SUN2000. 

Utilizarea altor modele de contacte metalice pozitive și negative, respectiv de conectori c.c., 

poate avea consecințe grave. Deteriorarea provocată echipamentului nu este acoperită de 

garanție și nici de contractul de service. 

 

Procedura 

Pasul 1 Pregătiți conectorii pozitiv și negativ. 

 

 
 

 

⚫ Contactele metalice furnizate cu conectorii de c.c. sunt contacte cu formare la rece sau 

contacte cu formare prin ștanțare. Alegeți uneltele de sertizare adecvate tipului de contact 

metalic. Nu încurcați uneltele. 

⚫ Sertizați contactele metalice cu formare la rece folosind unealta pentru sertizare 

UTXTC0005 (se recomandă Amphenol) sau H4TC0001 (Amphenol). 

⚫ Sertizați contactele metalice cu formare prin ștanțare folosind unealta pentru sertizare 

H4TC0003 (se recomandă Amphenol), H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli) 

sau PV-CZM-19100 (Staubli). Când alegeți PV-CZM-22100 sau PV-CZM-19100, nu 

folosiți instrumentul de localizare. În caz contrar, contactele metalice se vor deteriora. 

 

Figura 5-18 Instrument de sertizare (H4TC0003) 
 

 

(1) Instrument de localizare 
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Figura 5-19 Pregătirea conectorilor pozitiv și negativ (folosind contacte metalice cu formare la 

rece) 
 

 

(1) Contact metalic pozitiv (formare la rece) (2) Contact metalic negativ (formare la rece) 

(3) Conector pozitiv (4) Conector negativ 

 

 

 
Figura 5-20 Pregătirea conectorilor pozitiv și negativ (folosind contacte metalice cu formare 

prin ștanțare) 
 

 

(1) Contact metalic pozitiv 

(formare prin ștanțare) 

(2) Contact metalic negativ (formare 

prin ștanțare) 

(3) Conector pozitiv (4) Conector negativ 
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După ce contactele metalice pozitiv și negativ se fixează în poziție, trageți înapoi cablurile de 

alimentare c.c. de intrare, pentru o verificare a conectării în siguranță a acestora. 

Pasul 2 Trageți afară fișele albastre antipraf de la extremitățile conectorilor de intrare de c.c. 

Pasul 3 Folosind un multimetru, asigurați-vă că tensiunea de intrare de c.c. a fiecărui lanț FV nu 

depășește 1100 V c.c. și verificați dacă polaritățile cablurilor de alimentare c.c. de intrare sunt 
corecte. 

 
Figura 5-21 Măsurarea tensiunii c.c. de intrare 

 

 

 
 

 

Înainte de a efectua Pasul 4, asigurați-vă că ambele comutatoare de c.c. sunt în poziția OPRIT. 

Pasul 4 Introduceți conectorii pozitiv și negativ în bornele de intrare c.c. pozitivă și negativă 

corespunzătoare ale invertorului până când acestea se fixează la poziție, așa cum este indicat în 
Figura 5-22. 

 

 
 

 

După ce conectorii pozitiv și negativ se fixează în poziție, trageți înapoi cablurile de 

alimentare c.c. de intrare pentru a asigura conectarea în siguranță a acestora. 
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Figura 5-22 Conectarea cablurilor de alimentare c.c. de intrare 
 

 

 
 

 

În cazul în care cablul de alimentare c.c. de intrare este conectat invers, nu acționați imediat 

comutatoarele de c.c. și conectorii pozitiv și negativ. În caz contrar, SUN2000 va suferi 

deteriorări. Deteriorarea provocată echipamentului nu este acoperită de garanție. Așteptați 

scăderea intensității radiației solare pe timp de noapte și reducerea intensității curentului din 

lanțul FV sub 0,5 A. Apoi, treceți ambele comutatoare de c.c. la starea oprit, demontați 

conectorii pozitiv și negativ și corectați polaritatea cablului de alimentare de c.c. de intrare. 

----Sfârșit 

 
Procedură de urmărire 

 
 
 

 

Înainte de a demonta conectorii pozitiv și negativ, asigurați-vă că ambele comutatoare de 

c.c. sunt în poziția OPRIT. 

Pentru a demonta conectorii pozitiv și negativ de la SUN2000, introduceți o cheie de demontare 

în canal și apăsați pe cheie cu o forță adecvată, așa cum este indicat în Figura 5-23. 
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Figura 5-23 Demontarea unui conector de intrare c.c. 

 

 

 

 
 

5.5 Conectarea cablurilor de comunicații 

5.5.1 Descrierea modului de comunicație 

Comunicații RS485 

SUN2000 se poate conecta la un SmartLogger sau la un PC prin SmartLogger pentru a 

implementa comunicațiile RS485. Puteți utiliza aplicația SUN2000, interfața WebUI integrată 

sau aplicația software de management al rețelei (precum NetEco) pe PC pentru a obține 

informații despre SUN2000, precum randamentul energetic, alarmele și starea de funcționare. 

⚫ Figura 5-24 prezintă modul de comunicație pentru un dispozitiv SUN2000 individual. 

 
Figura 5-24 Mod de comunicație pentru un dispozitiv SUN2000 unic 

 

 

 
⚫ Figura 5-25 prezintă modul de comunicație pentru mai multe dispozitive SUN2000. 

Dacă se utilizează mai multe dispozitive SUN2000, conectați-le pe toate în cascadă 

prin intermediul unui cablu de comunicații RS485. 
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Figura 5-25 Modul de comunicație pentru mai multe dispozitive SUN2000 
 

 

 
 

⚫ Distanța de comunicații RS485 dintre dispozitivul SUN2000 de la capătul cascadei și 

SmartLogger nu poate depăși 1000 m. 

⚫ Dacă este necesară comunicația între mai multe dispozitive SUN2000 și acestea sunt conectate 

la un PC prin intermediul SmartLogger 1000, se pot configura maximum trei conexiuni în 

cascadă. 

⚫ Dacă este necesară comunicația între mai multe dispozitive SUN2000 și acestea sunt conectate 

la un PC prin intermediul SmartLogger 2000, se pot configura maximum șase conexiuni în 

cascadă. 

⚫ Pentru a asigura viteza de răspuns a sistemului, se recomandă ca numărul de dispozitive din 

fiecare conexiune de tip cascadă să fie mai mic de 30. 

 

Comunicații prin MLBUS (PLC) 

Placa de comunicații MBUS (PLC) încarcă semnale de comunicații în cablurile de 

alimentare în vederea transmiterii. 
 

Modulul MBUS (PLC) integrat din dispozitivul SUN2000 nu trebuie conectat cu ajutorul cablurilor. 

 

Comunicații FE (opțional) 

Comunicațiile FE sunt folosite mai ales în scenarii de distribuție cu montaj pe acoperiș, 

cu un număr redus de invertoare. Invertorul se poate conecta direct la PC, prin Ethernet, 

pentru a implementa rețeaua de monitorizare. 
 

⚫ Comunicațiile FE sunt opționale pentru SUN2000-36KTL. 

⚫ Dacă SUN2000-36KTL adoptă modul de comunicații FE, este compatibil numai cu 

modurile de comunicații RS485 și FE, nefiind compatibil cu modul de comunicații 

MBUS (PLC). 

⚫ Dacă se utilizează comunicațiile FE, se pot conecta maximum 10 dispozitive SUN2000. De 

asemenea, este necesară instalarea pe PC a aplicației software de management al rețelei (precum 

NetEco), pentru rețeaua de monitorizare. 

Dacă se utilizează comunicațiile FE, setați Ethernet și Management system (Sistem de 

management) pentru SUN2000 în aplicația SUN2000. 
 

⚫ Pentru operații cu aplicația SUN2000, consultați Manualul de utilizare pentru aplicația SUN2000. 

⚫ Pentru operații cu NMS, consultați Manualul de utilizare pentru iManager NetEco 1000S 

(iManager NetEco 1000S V100R002C20 și versiuni ulterioare). 
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Selectarea unui mod de comunicații 

Modurile de comunicații RS485 și MBUS (PLC) se exclud reciproc. 

⚫ Dacă este selectat modul de comunicații MLBUS (PLC), nu conectați cablul de 

comunicații RS485. De asemenea, trebuie să setați MBUS communication 

(Comunicații MBUS) la Enable (Activare) în aplicația SUN2000. 
 

 
 

 

Modul de comunicații MBUS (PLC) se aplică numai în situații de conexiune la o 

rețea de medie tensiune, respectiv la situații de conexiune la rețele publice fără joasă 

tensiune (medii industriale). 

⚫ Dacă este selectat modul de comunicații RS485, se recomandă să setați MBUS 

communication (Comunicații MBUS) la Disable (Dezactivare) în aplicația 

SUN2000. 
 

Opțiunea MBUS communication (Comunicații MBUS) este setată la Enable (Activare) în mod implicit. 

5.5.2 Conectarea cablurilor de comunicații RS485 

Notă 

Un cablu de comunicații RS485 poate fi conectat în două moduri: 

⚫ Conectare prin regleta de borne 

Se recomandă utilizarea unui cablu de rețea DJYP2VP2-22 2x2x1 sau a unui cablu de 

comunicații cu o secțiune transversală a conductorului de 1 mm2 și un diametru 

exterior al cablului de 14–18 mm. 

⚫ Conexiunea portului de rețea RJ45 

Se recomandă utilizarea unui conector RJ45 ecranat și a unui cablu de rețea de exterior 

ecranat CAT 5E, cu un diametru exterior de sub 9 mm și o rezistență internă care nu 

depășește 1,5 ohmi/10 m. 
 

Selectați orice mod de conectare în timpul instalării. Se recomandă conectarea la o regletă de borne. 

 

 
 

 

La pozarea cablurilor de comunicații, separați-le de cablurile de alimentare și preveniți 

contactul acestora cu surse puternice de semnal, pentru a preveni interferențele în 

comunicații. 

 

Funcțiile regletei de borne 

Figura 5-26 prezintă o regletă de borne RS485. 
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Figura 5-26 Regletă de borne 
 

 

 
Tabelul 5-5 descrie funcțiile regletei de borne RS485. 

 
Tabelul 5-5 Funcțiile regletei de borne RS485 

 

Nr. Definiția portului Descriere 

1 RS485A IN semnal diferențial + RS485A, RS485 

2 RS485A OUT semnal diferențial + RS485A, RS485 

3 RS485B IN semnal diferențial – RS485B, RS485 

4 RS485B OUT semnal diferențial – RS485B, RS485 

 

 

Conectarea cablurilor la regleta de borne 

Pasul 1 Eliminați o porțiune corespunzătoare a cămășii și a stratului izolator al firului central din cablul 

de comunicații, folosind un clește de dezizolat. 

 
Figura 5-27 Dezizolarea unui cablu de comunicații RS 485 
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Pasul 2 Demontați capacele de blocare de pe conectorii etanși de cablu COM1 și COM2 din partea de 

jos a dispozitivului SUN2000 și demontați fișele de pe capacele de blocare. 

Pasul 3 Pozați cablul de comunicații prin capacele de blocare, apoi conectorii COM1 (RS485 IN) 

și COM2 (RS485 OUT) din partea de jos a dispozitivului SUN2000. 

Pasul 4 Demontați baza de borne de la regleta de borne. 

Pasul 5 Conectați cablurile de comunicații la baza de borne. 

 
Figura 5-28 Conectarea cablurilor la o bază de borne 

 

 

(1) RS485A IN (2) RS485A OUT 

(3) RS485B IN (4) RS485B OUT 

 

 

Pasul 6 Instalați baza de borne pe regleta de borne și conectați straturile de protecție la punctul de 

legare la pământ. 
 

În timpul conectării cablurilor ecranate, stabiliți dacă veți sertiza borna OT în funcție de 

cerințele locației. 
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Figura 5-29 Conectarea cablurilor de comunicații 
 

 

 

Pasul 7 Legați cablurile de comunicații după conectarea acestora. 

 
Figura 5-30 Legarea cablurilor de comunicații 

 

 

 
Pasul 8 Utilizați o cheie dinamometrică cu un capăt deschis de 33 mm pentru a strânge capul de 

blocare la un cuplu de 7,5 N•m. 

----Sfârșit 
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Definițiile pinilor conectorului RJ45 

Figura 5-31 prezintă un conector RJ45. 

 
Figura 5-31 Conector RJ45 

 

 

 
Tabelul 5-6 enumeră definițiile pinilor conectorului RJ45. 

 
Tabelul 5-6 Definițiile pinilor conectorului RJ45 

 

Pin Culoare Definiția pinului 

1 Alb și portocaliu semnal diferențial + RS485A, RS485 

2 Portocaliu semnal diferențial – RS485B, RS485 

3 Alb și verde Nu se aplică 

4 Albastru semnal diferențial + RS485A, RS485 

5 Alb și albastru semnal diferențial – RS485B, RS485 

6 Verde Nu se aplică 

7 Alb și maro Nu se aplică 

8 Maro Nu se aplică 

 

 

Conectarea unui cablu la portul de rețea RJ45 

Pasul 1 Introduceți în ordine firele cablului de rețea în conectorul RJ45, așa cum este indicat în 

Figura 5-32. 
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Figura 5-32 Conectarea firelor la un conector RJ45 
 

 
(1) Alb și portocaliu (2) Portocaliu (3) Alb și verde (4) Albastru 

(5) Alb și albastru (6) Verde (7) Alb și maro (8) Maro 

 

 
Pasul 2 Sertizați conectorul RJ45 folosind o unealtă de sertizare. 

Pasul 3 Demontați capacul de blocare de pe conectorul etanș de cablu COM1 din partea de jos a 

dispozitivului SUN2000 și demontați fișa de pe capacul de blocare. 

Pasul 4 Pozați cablurile prin capacele de blocare, apoi prin portul COM1 din partea de jos a 

dispozitivului SUN2000. 

Pasul 5 Introduceți conectorul RJ45 în portul de rețea RJ45 din compartimentul de întreținere al 

dispozitivului SUN2000. 

 
Figura 5-33 Conectarea cablurilor de comunicații 

 

 

 
Pasul 6 Legați cablurile de comunicații după conectarea acestora. 
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Figura 5-34 Legarea cablurilor de comunicații 
 

 

 
Pasul 7 Utilizați o cheie dinamometrică cu un capăt deschis de 33 mm pentru a strânge capul de 

blocare la un cuplu de 7,5 Nm. 

----Sfârșit 

 
Procedură de urmărire 

Verificați strângerea corectă și sigură a cablurilor. Apoi, etanșați conectorii. 

5.5.3 (Opțional) Conectarea cablurilor de comunicații FE 

Descriere 

Comunicațiile FE sunt folosite mai ales în scenarii de distribuție cu montaj pe acoperiș, 

cu un număr redus de invertoare. Invertorul se poate conecta direct la PC, prin Ethernet, 

pentru a implementa rețeaua de monitorizare. 
 

Comunicațiile FE sunt opționale pentru SUN2000-36KTL. Pentru a utiliza comunicațiile FE, 

contactați asistența tehnică locală. 

⚫ Figura 5-35 prezintă modul de comunicație pentru un dispozitiv SUN2000 individual. 
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Figura 5-35 Mod de comunicație FE pentru un dispozitiv SUN2000 unic 
 

 

 
⚫ Figura 5-36 prezintă modul de comunicație pentru mai multe dispozitive SUN2000. 

Dacă se utilizează mai multe dispozitive SUN2000, conectați-le pe toate în cascadă 

prin intermediul unui cablu de rețea. 

 
Figura 5-36 Modul de comunicație FE pentru mai multe dispozitive SUN2000 

 

 

 
 

⚫ Distanța de comunicații FE dintre două dispozitive SUN2000 adiacente din cascadă nu poate depăși 

100 m. 

⚫ O conexiune în cascadă permite conectarea a maximum 10 dispozitive SUN2000 pentru comunicații. 

 

Definițiile pinilor conectorului RJ45 

Figura 5-37 prezintă un conector RJ45. 

 
Figura 5-37 Conector RJ45 

 

 

 
Cablul de comunicații FE este conectat prin cabluri de rețea standard. Un cablu de rețea 

standard poate fi de tip 568A sau 568B. Cablurile de rețea folosite în același sistem FV de 

generare a energiei conectat la rețea trebuie pregătite folosind același standard. 
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Tabelul 5-7 indică standardul de secvență pentru firul 568A. Tabelul 5-8 indică standardul de 

secvență pentru firul 568B. 

 
Tabelul 5-7 Standardul 568A 

 

Pin Culoare 

1 Alb și verde 

2 Verde 

3 Alb și portocaliu 

4 Albastru 

5 Alb și albastru 

6 Portocaliu 

7 Alb și maro 

8 Maro 

 

 
 

Tabelul 5-8 Standardul 568B 
 

Pin Culoare 

1 Alb și portocaliu 

2 Portocaliu 

3 Alb și verde 

4 Albastru 

5 Alb și albastru 

6 Verde 

7 Alb și maro 

8 Maro 

 

 

Conectarea unui cablu la portul de rețea FE 

Pasul 1 Introduceți în ordine firele cablului de rețea în conectorul RJ45, așa cum este indicat în 

Figura 5-38. 
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Figura 5-38 Conectarea firelor la un conector RJ45 
 

 

 

Pasul 2 Sertizați conectorul RJ45 folosind o unealtă de sertizare. 

Pasul 3 Demontați capacul de blocare de pe conectorul etanș de cablu COM1 din partea de jos a 

dispozitivului SUN2000 și demontați fișa de pe capacul de blocare. 

Pasul 4 Pozați cablurile prin capacele de blocare, apoi prin portul COM1 din partea de jos a 

dispozitivului SUN2000. 

Pasul 5 Introduceți conectorul RJ45 în porturile FE1_OUT și FE2_OUT din compartimentul de 

întreținere al dispozitivului SUN2000. 

 
Figura 5-39 Conectarea cablurilor de comunicații 

 

 

 
Pasul 6 Legați cablurile de comunicații după conectarea acestora. 
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Figura 5-40 Legarea cablurilor de comunicații 
 

 

 
Pasul 7 Utilizați o cheie dinamometrică cu un capăt deschis de 33 mm pentru a strânge capacele de 

blocare la un cuplu de 7,5 N·m. 

----Sfârșit 

 

 

5.6 Închiderea ușii compartimentului de întreținere 

Procedura 

Pasul 1 Montați capacul bornei de c.a. 

 
Figura 5-41 Montarea capacului 
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Pasul 2 Reglați bara de sprijin. 

 
Figura 5-42 Reglarea unei bare de sprijin 

 

 

 
Pasul 3 Închideți ușa compartimentului de întreținere. Strângeți cele două șuruburi de pe ușa 

compartimentului de întreținere folosind o cheie torx, la un cuplu de 5 N·m. 

 
Figura 5-43 Strângerea șuruburilor de pe ușa compartimentului de întreținere 

 

 

 
 

⚫ Dacă un șurub de pe ușa compartimentului de întreținere lipsește, folosiți șurubul nefolosit de 

legare la pământ de pe carcasa șasiului, ca șurub de rezervă. 

⚫ Dacă piulița mobilă folosită pentru securizarea ușii compartimentului de întreținere lipsește, 

folosiți piulița mobilă de rezervă indicată în Figura 5-44. 
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Figura 5-44 Demontarea unei piulițe mobile de rezervă 
 

 

 
----Sfârșit 
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  6 Punerea în funcțiune a sistemului 

 

6.1 Verificarea înainte de pornire 
1. Invertorul este instalat corect și în siguranță. 

2. Verificați comutatoarele de c.c și întrerupătorul de ieșire c.a. în sensul curentului, dacă sunt 

oprite. 

3. Cablurile de legare la pământ sunt bine conectate, fără circuite deschise sau scurtcircuite. 

4. Cablurile de putere de c.a. de ieșire sunt bine conectate, fără circuite deschise sau 

scurtcircuite. 

5. Cablurile de putere de c.c. de intrare sunt bine conectate, fără circuite deschise sau 

scurtcircuite. 

6. Verificați strângerea corectă și sigură a cablurilor de comunicații. 

7. Toți conectorii folosiți în partea de jos a șasiului sunt izolate. 

8. Capacul bornei de c.a. este montat la loc. 

9. Ușa compartimentului de întreținere este închisă și șuruburile ușii sunt strânse. 

10. Bornele de intrare c.c. inactive sunt izolate. 

11. Portul USB inactiv este astupat cu un dop etanș. 

12. Conectorii IEȘIRE C.A. și COM inactivi sunt astupați și capacele de blocare sunt strânse. 

 

 

6.2 Pornirea SUN2000 

Condiții prealabile 

Înainte de a porni comutatorul c.a. între invertor și rețeaua energetică, folosiți un multimetru 

pentru a verifica dacă tensiunea c.a. este în limitele specificate. 

 

Procedura 

Pasul 1 Porniți comutatorul c.a. între invertor și rețeaua energetică. 
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Dacă efectuați Pasul 2 înainte de Pasul 1, SUN2000 raportează o eroare legată de închiderea 

anormală. SUN2000 poate să pornească normal după ce eroare este rectificată automat. 

Durata implicită de eliminare a alarmei este de 1 minut. Puteți să modificați perioada prin 

aplicația NMS instalată pe computerul conectat la SUN2000. 

Pasul 2 Porniți întrerupătoarele c.c. din partea de jos a șasiului invertorului. 

Pasul 3 (Opțional) Măsurați temperaturile la îmbinările dintre bornele c.c. și conectori folosind un 

termometru cu testare în punct. 

Pentru a asigura faptul că bornele c.c. sunt în stare bună, verificați temperaturile la 

îmbinările dintre bornele c.c. și conectori după ce SUN2000 funcționează de o anumită 

perioadă. Asigurați-vă că temperaturile nu cresc cu mai mult de 40 °C. 

Pasul 4 Conectați la invertor un telefon mobil pe care rulează aplicația SUN2000 prin intermediul 

unui modul Bluetooth, unui modul WLAN sau al unui cablu de date USB. 
 

 
 

 

Capturile de ecran din acest document corespund aplicației 3.2.00.001 (Android). 

 

Figura 6-1 Conexiune WLAN sau Bluetooth 
 

 

(A) Invertor (B) Modul WLAN/modul Bluetooth (C) Telefon mobil 
 

Achiziționați modulul WLAN/modulul Bluetooth comercializat împreună cu SUN2000. Este posibil 

ca un modul WLAN/un modul Bluetooth cumpărat din orice altă sursă să nu fie compatibil cu 

comunicarea dintre SUN2000 și aplicație. 
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Figura 6-2 Conexiunea prin cablu de date USB 
 

 

(A) Invertor (B) Cablu de date USB (C) Telefon mobil 
 

Folosiți cablul de date USB furnizat împreună cu telefonul mobil. Tipul de port al cablului de date USB 

conectat la SUN2000 este USB 2.0. 

 

 

 
Figura 6-3 Ecran de conectare 
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Figura 6-4 Selectarea unui mod de conexiune 
 

 

 
 

⚫ Atunci când conexiunea WLAN este folosită, denumirea inițială a hotspotului WLAN este 

Adapter-WLAN module SN, iar parola inițială este Changeme (Schimbă-mă). 

⚫ Folosiți parola inițială la prima pornire și schimbați-o imediat după conectare. Pentru a asigura 

securitatea contului, schimbați periodic parola și țineți minte noua parolă. Neschimbarea parolei 

inițiale poate să ducă la dezvăluirea parolei. O parolă rămasă neschimbată pentru o perioadă lungă 

de timp poate să fie furată sau spartă. Dacă parola se pierde, dispozitivele nu pot să fie accesate. În 

aceste cazuri, utilizatorul răspunde pentru orice pagube aduse centralei fotovoltaice (FV). 

⚫ După ce selectați Use by default for this USB accessory (Utilizare implicită pentru acest accesoriu 

USB), mesajul nu va mai apărea atunci când conectați din nou aplicația la invertor fără a scoate 

cablul de date USB. 

Pasul 5 Schimbați tipul de utilizator (utilizator comun, utilizator avansat și utilizator special) 

atingând rândul cu numele utilizatorului. 
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Figura 6-5 Comutarea între utilizatori 
 

 

 
 

⚫ Parola de conectare este aceeași ca pentru invertorul conectat la aplicație și este folosită numai 

atunci când invertorul se conectează la aplicație. 

⚫ Parola inițială pentru Common User (Utilizator comun), Advanced User (Utilizator avansat) și 

Special User (Utilizator special) este 00000a. 

⚫ Folosiți parola inițială la prima pornire și schimbați-o imediat după conectare. Pentru a asigura 

securitatea contului, schimbați periodic parola și țineți minte noua parolă. Neschimbarea parolei 

inițiale poate să ducă la dezvăluirea parolei. O parolă rămasă neschimbată pentru o perioadă lungă 

de timp poate să fie furată sau spartă. Dacă parola se pierde, dispozitivele nu pot să fie accesate. În 

aceste cazuri, utilizatorul răspunde pentru orice pagube aduse centralei fotovoltaice (FV). 

⚫ În timpul conectării, dacă o parolă incorectă este introdusă de cinci ori consecutiv (intervalul dintre 

introducerea a două parole nevalide consecutive este mai mic de 2 minute), contul va fi blocat 

pentru 10 minute. Parola constă din șase cifre. 

Pasul 6 Introduceți parola și atingeți Log In (Conectare). 

Pasul 7 După conectare, este afișat ecranul Quick Settings (Setări rapide) sau Function Menu (Meniu 

de funcții). 
 

⚫ Dacă vă conectați la aplicație după ce dispozitivul se conectează la aplicație pentru prima dată sau 

setările implicite sunt restabilite, ecranul Quick Settings (Setări rapide) va fi afișat în care puteți 

să setați parametrii de bază. După ce setările produc efecte, puteți să intrați în ecranul meniului 

principal și să modificați parametrii din ecranul Settings (Setări). Implicit, invertorul poate să fie 

conectat la rețea și nu trebuie să setați parametrii. 

⚫ Pentru setările parametrilor, se recomandă să vă conectați la ecranul Quick Settings ca utilizator 

avansat. 
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Figura 6-6 Ecranul Quick Settings (conectare ca utilizator avansat) 
 

 

 
 

⚫ Setați codul rețelei electrice care se aplică țării sau regiunii în care se află centrala electrică și 

modelul de invertor. 

⚫ Dacă schimbați codul rețelei, unii parametri pot să fie readuși la setările implicite. După ce codul 

rețelei este modificat, verificați dacă parametrii setați anterior sunt afectați. 

⚫ Setați parametri de utilizator în baza datei și a orei curente. 

⚫ Setați Baud rate (Rată baus), RS485 protocol (Protocol RS485) și Com address (Adresa com) în 

baza cerințelor locale. Baud rate poate să fie setată ca 4800, 9600 sau 19200. RS485 protocol poate 

să fie setat ca MODBUS RTU și Com address poate să fie setată ca orice valoare din intervalul de 

la 1 la 247. 

⚫ Atunci când mai multe invertoare comunică cu SmartLogger prin RS485, adresele pentru toate 

invertoarele pe fiecare rută RS485 trebuie să fie în intervalul de adrese stabilit pe SmartLogger și 

nu pot să existe duplicate. În caz contrar, comunicarea va eșua. În plus, ratele baud ale tuturor 

invertoarelor pentru fiecare rută RS485 trebuie să fie conforme cu rata baud a SmartLogger. 
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Figura 6-7 Ecranul Function Menu (Meniu de funcții) 
 

 

 
----Sfârșit 

 

 

6.3 Oprirea SUN2000 

Contextul 
 
 
 

 

⚫ Dacă două echipamente SUN2000 partajează același comutator c.a. pe partea c.a., opriți 

cele două echipamente SUN2000. 

⚫ După oprirea SUN2000, electricitatea și căldura remanente pot continua să provoace 

șocuri electrice și arsuri corporale. De aceea, purtați mănuși de protecție și începeți 

lucrările de întreținere la SUN2000 la cinci minute după oprirea acestuia. 

 

Procedura 

Pasul 1 Rulați o comandă de închidere pe aplicația SUN2000, SmartLogger sau NMS. 

Pentru detalii, consultați Manualul de utilizare pentru aplicația SUN2000, 

Manualul de utilizare pentru SmartLogger1000, Manualul de utilizare pentru 

SmartLogger2000 sau Manualul de utilizare pentru iManager NetEco 1000S. 

Pasul 2 Opriți comutatorul c.a. între SUN2000 și rețeaua energetică. 

Pasul 3 Setați cele două comutatoare c.c. ca OPRITE. 

----Sfârșit 
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   7 Interacțiunile om-mașină 

 

7.1 Operații cu o unitate flash USB 
Sunt recomandate unitățile flash USB de la SanDisk, Netac și Kingston. Este posibil ca 

alte mărci să fie incompatibile. 

7.1.1 Exportul configurațiilor 

Procedura 

Pasul 1 În aplicația SUN2000, atingeți Inverter Command Settings (Setări de comandă ale 

invertorului) pentru a genera un fișier script de boot. Pentru detalii, consultați Manualul de 
utilizare al aplicației SUN2000. 

Pasul 2 Importați fișierul script de boot pe un PC. 

(Opțional) Fișierul script de boot poate să fie deschis ca fișier .txt, așa cum este indicat în 

Figura 7-1. 

 
Figura 7-1 Fișier script de boot 

 

 

 

Nr. Semnificație Observații 

1 Nume de 

utilizator 

⚫ Utilizator avansat: inginer 

⚫ Utilizator special: administrator 
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Nr. Semnificație Observații 

2 Text cifrat Textul cifrat variază în funcție de parola de conectare a 

aplicației SUN2000. 

3 Perioada de 

valabilitate a 

scriptului 

Nu se aplică 

4 Comandă Setări de comenzi diferite pot să ducă la comenzi diferite. 

⚫ Comanda de export pentru configurare: export param. 

⚫ Comanda de import pentru configurare: import param. 

⚫ Comanda de export pentru date: export log (export al 

jurnalului). 

⚫ Comandă de actualizare: upgrade (actualizare). 

 

 

Pasul 3 Importați fișierul script de boot în directorul rădăcină al unei unități flash USB. 

Pasul 4 Conectați unitatea flash USB la portul USB. Sistemul identifică automat unitatea flash 

USB și execută toate comenzile specificate în fișierul script de boot. Observați indicatorul 
LED pentru a stabili starea de funcționare. 

 

 
 

 

Verificați dacă textul cifrat din fișierul script de boot se potrivește cu parola de conectare a 

aplicației SUN2000. Dacă nu se potrivesc și introduceți unitatea flash USB de cinci ori 

consecutiv, contul de utilizator va fi blocat pentru 10 minute. 

 

Tabelul 7-1 Descrierea indicatoarelor LED 
 

Indicator LED Stare Semnificație 
 

 

Verde stins Nu există nicio operație 

cu o unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde, la 

intervale mari (aprins 1 secundă, 

apoi stins 1 secundă) 

Există o operație cu o 

unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde la 

intervale scurte (aprins 0,125 

secunde, apoi stins 0,125 secunde) 

O operație cu o unitate 

flash USB a eșuat. 

Verde continuu O operație cu o unitate 

flash USB a reușit. 

 

 
Pasul 5 Introduceți unitatea flash USB în computer și verificați datele exportate. 

 

Atunci când exportul configurației se încheie, fișierul script de boot și fișierul exportat se află în 

directorul rădăcină al unității flash USB. 

----Sfârșit 
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7.1.2 Importul configurațiilor 

Condiții prealabile 

A fost exportat un fișier de configurare complet. 

 

Procedura 

Pasul 1 În aplicația SUN2000, atingeți Inverter Command Settings (Setări de comandă ale 

invertorului) pentru a genera un fișier script de boot. Pentru detalii, consultați Manualul de 
utilizare al aplicației SUN2000. 

Pasul 2 Importați fișierul script de boot pe un PC. 

Pasul 3 Înlocuiți fișierul script de boot din directorul rădăcină al unității flash USB cu cel importat. 

 

 
 

 

Înlocuiți fișierul script de boot și păstrați fișierele exportate. 

Pasul 4 Conectați unitatea flash USB la portul USB. Sistemul identifică automat unitatea flash 

USB și execută toate comenzile specificate în fișierul script de boot. Observați indicatorul 
LED pentru a stabili starea de funcționare. 

 

 
 

 

Verificați dacă textul cifrat din fișierul script de boot se potrivește cu parola de conectare a 

aplicației SUN2000. Dacă nu se potrivesc și introduceți unitatea flash USB de cinci ori 

consecutiv, contul de utilizator va fi blocat pentru 10 minute. 

 

Tabelul 7-2 Descrierea indicatoarelor LED 
 

Indicator LED Stare Semnificație 
 

 

Verde stins Nu există nicio operație 

cu o unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde, la 

intervale mari (aprins 1 secundă, 

apoi stins 1 secundă) 

Există o operație cu o 

unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde la 

intervale scurte (aprins 0,125 

secunde, apoi stins 0,125 secunde) 

O operație cu o unitate 

flash USB a eșuat. 

Verde continuu O operație cu o unitate 

flash USB a reușit. 

 

 
----Sfârșit 
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7.1.3 Exportul datelor 

Procedura 

Pasul 1 În aplicația SUN2000, atingeți Inverter Command Settings (Setări de comandă ale 

invertorului) pentru a genera un fișier script de boot. Pentru detalii, consultați Manualul de 
utilizare al aplicației SUN2000. 

Pasul 2 Importați fișierul script de boot în directorul rădăcină al unei unități flash USB. 

Pasul 3 Conectați unitatea flash USB la portul USB. Sistemul identifică automat unitatea flash 

USB și execută toate comenzile specificate în fișierul script de boot. Observați indicatorul 
LED pentru a stabili starea de funcționare. 

 

 
 

 

Verificați dacă textul cifrat din fișierul script de boot se potrivește cu parola de conectare a 

aplicației SUN2000. Dacă nu se potrivesc și introduceți unitatea flash USB de cinci ori 

consecutiv, contul de utilizator va fi blocat pentru 10 minute. 

 

Tabelul 7-3 Descrierea indicatoarelor LED 
 

Indicator LED Stare Semnificație 
 

 

Verde stins Nu există nicio operație 

cu o unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde, la 

intervale mari (aprins 1 secundă, 

apoi stins 1 secundă) 

Există o operație cu o 

unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde la 

intervale scurte (aprins 0,125 

secunde, apoi stins 0,125 secunde) 

O operație cu o unitate 

flash USB a eșuat. 

Verde continuu O operație cu o unitate 

flash USB a reușit. 

 

 
Pasul 4 Introduceți unitatea flash USB într-un PC și verificați datele exportate. 

 

După ce datele sunt exportate, fișierul script de boot și fișierul exportat se află în directorul rădăcină al 

unității flash USB. 

----Sfârșit 

 

7.1.4 Actualizarea 

Procedura 

Pasul 1 Obțineți pachetul necesar de actualizate de pe site-ul web de asistență tehnică al Huawei (de 

exemplu, SUN2000 V200R002C00SPCXXX). 

Pasul 2 Dezarhivați pachetul de actualizare. 
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După obținerea pachetului de actualizare SUN2000V200R002C00SPCXXX_package.zip, 

dezarhivați pachetul și asigurați-vă că printre fișierele extrase se numără: 

⚫ config.txt 

⚫ config_arm9.txt 

⚫ sun_lmt_mgr_cmd.emap (Acesta este fișierul script de boot.) 

⚫ SUN2000.bin 

⚫ SUN2000_CPLD.bin 

⚫ SUN2000_FE.bin 

⚫ SUN2000_Master_Release.bin 

⚫ SUN2000_Slave_Release.bin 

⚫ update.sh 

⚫ vercfg.xml 
 

 
 

 

⚫ Atunci când parola de conectare a aplicației SUN2000 este parola inițială (00000a), nu 

este necesară parcurgerea pașilor 3–5. 

⚫ Atunci când parola de conectare a aplicației SUN2000 nu este parola inițială, parcurgeți 

Pasul 3–Pasul 7. 

Pasul 3 În aplicația SUN2000, atingeți Inverter Command Settings (Setări de comandă ale 

invertorului) pentru a genera un fișier script de boot. Pentru detalii, consultați Manualul de 
utilizare al aplicației SUN2000. 

Pasul 4 Importați fișierul script de boot pe un PC. 

Pasul 5 Înlocuiți fișierul script de boot din pachetul actualizării cu cel generat de aplicația 

SUN2000. 

Pasul 6 Copiați fișierele extrase în directorul rădăcină al unei unități flash USB. 

Pasul 7 Conectați unitatea flash USB la portul USB. Sistemul identifică automat unitatea flash 

USB și execută toate comenzile specificate în fișierul script de boot. Observați indicatorul 
LED pentru a stabili starea de funcționare. 

 

 
 

 

Verificați dacă textul cifrat din fișierul script de boot se potrivește cu parola de conectare a 

aplicației SUN2000. Dacă nu se potrivesc și introduceți unitatea flash USB de cinci ori 

consecutiv, contul de utilizator va fi blocat pentru 10 minute. 

 

Tabelul 7-4 Descrierea indicatoarelor LED 
 

Indicator LED Stare Semnificație 
 

 

Verde stins Nu există nicio operație 

cu o unitate flash USB. 

Luminează intermitent în verde, la 

intervale mari (aprins 1 secundă, 

apoi stins 1 secundă) 

Există o operație cu o 

unitate flash USB. 
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Indicator LED Stare Semnificație 

 Luminează intermitent în verde la 

intervale scurte (aprins 0,125 

secunde, apoi stins 0,125 secunde) 

O operație cu o unitate 

flash USB a eșuat. 

Verde continuu O operație cu o unitate 

flash USB a reușit. 

 

 

Pasul 8 (Opțional) Sistemul repornește automat atunci când actualizarea se încheie. Toate 

indicatoarele LED se sting în timpul repornirii. După repornire, indicatorul verde 
luminează intermitent la intervale mari (aprins 1 secundă, apoi stins 1 secundă) timp de 1 
minut, până când rămâne aprins continuu, ceea ce indică faptul că actualizarea a reușit. 

 

SUN2000 poate să fie actualizat și prin Inverter Update (Actualizarea invertorului) din aplicația 

SUN2000. Pentru detalii, consultați Manualul de utilizare al aplicației SUN2000. 

----Sfârșit 

 

 

7.2 Operații cu SmartLogger 
Pentru operații cu un SmartLogger, consultați Manualul de utilizare pentru SmartLogger1000 

sau Manualul de utilizare pentru SmartLogger2000. 

 

 

7.3 Operații cu NMS 
Pentru operații cu NMS, consultați Manualul de utilizare pentru iManager NetEco 1000S. 

 

 

7.4 Operații cu aplicația SUN2000 
Pentru operații cu aplicația SUN2000, consultați Manualul de utilizare pentru aplicația 

SUN2000. 
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  8 Întreținere 

 

8.1 Întreținere de rutină 
Pentru a vă asigura că SUN2000 poate funcționa corespunzător pe termen lung, se recomandă 

efectuarea unor operații de întreținere de rutină la aceasta, conform descrierii din acest capitol. 
 

 
 

 

⚫ Înainte de a curăța sistemul și a face lucrări de întreținere la conexiunile prin cablu și 

legate de fiabilitatea legării la pământ, opriți sistemul (consultați 6.3 Oprirea SUN2000) 

și asigurați-vă că ambele comutatoare c.c. de pe invertor sunt în poziția OPRIT. 

⚫ Dacă este necesar să deschideți ușa compartimentului de întreținere în zile cu ploaie sau 

ninsoare, luați măsuri de protecție pentru a preveni pătrunderea ploii sau a zăpezii în 

compartimentul de întreținere. Dacă nu puteți lua măsuri de protecție, nu deschideți ușa 

compartimentului de întreținere în zile cu ploaie sau ninsoare. 

 

Tabelul 8-1 Lista pentru întreținere 
 

Articol Metodă de verificare Interval de întreținere 

Starea de curățenie a 

sistemului 

Verificați periodic dacă radiatoarele 

nu sunt obturate sau prăfuite. 

Între o dată la șase 

luni și o dată la un 

an 

Stare de 

funcționare a 

sistemului 

⚫ Verificați dacă invertorul 

este deteriorat sau deformat. 

O dată la șase luni 

 ⚫ Verificați dacă sunetul de 

funcționare provenit de la invertor 

este normal. 

 

 ⚫ Atunci când invertorul 

funcționează, verificați dacă toți 

parametrii invertorului sunt corect 

configurați. 
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Articol Metodă de verificare Interval de întreținere 

Conexiuni prin cablu ⚫ Verificați conectarea sigură a 

cablurilor. 

⚫ Verificați integritatea cablurilor, 

în special, dacă părțile care intră 

în contact cu suprafața metalică 

nu sunt zgâriate. 

⚫ Verificați dacă porturile COM, 

USB și IEȘIRE C.A. inactive sunt 

acoperite cu capace etanșe. 

Prima inspecție se 

efectuează la o 

jumătate de an după 

punerea în funcțiune 

inițială. De aici 

înainte, efectuați 

inspecția între o dată 

la șase luni și o dată la 

un an. 

Legare la pământ 
fiabilă 

Verificați conectarea corectă a cablurilor 
de legare la pământ. 

Prima inspecție se 
efectuează la șase luni 
după punerea în funcțiune 
inițială. De aici înainte, 
efectuați inspecția între o 
dată la șase luni și o dată 
la un an. 

 

 

 
 

8.2 Depanare 
Gradele de severitate ale alarmelor se definesc după cum urmează: 

⚫ Majore: SUN2000 intră în modul de închidere și se deconectează de la rețeaua 

energetică pentru a opri generarea electricității după ce apare o eroare. 

⚫ Minore: unele componente sunt defecte, dar SUN2000 poate încă să genereze electricitate. 

⚫ Avertisment: puterea produsă de SUN2000 scade din cauza factorilor externi. 

 
Tabelul 8-2 Alarme comune și măsuri de depanare 

 

ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

103 Tensiune 

înaltă de 

intrare c.c. 

Majoră ⚫ ID cauză = 1 

Matricea fotovoltaică nu 

este configurată adecvat. 

Module FV în exces sunt 

conectate în serie la 

lanțurile FV 1 și 2 și, de 

aceea, tensiunea circuitului 

deschis al lanțului FV 

depășește valoarea maximă 

a tensiunii MPPT a 

invertorului. 

⚫ ID cauză = 1 

Reduceți numărul de module 

FV conectate în serie la 

lanțurile FV 1 și 2 până când 

tensiunea circuitului deschis 

este mai mică sau egală cu 

tensiunea de intrare maximă a 

invertorului. După ce 

configurația matricei FV este 

corectată, alarma SUN2000 

dispare. 
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ID 

alarmă 

Nume 

alarmă 

Gravitate 

alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

   
⚫ ID cauză = 2 ⚫ ID cauză = 2 

Matricea fotovoltaică nu 

este configurată adecvat. 

Module FV în exces sunt 

conectate în serie la 

lanțurile FV 3 și 4 și, de 

aceea, tensiunea circuitului 

deschis al lanțului FV 

depășește valoarea maximă 

a tensiunii MPPT a 

invertorului. 

Reduceți numărul de module 

FV conectate în serie la 

lanțurile FV 3 și 4 până când 

tensiunea circuitului deschis 

este mai mică sau egală cu 

tensiunea de intrare maximă a 

invertorului. După ce 

configurația matricei FV este 

corectată, alarma SUN2000 

dispare. 
 

⚫ ID cauză = 3 ⚫ ID cauză = 3 

Matricea fotovoltaică nu 

este configurată adecvat. 

Module FV în exces sunt 

conectate în serie la 

lanțurile FV 5 și 6 și, de 

aceea, tensiunea circuitului 

deschis al lanțului FV 

depășește valoarea maximă 

a tensiunii MPPT a 

invertorului. 

Reduceți numărul de module 

FV conectate în serie la 

lanțurile FV 5 și 6 până când 

tensiunea circuitului deschis 

este mai mică sau egală cu 

tensiunea de intrare maximă a 

invertorului. După ce 

configurația matricei FV este 

corectată, alarma SUN2000 

dispare. 
 

⚫ ID cauză = 4 ⚫ ID cauză = 4 
 

Matricea fotovoltaică nu 

este configurată adecvat. 

Module FV în exces sunt 

conectate în serie la 

lanțurile FV 7 și 8 și, de 

aceea, tensiunea circuitului 

deschis al lanțului FV 

depășește valoarea maximă 

a tensiunii MPPT a 

invertorului. 

Reduceți numărul de module 

FV conectate în serie la 

lanțurile FV 7 și 8 până când 

tensiunea circuitului deschis 

este mai mică sau egală cu 

tensiunea de intrare maximă a 

invertorului. După ce 

configurația matricei FV este 

corectată, alarma SUN2000 

dispare. 

106–113 Lanț 

anormal 1–8 

Avertisment ID cauză = 1 

⚫ Lumina soarelui nu 

ajunge la lanțul FV o 

perioadă lungă. 

⚫ Lanțul FV este deteriorat 

sau stricat. 

1. Verificați dacă intensitatea 

lanțului FV este în mod evident 

inferioară intensităților altor 

lanțuri FV. 

2. Dacă da, verificați dacă lumina 

soarelui ajunge la lanțul FV. 

3. Dacă lanțul FV este curat și 

lumina soarelui ajunge la 

acesta, verificați dacă un 

modul FV este defect. 
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ID 

alarmă 

Nume 

alarmă 
Gravitate 

alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

120–127 Lanțul 1–8 

inversat 
ID cauză = 

1: 

Majoră 

ID cauză = 

2: 

Avertisment 

⚫ ID cauză = 1 

Lanțul FV este conectat 

invers. 

⚫ ID cauză = 2 

Numai câteva module FV 

sunt conectate în serie la 

lanțul FV și, de aceea, 

tensiunea finală este mai 

mică decât cea a altor lanțuri 

FV.  

⚫ ID cauză = 1 

Verificați dacă lanțul FV este 

conectat invers la SUN2000. 

Dacă da, așteptați scăderea 

intensității radiației solare pe 

timp de noapte și reducerea 

curentului din lanțul FV sub 0,5 

A. Apoi, treceți ambele 

comutatoare de c.c. la starea oprit 

și corectați conexiunea lanțului 

FV. 

⚫ ID cauză = 2 

Verificați dacă numărul de 

module FV conectate în serie la 

SUN2000 este mic. Dacă da, 

creșteți numărul. 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

200 Circuit c.c. 

anormal 
Majoră Condițiile externe anormale 

declanșează protecția 

circuitului c.c. din interiorul 

SUN2000. Cauzele posibile 

sunt următoarele: 

⚫ ID cauză = 3 

Intrarea SUN2000 a fost 

deconectată accidental sau 

puterea lanțului FV se 

modifică brusc deoarece 

lumina soarelui nu ajunge 

la lanțul FV. 

⚫ ID cauză = 10 

Cele trei faze ale rețelei 

energetice sunt mult 

dezechilibrate, ceea ce 

declanșează protecția 

circuitului intern de 

comandă al SUN2000. 

⚫ ID cauză = 11 

Tensiunea rețelei se 

modifică brusc și puterea 

de intrare a SUN2000 nu se 

descarcă în scurt timp, ceea 

ce crește tensiunea internă 

și declanșează protecția la 

supratensiune. 

⚫ ID cauză = 12/15 

O eroare ireparabilă are 

loc la un circuit din 

interiorul SUN2000. 

⚫ ID cauză = 16 

Tensiunea dintre lanțul 

FV de intrare și masă 

este anormală și există 

riscul de atenuare a 

puterii. 

ID cauză = 3/10/11 

1. SUN2000 detectează condițiile 

sale de funcționare externe în 

timp real. După ce eroarea este 

rectificată, SUN2000 poate să se 

redreseze automat. 

2. Dacă alarma persistă, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 

ID cauză = 12/15 

Treceți întrerupătorul de ieșire c.a. 

și apoi comutatorul de intrare c.c. 

în poziția oprit. După 5 minute, 

treceți-le în poziția pornit, în 

aceeași secvență. Dacă eroarea 

persistă, contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 

ID cauză = 16 

1. Dacă nu există niciun dispozitiv 

de compensare PID în sistem, 

setați Reactive power output at 

night (Putere reactivă produsă 

noaptea) și PID protection at 

night (Protecție PID noaptea) 

pentru SUN2000 ca Disable 

(Dezactivare). 

2. Dacă există un dispozitiv de 

compensare PID în sistem, 

verificați dacă nu este defect. 

Dacă da, eliminați defecțiunea. 

3. Verificați dacă PID 

compensation direction 

(Crystalline silicon PV 

compensation mode) (Direcția 

de compensare PID (mod de 

compensare siliciu cristalin)) 

pentru SUN2000 și PV module 

compensation voltage direction 

(direcția tensiunii de compensare 

modul FV) pentru modulul PID 

sunt configurate corect în baza 

modelului modulului FV. Da nu 

sunt, resetați-le. 

4. Dacă alarma persistă, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

202 Circuit 

anormal al 

invertorului 

Majoră Condițiile externe anormale 

declanșează protecția 

circuitului invertorului din 

interiorul SUN2000. Cauzele 

posibile sunt următoarele: 

⚫ ID cauză = 13 

Tensiunea rețelei scade 

dramatic sau rețeaua 

energetică este 

scurtcircuitată, ceea ce 

deteriorează circuitul intern 

de detectare a tensiunii din 

SUN2000. 

⚫ ID cauză = 14 

Tensiunea rețelei scade 

dramatic sau rețeaua 

energetică este 

scurtcircuitată. Ca rezultat, 

curentul tranzitoriu de 

ieșire al invertorului 

depășește pragul superior 

și, de aceea, protecția 

invertorului este 

declanșată. 

⚫ ID cauză = 16 

Curentul c.c. din 

rețeaua energetică 

depășește pragul 

superior. 

⚫ ID cauză = 20 

Ieșirea invertorului este 

scurtcircuitată. Ca rezultat, 

curentul de ieșire atinge o 

supratensiune tranzitorie 

care depășește pragul 

superior și protecția 

invertorului este 

declanșată. 

ID cauză = 13/14/16 

1. Invertorul detectează condițiile 

sale de funcționare externe în 

timp real. După ce eroarea este 

rectificată, SUN2000 poate să se 

redreseze automat. 

2. Dacă alarma persistă, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 

ID cauză = 20 

1. Verificați dacă există 

scurtcircuite la cablul de ieșire 

al invertorului. 

2. Dacă alarma persistă, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

301 Tensiune 

anormală a 

rețelei 

Majoră Tensiunea rețelei depășește 

intervalul acceptabil. Cauzele 

posibile sunt următoarele: 

⚫ ID cauză = 4 

Tensiunea rețelei este sub 

pragul inferior specificat. 

⚫ ID cauză = 16 

Tensiunea rețelei 

depășește pragul 

superior specificat. 

⚫ ID cauză = 19 

Tensiunea rețelei a 

depășit pragul superior 

specificat timp de 10 

minute. 

⚫ ID cauză = 26 

Tensiunea rețelei 

depășește pragul 

superior specificat. 

⚫ ID cauză = 28 

Cele trei faze ale rețelei 

energetice diferă mult ca 

tensiune. 

⚫ ID cauză = 29 

1. Rețeaua energetică are 

o perioadă de 

inactivitate. 

2. Circuitul c.a. este 

deconectat sau 

comutatorul c.a. 

este în poziția oprit. 

⚫ ID cauză = 31/32/33 

Impedanța firului de fază de 

ieșire A (ID cauză = 31)/B 

(ID cauză = 32)/C (ID 

cauză = 33) la cablul PE 

este scăzută sau 

scurtcircuitată. 

ID cauză = 4 

1. Dacă alarma apare accidental, 

rețeaua energetică poate să fie 

anormală temporar. SUN2000 

se recuperează automat după 

detectarea faptului că rețeaua 

energetică devine anormală. 

2. Dacă alarma apare frecvent, 

verificați dacă tensiunea rețelei 

este în intervalul acceptabil. 

Dacă nu, contactați operatorul de 

electricitate local. Dacă da, 

conectați-vă la aplicația 

SUN2000, la SmartLogger sau 

la NMS pentru a modifica 

pragurile de protecție la 

supratensiune și subtensiunea ale 

rețelei cu acordul operatorului de 

electricitate local. 

3. Dacă defecțiunea persistă o 

perioadă lungă de timp, 

verificați comutatorul c.a. și 

cablul de alimentare de ieșire 

c.a. 

ID cauză = 16/19/26 

1. Verificați dacă tensiunea de 

legare la rețea depășește pragul 

superior. Dacă da, contactați 

operatorul de electricitate local. 

2. Dacă ați confirmat că tensiunea 

de legare la rețea depășește 

praful superior și a obținut 

acordul operatorului de 

electricitate local, modificați 

pragurile de protecție de 

supratensiune și subtensiune. 

3. Verificați dacă tensiunea de 

rețea de vârf depășește 

pragul superior. 
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ID 

alarmă 

Nume 

alarmă 

Gravitate 

alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

    ID cauză = 28 

1. Dacă excepția este cauzată de o 

defecțiune externe, SUN2000 

se recuperează automat după ce 

defecțiunea este remediată. 

2. Dacă alarma persistă și 

afectează randamentul 

energetic al centralei electrice, 

contactați operatorul de 

electricitate local. 

ID cauză = 29 

1. Verificați tensiunea c.a. 

2. Verificați conectarea în siguranță 

a cablului de alimentare c.a. și că 

întrerupătorul c.a. este în poziția 

pornit. 

ID cauză = 31/32/33 

Impedanța firului de fază de ieșire A 

(ID cauză = 31)/B (ID cauză = 32)/C 

(ID cauză = 33) la cablul PE, 

localizați poziția cu impedanța 

inferioară și rezolvați 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

305 Frecvență 

anormală 

de rețea 

Majoră ⚫ ID cauză = 2 

Frecvența efectivă a rețelei 

este mai mare decât cerința 

standard pentru rețeaua 

energetică locală. 

⚫ ID cauză = 4 

Frecvența efectivă a rețelei 

este mai mică decât cerința 

standard pentru rețeaua 

energetică locală. 

⚫ ID cauză = 5 

Rata efectivă de modificare 

a frecvenței rețelei nu 

respectă cerința standard 

pentru rețeaua energetică 

locală. 

ID cauză = 2/4 

1. Dacă alarma apare accidental, 

rețeaua energetică poate să fie 

anormală temporar. SUN2000 

se recuperează automat după 

detectarea faptului că rețeaua 

energetică devine anormală. 

2. Dacă alarma apare frecvent, 

verificați dacă frecvența rețelei 

este în intervalul acceptabil. 

Dacă nu, contactați operatorul de 

electricitate local. Dacă da, 

conectați-vă la aplicația 

SUN2000, la SmartLogger sau la 

NMS pentru a modifica pragurile 

de protecție la suprafrecvență și 

subfrecvență ale rețelei cu 

acordul operatorului de 

electricitate local. 

ID cauză = 5 

1. Dacă alarma apare accidental, 

rețeaua energetică poate să fie 

anormală temporar. SUN2000 

se recuperează automat după 

detectarea faptului că rețeaua 

energetică devine anormală. 

2. Dacă alarma apare frecvent, 

verificați dacă frecvența rețelei 

este în intervalul acceptabil. 

Dacă nu, contactați operatorul de 

electricitate local. 

313 Rezistență 

de izolație 

redusă 

Majoră ID cauză = 1 

⚫ Un scurtcircuit apare între 

lanțul FV și cablul 

PGND. 

⚫ Lanțul FV este instalat într-

un mediu umed de o 

perioadă lungă. 

1. Verificați impedanța dintre 

lanțul FV și cablul PGND. 

Dacă apare un scurtcircuit, 

remediați defecțiunea. 

2. Dacă sunteți siguri că impedanța 

este mai mică decât valoarea 

implicită într-un mediu cu nori 

sau ploaie, conectați-vă la 

aplicația SUN2000, la 

SmartLogger sau la NMS și setați 

Insulation resistance protection 

(Protecția rezistenței de izolație). 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

318 Curent 

rezidual 

anormal 

Majoră ID cauză = 1 

Rezistența de izolație față de 

cablul PGND în partea de 

intrare scade atunci când 

SUN2000 funcționează, ceea ce 

dure la un curent rezidual 

excesiv de ridicat. 

1. Dacă alarma apare accidental, 

circuitul extern poate să fie 

anormal temporar. După ce 

eroarea este rectificată, 

SUN2000 poate să se redreseze 

automat. 

2. Dacă alarma apare repetat sau 

persistă, verificați dacă 

impedanța dintre lanțul FV și 

masă este excesiv de scăzută. 

321 Supratempe

ratură a 

dulapului 

Majoră ID cauză = 1 

⚫ SUN2000 este montat 

într-un loc prost ventilat. 

⚫ Temperatura ambiantă 

depășește limita 

superioară. 

⚫ Ventilatorul intern 

funcționează anormal. 

1. Verificați ventilația și 

temperatură ambiantă în locul 

de instalare al SUN2000. 

2. Dacă ventilația este insuficientă 

sau temperatura ambiantă 

depășește limita superioară, 

îmbunătățiți ventilația și 

disiparea căldurii. 

3. Dacă ventilația și temperatura 

ambiantă respectă cerințele, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică al Huawei. 

326 Legare 

anormală la 

pământ 

Majoră ID cauză = 1 

Firul neutru sau cablurile 

PGND nu se conectează la 

SUN2000. 

Verificați dacă firul neutru sau 

cablurile PGND se conectează 

adecvat la invertor. 

400 Defecțiune 

a sistemului 

Majoră ID cauză = 1/3/21/23/27 

O eroare ireparabilă are loc la 

un circuit din interiorul 

SUN2000. 

Treceți comutatorul de ieșire c.a. 

și comutatorul de intrare c.c. în 

poziția oprit. Treceți comutatorul 

de ieșire c.a. și comutatorul de 

intrare c.c. în poziția pornit după 5 

minute. Dacă eroarea persistă, 

contactați serviciul de asistență 

tehnică Huawei. 

410 Putere 

auxiliară 

anormală 

Majoră ID cauză = 4 

Panoul de comandă de 

eșantionare are o tensiune 

anomală care poate să fie 

cauzată de următoarele: 

⚫ Chipul pentru putere 

internă al panoului de 

comandă de eșantionare 

este defect. 

⚫ Circuitul de detectare este 

defect. 

1. Atunci când alarma este 

generată, SUN2000 se oprește 

automat. După ce eroarea este 

rectificată, SUN2000 pornește 

automat. 

2. Dacă alarma persistă, 

contactați serviciul de 

asistență tehnică Huawei. 
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ID 

alarmă 

Nume 
alarmă 

Gravitate 
alarmă 

Cauza posibilă Sugestie 

411 AFCI 

Eroare la 

verificarea 

automată 

Majoră ID cauză = 1/2/3 

Verificarea AFCI 

eșuează. 

1. Treceți comutatorul de ieșire c.a. 

și comutatorul de intrare c.c. în 

poziția oprit. Treceți comutatorul 

de ieșire c.a. și comutatorul de 

intrare c.c. în poziția pornit după 

5 minute. Dacă eroarea persistă, 

contactați serviciul de asistență 

tehnică Huawei. 

2. Dezactivați funcția AFCI dacă 

sunteți siguri că nu o veți folosi. 

412 Eroare la 

arcul c.c. 
Majoră ID cauză = 1/2/3/4 

Cablul lanțului FV nu face 

contact adecvat sau are 

circuite deschise. 

Verificați dacă, la lanțul FV, cablul 

nu face un contact adecvat sau are 

circuite deschise. Dacă da, 

reconectați cablul. 

504 Nepotrivire a 

versiunii 

software 

Minoră ID cauză = 1/2/3  

În timpul actualizării 

software-ului invertorului, 

versiunea software încărcată 

este incorectă. 

Verificați dacă ați efectuat recent o 

actualizare software. Dacă da, 

actualizați din nou aplicația 

software cu versiunea corectă. 

505 Actualizare 

nereușită 
Majoră ID cauză = 1 

Actualizarea nu se 

încheie normal. 

Efectuați din nou actualizarea. 

506 Licența a 

expirat 

Avertisment ID cauză = 1 

1. Licența a intrat în 

perioada de grație. 

2. Licența va expira în 

curând. 

1. Solicitați o licență. 

2. Încărcați noua licență. 

61440 Eroare la 

memoria 

flash 

Minoră ID cauză = 1 

⚫ Memoria flash este 

insuficientă. 

⚫ Memoria flash are 

sectoare defecte. 

1. Înlocuiți placa de monitorizare. 

2. Dacă placa de monitorizare 

este integrată în dispozitivul 

de monitorizare, înlocuiți 

dispozitivul de monitorizare. 

 

 
 

Dacă nu puteți să eliminați erorile cu măsurile enumerate în tabelul precedent, contactați serviciul de 

asistență tehnică al Huawei. 
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  9 Manevrarea SUN2000 

 

9.1 Demontarea SUN2000 
 
 
 

 

Înainte de a demonta SUN2000, deconectați conectorii c.a. și c.c. În cazul proceselor de 

deconectare, consultați 6.3 Oprirea SUN2000. După oprirea SUN2000, așteptați cel puțin 5 

minute înainte de a efectua operații cu acesta. 

Pentru a demonta SUN2000, efectuați următoarele operațiuni: 

1. Deconectați toate cablurile de la SUN2000, inclusiv cablurile de comunicații RS485, 

cablurile de alimentare cc. de intrare, cablurile de alimentare c.a. de ieșire și cablurile 

PGND. 

2. Scoateți SUN2000 din suportul de fixare. 

3. Scoateți suportul de fixare. 

 

 

9.2 Ambalarea SUN2000 
⚫ Dacă ambalajul original este disponibil, puneți SUN2000 în interiorul acestuia și 

etanșați folosind bandă adezivă. 

⚫ Dacă ambalajul original nu este disponibil, puneți SUN2000 în interiorul unei cutii 

din carbon adecvate și etanșați în mod corespunzător. 

 

 

9.3 Eliminarea la deșeuri a SUN2000 
Dacă durata de serviciu a SUN2000 expiră, eliminați conform regulilor locale privind 

eliminarea deșeurilor de echipamente electrice. 
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  10 Specificații tehnice 

 

Eficiență 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Eficiență maximă a 
conversiei 
 

98,6% 98,6% 98,6% 98,8% 98,8% 
  (380 

V/400 
V) 

(480 V) 

Eficiența 
europeană 

98,4% 98,4% 98,4% 98,6% 98,6% 

(380 
V/400 
V) 

(480 V) 

 
 

Intrare 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Putere de 

intrare maximă 

(cosφ = 1) 

30.600 W 30.600 W 40.800 W 47.900 W 

Tensiune de 

intrare maximă 

1100 V 

Tensiunea de 

funcționare/de 

pornire cea mai 

joasă 

200 V/250 V (200 Va) 

Tensiunea 

de operare 

cea mai 

înaltă 

1000 V 

Interval de 

tensiuni MPPT 

200–1000 V 
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Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Interval de tensiuni 

MPPT putere 

integrală 

480–800 V 480–800 V 480–800 V (380 

V/400 V)/580–

850 V (480 V) 

580–850 V 

Tensiune de 

intrare nominală 

620 V 620 V 620 V (380 

V/400 V)/720 V 

(480 V) 

720 V 

Intensitate de 

intrare maximă (per 

MPPT) 

22 A 

Intensitate de 

scurtcircuit 

maximă (per 

MPPT) 

30 A 

Intensitate maximă 

de realimentare a 

invertorului la 

matricea FV 

0 A 

Număr de intrări 8 

Număr de trackere 

MPP 

4 

Nota a: tensiunea minimă de pornire pentru SUN2000-36KTL este 200 V sub codul de rețea 

NB/T 32004. 

 

 

Ieșire 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Putere activă 

nominală 
29.900 W 30.000 W 36.000 W 42.000 W 

Putere aparentă 

maximă 

29.900 VA 33.000 VA 40.000 VA 47.000 VA 

Putere activă 

maximăa
 (cosφ = 1) 

29.900 W 30.000 W 40.000 W (poate 

să fie setată la 

36.000 W) 

47.000 W (poate 

să fie setată la 

42.000 W) 
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Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Tensiune de ieșire 

nominalăb
 (tensiune 

pe fază/linie) 

230 V/400 V, 

3W+(N)c+PE 

230 V/400 V, 

3W+(N)c +PE 
220 V/380 V, 

230 V/400 V, 

3W+(N)c +PE; 

277 V/480 V, 

3W+PE 

277 V/480 V, 

3W+PE 

Frecvență de rețea 

adaptată 
50 Hz/60 Hz 

Curent de ieșire 

maxim 

43,2 A (400 V) 48 A (400 V) 60,8 A (380 

V)/57,8 A (400 

V)/48,2 A (480 

V) 

56,6 A (480 V) 

Factor de putere 0,8 avans de fază. 0,8 întârziere de fază 

Distorsiune armonică 

totală maximă (putere 

nominală) 

<3% 

Nota a: puterea activă maximă este stabilită prin PQ mode (mod PM) care poate să fie setat prin 

aplicația SUN2000, SmartLogger sau NetEco. Dacă PQ mode 1 este selectat, puterea activă 

maximă este egală cu puterea aparentă maximă. Dacă PQ mode 2 este selectat, puterea activă 

maximă este egală cu puterea activă nominală. 

Nota b: Tensiunea de ieșire nominală depinde de Grid code (cod de rețea) care poate să fie setat 

prin aplicația SUN2000, SmartLogger sau NMS. 

Nota c: Alegeți dacă să conectați firul neutru la SUN2000-29.9KTL, SUN2000-33KTL-A și 

SUN2000-36KTL în funcție de scenariul de aplicație. Atunci când sunt folosite în scenarii fără fir 

neutru, setați Output mode (Mod de ieșire) la Three-phase, three-wire (Trei faze, trei fire). 

Atunci când sunt folosite în scenarii cu fir neutru, setați Output mode (Mod de ieșire) la Three-

phase, four-wire (Trei faze, patru fire). 

Atunci când Grid code (Cod de rețea) pentru SUN2000-36KTL este setat la Mexico-MV480 și 

SUN2000-36KTL este folosit pentru generarea energiei în conexiune de rețea de 440 V c.a, 

trebuie să ajustați pragul de protecție la subtensiune nivelul-1 și nivelul-2 la 384 V. Tensiunea 

de ieșire c.a. adecvată este în intervalul 384–576 V. 

 

 

Protecție 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Comutator c.c. 

de intrare 

Compatibil 

Protecție anti-

insulară 
Compatibil 
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Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Protecție la 

supracurentul de 

ieșire 

Compatibil 

Protecție la 

conexiune inversă 

de intrare 

Compatibil 

Detectare a 

defecțiunii la lanțul 

FV 

Compatibil 

Protecție contra 

supratensiunii 

c.c. 

Tip II 

Protecție contra 

supratensiunii 

c.a. 

Tip II 

Detectarea 

rezistenței de 

izolație 

Compatibil 

Unitate de 

monitorizare a 

curentului rezidual 

(RCMU) 

Compatibil 

Protecție la 

defecțiunea de arc 

(AFCI: întrerupător de 

circuit la defecțiunea 

de arc) 

Nu este 

compatibil 

Nu este 

compatibil 

Opțional Nu este 

compatibil 

 

 

Comunicații 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Afișaj Indicator LED, modul Bluetooth+aplicație, cablu de date 

USB+aplicație și modul WLAN+aplicație 

RS485 Compatibil 

MBUS (PLC) Compatibil 

FE Nu este 

compatibil 

Nu este 

compatibil 

Opționala Nu este 

compatibil 

Nota a: Dacă SUN2000-36KTL adoptă modul de comunicații FE, este compatibil numai cu 

modurile de comunicații RS485 și FE, nefiind compatibil cu modul de comunicații MBUS 

(PLC). 



SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Manual de utilizare 10 Specificații tehnice 

Versiunea 11 

(08.06.2019) 

Drepturi de autor © Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

99 

 

 

 

Parametri comuni 
 

Articol SUN2000-29.9 
KTL 

SUN2000-33K 
TL-A 

SUN2000-36K 
TL 

SUN2000-42K 
TL 

Dimensiuni (l x H x 

D) 
930 mm x 550 mm x 283 mm (incluzând placa de montaj) 

Greutate netă Aproximativ 60 kg (exclusiv placa de montaj)/aproximativ 62 kg 

(inclusiv placa de montaj) 

Temperatură de 

funcționare 
de la -25 °C la +60 °C 

Mod de răcire Convecție naturală 

Cea mai mare altitudine 4000 m 

Umiditate 0%–100% umiditate relativă 

Bornă de intrare Amphenol Helios H4 

Bornă de ieșire Conector de cablu etanș+bornă OT/DT 

Indice de 

protecție 

împotriva 

factorilor externi 

IP65 

Topologie Fără transformator 
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              A Coduri de rețea 

 

 

Codurile de rețea sunt supuse modificărilor. Codurile de mai jos sunt oferite numai ca referință. 

Tabelul A-1 enumeră codurile de rețea cu care SUN2000-29.9KTL este compatibil. 

 
Tabelul A-1 Coduri de rețea (pentru SUN2000-29.9KTL) 

 

Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

1 VDE-AR-N-4105 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Germania 230 V/400 V 

2 UTE C 15-712-1(A) Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Franța 

230 V/400 V 

3 UTE C 15-712-1(B) Insulele franceze 230 V 50 Hz 230 V/400 V 

4 UTE C 15-712-1(C) Insulele franceze 230 V 60 Hz 230 V/400 V 

5 BDEW-MV Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Germania (BDEW-MV) 

230 V/400 V 

6 G59-England Rețea energetică 230 V din Anglia (I > 16 A) 230 V/400 V 

7 CEI0-21 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

8 EN50438-CZ Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Republica Cehă 

230 V/400 V 

9 RD1699/661 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 

10 C10/11 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Belgia 230 V/400 V 

11 AS4777 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Australia 230 V/400 V 

12 IEC61727 Rețea energetică de joasă tensiune IEC61727 

(50 Hz) 

230 V/400 V 

13 CEI0-16 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

14 TAI-MEA Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Thailanda (MEA) 

230 V/400 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

15 EN50438-TR Rețeaua energetică de joasă tensiune din Turcia 230 V/400 V 

16 EN50438-NL Rețeaua energetică din Țările de Jos 230 V/400 V 

17 NRS-097-2-1 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Africa 

de Sud 
230 V/400 V 

18 IEC61727-60Hz Rețea energetică de joasă tensiune IEC61727 

(60 Hz) 

230 V/400 V 

19 ANRE Rețeaua energetică de joasă tensiune din România 230 V/400 V 

20 EN50438_IE Rețeaua energetică de joasă tensiune din Irlanda 

(EN50438_IE) 

230 V/400 V 

21 INDIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din India 230 V/400 V 

22 PO12.3 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 

23 Egypt ETEC Rețeaua energetică de joasă tensiune din Egipt 230 V/400 V 

24 CLC/TS50549_IE Rețeaua energetică de joasă tensiune din Irlanda 

(CLC/TS50549_IE) 

230 V/400 V 

25 Jordan-Transmission Rețeaua energetică de joasă tensiune din Iordania 230 V/400 V 

26 NAMIBIA Rețeaua energetică din Namibia 230 V/400 V 

27 SA_RPPs Rețeaua energetică de joasă tensiune din Africa 

de Sud 

230 V/400 V 

28 Malaysian Rețeaua energetică de joasă tensiune din Malaysia 230 V/400 V 

29 KENYA_ETHIOPIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Kenya și 

din Etiopia 
230 V/400 V 

30 NIGERIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Nigeria 230 V/400 V 

31 DUBAI Rețeaua energetică de joasă tensiune din Dubai 230 V/400 V 

32 Northern Ireland Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Irlanda de Nord 

230 V/400 V 

33 Cameroon Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Camerun 

230 V/400 V 

34 Jordan-Distribution Rețeaua energetică de joasă tensiune a rețelei de 

transport de energie electrică din Iordania 

230 V/400 V 

35 LEBANON Rețeaua energetică de joasă tensiune din Liban 230 V/400 V 

36 Jordan-Transmission-

HV 

Rețeaua energetică de înaltă tensiune din Iordania 230 V/400 V 

37 TUNISIA Rețeaua energetică din Tunisia 230 V/400 V 

38 AUSTRALIA-NER Rețeaua energetică standard NER din Australia 230 V/400 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

39 SAUDI Rețeaua energetică din Arabia Saudită 230 V/400 V 

40 Israel Rețeaua energetică din Israel 230 V/400 V 

41 Chile-PMGD Rețeaua energetică proiect PMGD din Chile 230 V/400 V 

42 VDE-AR-N4120_HV Rețea energetică standard VDE4120 230 V/400 V 

43 Custom (50 Hz) Rezervată 230 V/400 V 

44 Custom (60 Hz) Rezervată 230 V/400 V 

45 Fuel-Engine-Grid Rețea generator diesel (50 Hz) 230 V/400 V 

46 Fuel-Engine-Grid-

60Hz 

Rețea generator diesel (60 Hz) 230 V/400 V 

 

 

Tabelul A-2 enumeră codurile de rețea cu care SUN2000-33KTL-A este compatibil. 

 
Tabelul A-2 Coduri de rețea (pentru SUN2000-33KTL-A) 

 

Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

1 VDE-AR-N-4105 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Germania 230 V/400 V 

2 UTE C 15-712-1(A) Rețeaua energetică de joasă tensiune din Franța 230 V/400 V 

3 UTE C 15-712-1(B) Insulele franceze 230 V 50 Hz 230 V/400 V 

4 UTE C 15-712-1(C) Insulele franceze 230 V 60 Hz 230 V/400 V 

5 CEI0-21 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

6 RD1699/661 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 

7 PO12.3 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 

8 CEI0-16 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

9 EN50438-TR Rețeaua energetică de joasă tensiune din Turcia 230 V/400 V 

 
Tabelul A-3 enumeră codurile de rețea cu care SUN2000-36KTL este compatibil. 

 
Tabelul A-3 Coduri de rețea (pentru SUN2000-36KTL) 

 

Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

1 VDE-AR-N-4105 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Germania 230 V/400 V 

2 NB/T 32004 Rețeaua energetică de joasă tensiune din China 220 V/380 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

3 UTE C 15-712-1(A) Rețeaua energetică de joasă tensiune din Franța 230 V/400 V 

4 UTE C 15-712-1(B) Insulele franceze 230 V 50 Hz 230 V/400 V 

5 UTE C 15-712-1(C) Insulele franceze 230 V 60 Hz 230 V/400 V 

6 BDEW-MV Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Germania (BDEW-MV) 
230 V/400 V 

7 G59-England Rețea energetică 230 V din Anglia (I > 16 A) 230 V/400 V 

8 G59-Scotland Rețea energetică 240 V din Scoția (I > 16 A) 240 V/415 V 

9 CEI0-21 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

10 EN50438-CZ Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Republica Cehă 

230 V/400 V 

11 RD1699/661 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 

12 RD1699/661-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Spania 

277 V/480 V 

13 C10/11 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Belgia 230 V/400 V 

14 AS4777 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Australia 230 V/400 V 

15 IEC61727 Rețea energetică de joasă tensiune IEC61727 

(50 Hz) 

230 V/400 V 

16 CEI0-16 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Italia 230 V/400 V 

17 TAI-MEA Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Thailanda (MEA) 

230 V/400 V 

18 TAI-PEA Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Thailanda (PEA) 

220 V/380 V 

19 BDEW-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Germania (BDEW-MV480) 
277 V/480 V 

20 G59-England-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune 480 V din 

Anglia (I > 16 A) 

277 V/480 V 

21 IEC61727-MV480 Rețea energetică de medie tensiune 

IEC61727 (50 Hz) 
277 V/480 V 

22 UTE C 15-712-1-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din Franța 277 V/480 V 

23 TAI-PEA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Thailanda (PEA) 

277 V/480 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

24 TAI-MEA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Thailanda (MEA) 
277 V/480 V 

25 EN50438-DK-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Danemarca 

277 V/480 V 

26 EN50438-TR-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din Turcia 277 V/480 V 

27 EN50438-TR Rețeaua energetică de joasă tensiune din Turcia 230 V/400 V 

28 C11/C10-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Belgia 277 V/480 V 

29 Philippines Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Filipine 
220 V/380 V 

30 Philippines-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Filipine 

277 V/480 V 

31 EN50438-NL Rețeaua energetică din Țările de Jos 230 V/400 V 

32 NRS-097-2-1 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Africa 

de Sud 

230 V/400 V 

33 NRS-097-2-1-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Africa de Sud 
277 V/480 V 

34 KOREA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Coreea 

de Sud 

220 V/380 V 

35 IEC61727-60Hz Rețea energetică de joasă tensiune IEC61727 

(60 Hz) 
230 V/400 V 

36 IEC61727-60Hz-

MV480 

Rețea energetică de medie tensiune 

IEC61727 (60 Hz) 

277 V/480 V 

37 ANRE Rețeaua energetică de joasă tensiune din România 230 V/400 V 

38 ANRE-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

România 

277 V/480 V 

39 PO12.3-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Spania 
277 V/480 V 

40 EN50438_IE-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Irlanda (EN50438_IE) 

277 V/480 V 

41 EN50438_IE Rețeaua energetică de joasă tensiune din Irlanda 

(EN50438_IE) 

230 V/400 V 

42 INDIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din India 230 V/400 V 

43 CEI0-16-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Italia 

(CEI0-16) 
277 V/480 V 

44 PO12.3 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Spania 230 V/400 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

45 CEI0-21-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Italia 

(CEI0-21) 
277 V/480 V 

46 Egypt ETEC Rețeaua energetică de joasă tensiune din Egipt 230 V/400 V 

47 Egypt ETEC-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Egipt 277 V/480 V 

48 CLC/TS50549_IE Rețeaua energetică de joasă tensiune din Irlanda 

(CLC/TS50549_IE) 

230 V/400 V 

49 CLC/TS50549_IE-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Irlanda (CLC/TS50549_IE) 

277 V/480 V 

50 Jordan-Transmission Rețeaua energetică de joasă tensiune din Iordania 230 V/400 V 

51 Jordan-

Transmission-MV4 

80 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Iordania 

277 V/480 V 

52 NAMIBIA Rețeaua energetică din Namibia 230 V/400 V 

53 ABNT NBR 16149 Rețeaua energetică de joasă tensiune din Brazilia 220 V/380 V 

54 SA_RPPs Rețeaua energetică de joasă tensiune din Africa 

de Sud 

230 V/400 V 

55 SA_RPPs-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Africa de Sud 
277 V/480 V 

56 ZAMBIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Zambia 220 V/380 V 

57 Chile Rețeaua energetică de joasă tensiune din Chile 220 V/380 V 

58 Mexico-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Mexic 277 V/480 V 

59 Malaysian Rețeaua energetică de joasă tensiune din Malaysia 230 V/400 V 

60 KENYA_ETHIOPIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Kenya și 

din Etiopia 
230 V/400 V 

61 NIGERIA Rețeaua energetică de joasă tensiune din Nigeria 230 V/400 V 

62 NIGERIA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Nigeria 

277 V/480 V 

63 DUBAI Rețeaua energetică de joasă tensiune din Dubai 230 V/400 V 

64 DUBAI-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Dubai 
277 V/480 V 

65 Northern Ireland Rețeaua energetică de joasă tensiune din 

Irlanda de Nord 

230 V/400 V 

66 Northern Ireland-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune 

din Irlanda de Nord 

277 V/480 V 
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Nr. Cod de rețea Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

67 Cameroon Rețeaua energetică de joasă tensiune din Camerun 230 V/400 V 

68 Cameroon-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Camerun 277 V/480 V 

69 Jordan-Distribution Rețeaua energetică de joasă tensiune a rețelei de 

transport de energie electrică din Iordania 

230 V/400 V 

70 LEBANON Rețeaua energetică de joasă tensiune din Liban 230 V/400 V 

71 Jordan-Transmission-

HV 

Rețeaua energetică de înaltă tensiune din Iordania 230 V/400 V 

72 TUNISIA Rețeaua energetică din Tunisia 230 V/400 V 

73 AUSTRALIA-NER Rețeaua energetică standard NER din Australia 230 V/400 V 

74 SAUDI Rețeaua energetică din Arabia Saudită 230 V/400 V 

75 Israel Rețeaua energetică din Israel 230 V/400 V 

76 Chile-PMGD Rețeaua energetică proiect PMGD din Chile 230 V/400 V 

77 VDE-AR-N4120_HV Rețea energetică standard VDE4120 230 V/400 V 

78 VDE-AR-

N4120_HV480 

Rețea energetică standard VDE4120 (480 V) 277 V/480 V 

79 Vietnam Rețeaua energetică din Vietnam 220 V/380 V 

80 Custom (50 Hz) Rezervată 230 V/400 V 

81 Custom (60 Hz) Rezervată 230 V/400 V 

82 Custom-MV480 (50 

Hz) 

Rezervată 277 V/480 V 

83 Custom-MV480 (60 

Hz) 

Rezervată 277 V/480 V 

 

Tabelul A-4 enumeră codurile de rețea cu care SUN2000-42KTL este compatibil. 

 
Tabelul A-4 Codurile de rețea energetică (SUN2000-42KTL) 

 

Nr. Cod de rețea 

energetică 

Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

1 RD1699/661-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Spania 277 V/480 V 

2 BDEW-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Germania 

(BDEW-MV480) 

277 V/480 V 

3 G59-England-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune 480 V din 

Anglia (I > 16 A) 
277 V/480 V 
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Nr. Cod de rețea 

energetică 

Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

4 IEC61727-MV480 Rețea energetică de medie tensiune 

IEC61727 (50 Hz) 
277 V/480 V 

5 UTE C 15-712-1-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

insulele franceze 

277 V/480 V 

6 TAI-PEA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Thailanda (PEA) 
277 V/480 V 

7 TAI-MEA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Thailanda (MEA) 

277 V/480 V 

8 EN50438-DK-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Danemarca 

277 V/480 V 

9 EN50438-TR-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din Turcia 277 V/480 V 

10 C11/C10-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Belgia 277 V/480 V 

11 Philippines-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Filipine 

277 V/480 V 

12 AS4777-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Australia 277 V/480 V 

13 ANRE-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din România 277 V/480 V 

14 NRS-097-2-1-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Africa de Sud 
277 V/480 V 

15 IEC61727-60Hz-

MV480 

Rețea energetică de medie tensiune 

IEC61727 (60 Hz) 

277 V/480 V 

16 PO12.3-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Spania 

277 V/480 V 

17 EN50438_IE-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Irlanda 

(EN50438_IE) 
277 V/480 V 

18 KOREA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Coreea de Sud 

277 V/480 V 

19 CEI0-16-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Italia 

(CEI0-16) 

277 V/480 V 

20 CEI0-21-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Italia 

(CEI0-21) 

277 V/480 V 

21 Egypt ETEC-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Egipt 277 V/480 V 

22 CLC/TS50549_IE-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din Irlanda 

(CLC/TS50549_IE) 

277 V/480 V 
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Nr. Cod de rețea 

energetică 

Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

23 Jordan-Transmission-

MV4 80 

Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Iordania 
277 V/480 V 

24 SA_RPPs-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Africa de Sud 

277 V/480 V 

25 ZAMBIA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Zambia 
277 V/480 V 

26 Chile-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Chile 

277 V/480 V 

27 Mexico-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Mexic 

277 V/480 V 

28 Malaysian-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Malaysia 

277 V/480 V 

29 KENYA_ETHIOPIA

_MV 480 

Rețeaua energetică de medie tensiune din Kenya 

și Etiopia 
277 V/480 V 

30 NIGERIA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Nigeria 

277 V/480 V 

31 DUBAI-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Dubai 

277 V/480 V 

32 Northern Ireland-

MV480 

Rețeaua energetică de medie tensiune 

din Irlanda de Nord 

277 V/480 V 

33 Cameroon-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Camerun 

277 V/480 V 

34 Jordan-Distribution-

MV48 0 

Rețeaua energetică de medie tensiune a rețelei 

de transport de energie electrică din Iordania 
277 V/480 V 

35 NAMIBIA_MV480 Rețeaua energetică din Namibia 277 V/480 V 

36 LEBANON-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din Liban 277 V/480 V 

37 Jordan-Transmission-

HV4 80 

Rețeaua energetică de înaltă tensiune din Iordania 277 V/480 V 

38 TUNISIA-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Tunisia 

277 V/480 V 

39 AUSTRALIA-NER-

MV4 80 

Rețeaua energetică standard NER din Australia 277 V/480 V 

40 SAUDI-MV480 Rețeaua energetică din Arabia Saudită 277 V/480 V 

41 Ghana-MV480 Rețeaua energetică de medie tensiune din 

Ghana 

277 V/480 V 
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Nr. Cod de rețea 

energetică 

Descriere Tensiune 
de rețea 
energetică 

42 Israel-MV480 Rețeaua energetică din Israel 277 V/480 V 

43 Chile-PMGD-MV480 Rețeaua energetică proiect PMGD din Chile 277 V/480 V 

44 VDE-AR-

N4120_HV480 

Rețea energetică standard VDE4120 (480 V) 277 V/480 V 

45 Vietnam-MV480 Rețeaua energetică din Vietnam 277 V/480 V 

46 Custom-MV480 (50 

Hz) 

Rezervată 277 V/480 V 

47 Custom-MV480 (60 

Hz) 

Rezervată 277 V/480 V 
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           B Acronime și abrevieri 

A 

ACDU Unitate de distribuție c.a. 

C 

CCO controler central 

E 

EFUP perioada de utilizare ecologică 

F 

FV fotovoltaic 

L 

LED diodă electroluminescentă 

M 

MBUS magistrală de monitorizare 

MPP punct de putere maximă 

MPPT urmărirea punctului de putere maximă 

N 

NMS sistem de management al rețelei 

P 

PID degradare potențial indusă 

PLC comunicare cu linia electrică
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R 

RCMU unitate de monitorizare a curentului rezidual 

T 

THD distorsiune armonică totală 

W 

WEEE deșeuri de echipamente electrice și electronice 




