
DTSU666 Трифазен електронен 
измервател на енергията 
Ръководство за употреба 

1.Описание на продукта
1.1 Обхат на приложение
Измервателният уред DTSU666 се 
прилага основно за измерване и 
излагане на параметрите на 
фотоволтаичната система в 
електрическата мрежа, 
включително напрежение, ток, 
мощност, честота, фактор на 
мощността, активна енергия и др. 
Връзката става чрез 
комуникационен интерфейс RS485 
и външно устройство. Използвайки 
стандартен DIN35mm  монтаж на 
рейка и модулен дизайн, се 
характеризира с малък обем, лесна 
настройка и свързване.  

1.2 Спецификация на модела  

1.3 Външни и монтажни габарити 

2.Спецификации
Type DTSU666 

Електрически характеристики 
Проложение Трифазно 
 

Номинално напрежение [V] 3×220/380 
 

Работен обхват 0.7~1.2Un 
 

Максимален ток [A] 80 
 

Честота/обхват [Hz] 50,60/±5 
 

Потребление на енергия [W] ≤1 
 

Макс. внезапно потребление [VA] ≤5 
 

Физически параметри 
Дисплей LCD 
 

Комуникация RS485 
 

Обхват на работна температура -40°C~60°C
 

Околна влажност 0-95% без конденс
 

Защита от проникване IP54 
 

Метод на монтаж Монтажна рейка 
 

Размери [H*W*D][mm] 98*72*65 
 

Маса [kg] 0.4 
 

Приложим стандарт CE, RoHS 

3.Инструкции за монтаж

3.1 Проверка на опаковката 
Проверете дали корпуса на продукта в кутията е повреден, ако 
да, моля, свържете се с доставчика.  

 3.2 Монтаж 
Закопчайте инструмента на рейката и го 
инсталирайте на разпределителната кутия. 
(1) Когато монтирате, първо закопчайте
един терминал, а след това закрепете
уреда към рейката, със сила. (стандарт
DIN35mm)
(2) При разглобяване, натиснете
подвижната карта с отверка и извадете
инструмента.

Фигура 3.1 Монтаж на уреда 

 3.3 Инструкция за окабеляване на терминалите 

Три фази, четири кабела RS485 пулсова константа 
Фигура 3.2 Директно свързване 

Фигура 3.3 Диаграма на свързване на уреда 

 3.4 RS485 Интерфейс на инвертора 

Фигура 3.4 RS485 щифт за серия R5 

Номер на 
щифт Описание Ефект 

1 NC 

2 GND_W Заземяване 
3 +7V_W Захранване 
4 NC 
5 NC 
6 NC 
7 RS485-A Трансмисионен RS485 

диференциален сигнал 
8 RS485-B 

Table 3.1 RS485 pin port definition 

Фигура 3.4 RS485 конектор за серия Suntrio Plus 
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Брой конектори Описание 
1 B- 
2 A+ 
3     Кабел с метална обвивка 

Table 3.2 RS485 pin port definition 

4. Грешки и решения

Грешка Причина Отстраняване 

Грешка на 
дисплея 

1.Неправилно
свързване
2.Неподходящо
напрежение за уреда

1.Моля свържете наново,
съгласно правилния режин на
свързване (виж диаграмата)
2.Моля, изберете
специфицираното напрежение.

Грешка в 
комуникацията 

1.RS485
Кабела е отворен, има
късо съединение или
уреда е свързан
наобратно.
2. Адрес, степен на
бодовете или битовете
данни не са в
съответствие с тези на
компютъра.

1.Ако има проблем с
комуникационния кабел, сменете
го. 
2. Настройте адреса, бодовете и
данните чрез бутоните и се
уверете, че съответстват на тези
на компютъра, после задайте
настройка “parameter
settings”.

Ненормални 
стойности на 
измерените 
параметри Грешно окабеляване 

Ако уредът е окабелен грешно, 
моля, свържете напрежението на 
фаза А, В и С към окабеляващия 
терминал на инструмента.  

5. Настройка на измервателния уред
Описание на бутоните: “SET” представлява „потвърждение“
или местене на курсора (когато въвеждаме стойности), “ESC”
представлява изход, “→” представлява „добавяне“. Кодът за
въвеждане е 701 (заводски).
Стойността на степен на бодовете, по заводски настройки, е 
9600, адресът е 1. Няма нужда от настройки, ако искате да 
промените, както следва“: 

Когато въвеждате цифри, “ ” може да бъде използвано като 
курсор, “ ” бутон за движение. “ ” е бутон за добавяне, “ 
” е изход от интерфейса за програмиране или 
превключване от цифри към знаци, добавяне отначало 
след задаване на максимална стойност.  

6. Настройка на функцията Export Limitation 
(ограничение на експортирането)
6.1 Стъпки за серия R5

(1) Изтеглете апа eSolar O&M 
Отидете на страницата на eSolar, https://fop.saj-electric.com за да
сканирате QR кода и да изтеглите апа “eSolar O&M” (или го
изтеглете от Google Play или App Store като търсите “eSolar
O&M”). След инсталиране на телефона, логнете се с вашия
акаунт.

(2) Логнете се в апликацията → кликнете  “My” → “Remote
control” → “WiFi” /“Bluetooth”→ „Next step”. Както е показано
на фигура 6.1. Обърнете се към ръководството на модул
WiFi/GPRS/4G за подробно описание на стъпките на свързване.

(3) Влезте в “local connect” страницата и изберете “Export limitation
setting” 

→ Въведете парола：201561 съгласно Фигура 6.2.

         Фигура 6.1 Локално свързване Фигура 6.2 настройка на ограничение  
на експортирането

(4) включете „export limitation”, изчакайте 15 секунди да се
включи успешно, включете режим на захранване и режим на ток, 
както е показано на Фигури 6.3 и 6.4  

Фигура 6.3 Обратен брояч Фигура 6.4 Настройки на лимит  
на захранване/ток 

6.2 Стъпките за серия Suntrio Plus  
LCD дисплей Операционни 

стъпки 

1. на основния LCD екран. 
Натисни “ENT”, после “ "#$” за да 
влезеш в „Setting”. 
2. Натисни “▼” за да избереш
export limitation и натисни “ENT” 
за да влезеш. 

Парола：201561 

1. включи “Limit enable”. 
2. избери “Power mode”. 
3. въведи процент на ограничение на 
експортирането, според дадената 
ситуация. 
Кликни „ОК“ щом настройката е готова 

1.включи “Limit enable”. 
2.избери “Current mode”. 
3.Задай необходимата стойност на
ограничение
4.Кликни “OK” за завършване на 
настройката 

Забележка: 1. Режим на мощност или режим на ток могат 
да жъдат алтернативно избрани.         
2. Когато настройката е завършена, функцията ще стартира.

      Функция Export Limitation  
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