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1 Productoverzicht
Uiterlijk batterij LUNA2000

Op de vloer 
gemonteerde 
voet

Vermogens-
regelmodule

Batterij-
uitbreidings-
modules

DC-schakelaar

Zwarte start-
schakelaar

Koellichaam

Indicator

Opmerking: Het model van 15 kWh wordt gebruikt als voorbeeld.

Vermogensregelmodule en batterij-uitbreidingsmodules

De LUNA2000 batterij bestaat uit een vermogensregelmodule en batterij-uitbreidingsmodules. 
De vermogensregelmodule is 5 kW en de batterij-uitbreidingsmodule heeft een 
standaardcapaciteit van 5 kWh.

(1) Vermogensregel-
module(DCDC)

(2) Zwarte startschakelaar (3) Batterij-aansluitingen 
(BAT+/BAT–)

(4) COM-poort (COM) (5) Cascade-aansluitingen van de 
batterij (B+/B-)

(6) DC-schakelaar (DC SWITCH)

(7) COM-poort (COM) (8) Zekering         (9) Aardingspunt (10) Batterij-aansluitingen 
(BAT-/BAT+)

(11) Gat voor borgschroef voor de DC-schakelaar (M4)ª 

Vooraanzicht Linkeraanzicht Rechteraanzicht

Copyright ©  Huawei Technologies Co., Ltd. 2023. 
Alle rechten voorbehouden.

De LUNA2000 batterij wordt toegepast bij netgebonden of off-grid systemen van residentiële PV-
dakinstallaties. Hij kan elektrische energie opslaan en vrijgeven op basis van onderhoudsvereisten.
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Beschrijving batterijcapaciteit

De batterij ondersteunt vermogens- en capaciteitsuitbreiding. Er kunnen twee 
vermogensregelmodules parallel worden aangesloten. Eén vermogensregelmodule ondersteunt 
maximaal drie batterij-uitbreidingsmodules.

(1) Batterij-uitbreidingsmodule (2) Nok voor uitlijning (3) Cascade-aansluitingen van de 
batterij (B+/B-)

(4) Cascade-aansluitingen van de 
batterij (B+/B-)

(5) COM-poort (COM) (6) Aardingspunt

(7) Koellichaam (8) Aardingspunt

Vooraanzicht Linkeraanzicht Rechteraanzicht

Signaalkabel DC-ingangskabel

5 kWh

10 kWh

15 kWh 20 kWh

25 kWh 30 kWh

Opmerking a: (Optioneel) Verwijder de kunststof dop en breng een borgschroef voor de DC-
schakelaar aan om verkeerde werking te voorkomen.
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Residentieel PV-daksysteem voor netverbinding

2 Installatie van apparaat
Installatievereisten2.1

Installatie-omgeving

Opmerking: kaders met stippellijn geven optionele onderdelen aan.

AC-schakelaar

Last

Net

Als een batterijpakket tijdens de 
installatie valt of hard wordt geraakt, 
kan dit interne schade veroorzaken. 
Gebruik dergelijke batterijen niet; 
anders kunnen er veiligheidsrisico's 
zoals cellekkage en elektrische 
schokken ontstaan.

Het residentiële PV-daksysteem met een netverbinding bestaat over het algemeen uit de PV-
module, de LUNA2000 batterij, een omvormer, beheersysteem, AC-schakelaar en 
stroomverdeelkast (PDB).
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Omgevingsvereisten voor de installatie

• De installatie- en gebruiksomgeving moet voldoen aan relevante internationale, nationale 
en lokale normen voor lithiumbatterijen en in overeenstemming zijn met de lokale wetten 
en voorschriften. De gebruiker is verplicht de batterij te beschermen tegen brand of 
andere gevaren.

• Zorg ervoor dat de batterij niet toegankelijk is voor kinderen en zich uit de buurt bevindt 
van dagelijkse werk- of woonruimtes, inclusief maar niet beperkt tot de volgende 
gebieden: studio, slaapkamer, hal, woonkamer, muziekkamer, keuken, studeerkamer, 
speelkamer, thuisbioscoop, serre, toilet, badkamer, wasserette en zolder.

• Wanneer u de batterij in een garage plaatst, moet u deze uit de buurt van de rijbaan 
houden. Het wordt bij wandbevestiging aanbevolen de batterij hoger dan de bumper te 
bevestigen om een botsing te voorkomen.

• Installeer de batterij niet op plaatsen die afgesloten of niet-geventileerd zijn, waar geen 
goede brandbestrijdingsvoorzieningen beschikbaar zijn of die moeilijk toegankelijk zijn 
voor brandweerlieden. Plaats geen brandbare of explosieve materialen rond de batterij. 
Het wordt aanbevolen de batterij aan een muur te bevestigen om contact met water te 
voorkomen.

• Laad uw batterij op in een droge en goed geventileerde omgeving. Plaats de batterij op 
een stevige en vlakke ondergrond.

• Installeer de batterij op een beschutte plaats of installeer een luifel om direct zonlicht of 
regen te voorkomen.

• Installeer de batterij in een schone omgeving die vrij is van bronnen van sterke 
infraroodstraling, organische oplosmiddelen en corrosieve gassen.

• Neem voor gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen zoals overstromingen, 
puinstromen, aardbevingen en tyfoons/orkanen de nodige voorzorgsmaatregelen voor de 
installatie.

• Houd de batterij uit de buurt van brandhaarden. Plaats geen brandbare of explosieve 
materialen rond de batterij.

• Houd de batterij uit de buurt van waterbronnen zoals kranen, rioleringen en sprinklers om 
binnendringing van water te voorkomen.

• Plaats de batterij niet op een plaats waar deze gemakkelijk aan te raken is, omdat de 
temperatuur van de behuizing en het koellichaam hoog is wanneer de batterij in bedrijf is.

• Om brand als gevolg van hoge temperaturen te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat 
de ventilatieopeningen en het koelsysteem niet zijn geblokkeerd wanneer de batterij in 
bedrijf is.

• Stel de batterij niet bloot aan ontvlambare of explosieve gassen of rook. Voer in dergelijke 
omgevingen geen werkzaamheden aan de batterij uit.

• Plaats de batterij niet op een bewegend object, zoals een schip, trein of auto.
• Gebruik de batterij in een back-upvoedingscenario niet in de volgende situaties.

a. medische hulpmiddelen die van wezenlijk belang zijn voor het menselijk leven.
b. regelapparatuur zoals treinen en liften, die letsel kan veroorzaken.
c. computersystemen van sociaal en openbaar belang.
d. locaties in de buurt van medische apparaten.
e. andere apparaten die vergelijkbaar zijn met de hierboven beschreven apparaten.

• Installeer de batterij niet buiten in gebieden met veel zout, omdat deze daar kan 
corroderen. Een gebied met veel zout is een regio binnen 500 meter van de kust of 
onderhevig aan zeewind. De gebieden die onderhevig zijn aan zeewind variëren 
afhankelijk van de weersomstandigheden (zoals tyfoons en moessons) of het terrein 
(zoals dammen en heuvels).



5

Installatieruimte

Afmetingen montagegat

Vloersteun aanbrengen2.2

Let op dat u niet boort in waterleidingbuizen en kabels die in de muur zijn weggewerkt.

OMVORMER

Eerste BATTERIJPACK

DCDC (één BATTERIJPACK 
gebruikt)

Derde BATTERIJPACK

Tweede BATTERIJPACK

DCDC (twee BATTERIJPACKS 
gebruikt)

DCDC (drie BATTERIJPACKS 
gebruikt)
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• De M6x60 keilbouten die bij de batterij worden geleverd, worden gebruikt voor massieve 
betonnen wanden en betonvloeren. Als er andere soorten muren en vloeren worden gebruikt, 
zorg er dan voor dat deze voldoen aan de eisen voor de belasting en selecteer de bouten zelf 
(een batterij-uitbreidingsmodule weegt 50 kg).

• De vermogensregelmodule (DCDC) moet aan de muur worden bevestigd. Als het apparaat is 
geïnstalleerd in een gebied waar aardbevingen of trillingen kunnen optreden, kunt u de 
bevestigingsgaten voor de batterijmodule markeren en gaten boren om expansiebouten aan te 
brengen bij stap 2.

Houd een afstand van 
10 mm tot 15 mm aan 
tussen de steun en het 
wandoppervlak.

Lijn de 
aftekensjabloon 
uit met het 
bovenvlak van 
de vloersteun.

Vloer

Waterpas Montagegaten voor 
15 kWh module

Montagegaten voor 
10 kWh module

Montagegaten voor 
5 kWh module

Muur
Basisplaat

Markeringslijn

(Optioneel) 
Montagegaten 
voor pack

Als er geen gaten in de grond geboord kunnen worden, moeten 
de batterij-uitbreidingsmodules aan de muur worden vastgezet.
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Batterij-uitbreidingsmodules installeren2.3

• Hieronder wordt beschreven hoe u de batterij-uitbreidingsmodules installeert voor een model 
van 15 kWh.

• De installatie van batterij-uitbreidingsmodules voor modellen van 5 kWh en 10 kWh is 
hetzelfde. Er wordt één batterij-uitbreidingsmodule geïnstalleerd voor een model van 5 kWh 
en er worden twee batterij-uitbreidingsmodules geïnstalleerd voor een model van 10 kWh.

1. Breng de batterij-uitbreidingsmodules en de vermogensregelmodule aan op de steun.

Lijn de eerste batterij-
uitbreidingsmodule 
uit met de steun op 
de vloersteun.

Breng de 
verbindingsstukken 
aan weerszijden aan 
en draai de vier 
schroeven vast.

Plaats de resterende batterijmodules en de vermogensmodule van beneden naar 
boven. Zet na het installeren van een module de linker en rechter verbindingsstukken 
vast en monteer vervolgens de volgende module.
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2. Bevestig de vermogensregelmodule aan de muur.

Muurbevestiging2.4

Afmetingen montagegat

U kunt het 
verbindingsstuk 
verticaal aanpassen 
om het uit te lijnen 
met de schroefgaten.

3. (Optioneel) Raadpleeg stap 2 om de batterij-uitbreidingsmodules aan de wand te bevestigen.

Eerste BATTERIJPACK

DCDC (één BATTERIJPACK 
gebruikt)

Derde BATTERIJPACK

Tweede BATTERIJPACK

DCDC (twee BATTERIJPACKS 
gebruikt)

DCDC (drie BATTERIJPACKS 
gebruikt)

(Optioneel)
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Waterpas

Muur

Vloer

Montagegaten voor 
15 kWh module

Montagegaten voor 
5 kWh module

Montagegaten voor 
10 kWh module

Steun

Voor montage op de vloer is de basis 50 mm hoog. Als er niet aan de voorwaarden voor 
waterdichtheid kan worden voldaan, kan de batterij aan een wand worden gemonteerd. De 
montagesets moeten afzonderlijk worden aangeschaft. Bij een montage op de vloer of aan de 
wand dient u ervoor te zorgen dat aan het vereiste draagvermogen wordt voldaan (een batterij-
uitbreidingsmodule weegt 50 kg).

De steun voor muurbevestiging installeren

Montagegaten voor steun

(Optioneel) 
Montagegaten 
voor pack
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18
2 

Een interne aardingskabel 
installeren3.1 Interne DC-aansluitingen 

installeren3.2

Verbind de 
aardingspunten van de 
modules in volgorde 
en zet de 
aardingskabel vast met 
een aardingsschroef.

• Sluit de kabels aan volgens de lokale installatiewetten en -voorschriften.
• Zorg voordat u de kabels aansluit dat de DC-schakelaar op de batterij en alle schakelaars die 

zijn verbonden met de batterij zijn uitgeschakeld. Als u dit niet doet, kan de hoge spanning 
van de batterij leiden tot elektrische schokken.

3 Interne elektrische aansluitingen van de batterij

• Interne elektrische kabels worden bij de batterij geleverd, zie de paklijst in de verpakking.
• De Amphenol-aansluiting wordt gebruikt als de DC-aansluiting tussen de 

vermogensregelmodule en de batterij-uitbreidingsmodules.
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Interne signaalkabels verbinden3.3

2 

Aansluiting van 
batterijmodules

Aansluiting van 
vermogens-
module

• Wanneer een communicatie-aansluiting op een enkele netwerkkabel wordt aangesloten, 
moet een waterdichte rubberen plug worden geïnstalleerd. Installeer kabel met een diameter 
van 5 mm niet in een rubberen plug van Ф7 mm.

• Nadat u de aansluithuls in de COM-poort hebt geplaatst, schudt u de aansluithuls naar links 
en rechts en trekt u deze terug om er zeker van te zijn dat deze goed is aangebracht. Draai 
vervolgens de moer vast (zorg ervoor dat de rubberen plug stevig is ingedrukt). Als u dit niet 
doet, wordt de waterdichtheid beïnvloed.

Klik

• De beschermende behuizing van de communicatieterminal die bij het apparaat wordt geleverd, 
kan worden bevestigd met klemmen of schroeven, op basis van het werkelijke schema.

• Installeer signaalkabels met een diameter van 5 mm en rubberen pluggen zoals beschreven in 
dit gedeelte. Gebruik geen signaalkabels met een diameter van 7 mm.

Bevestigen met klemmen
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Kabels voorbereiden4.1

4 Externe elektrische aansluitingen van de batterij

• Wanneer een communicatie-aansluiting op een enkele netwerkkabel wordt aangesloten, 
moet een waterdichte rubberen plug worden geïnstalleerd. Installeer kabel met een diameter 
van 5 mm niet in een rubberen plug van Ф7 mm.

• Nadat u de aansluithuls in de COM-poort hebt geplaatst, schudt u de aansluithuls naar links 
en rechts en trekt u deze terug om er zeker van te zijn dat deze goed is aangebracht. Draai 
vervolgens de moer vast (zorg ervoor dat de rubberen plug stevig is ingedrukt). Als u dit niet 
doet, wordt de waterdichtheid beïnvloed.

Bevestigen met schroeven

Zorg voordat u de kabels aansluit dat de DC-schakelaar op de batterij en alle schakelaars die zijn 
verbonden met de batterij zijn uitgeschakeld. Als u dit niet doet, kan de hoge spanning van de 
batterij leiden tot elektrische schokken.
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Een aardingskabel installeren4.3

Nr. Kabel Type Bereik 
dwarsdoorsnede 
geleider

Buitendiameter

1 Aardingskabel Eenaderige kabel met 
koperen ader voor 
buitengebruik

10 mm2 -

2 DC-ingangskabel 
(omvormer naar batterij 
en batterij naar batterij)

Standaard PV-buitenkabel in 
de branche

4–6 mm2 5,5-9 mm

3 Signaalkabel (omvormer 
naar batterij en batterij 
naar batterij)

Afgeschermde getwiste 
kabel met twee kernen voor 
buitengebruik (8-aderig)

0,20-1 mm2 6,2-7 mm

Kabels uit de kabelopening leiden4.2

Voordat u externe kabels aansluit, moet 
u de kabels door de kabelopening leiden 
om te voorkomen dat deze na de 
installatie losraken.

Bereid de kabels voor op basis van de vereisten voor de locatie.

• Aard een aardingspunt van de vermogensregelmodule.
• Breng na het aansluiten van de aardingskabel silicagel of verf rondom de aardaansluiting aan.

Vermogensregelmodule

• Sluit de kabels aan volgens de lokale installatie wetgeving en voorschriften.
• De DC-ingangsvoedingskabel en de signaalkabel tussen de batterij en de omvormer mogen 

maximaal 10 m lang zijn.



14

DC-aansluitingen in elkaar zetten

Klik

Positieve metalen 
aansluiting

Negatieve metalen 
aansluiting

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

Positieve aansluiting

Negatieve 
aansluiting

Gebruik de 
afgebeelde sleutel 
om de 
zelfborgende moer 
aan te halen. 
Wanneer de sleutel 
tijdens het 
aanhalen slipt, is de 
zelfborgende moer 
vastgedraaid.

Zorg ervoor dat 
polariteit van de 
kabels correct is.

PV-CZM-22100/19100

PV-MS-HZ
Steeksleutel

DC-ingangskabels installeren

Gebruik speciaal isolerend gereedschap om de kabels te verbinden. Controleer of batterijkabels 
zijn verbonden met de correcte polariteiten. Als de batterijkabels omgekeerd zijn verbonden, kan 
de batterij beschadigd raken.

1. U wordt geadviseerd de batterij-aansluitingen (BAT+ en BAT-) aan de kant van de schakelaar 
aan te sluiten op de omvormer en de andere kant op de cascade-batterij aan te sluiten.

2. Gebruik voor batterijpolen de meegeleverde Staubli MC4 positieve en negatieve metalen 
aansluitingen en DC-aansluitingen. Door het gebruik van incompatibele positieve en 
negatieve metalen aansluitingen en DC-aansluitingen kunnen de kabels doorbranden of kan 
de module beschadigd raken. De resulterende schade aan het apparaat zal niet worden niet 
gedekt onder garantie.

DC-ingangskabels installeren4.4
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Pindefinities COM-poort

• Bij het leggen van een signaalkabels dient u deze te scheiden van stroomkabels en weg te 
houden van sterke storingsbronnen om communicatie-interferentie te vermijden.

• Zorg ervoor dat de beschermlaag van de kabel zich in de aansluiting bevindt, dat overtollige 
kabelkernen van de beschermlaag worden afgeknipt, dat de blootliggende kabelkern 
volledig in de kabelopening wordt gestoken en dat de kabel goed is aangesloten.

• Gebruik een plug om de niet-gebruikte kabelopening met de waterdichte rubberen ring te 
blokkeren en draai vervolgens de afsluitdop vast.

• Als meerdere signaalkabels moeten worden verbonden, dient u ervoor te zorgen dat de 
buitendiameters van de signaalkabels gelijk zijn.

Een signaalkabel installeren4.5

Het wordt aanbevolen de rechterkant van de COM-
poort aan te sluiten op de omvormer en de linkerkant 
van de COM-poort aan te sluiten op de gecascadeerde 
batterijen. De aansluitrichtingen van de communicatie-
aansluitingen aan de linker- en rechterkant van de 
COM-poort zijn verschillend. Plaats de communicatie-
aansluitingen in de richting die in de afbeeldingen 
wordt aangegeven.Pin 6 - 10 bevinden zich 

dicht bij de groefzijde.

Linkeraanzicht

Rechteraanzicht
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Pindefinities COM-poort

Nr. Label Definitie Beschrijving
1 PE Aardingspunt op 

afschermingslaag
Aardingspunt op afschermingslaag

2 Vrijgave- Vrijgavesignaal GND Wordt aangesloten op het vrijgavesignaal GND 
van de omvormer.

3 Vrijgave+ Vrijgavesignaal+ Verbinding met het vrijgavesignaal van de 
omvormer.

4 485A RS485A, RS485 differentieel 
signaal+

Voor verbinding met de RS485-signaalpoort + 
van de omvormer of gecascadeerde batterijen.

5

6 485B RS485B, RS485 differentieel 
signaal–

Voor verbinding met de RS485-signaalpoort -
van de omvormer of gecascadeerde batterijen.

7

8 CANL Buspoort uitgebreide CAN Gebruikt voor trapsgewijs aansluiten van 
signaalkabels in scenario's met cascade-
batterijen.

9 CANH Buspoort uitgebreide CAN Gebruikt voor trapsgewijs aansluiten van 
signaalkabels in scenario's met cascade-
batterijen.

10 PE Aardingspunt op 
afschermingslaag

Aardingspunt op afschermingslaag

De communicatieaansluitingen aan de omvormerzijde moeten worden verbonden met 
RS485+\RS485-, EN+\EN- en PE. De communicatieaansluitingen aan de cascaderende zijde moeten 
worden verbonden met RS485+\RS485-, EN+\EN-, CANH\CANL en PE.

Pin 6 - 10 bevinden zich 
dicht bij de groefzijde.
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Communicatie-aansluiting op de omvormer aansluiten

Cascadenetwerken

(1) Communicatie-aansluiting voor 
cascade-batterijen
(2) Communicatie-aansluiting 
aangesloten op de omvormer

(Optioneel) Kabelverbindingen in cascadescenario's4.6

Breng de aansluitingen 
aan volgens het 
opdruknummer.

Pin 6 - 10 bevinden zich 
dicht bij de groefzijde.

klik

Signaalkabel DC-ingangskabel
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Communicatie-aansluiting voor cascade-batterijen aansluiten

Cascade DC-ingangsaansluiting

Bereid DC-connectoren voor en sluit DC-cascade-aansluitingen van de batterij (BAT+ en BAT-) aan 
voor cascade-batterijen. Raadpleeg hoofdstuk 4.4 “DC-ingangskabels installeren" voor meer informatie. 
De positieve en negatieve metalen aansluitingen en DC-aansluitingen van de Staubli MC4 aan de 
cascadezijde moeten door klanten worden aangeschaft.

Breng de aansluitingen 
aan volgens het 
opdruknummer.

Pin 6 - 10 bevinden zich 
dicht bij de groefzijde.

4.7 Kabels aansluiten op de omvormer

• Wanneer een communicatie-aansluiting op een enkele netwerkkabel wordt aangesloten, 
moet een waterdichte rubberen plug worden geïnstalleerd.

• Nadat u de aansluithuls in de COM-poort hebt geplaatst, schudt u de aansluithuls naar links 
en rechts en trekt u deze terug om er zeker van te zijn dat deze goed is aangebracht. Draai 
vervolgens de moer vast (zorg ervoor dat de rubberen plug stevig is ingedrukt). Als u dit niet 
doet, wordt de waterdichtheid beïnvloed.

klik
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Pindefinities COM-poort

Nr. Label Definitie Beschrijving

3 485B2 RS485B, RS485 
differentieel signaal–

Wordt gebruikt voor 
aansluiting op de RS485-
signaalpoorten van de 
batterij.4 485A2 RS485A, RS485 

differentieel signaal+

5 GND GND Wordt gebruikt voor 
aansluiting op GND van 
het vrijgavesignaal.

6 EN+ Vrijgavesignaal+ Wordt gebruikt voor 
aansluiting op het 
vrijgavesignaal van de 
batterij.

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Nr. Label Definitie Beschrijving

5 PE Aardingspunt op 
afschermingslaag

Aardingspunt op 
afschermingslaag

7 485A2 RS485A, RS485 
differentieel signaal+

Wordt gebruikt voor 
aansluiting op de 
RS485-signaalpoorten 
van de batterij.

9 485B2 RS485B, RS485 
differentieel signaal–

11 EN+ Vrijgavesignaal+ Wordt gebruikt voor 
aansluiting op het 
vrijgavesignaal van de 
batterij.

13 GND GND Wordt gebruikt voor 
aansluiting op GND van 
het vrijgavesignaal.

Pindefinities COM-poort

Batterij-aansluitingen (BAT+/BAT–)

COM-poort (COM)

COM-poort (COM)

Batterij-aansluitingen (BAT+/BAT–)

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
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SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
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SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Installatie controleren5.2

5 Installatie controleren

Nr. Acceptatiecriterium

1 De batterij is correct en veilig geïnstalleerd.

2 De kabels zijn correct gelegd, zoals vereist door de klant.

3 Kabelbinders zijn gelijkmatig bevestigd en er zijn geen scherpe punten.

4 De aardingskabel is correct en veilig aangesloten.

5 De batterijschakelaar en alle schakelaars die op de batterij zijn aangesloten, zijn 
uitgeschakeld.

6 De DC-ingangskabels en signaalkabels zijn correct en veilig aangesloten.

7 Ongebruikte aansluitingen en poorten zijn afgedicht met waterdichte doppen.

8 De installatieruimte is netjes en de installatie-omgeving is schoon en opgeruimd.

Nadat de elektrische aansluitingen zijn voltooid, controleert u of de kabels correct en stevig zijn 
aangesloten, installeert u de externe beschermkap en zet u deze vast met schroeven.

Kap installeren5.1
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Productoverzicht

6 Inbedrijfstelling

• Schakel de LUNA2000 binnen 24 uur na het uitpakken in. De uitschakeltijd mag niet langer 
zijn dan 24 uur tijdens onderhoud.

• Schakel na het inschakelen van de batterijschakelaar de omvormer in. Zie de beknopte 
handleiding voor het betreffende omvormermodel voor meer informatie over het inschakelen 
van de omvormer.

• Als er geen PV-module is geconfigureerd, drukt u up op de zwarte startknop.

Schakel de DC-schakelaar op de batterij in. Nadat de batterij is geplaatst en voor de eerste keer is 
ingeschakeld, knippert de ring-LED drie keer. Kijk naar de batterij-indicator om de bedrijfsstatus 
te controleren.

Batterijvoeding aansluiten6.1

Type Status (knipperend met lange 
intervallen: 1 sec. aan en 
vervolgens 1 sec. uit; knipperend 
met korte intervallen: 0,2 sec. aan 
en vervolgens 0,2 sec. uit)

Betekenis

Indicatie 
actief

N.v.t.

Constant groen Constant groen Bedrijfsmodus

Knipperend 
groen met lange 
intervallen

Knipperend 
groen met lange 
intervallen

Stand-bymodus

Uit Uit Slaapmodus

Knipperend rood 
met korte 
intervallen

N.v.t. Omgevingsalarm vermogensregelmodule batterij

N.v.t.
Knipperend 
rood met korte 
intervallen

Omgevingsalarm uitbreidingsmodule batterij

Constant rood N.v.t. Storing in vermogensregelmodule batterij

N.v.t. Constant rood Storing in uitbreidingsmodule batterij

Indicatie 
batterij-
systeem

N.v.t.

Groen Geeft batterijniveau aan. Eén balk staat 
voor 10%.

Constant rood De eerste drie balken geven het aantal defecte 
batterij-uitbreidingsmodules aan.

De app downloaden6.2

Methode 1: Zoek FusionSolar in de Huawei AppGallery en download het nieuwste installatiepakket.

Methode 2: Ga naar https://solar.huawei.com met de browser van de mobiele telefoon en 
download het nieuwste installatiepakket.
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Batterij-activering6.3

Wanneer de app verbinding maakt met de omvormer, wordt een bericht 
weergegeven waarin u wordt gevraagd de versie van de omvormer te upgraden. 
Smart Dongle V100R001C00SPC117 en latere versies ondersteunen de LUNA2000 
batterij. De Smart Dongle kan echter niet lokaal worden bijgewerkt. U moet de 
upgrade uitvoeren via het beheersysteem. De upgradeprocedure wordt bijgewerkt 
in de beknopte handleiding. U kunt de QR-code aan de rechterzijde scannen om 
de beknopte handleiding te verkrijgen.

Methode 3: Scan de volgende 
QR-code en download het 
nieuwste installatiepakket.

FusionSolar

Batterijen toevoegen aan een bestaande installatie

Een installatie maken

Download en installeer de nieuwste versie van de FusionSolar-app aan de 
hand van de beknopte handleiding voor het desbetreffende 
omvormermodel of de beknopte handleiding FusionSolar-app. Registreer 
u als installateur en maak een PV-installatie of -eigenaar (sla deze stap 
over als al een account aanwezig is). U kunt de beknopte handleiding 
FusionSolar-app verkrijgen door de QR-code te scannen.

Meld u aan bij de FusionSolar-app met de account van de installateur, selecteer Me > 
Inbedrijfstelling van apparaat. Tik op Snelle instelling in het startscherm om de batterij toe te 
voegen en de werkmodus voor de batterij in te stellen.
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Kies in het startscherm Stroomaanpassing > Instellingen energieopslag en stel de 
batterijparameters en de werkmodus in.

U kun tikken op       voor 
gedetailleerde informatie over 
de werkmodus.

Batterijregeling instellen6.4

De batterijstatus controleren6.5

Nadat de batterij is toegevoegd, tikt u op Apparaatbewaking op het startscherm om de 
bedrijfsstatus, het niveau, het vermogen en de laad- en ontladingsstatus van de batterij weer 
te geven.
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Onderhoud en upgrade6.6

Batterij-upgrade

Wanneer het netwerk is verbonden, tikt u in het verbindingsscherm op        > Bestanden 
downloaden in de rechter bovenhoek. Kies vervolgens in het startscherm Onderhoud > Apparaat 
bijw. om de batterijversie te upgraden.

Opslag en opladen

De batterijen moeten voor een bepaalde 
opslagperiode worden opgeladen. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding 
voor meer details.

Zekering vervangen

Als een zekering moet worden vervangen, 
vervangt u deze volgens de 
gebruikershandleiding.

3. Alleen gecertificeerde elektriciens mogen het apparaat bedienen. Bedieningspersoneel moet 
de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen.

1. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tijdens het 
vervaardigen van dit document is er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van de inhoud 
te waarborgen. De verklaringen, informatie en aanbevelingen in dit document bieden 
echter geen enkele garantie in welke vorm dan ook, zij het uitdrukkelijk of impliciet. U kunt 
dit document downloaden door de QR-code te scannen

2. Lees vóór de installatie van het apparaat de gebruikershandleiding aandachtig door om 
vertrouwd te raken met de productinformatie en de veiligheidsmaatregelen.

4. Controleer voordat u het apparaat installeert of de inhoud van de verpakking intact is en 
vergelijk deze met de pakbon. Als de inhoud beschadigd is of een onderdeel ontbreekt, 
neemt u contact op met uw dealer.

5. De schade aan het apparaat die is veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in dit 
document valt niet onder de garantie.

6. De kleuren van de kabels in dit document dienen uitsluitend ter referentie. Selecteer kabels 
in overeenstemming met de plaatselijke kabelspecificaties.

Verklaring7

Beknopte handleiding Gebruikershandleiding Installatievideo
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8 Contactinformatie klantenservice

Contactinformatie klantenservice

Regio Land/regio E-mail Tel.

Europa

Frankrijk

eu_inverter_support@huawei.com 0080033888888

Duitsland

Spanje

Italië

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Overig Ga voor meer informatie naar solar.huawei.com.

Azië en 
Stille 
Oceaan

Australië eu_inverter_support@huawei.com 1800046639

Turkije eu_inverter_support@huawei.com -

Maleisië

apsupport@huawei.com

0080021686868
/1800220036

Thailand

(+66) 26542662 (tegen 
lokaal gesprekstarief)

1800290055 (gratis in 
Thailand)

China solarservice@huawei.com 400-822-9999

Japan solarsupportjp@huawei.com 0120258367

Zuid-Korea koreainverter@huawei.com -

Overig apsupport@huawei.com 0060-3-21686868 

India India indiaenterprise_TAC@huawei.com 1800 103 8009

Noord-
Amerika

Verenigde Staten eu_inverter_support@huawei.com 1-877-948-2934

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

Latijns-
Amerika

Mexico

la_inverter_support@huawei.com

018007703456
/0052-442-4288288

Argentinië 0-8009993456

Brazilië 0-8005953456

Chili 800201866 (alleen vaste 
nummers)

Overig 0052-442-4288288

Midden-
Oosten en 
Afrika

Egypte

eu_inverter_support@huawei.com

08002229000
/0020235353900

Verenigde 
Arabische Emiraten 08002229000

Zuid-Afrika 0800222900

Saoedi-Arabië 8001161177

Pakistan 0092512800019

Marokko 0800009900

Overig 0020235353900
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