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1 Översikt1 Översikt

1. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Alla ansträngningar har gjorts vid utarbetandet av detta 

dokument för att säkerställa riktigheten av innehållet, men alla uttalanden, information och rekommendationer i detta dokument 

utgör inte en garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått.

2. Innan installations noggrant läsa SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual2. Innan installations noggrant läsa SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual

att bekanta sig med produktinformation och säkerhetsföreskrifter. 

3. Endast kvalificerade och utbildade elektriska tekniker tillåts driva enheten. Operatörerna bör förstå komponenterna och 

driften av ett rutnät-bundet PV kraftsystem och vara väl förtrogen med relevanta lokala standarder.

4. Innan du installerar enheten ska du kontrollera att resultat är intakta och fullständigt mot förpackning 4. Innan du installerar enheten ska du kontrollera att resultat är intakta och fullständigt mot förpackning 

lista. Om någon skada hittas eller någon komponent saknas, kontakta återförsäljaren.lista. Om någon skada hittas eller någon komponent saknas, kontakta återförsäljaren.

5. Använd isolerade verktyg när du installerar enheten. För personlig säkerhet, bär isolerings handskar och skyddsskor.

6. Huawei ska inte hållas ansvarig för någon konsekvens som orsakas av brott mot lagring, transport, installation och drift 

regler som anges i detta dokument och användarhandboken.

Hamnar

Vattentät kabelanslutning förkortas kontakten i följande text. (1) PV anslutningsindikator (2) 

Grid-bundna indikatorn (3) Meddelande indikator (4) Alarm / Underhållsindikator (5) Underhåll 

luckan (6) Värdpanel

SUN2000 Framifrån

(1) Vattentät kabelkontakt (AC OUTPUT 1) (3) USB-port 

(USB)

(5) DC-brytare 2 (DC SWITCH 2)

(7) DC-ingång (som kontrolleras av DC 

SWITCH 1)

(2) Vattentät kabelkontakter (AC OUTPUT 2) (4) DC switch 1 

(DC SWITCH 1) (6) Vattentäta kabelkontakter 

(COM1 / COM2 / COM3)

(8) DC-ingång (som kontrolleras av DC SWITCH 2)

NOTE 

MEDDELANDE



kapslingsmått Monteringskonsolmått

2 installations~~POS=TRUNC2 installations~~POS=TRUNC

installation Angle2,1

installation Space2,2

Vertikal Bakåt HorisontellUpp och ner Framåt

För att underlätta installation av SUN2000 på 

monteringsfästet, anslutning av kablar till 

botten av SUN2000, och bibehållande av 

SUN2000 i framtiden, är det rekommenderat 

att botten clearance vara större än eller lika 

med 600 mm och mindre än eller lika med 

730 mm .

NOTERA
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5. Montera SUN2000 på monteringsfästet. 6. Dra åt säkerhets torxskruvarna med hjälp av en säkerhets torx 

skiftnyckel.

1. Ta bort säkerhets Torxnyckel från fästet och ställ den 

åt sidan.

2. Markera positioner hål.

3 Installera SUN20003 Installera SUN2000

•

Den SUN2000 monteringsfäste har fyra grupper av gängade hål, varje grupp som innehåller fyra gängade hål. Markera 

alla hål i varje grupp baserat på plats krav och markera fyra hål totalt. Två runda hål är föredragna.

•

Den SUN2000 levereras med M12x40 skruvaggregat. Om skruvlängd inte uppfyller installationskraven, förbereda M12 

skruv församlingar själv och använda dem tillsammans med de levererade M12 muttrar.

•

Följande beskriver hur man kan stödja-montera SUN2000 som ett exempel. För information om hur du vägg montera 

SUN2000, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual.SUN2000, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual.

4. Säkra monteringsfästet.3. Borra hål. (Du uppmanas att tillämpa rostskyddsfärg på 

positionerna hål för skydd.)

M12 45 

Nm

NOTERA
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förberedelser4,1

4 elektriska anslutningar4 elektriska anslutningar

Nej. namn Modell eller specifikationer Antal Fungera

1 OT terminal M6 1 st Ansluts till en jordkabel.

2 OT terminal M8 3 ST Ansluter till en 

utgångsströmkabeln.

3 Jordkabel kabel~~POS=HEADCOMP Utomhus koppar-ledarkabel 

med en tvärsnittsarea av 16 

mm 2mm 2

N / A Ansluts till en jordkabel.

4 AC-utgångsströmkabel • Utomhus 

koppar-ledarkabel med en 

tvärsnittsarea av 16 mm 2 ( för tvärsnittsarea av 16 mm 2 ( för tvärsnittsarea av 16 mm 2 ( för 

SUN2000-33KTL-A)

• Utomhus 

koppar-ledarkabel med en 

tvärsnittsarea av 25 mm 2 ( för tvärsnittsarea av 25 mm 2 ( för tvärsnittsarea av 25 mm 2 ( för 

SUN200036KTL / 42KTL)

N / A Ansluter till en 

utgångsströmkabeln.

5 DC-ingång 

kraftkabel

PV1-F / 4 mm 2 PV1-F / 4 mm 2 N / A Ansluter till en 

DC-matningskabel.

6 RS485 

kommunikationskabel

Datorkabel DJYP2VP2-22 

2x2x1

N / A Ansluter till en RS485 

kommunikationskabel över en 

plint.

Utomhus skärmad nätverkskabel 

CAT 5E

N / A Ansluter till en RS485 

kommunikationskabel över en 

RJ45 nätverksport.

7 FE 

kommunikationskabel

Utomhus skärmad nätverkskabel 

CAT 5E

N / A Ansluter till ett Ethernet 

kommunikationskabel över en 

FE nätverksport.

8 Buntband N / A Baserat på plats 

krav

Binder kablar.

1. Innan du ansluter kablar se till att alla nödvändiga OT terminaler och kablar är beredda. Koppar-ledarkablar med koppar 

plint rekommenderas. För kraven på kablar och terminaler tillverkade av andra material, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, plint rekommenderas. För kraven på kablar och terminaler tillverkade av andra material, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 

42KTL) Användarmanual.

2. SUN2000-42KTL stöder 3W + PE ledningar läge.

3. SUN2000-33KTL-A / 36KTL stöder 3W + PE och 3W + N + PE ledningar lägen. Ansluta nolledaren om det behövs.

NOTERA
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OT-M6

M6 5 N 

· m

Installera jordkablar4,2

Installera AC Utgång Strömkablar4,3

1. Utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 rekommenderas. De1. Utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 rekommenderas. De1. Utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 rekommenderas. De

jordkabel måste säkras.

2. Det rekommenderas att jordkabel SUN2000 anslutas till närmaste jordpunkt. För ett system med flera SUN2000s 

parallellkopplade, ansluter jordpunkterna för alla SUN2000s att säkerställa lika potential anslutningar till jordkablar.

3. För att förbättra korrosionsbeständigheten hos jordanslutningen, applicera silikagel eller färg på den efter anslutning av 

jordledningen.

NOTERA

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på inneslutningens skal, rekommenderas du att använda ett tre-core utomhus 

koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-42KTL.koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-42KTL.koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-42KTL.

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet, du rekommenderas att använda en fyra-core utomhus 

koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2

som utsignalen nätsladden för SUN2000-42KTL.

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på inneslutningens skal i ett scenario utan en neutral tråd, du rekommenderas 

att använda ett tre-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för att använda ett tre-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för att använda ett tre-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för 

SUN2000-33KTL-A och en threecore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-33KTL-A och en threecore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-33KTL-A och en threecore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för 

SUN2000-36KTL. 

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet i ett scenario utan en neutral tråd, du rekommenderas att 

använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen växelströmskabel för 

SUN2000-33KTL-A och en fyra-core utomhus kopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-33KTL-A och en fyra-core utomhus kopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för SUN2000-33KTL-A och en fyra-core utomhus kopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som utsignalen nätsladden för 

SUN2000-36KTL. 

NOTERA

1. Öppna aldrig värdpanel SUN2000.

2. Innan du öppnar SUN2000 underhållsluckan, stäng av nedströms växelströmsutgångsbrytare och de två botten DC 

omkopplare.

VARNING

5

• Jordpunkten på inneslutningen föredras att ansluta till PE-kabel för SUN2000.

• Jordpunkten i underhållsutrymmet används huvudsakligen för anslutning till jordledningen ingår i multi-core 

växelströmskabel. För mer information, se avsnitt 4.3 "Installera AC Output kraftkablar."



1. Ta bort de två säkerhets torxskruvarna från underhållsluckan med 

hjälp av en säkerhets torx skiftnyckel. (Ställ de två skruvarna åt 

sidan. Använd tomgångsjordskruven på inneslutningens skal som 

beredskaps skruven, och den lediga avlastningsmutter på 

inneslutningen som beredskapsavlastningsmutter.)

2. Öppna underhållsluckan och justera 

stödbalken. (Den stödstången är bunden 

till höljebasen.)

3. Ta bort AC kontaktskydd.

6

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten på inneslutningens skal i ett scenario med en neutral tråd, rekommenderar 

vi att använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen vi att använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen vi att använda en fyra-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen 

växelströmskabel för SUN2000-33KTL-A och en fourcore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som växelströmskabel för SUN2000-33KTL-A och en fourcore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som växelströmskabel för SUN2000-33KTL-A och en fourcore utomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som 

utsignalen nätsladden för SUN2000-36KTL. 

• Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet i ett scenario med en neutral tråd, rekommenderar 

vi att använda en fem-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen vi att använda en fem-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen vi att använda en fem-core utomhus koppar-ledarkabel med en tvärsnittsarea av 16 mm 2 som utsignalen 

växelströmskabel för SUN200033KTL-A och en fem-ledarutomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som växelströmskabel för SUN200033KTL-A och en fem-ledarutomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som växelströmskabel för SUN200033KTL-A och en fem-ledarutomhuskopparkabel med en tvärsnittsarea av 25 mm 2 som 

utsignalen nätsladden för SUN2000-36KTL. 

• För mer information om kabelspecifikationer, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual.För mer information om kabelspecifikationer, se SUN2000- (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) Användarmanual.

• AC OUTPUT 1 kontakt stöder kabeln med en ytterdiameter på 18 mm till 44 mm. 

NOTERA



en. Treledarkabel (exklusive jordledningen och 

nolledare)

c. Fyra-ledarkabel (exklusive jordledningen men 

inklusive nolledaren)

JackaIsoleringsskikt Kärntråd

b. Fyra-ledarkabel (inklusive jordledningen men exklusive 

nolledaren)

d. Fem-ledarkabel (inklusive jordledningen och nolledare)
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4. Ta låshuven från AC OUTPUT 1-kontakt och sedan ta bort pluggen.

5. Välj en lämplig gummi montering baserat på kabelns yttre diameter. Dra kabeln genom låshuven och sedan gummit 

montering.

• Obalans mellan kabelns yttre diameter och gummi montering 

kan försämra Ingress Protection Betyg av anordningen.

• För att undvika skador på gummit montering, inte vägen en 

kabel med en veckad OT terminal direkt genom gummibeslag.

• Justera inte kabeln när låsningslocket dras åt. Annars 

kommer gummi montering förskjutas, vilket påverkar Ingress 

Protection Betyg av anordningen.

6. Ta en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet från utgångs nätsladden användning av en tråd stripper. (Se till att 

jackan är i underhållsutrymmet.)

7. Sätt i de exponerade kärntrådar in i pressningsområdet av OT terminalen och krimp dem med hjälp av hydrauliska tänger.

8. Vira trådpressningsområde med krympslang eller PVC isoleringstejp. 

Om krympslang används, rutt uteffekten växelströmskabeln genom värmekrympslang och sedan crimp OT terminalen. Se 

till att området omges av krympslang inte överstiger pressområdet OT terminalen.

LÄGGA MÄRKE TILL

9. Led uteffekten växelströmskabeln genom AC OUTPUT 1 kontakten i botten av inneslutningen.

10.Anslut uteffekten växelströmskabeln till växelströmskopplingsplint, och sedan fast kontakten med hjälp av en 13 mm 

hylsnyckel med en förlängningsstång. Om du ansluter en jordkabel till jordpunkten i underhållsutrymmet, dra åt 

jordskruven med hjälp av en 10 mm hylsnyckel med en förlängningsstång.

LÄGGA MÄRKE TILL



en. 3-polig SUN2000-42KTL (exklusive 

jordledningen)

b. 3-polig SUN2000-42KTL (inklusive 

jordledningen)

M8 8 

Nm

M8 8 

Nm

M6 5 N 

· m

c. 4-polig SUN2000-42KTL (exklusive jordledningen 

och nolledare)

d. 4-polig SUN2000-42KTL (inklusive jordledningen 

men exklusive nolledaren)

M8 8 

Nm

M8 8 

Nm

M6 5 N 

· m
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e. SUN2000-33KTL-A / 36KTL (exklusive 

jordledningen och nolledare)

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

jordledningen men exklusive nolledaren)

M8 8 

Nm

M8 8 

Nm

M6 5 N 

· m

• Se till att den utgående strömkabeln är ordentligt ansluten. Annars kan SUN2000 inte fungerar eller uppleva ett fel som 

kan skada plinten. Exempelvis kan den SUN2000 generera värme under drift på grund av otillförlitlig anslutning.

• Om SUN2000 är osäkert installerad och utgångs nätsladden bär dragkraften, se till att den sista kabeln bär kraften är 

PE-kabeln.

LÄGGA MÄRKE TILL



Installera DC-ingång Strömkablar4,4

g. SUN2000-33KTL-A / 36KTL (exklusive 

jordledningen men inklusive nolledaren)

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

jordledningen och nolledare)

M8 8 

Nm

M8 8 

Nm

M6 5 N 

· m
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11.Användning av en momentnyckel med en öppen ände av 65 mm för att dra åt låshuven till ett vridmoment på 7,5 Nm, och försegla den vattentäta 

kontaktdonet.

Välja likspänningsingångar

Antal ingångar SUN2000

1 Ansluter till någon väg.

2 Ansluter till vägar 1 och 5.

3 Ansluter till rutter 1, 3 och 5.

4 Ansluter till rutter 1, 3, 5 och 7.

5 Ansluter till rutter 1, 2, 3, 5 och 7.

6 Ansluter till rutter 1, 2, 3, 5, 6 och 7.

7 Ansluter till rutter 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

8 Ansluter till rutter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.

Den SUN2000 erbjuder två DC-omkopplare, nämligen 

DC SWITCH 1 och DC SWITCH 2. DC SWITCH 1 styr 

de första till fjärde vägar likspänningsingångar, medan 

DC SWITCH 2 styr den femte till åttonde vägar 

likspänningsingångar.

NOTERA



1. Använd positiva och negativa metallkontakter och DC-kontakter medföljer SUN2000. Användning av andra modeller av 

positiva och negativa metallkontakter och DC-kontakter kan leda till allvarliga konsekvenser. Den orsakade skador enhet 

täcks inte någon garanti eller serviceavtal.

2. Metallkontakterna medföljer likströmskablarna är antingen kallformning kontakter eller stansformnings kontakter. Crimp 

metallkallformnings kontakter med hjälp pressverktyg H4TC0001 (Amphenol). Crimp metall stans kontakter med hjälp 

pressverktyg H4TC0002 (Amphenol). Välj pressverktyg som passar metallkontakttyper. Förväxla inte verktygen.

3. Innan du ansluter DC input kraftkablar, märka kabel polariteter för att säkerställa rätt kabelanslutningar. Om kablarna 

är felaktigt anslutna kan SUN2000 skadas.

4. Sätt i de krusade metallkontakter hos de positiva och negativa kraftkabel in i de lämpliga positiva och negativa 

anslutningar. Dra sedan tillbaka DC input kraftkablar för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

5. Anslut de positiva och negativa anslutningarna till de lämpliga positiva och negativa DC-ingångsanslutningar. Dra sedan 

tillbaka DC input kraftkablar för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

6. Om DC-matningskabeln är omvänt ansluten, inte använder DC switchar och positiva och negativa kontakter omedelbart. I 

annat fall kommer SUN2000 skadas. Den orsakade skador på utrustningen ligger utanför garanti omfattning. Vänta tills 

solstrålningen avtar på natten och PV strängen strömmen minskar till under 0,5 A. Därefter, stänga av två DC-brytarna, ta 

bort de positiva och negativa anslutningarna, och korrigera polariteten av DC inmatningsströmkabeln.

LÄGGA MÄRKE TILL

• Se till att PV-modulen utgången är välisolerad till jord.

• Före insättning de positiva och negativa anslutningarna respektive in i de positiva och negativa DC-ingångsuttagen hos 

SUN2000, kontrollera att DC-spänningen inte överstiger 1100 V DC med hjälp av en multimeter och att kablarna är 

korrekt anslutna. I annat fall kommer SUN2000 skadas.

VARNING

positiv kontakt

negativ 

kontakt

Positiv metall-kontakt

Negativ metallkontakt 

rekommenderas: PV kabel 

(PV1-F) med en tvärsnittsarea av 

4 mm 2.4 mm 2.

Se till att kabeln inte kan tas 

bort efter veckad.
Klick

Säkerställa 

att 

låsningsmuttern 

är säkrad.

H4TW0001 

(Amphenol)

H4TC0001 (Amphenol)

Säkerställa att kablarna är 

rätt anslutna och att 

spänningen inte överstiger 

1100 V DC.
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Installera en DC-matningskabeln (med användning av metallkallformnings kontakter)



Välja en Kommunikationsläge4,5

1. Du kan välja antingen PLC eller RS485 kommunikationsläge för SUN2000-33KTLA / 36KTL / 42KTL.

2. FE kommunikation är frivillig för SUN2000-36KTL. Om du behöver använda FE kommunikationsläget, kontakta lokal teknisk 

support.

3. Om SUN2000-36KTL antar FE kommunikationsläget, stöder endast RS485 och FE kommunikationssätt, och inte 

stöder PLC kommunikationsläget.

Installera RS485 kommunikation kablar4,6

Den DJYP2VP2-22 2x2x1 datorkabel eller en kommunikationskabel med en tvärsektionsarea av 1 mm 2 och ytterdiameter Den DJYP2VP2-22 2x2x1 datorkabel eller en kommunikationskabel med en tvärsektionsarea av 1 mm 2 och ytterdiameter Den DJYP2VP2-22 2x2x1 datorkabel eller en kommunikationskabel med en tvärsektionsarea av 1 mm 2 och ytterdiameter 

14-18 mm rekommenderas.

1. När routing kommunikationskablar, att separata kommunikationskablar från kraftkablar förhindra kommunikation från att 

påverkas.

2. En RS485 kabel kan ansluta till antingen en terminalblock eller en RJ45 nätverksport. Det rekommenderas att 

RS485-kabeln anslutas till en kopplingsplint.

LÄGGA MÄRKE TILL

Ansluter till en kopplingsplint (rekommenderas)

• Om PLC används behöver du inte ansluta någon kabel till SUN2000, men måste ansluta växelströmskablar till PLC 

CCO modul eller SmartLogger2000. Detaljerade operationer, se

PLC CCO01A Bruksanvisning eller SmartLogger2000 Bruksanvisning.PLC CCO01A Bruksanvisning eller SmartLogger2000 Bruksanvisning.PLC CCO01A Bruksanvisning eller SmartLogger2000 Bruksanvisning.

• Om RS485 används inte ansluta PLC CCO modulen till strömkabeln.

NOTERA
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positiv kontakt

negativ 

kontakt

Positiv metall-kontakt

Negativ metallkontakt 

rekommenderas: PV kabel 

(PV1-F) med en tvärsnittsarea av 

4 mm 2.4 mm 2.

Se till att kabeln inte kan tas 

bort efter veckad.
Klick

Säkerställa 

att 

låsningsmuttern 

är säkrad.

H4TW0001 

(Amphenol)

H4TC0002 (Amphenol)

Säkerställa att kablarna är 

rätt anslutna och att 

spänningen inte överstiger 

1100 V DC.

Installera en DC-matningskabeln (med användning av metall stämpling formnings kontakter)



1. Avlägsna en lämplig längd av manteln och kärntråden isoleringsskiktet från kommunikationskabel med 

användning av en tråd stripper.

2. Ta bort de låsande locken från COM1 och COM2 kontaktdon vid SUN2000 botten och sedan ta bort pluggarna från 

locken.

3. Dra kommunikationskablarna genom låsande lock och sedan COM1 (RS485 IN) och COM2 (RS485 OUT) kontakter 

på SUN2000 botten.

4. Ta bort terminala basen från anslutningsplinten och anslut kommunikationskablar till den terminala basen.

Nej. Port Definition Beskrivning

1 RS485A IN RS485A, RS485 differentialsignal +

2 RS485A OUT RS485A, RS485 differentiella 

signal +

3 RS485B IN RS485B, RS485 differentiella signalen 

-

4 RS485B OUT RS485B, RS485 differentiella 

signal -
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5. Installera terminala basen på kopplingsplinten och anslut 

skärmskiktet till jordpunkten.

6. Bind kommunikationskablar.

7. Använd en momentnyckel med en öppen ände av 33 mm för att dra åt låshuven till ett vridmoment på 7,5 Nm, och försegla den vattentäta 

kontaktdonet.

När du ansluter skärmade kablar, välja om du vill krympa OT terminal baserad på plats krav.

NOTERA



1. Sätt trådarna hos nätverkskabeln till RJ45-kontakt i 

sekvens.

RJ45 nätverksport anslutning

Du rekommenderas att använda en CAT 5E utomhus 

skärmad nätverkskabeln med en yttre diameter mindre än 

9 mm och inre resistans som inte är större än 1,5 ohm / 10 

m, samt en skärmad RJ45-kontakt.

2. Pressa RJ45-kontakt med hjälp av ett 

pressverktyg.

Nej. Färg Pin Definition

1 White-och-orange RS485A, RS485 differentialsignal +

2 Orange RS485B, RS485 differentiella signalen -

3 White-and-grön N / A

4 Blå RS485A, RS485 differentialsignal +

5 Vit-och-blå RS485B, RS485 differentiella signalen -

6 Grön N / A

7 White-and-brun N / A

8 Brun N / A
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5. Sätt i RJ45-kontakt in i RJ45 nätverksport i underhållsutrymmet hos 

SUN2000.

3. Ta bort den låsande locket från COM1 kontakten på SUN2000 botten och sedan dra ut kontakten från locket.

4. Dra kommunikationskablarna genom låshuven och sedan COM1 kontakten på SUN2000 botten.

6. Bind kommunikationskablar.

7. Använd en momentnyckel med en öppen ände av 33 mm för att dra åt låshuven till ett vridmoment på 7,5 Nm, och försegla den vattentäta 

kontaktdonet.



(Valfritt) Installera FE Communications Kablar4,7

FE kommunikation används huvudsakligen i distribuerade scenarier taket med ett litet antal SUN2000s. Den SUN2000 kan 

ansluta direkt till datorn via Ethernet att genomföra övervakning nätverk.

1. Sätt trådarna hos nätverkskabeln till RJ45-kontakt i 

sekvens.

Du rekommenderas att använda en CAT 5E utomhus 

skärmad nätverkskabeln med en yttre diameter mindre än 9 

mm och inre resistans som inte är större än 1,5 ohm / 10 m, 

samt en skärmad RJ45-kontakt.

2. Pressa RJ45-kontakt med hjälp av ett pressverktyg.

1. Om FE kommunikation används, kan ett maximum av tio SUN2000s anslutas. Dessutom behöver NetEco som ska 

installeras på datorn för att övervaka nätverk.

2. En standard nätverkskabeln har två trådsekvens standarder, nämligen, 568A och 568B. Nätverks kablar som används i 

samma PV grid-bundet effektalstringssystem bör uppfylla samma tråd sekvensstandard.

NOTERA
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Nej. Färg

1 White-and-grön

2 Grön

3 White-och-orange

4 Blå

5 Vit-och-blå

6 Orange

7 White-and-brun

8 Brun

en. 568A standard b. 568B standard

Nej. Färg

1 White-och-orange

2 Orange

3 White-and-grön

4 Blå

5 Vit-och-blå

6 Grön

7 White-and-brun

8 Brun

3. Ta bort den låsande locket från COM1 kontakten på SUN2000 botten och sedan dra ut kontakten från locket.

4. Dra kommunikationskablarna genom låshuven och sedan COM1 kontakten på SUN2000 botten.



5. Sätt i RJ45-kontakt i FE nätverksport i underhållsutrymmet 

hos SUN2000.

6. Bind kommunikationskablar.

7. Använd en momentnyckel med en öppen ände av 33 mm för att dra åt låshuven till ett vridmoment på 7,5 Nm, och försegla den vattentäta 

kontaktdonet.
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5 Verifiera installationen5 Verifiera installationen

1. SUN2000 är korrekt och säkert installerad. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

2. DC-omkopplare och nedströms AC utgångsomkopplare är FRÅN. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

3. Mark kablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppna kretsar eller kortslutning. 

Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

4. AC uteffekt kablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppna kretsar eller kortslutningar. 

Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

5. DC-ingångskraftkablar är korrekt och säkert anslutna, utan öppna kretsar eller kortslutningar. 

Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

6. kommunikationskablar är korrekt och säkert anslutna. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

7. Alla kontakter i användning på botten av inneslutningen är förseglade. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

8. AC kontaktskydd sätts tillbaka. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

9. Underhålls lucka är avslutad och de yttre skruvarna dras åt. 

Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

10. De odrivna likspänningsingångar är förseglade. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

11. Tomgångs USB-porten är ansluten med en vattentät plugg. Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

12. Idle AC OUTPUT och COM anslutningar är inkopplade och de låsande locken är åtdragna. 

Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢Ja ▢ Nej ▢ N / A ▢

6 Slå på systemet6 Slå på systemet

Innan du sätter på AC switch mellan SUN2000 och kraftnätet, använder en multimeter för att kontrollera att växelspänningen 

ligger inom det angivna intervallet.

LÄGGA MÄRKE TILL



1. Slå på AC switch mellan SUN2000 och kraftnätet.

2. Se till att DC omkopplar vid SUN2000 botten är PÅ.

3. (Valfritt) Mät temperaturerna vid fogarna mellan DC-förbindningar med användning av en punkt-provnings termometer.

4. Observera indikatorer för att kontrollera SUN2000 driftstatus.

För att säkerställa att DC-terminalerna är i god kontakt, kontrollera temperaturen vid skarvarna mellan DC-terminaler och 

kontakter efter SUN2000 har varit igång under en tid. Se till att temperaturökningen inte överstiger 40 ° C.kontakter efter SUN2000 har varit igång under en tid. Se till att temperaturökningen inte överstiger 40 ° C.kontakter efter SUN2000 har varit igång under en tid. Se till att temperaturökningen inte överstiger 40 ° C.

NOTERA
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Indikator Status Menande

PV 

anslutningsindikator

grön på 
Åtminstone en PV sträng är korrekt ansluten, och 

den likströmsdriftspänning av den motsvarande 

MPPT kretsen är högre än eller lika med 200 V.

grön off Den SUN2000 kopplas bort från alla PV strängar, 

eller DC-ingångsspänningen hos varje MPPT krets är 

mindre än 200 V.

Grid-bundna indikatorn grön på Den SUN2000 har anslutits till elnätet.

grön off Det SUN2000 har inte ansluten till elnätet.

kommunikations~~POS=TRUNC 

indikator

Blinkar grönt (på i 0,5 s och sedan iväg till 0,5 

s)

Den SUN2000 mottar data över RS485 / 

PLC / FE kommunikation.

grön off Den SUN2000 har inte fått data över RS485 / 

PLC / FE kommunikation under 10 sekunder.

Larm / 

Underhållsindikator

Larmstatus Blinkar rött på långt 

intervall (om för 1s och sedan 

iväg till 4S).

En varningslarm genereras.

Blinkar rött med korta 

mellanrum (på för 0,5 s och 

sedan iväg till 0,5 s).

En mindre larm genereras.

fast rött En stor larm genereras.

Lokal 

underhållsstatus

Blinkar grönt med långa 

mellanrum (på för 1s och sedan 

iväg till 1s)

Lokal underhåll pågår.

Blinkar grönt med korta 

mellanrum (på för 0.125s och 

sedan iväg till 0.125s)

Lokal underhåll misslyckas.

Fast grönt Lokal underhåll lyckas.



1. SUN2000 app gör det möjligt för SUN2000 att kommunicera med övervakningssystemet genom en kabel eller Bluetooth 

USB-data för dig att söka larm, konfigurera parametrar och utföra rutinunderhåll. Den SUN2000 app är en bekväm 

plattform för lokal övervakning och underhåll. Appen heter SUN2000.

2. mobiltelefon operativsystem: Android 4.0 eller senare, iOS 7.0 eller senare. När iOS används stöder appen endast 

Bluetooth-anslutning.

3. Öppna Huawei App Store (http://appstore.huawei.com), Google Play 

(Https://play.google.com) eller App Store (iOS), söka efter SUN2000 och hämta SUN2000 app installationspaketet.

4. Anslut en kabel USB data- eller en Bluetooth-modul till USB-porten på SUN2000 att genomföra kommunikationen mellan 

SUN2000 och app.

SUN2000 app
7

NOTERA
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Bluetooth-modul anslutning

SUN2000 Bluetooth-modul Mobiltelefon

SUN2000 USB datakabel Mobiltelefon

Datakabelanslutning

inloggningsskärmen 

Välj ett 

anslutningsläge

Anslut 

Bluetooth 

Växla mellan 

användare



Ställ in koden rätt rutnät baserad på användningsområde 

och scenario SUN2000.

•

Det förinställda lösenordet för Vanliga användare, avancerade Det förinställda lösenordet för Vanliga användare, avancerade 

användare, och speciell användare är 00000a.användare, och speciell användare är 00000a.användare, och speciell användare är 00000a.användare, och speciell användare är 00000a.användare, och speciell användare är 00000a.

•

Använd förinställda lösenord vid första inloggningen. För att 

garantera kontosäkerhet, ändra lösenordet direkt efter 

inloggning.

•

Skärmdump i det här dokumentet motsvarar appen 

2.1.20.101 (Android).

LÄGGA MÄRKE TILL

NOTERA

Funktionsmeny meny~~POS=HEADCOMP
snabb inställning
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8 Vanliga fel och felsökning8 Vanliga fel och felsökning

Symptom Möjlig orsak Förslag

String vända PV sträng kablar 

ansluten omvänt under 

SUN2000 installationen.

Vänta tills solstrålningen avtar på natten och PV strängen strömmen 

minskar till under 0,5 A. Därefter, stänga av två DC-brytarna, ta bort de 

positiva och negativa anslutningarna, och korrigera polariteten av DC 

inmatningsströmkabeln.

Tillägg 1: Effekt Grid Codes (SUN2000-33KTL-A) nr 

Power Grid Kod Beskrivning Nej Power Grid Kod Beskrivning

1 VDE-AR-N-4105 Tyskland lågspänning 

Kraftnät 

2 UTE C 15-712-1 (A) franska fastlandet låg-

spännings kraftnätet

3 UTE C 15-712-1 (B) Frankrike öar 230 V 

50 Hz 

4 UTE C 15-712-1 (C) France öar 230 V 

60 Hz

5 CEI0-21 

Italien lågspänning elnätet 

6 RD1699 / 661 

Spanien lågspänning 

elnätet

7 
PO12.3 

Spanien lågspänning 

elnätet 

8 CEI0-16 

Italien lågspänning elnätet

9 EN50438-TR 

Kalkon lågspänning 

elnätet 

N / A N / A N / A

Tillägg 2: Power Grid Codes (SUN2000-36KTL) No. 

Power Grid Kod Beskrivning Nej Power Grid Kod Beskrivning

1 VDE-AR-N-4105 Tyskland lågspänning 

Kraftnät 

2 NB / T 32004 

China lågspänning 

elnätet

3 UTE C 15-712-1 (A) franska fastlandet låg-

spännings kraftnätet 

4 UTE C 15-712-1 (B) Frankrike öar 230 V 

50 Hz

5 UTE C 15-712-1 (C) France öar 230 V 

60 Hz 

6 BDEW-MV

Tyskland 

mediumvoltage kraftnät 

(BDEW-MV)

7 G59-England 

England 230 V kraftnätet (I> 

16 A) 

8 G59-Skottland 

Skottland 240 V kraftnätet 

(I> 16 A)
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Nej. Power Grid Kod Beskrivning Nej. Power Grid Kod Beskrivning

9 CEI0-21 

Italien lågspänning elnätet 

10 EN50438-CZ 

Tjeckien 

lågspänningssida kraftnät

11 RD1699 / 661 

Spanien lågspänning 

elnätet 

12 

RD1699 / 

661MV480

Spanien 

mediumvoltage kraftnät

13 C10 / 11 

Belgien lågspänning 

elnätet 

14 AS4777 

Australien lågspänning 

elnätet

15 IEC61727 

IEC61727 lågspänning 

elnätet (50 Hz) 

16 CEI0-16 

Italien lågspänning 

elnätet

17 TAI-MEA 

Thailand lågspänning 

kraftnätet (MEA) 

18 TAI-PEA 

Thailand lågspänning 

kraftnätet (PEA)

19 BDEW-MV480

Tyskland 

mediumvoltage kraftnät 

(BDEW-MV480)

20 

G59-EnglandMV480

England 480 V 

mellanspännings 

kraftnätet (I> 16 A)

21 IEC61727-MV480

IEC61727 mediumvoltage 

kraftnät (50 Hz) 22 

UTE C 

15-712-1MV480

Frankrike 

mediumvoltage kraftnät

23 TAI-PEA-MV480

Thailand 

mediumvoltage kraftnät 

(PEA)

24 TAI-MEA-MV480

Thailand 

mediumvoltage kraftnät 

(MEA)

25 

EN50438-DKMV480 Danmark 

mediumvoltage kraftnät 

26 

EN50438-TRMV480 Turkiet mediumvoltage 

kraftnät

27 EN50438-TR 

Kalkon lågspänning 

elnätet 

28 C11 / C10-MV480 Belgien medel-

spännings kraftnätet

29 filippinerna 

Filippinerna lågspänning 

elnätet 

30 

PhilippinesMV480 Filippinerna 

mediumvoltage kraftnät

31 EN50438-NL Nederländerna kraftnät 32 NRS-097-2-1 

South Africa 

lågspänningssida kraftnät

33 

NRS-097-2-1MV480 South Africa 

mediumvoltage kraftnät 

34 KOREA 

South Korea 

lågspänningssida kraftnät

35 IEC61727-60 Hz 

IEC61727 lågspänning 

elnätet (60 Hz) 

36 

IEC61727-60 

HzMV480

IEC61727 

mediumvoltage kraftnät 

(60 Hz)

37 ANRE 

Rumänien lågspänning 

elnätet 

38 ANRE-MV480 

Rumänien 

mediumvoltage kraftnät

39 PO12.3-MV480 

Spanien mellanspännings 

kraftnät 

40 

EN50438_IEMV480

Irland mediumvoltage 

kraftnät (EN50438_IE)



Nej. Power Grid Kod Beskrivning Nej. Power Grid Kod Beskrivning

41 
EN50438_IE

Irland lågspänning 

kraftnätet (EN50438_IE)
42 INDIEN 

Indien lågspänning 

elnätet

43 
CEI0-16-MV480 

Italien mellanspännings 

kraftnätet (CEI0-16) 

44 PO12.3 

Spanien lågspänning 

elnätet

45 CEI0-21-MV480 

Italien mellanspännings 

kraftnätet (CEI0-21) 

46 Egypten ETEC 

Egypten lågspänning 

elnätet

47 

Egypten 

ETECMV480

Egypten mellanspännings 

kraftnät 

48 CLC / TS50549_IE

Irland lågspänning 

kraftnätet (CLC / 

TS50549_IE)

49 

CLC / 

TS50549_IEMV480

Irland mediumvoltage 

kraftnätet (CLC / 

TS50549_IE)

50 

JordanTransmission Jordan lågspänning 

elnätet

51

Jordanien-

TransmissionMV480

Jordan mediumvoltage 

kraftnät 

52 NAMIBIA Namibia kraftnät

53 ABNT NBR 16149 Brasilien lågspänning 

Kraftnät 

54 SA_RPPs 

South Africa 

lågspänningssida kraftnät

55 SA_RPPs-MV480 Sydafrika medel-

spännings kraftnätet 

56 ZAMBIA 

Zambia lågspänning 

elnätet

57 chile 

Chile lågspänning 

elnätet 

58 Mexiko-MV480 

Mexico mediumvoltage 

kraftnät

59 Malaysian 

Malaysia lågspänning 

elnätet 

60 KENYA_ETHIOPIA

Kenya lågspänningssida 

och Etiopien 

lågspänningssida kraftnät

61 NIGERIA 

Nigeria lågspänning 

elnätet 

62 NIGERIA-MV480 Nigeria medel-

spännings kraftnätet

63 DUBAI 

Dubai lågspänning 

elnätet 

64 DUBAI-MV480 

Dubai mediumvoltage 

kraftnät

65 Nordirland Nordirland låg-

spännings kraftnätet 

66 

Northern 

IrelandMV480

Nordirland 

mellanspännings 

kraftnät

67 Kamerun 

Kamerun lågspänningssida 

kraftnät 

68 Kamerun-MV480 Kamerun medel-

spännings kraftnätet

69 Jordan-Distribution

Jordan kraftdistributionsnät 

lågspänning elnätet 70 LIBANON 

Libanon lågspänning 

elnätet

71 

Jordanien-

Transmission-HV

Jordan högspännings 

kraftnät 

72 TUNISIEN Tunisien kraftnät

20
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Nej. Power Grid Kod Beskrivning Nej. Power Grid Kod Beskrivning

73 AUSTRALIA-NER Australien NER 

standard kraftnätet 

74 SAUDI 

Saudi Arabien kraftnät

75 Israel Israel kraftnät 76 Chile-PMGD 

Chile PMGD projekt 

kraftnät

77 

VDE-ARN4120_HV VDE4120 standard 

kraftnätet 

78 

VDE-ARN4120_HV480 VDE4120 standard 

elnätet (480 V)

79 vietnam Vietnam kraftnät 80 Anpassade (50 Hz) Reserverad

81 Anpassade (60 Hz) Reserverad 82 

Custom-MV480 (50 

Hz) 

Reserverad

83 

Custom-MV480 (60 

Hz) 

Reserverad N / A N / A N / A

Nej. Power Grid Kod Beskrivning Nej. Power Grid Kod Beskrivning

1 

RD1699 / 

661MV480

Spanien mellanspännings 

kraftnät 

2 BDEW-MV480

Tyskland 

mediumvoltage kraftnät 

(BDEW-MV480)

3 

G59-EnglandMV480 England mediumvoltage 

(I> 16 A) 

4 IEC61727-MV480

IEC61727 

mediumvoltage kraftnät 

(50 Hz)

5 

UTE C 

15-712-1MV480

Frankrike ö mediumvoltage 

kraftnät 

6 TAI-PEA-MV480

Thailand 

mediumvoltage kraftnät 

(PEA)

7 TAI-MEA-MV480

Thailand 

mediumvoltage kraftnät 

(MEA)

8 

EN50438-DKMV480 Danmark 

mediumvoltage kraftnät

9 

EN50438-TRMV480 Turkiet mediumvoltage 

kraftnät 

10 C11 / C10-MV480 

Belgien mediumvoltage 

kraftnät

11 

PhilippinesMV480 Filippinerna 

mediumvoltage kraftnät 

12 AS4777-MV480 

Australien 

mediumvoltage kraftnät

13 ANRE-MV480 

Rumänien 

mediumvoltage kraftnät 

14 

NRS-097-2-1MV480 South Africa 

mediumvoltage kraftnät

15 

IEC61727-60 

HzMV480

IEC61727 mediumvoltage 

kraftnät (60 Hz) 16 PO12.3-MV480 

Spanien 

mediumvoltage kraftnät

17 

EN50438_IEMV480

Irland mediumvoltage 

kraftnät (EN50438_IE)
18 

KOREA-MV480

Sydkorea 

mellanspännings 

kraftnät

19 
CEI0-16-MV480 

Italien mellanspännings 

kraftnätet (CEI0-16) 

20 CEI0-21-MV480 

Italien mellanspännings 

kraftnätet (CEI0-21)

Bilaga 3: Power Grid koder (SUN2000-42KTL)
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Nej. Power Grid Kod Beskrivning Nej. Power Grid Kod Beskrivning

21 

Egypten 

ETECMV480

Egypten mellanspännings 

kraftnät 

22 

CLC / 

TS50549_IEMV480

Irland mediumvoltage 

kraftnätet (CLC / 

TS50549_IE)

23

Jordanien-

TransmissionMV480

Jordan mediumvoltage 

kraftnät 

24 SA_RPPs-MV480 Sydafrika medel-

spännings kraftnätet

25 ZAMBIA-MV480 Zambia medel-

spännings kraftnätet 

26 Chile-MV480 

Chile mediumvoltage 

kraftnät

27 Mexiko-MV480 

Mexico mediumvoltage 

kraftnät 

28 Malaysian-MV480 Malaysia medel-

spännings kraftnätet

29 

KENYA_ETHIOPI 

A_MV480

Kenya mediumvoltage och 

Etiopien mediumvoltage 

kraftnät

30 NIGERIA-MV480 Nigeria medel-

spännings kraftnätet

31 DUBAI-MV480 

Dubai mellanspännings 

kraftnät 

32 

Northern 

IrelandMV480

Nordirland 

mellanspännings 

kraftnät

33 

CameroonMV480 Kamerun mediumvoltage 

kraftnät 

34 

JordanDistribution-MV480

Jordan 

kraftdistributionsnät 

mellanspännings kraftnät

35 NAMIBIA_MV480 Namibia kraftnät 36 LIBANON-MV480 Libanon medel-

spännings kraftnätet

37

Jordanien-

TransmissionHV480

Jordan högspännings 

kraftnät 

38 TUNISIEN-MV480 

Tunisien 

mediumvoltage kraftnät

39 

AUSTRALIANER-MV480Australien NER standard 

elnätet 

40 SAUDI-MV480 

Saudi Arabien kraftnät

41 Ghana-MV480 

Ghana mediumvoltage 

kraftnät 

42 Israel-MV480 Israel kraftnät

43 

Chile-PMGDMV480 Chile PMGD projekt 

kraftnät 

44 

VDE-ARN4120_HV480 VDE4120 standard 

elnätet (480 V)

45 Vietnam-MV480 Vietnam kraftnät 46 

Custom-MV480 (50 

Hz) 

Reserverad

47 

Custom-MV480 (60 

Hz) 

Reserverad N / A N / A N / A

Grid koder kan ändras. De uppräknade koderna är bara som referens.

NOTERA
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