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Suomenkieliset Asennusvideot 

 

M1 Invertterin asennus ja kytkennät:  

https://youtu.be/GpdTOzHP5ok 

 

Invertterin (2-40 kW L1/M1/M2/M3) käyttöönotto & liittäminen verkkoon FusionSolar 

applikaatiossa: 

https://youtu.be/z6gKcYCT0Y8 

 

Kannattaa huomioida, että isompien invertterien (50 kW +) käyttöönotto on hieman 

erilainen. Muutamia huomiota alempana. 

 

Koitetaan laittaa kanavalle muitakin videoita ajan mittaan. 

 

Teknisen tuen numerot 

 

Ruotsinkielinen tekninen tuki saatavilla PhotoMaten teknisessä tuessa 27.7. alkaen. 

 

Huawei (englanniksi) 

eu_inverter_support@huawei.com 

+80033888888 

 

PhotoMate (englanniksi, ruotsiksi 27.7. alkaen) 

service@photomate.eu 

+46850282345 

 

Tuotantodata raportin lähettäminen asiakkaalle 

 

Osa loppukäyttäjistä on kiinnostunut tarkemmin tutkimaan tuotantodataansa esim. Excel-

muodossa. Asentaja voi asettaa kuukausikohtaisen raportin lähettämisen asiakkaalle 

automaattisesti sähköpostilla. Ohjeet siihen löydät tästä. 

 

Aurinkovoimalan mallinnusohjelma - Huawei Smart Design 2.0 

 

Huawein oma aurinkovoimalan mallinnusohjelma on saatavilla ilmaiseksi 21.7.2022 

osoitteessa smartdesign.huawei.com. Selainpohjaisella ohjelmalla voidaan 

helppokäyttöisesti mallintaa Googlen satellittikuvien perusteella aurinkovoimalan toimintaa 

Huawein inverttereille. Mallin avulla voidaan mm. arvioida ja vertailla eri kokoonpanojen 

tuotto-odotuksia, luoda erilaisia sähkönkulutusprofiileja, tai vaikka arvioida 

virranoptimoijien tai akustojen tuomia hyötyjä. 
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Erityishuomioita 50 kW ja sitä suurempien invertterien asennuksesta (50KTL-M0, 

60KTL-M0, 100KTL). 

 

Toisin kuin pienissä inverttereissä, isommissa inverttereissä ei ole sisäänrakennettua 

WLAN-moduulia. Invertteri käyttöönotetaan käyttämällä USB-johtoa puhelimen ja 

invertterin välillä. Käyttöönotto löytyy valikosta (>> Me >> Commissioning). Käyttöönoton 

jälkeen asennusta voidaan jatkaa normaalisti Setup Wizardissa. 

 

Joissakin toimituksissa on tullut mukana erillinen pienempi ”käyttöönotto USB-tikku”, joka 

ajaa saman asian kuin USB-johdon yhdistäminen puhelimella. Tämä ei kumminkaan ole 

sama kuin verkkotikku (Smart Dongle). 

 

Isommat invertterit (50 kW ja sitä suuremmat) eivät virallisesti tue WLAN/FE verkkotikkua, 

vaan virallinen ohjeistus on käyttää joko sim-kortillista 4G verkkotikkua, SmartLoggeria, tai 

asentaa rinnalle pienempi invertteri. Joissakin tapauksissa 50/60/100 kW invertteri on 

saatu toimimaan WLAN/FE älytikulla, mutta asennuksen aikana voi esiintyä hankaluuksia ja 

käyttötapa on valmistajan suosituksen vastainen. 

 

Huom! Uusi 50KTL-M3 versio tulossa, siitä lisätiedot alempana! 

 

Invertterin käyttö ilman verkkotikkua (Smart Dongle) 

 

Invertteri voidaan ottaa käyttöön ilman nettiä, mutta tällöin ei luonnollisesti onnistu 

järjestelmän etäseuranta/-hallinta. Invertteri pitää kirjaa kokonaistuotantomäärästä, mutta 

tuntikohtaiselle tuotantodatalle sisäistä muistia riittää noin 20-30 päivää. Kun invertteri 

yhdistetään verkkoon, data siirtyy pilvipalvelimelle. 

 

Miten voin ottaa käyttöön sähköverkon standardin EN 50549-1:2019 invertterissä? 

 

Valitse asennushetkellä valikosta ’EN50549-LV’. Valikossa lukee tällä hetkellä Ireland, mutta 

standardi on sama. Tähän on tulossa päivitys, joka luo selkeyttä valikkoon. 
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Akun käyttö invertterin ylimitoituksessa 

 

Huawein akusto kytkeytyy järjestelmän DC-puolelle, joten akkua voidaan mm. hyötykäyttää 

ylimääräisen energian talteenottoon silloin kun paneeliteho on suurempi kuin invertterin 

teho. 

 

Esimerkiksi jos käytössä on 10 kW invertteri ja paneeliteho 15 kW, niin silloin 5 Kw ylituotto 

voidaan ohjata akkuun ja myöhemmin tuoda invertterin läpi. 

 

Akun asetuksista valitaan ”fully fed to grid”. 

 

Järjestelmään on kehitteillä päivitys (EMMA – Energy Management Assistant), joka 

automaattisesti vaihtaa eri asetuksien välillä optimoiden akun ja järjestelmän käyttöä. 

 

Akun eri moodeista voi lukea tarkemmin käyttöoppaasta. 

 

 

 

Sisääntulon maksimijännite ja -virta 

 

Yksittäisen paneeliketjun maksimijännite ilmoitetaan kohdassa ’operating voltage range’. 

Mikäli jännite ylittyy, invertteri sammuu suojauksen vuoksi. Ketjun jännite on siis 

mitoitettava tämän arvon mukaisesti (tai on käytettävä virranoptimoijia). Ehdoton raja 

jännitteelle on ilmoitettu kohdassa ’Max input voltage’, jonka ylittyessä invertteri voi 

vahingoittua. 

 

Virranoptimoijia käytettäessä ketjun jännite ei enää ole rajoittava tekijä, koska ketjun 

jännitettä voidaan hallita moduulikohtaisesti. Mitoituksessa on silloin seuraavat rajoitteet: 

 

 
 

MPP-seuraimen maksimivirta on ilmoitettu kohdassa ’Max input current per MPPT’. Mikäli 
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paneelin virta ylittää tämän arvon, rajoittaa MPPT-säädin virtaa ja paneeli ei toimi parhaissa 

olosuhteissa maksimitehollaan IV-käyrän mukaisesti. Vaikutus kokonaistuotantoon voi 

kumminkin olla vähäinen, erityisesti jos paneeliteho on ylimitoitettu invertteritehoon 

nähden. Tämän raja-arvon ylittäminen ei myöskään vahingoita invertteriä tai vaikuta 

takuuseen. 

 

Ehdoton raja paneeliketjun virralle on ilmoitettu kohdassa ’Max short-circuit current’. Myös 

virranoptimoijille on ilmoitettu erillinen suurin sallittu oikosulkuvirta. 

 

HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 

 

 

LONGI HI-MO4 MONO 450W HC 

 
 

 

Mitä eroa on FusionSolar ja SUN2000 applikaatioilla? 

 

SUN2000 applikaatiota käytetään invertterin käyttöönottoon kun invertteri halutaan liittää 

kolmannen osapuolen etähallintajärjestelmään. Kyseistä applikaatioota ei tarvita kuin vain 

erityistapauksissa. 
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Tulevia tuoteuutuuksia 

 

Saatavuudesta ja lisätiedoista tiedotamme heti kun saamme niistä tiedon! 

 

AC kotilaturi 

• 1.4-7 kW (1 vaihe), 3.9-22 kW (3 vaihe) 

• Yhteensopivuus FusionSolar-järjestelmän kanssa 

• Automaattinen vaihto 1-vaihe & 3-vaihe latausmoodin välillä (vain 3-vaihe laturi) 

• Adaptiivinen lataus aurinkosähköllä 

• Ajastettu lataus 

• Älykäs kuorman tasaus 

  

  

 

SUN-invertteri 50KTL-M3 

• Laajennus M3-sarjalle 

• Valokaaren katkaisu toiminto (AFCI) 

• Anti-PID toiminto 

• Max virta 30A per MPPT-säädin 

• Tuki virranoptimoijalle 
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SUN-invertteri 100KTL-M2, 125KTL-M2 

• Parannettu versio 100KTL-M1 invertterille  

• Maksimivirta 30 A per MPPT-säädin 

 

 

 

M1 & M2 invertterit: korkeammat virta-arvot 

• M1 

o Maksimi oikosulkuvirta 19.5A 

o MPPT-säätimen maksimivirta 13.5A 

• M2 

o Maksimi oikosulkuvirta 39 A 

o MPPT-säätimen maksimivirta 27 A 
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450W/600W-P2 virranoptimoija  

• Paneelin maksimi oikosulkuvirta 14.5A 

 

 
1100W/1300W-P virranoptimoija 

• Yksi virranoptimoija kahdelle paneelille 

• Yhteensopivuus M2 ja M3 inverttereille (50 kW asti) 

 

 

LUNA 200kWh energiavarasto 

• Max teho 100 kW (0.5 C) 

• Suora yhteensopivuus 400V inverttereille 

• Paino 2600 kg 

• Mahdollisuus kytkeä yhteensä 4 energiavarastoa rinnan (400 kW / 800 kWh) 
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