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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÀ GÌ?03

Từ giàn pin mặt trời, ánh sáng được biến đổi thành điện năng, tạo ra dòng điện một chiều 
(DC). Dòng điện này được dẫn tới bộ điều khiển là một thiết bị điện tử có chức năng điều hoà 
tự động các quá trình nạp điện vào ắc-quy và phóng điện từ ắc-quy ra các thiết bị điện một 
chiều (DC). Trường hợp công suất giàn pin đủ lớn, trong mạch điện sẽ được lắp thêm bộ đổi 
điện để chuyển dòng một chiều thành dòng xoay chiều (AC), chạy được thêm nhiều thiết bị 
điện gia ụng (đèn, quạt, radio, TV…).
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Tấm pin NLMT hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo ra điện một 
chiều DC

Bộ điều khiển sạc: điều chỉnh nguồn NLMT vào ắc quy 
lưu trữ

Ắc quy lư trữ:  lưu trữ điện năng lượng mặt trời

Inverter: chuyển đổi dòng điện DC thành dòng điện AC 
cùng pha và điều chỉnh điện AC vào ắc quy thành nguồn 
cung cấp điện

Các phụ tải: Tiêu thụ điện năng lượng mặt trời

- Hệ thống  điện mặt trời tương tác lưới cũng giống hệ thống điện năng lượng mặt trời nối 
lưới, tuy nhiên có thêm ắc quy dự trữ.

- Hệ thống tương tác lưới có ưu điểm là vẫn luôn hoạt động cấp nguồn cho tải kể cả khi mất 
điện lưới, phù hợp với những nơi có điện lưới không ổn định.

- Nhược điểm là chi phí đâu tư hệ thống cao hơn so với giải pháp nối lưới 

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỔ BIẾN04
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- Hệ thống  điện mặt trời tương tác lưới cũng giống hệ thống điện năng lượng mặt trời nối 
lưới, tuy nhiên có thêm ắc quy dự trữ.

- Hệ thống tương tác lưới có ưu điểm là vẫn luôn hoạt động cấp nguồn cho tải kể cả khi mất 
điện lưới, phù hợp với những nơi có điện lưới không ổn định.

- Nhược điểm là chi phí đâu tư hệ thống cao hơn so với giải pháp nối lưới 

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TƯƠNG TÁC LƯỚI

CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỔ BIẾN04
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Tấm pin NLMT hấp thụ ánh 
sáng mặt trời tạo ra điện một 
chiều

Từ bộ hòa lưới, dòng điện xoay 
chiều(AC) đi đến tủ điện để cung 
cấp cho các thiết bị

Khi điện mặt trời tạo ra 
nhiều hơn lượng cần thiết, 
điện dư sẽ được đưa lên 
lưới điện

Điện 1 chiều( DC) đi qua bộ 
hòa lưới chuyển thành điện 
xoay chiều (AC) cùng pha 
cùng tần số với điện lưới

Hệ thống này đặt biệt phù hợp với những nơi có thể nối với lưới điện. Hệ thống sẽ ưu tiên sử 
dụng năng lượng từ mặt trời cung cấp cho các thiết bị điện hoạt động, khi thừa điện năng thì 
hệ thống sẽ cấp hòa lên lưới và bán điện lại cho điện lưới quốc gia. Khi thiếu điện thì hệ thống  
sẽ lấy thêm điện năng còn thiếu từ lưới để bù vào.

- Hệ thống nối lưới có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp nhất trong các giải pháp về điện mặt 
trời, đồng thời độ ổn định và tuồi thọ cao.

- Nhược điểm là khi mất điện lưới thì hệ thống cũng không hoạt động.

 HỆ THỐNG NỐI LƯỚI 

CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỔ BIẾN04
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Solar gas station

Solar Car Park

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA LITHACO06
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Hộ Gia Đình:
Gia đình sử dụng điện thấp:
Sử dụng hệ thống khoảng 2 kWp - 3 kWp trở xuống đối với 
hộ gia đình dùng khoảng 1 – 2 triệu đồng/ tháng (500 – 
1000 kWh/tháng).
Gia đình sử dụng điện trung bình:
SửSử dụng hệ thống khoảng 4 – 5 kWp đối với gia đình dùng 
khoảng 2 – 3 triệu đồng/tháng (1000 – 1500 kWh/tháng).
Gia đình có nhu cầu cao:
Sử dụng hệ thống 5 – 7 kWp đối với gia đình dùng tiền 
khoảng 3 – 4 triệu đồng/tháng (1500 – 2000 kWh/tháng).

TƯ VẤN CHỌN CÔNG SUẤT 07

Nhà thầu năng lượng mặt trời - Solarco.vn

Doanh Nghiệp & Tổ Chức:
Nhà hàng, quán ăn, khách sạn, ngân hàng, bệnh 
viện, siêu thị….
Điện mặt trời là giải pháp đầu tư dài hạn hiệu quả mà 
nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới 
đang hưởng ứng. 
NNhững doanh nghiệp này giảm được chi phí đáng kể 
từ việc đầu tư sử dụng hệ hống điện năng lượng miễn 
phí từ mặt trời, từ đó tăng lợi nhuận kinh doanh nhờ 
vào việc sử dụng số tiền tiết kiệm từ điện năng lượng 
mặt trời để đầu tư công nghệ máy móc hiện đại.
Hệ thống cơ bản:
HệHệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp cho các doanh 
nghiệp, tổ chức sử dụng điện với số tiền dưới 50 triệu/ 
tháng.
Hệ thống Trung bình và cao:
Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp cho doanh nghiệp, 
tổ chức sử dụng điện 50 – 100 triệu/ tháng.
HệHệ thống 100 kWp trở lên thích hợp cho doanh 
nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/ tháng.
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Lắp trên mái nhà Lắp trên sân thượng Lắp trên trạm xăng làm mái che

Lắp trên mặt hồ, ao cá Lắp trên mái nhà xeLắp ở hiên nhà

Lắp ở lối đi

Lắp sau nhà làm mái che

Lắp sau nhà làm mái che Làm nhà xe gia đình Lắp quán cafe

Lắp đứng thay kính cường lực Lắp ở công viên

Lắp ở cổng ra vào Lắp trên trang trại

09
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CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ –TTg về cơ chế 
khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Theo đó :
- Tổ chức, cá nhân khi tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động vốn hợp pháp từ 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời;

- Nhà nước miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án điện 
mặt trời…

-- Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu 
tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Ngoài ra, các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện 
thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt 
nước.

- Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019.

Bộ CôngBộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát 
triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
-- Thông tư 16/2017/TT-BCT ban hành ngày 12/9/2017 gồm 5 Chương, 22 Điều, quy định cụ thể 
về: (i) quy hoạch và phát triển dự án điện mặt trời; (ii) giá bán điện của các dự án điện mặt trời nối 
lưới và dự án điện mặt trời mái nhà; (iii) hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện 
mặt trời (nối lưới và mái nhà); (iv) trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư gồm: (i) Nội dung đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh; 
(ii) Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dung cho các dự án điện mặt trời nối lưới; (iii) Hợp đồng mua 
bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời mái nhà.

-- Thông tư quy định các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận 
điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, được điều chỉnh theo biến động tỷ 
giá VNĐ/USD). Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời 
nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30 tháng 6 năm 2019 theo hợp đồng mua bán điện 
mẫu được áp dụng 20 năm. Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện 
năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp 
đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá nêu trên. Bên cạnh 
đó, dự án điện mặt trời còn được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, đó, dự án điện mặt trời còn được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, 
miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất v..v.. theo quy định hiện hành.
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VÌ SAO CHỌN LITHACO ?

Giá cạnh tranh nhất thị trường

Bảo hành 25 năm trong khi thị trường chỉ bảo hành 5 năm 
hoặc 10 năm

Dịch vụ khách hàng tận tụy và trách nhiệm.

Giải pháp kỹ thuật nổi trội và tiết kiệm cho chủ đầu tư.

Hỗ trợ thủ tục pháp lý trọn gói

Nhà thầu năng lượng mặt trời - Solarco.vn
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EHS System

Originated from Japan Fuji SolarPage 30 of 66



Certification

ISO

TUV

CSA

MCS

CE

PV CYCLE

Originated from Japan Fuji SolarPage 31 of 66
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Description

Features

BG series three phase inverter is a new generation of PV string inverters which has been developed by INVT 

for residential and small commercial customers.This series adopts the latest technologies and combination of 

T type three level topology with SVPWM. This series also has many outstanding advantages such as 

compact size, light weight, easy installation and maintenance, and most of all, competitive prices.

It also provides flexible system configuration and monitoring solutions for household and commercial systems.

The core technologies are from Germany.

Software optimization for the power grid with much wider adaptability.

Global integrated monitoring and management, supporting all kinds of portable mobile devices, HMI is optional.

Wider voltage range, lower starting voltage and higher conversion efficiency. 

Designed with latest thermal simulation technology for longer service life.

iMars - BG4~10KTR

iMars Series Grid-tied Solar Inverters

Accessoires

WiFi 200 / GPRS
Via RS485 interface

Data Webbox
Support up to 16 inverters

APPs 
for iSO and Android

Web monitoring
With INVT Cloud server

WIFI

WIFI

ACT witness Lab certified by TÜV SÜD

G83/G59 C10/11 
TF3.2.1 MEA PEA

iMars PhoneExpert 
(for Android)

iMars PhoneExpert 
(for IOS)
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Specification

Y7/1-02 (V2.3)

INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 

     Sales E-mail: solar@invt.com.cn     Service E-mail: solar-service@invt.com.cn     Website: www.invt-solar.com
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BG4KTR BG5KTR BG6KTR BG8KTR BG10KTR

Input (DC)

Max. DC voltage (V) 900

Starting voltage /Min. operation 

voltage (V)
220/180

Starting power (W) 150

MPPT operating voltage range / 

Rated voltage (V)
200-800/580

Rated power voltage range (V) 210-800 260-800 300-800 400-800 450 - 800

Number of MPPT / String per 

MPPT
2/1

Max. DC Power (W) 4200 5200 6200 8300 10400

Max. DC Current (A) Per MPPT 

x Number of MPPT
10x2 10x2 10x2 12x2 12x2

DC switch Optional

Output (AC)

Rated power (W) 4000 5000 6000 8000 10000

Max. AC  Current (A) 7 8.5 10 13 15

Rated. AC voltage range
3/PE, 230/400V (320~460V) ;3/PE,220/380V (320~460V).

According to VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G83/2,C10/11, AS4777/3100.

Grid frequency
50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz)

According to VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G83/2,C10/11, AS4777/3100.

Power factor -0.8~+0.8 (Adjustable)

THD < 3% (at rated power)

AC connection Three-phase (L1, L2, L3, PE) or (L1, L2, L3, N, PE)

System

Cooling method Natural Cooling method

98.10% 98.10% 98.20% 98.20% 98.20%

97.50% 97.60% 97.70% 97.70% 97.70%

99.9%

Degree of protection IP65

Self-consumption (at night) <0.5W

Topology Transformerless

Operating temperature range -25 ~+60 derate after 45

Relative humidity 0~95%, no condensation

Protection DC isolation monitoring, grounding fault monitoring, island protection, overvoltage and short ciruit protection, etc

Noise < 30dB < 50dB

Display and communication

Display 2.1 inches LCD display, support backlit display

System language English, Chinese, German, Dutch

Communication interfaces: RS485 (Standard), WiFi, Ethernet (Optional)

Mechanical parameters

Dimension (H x W x D mm) 530x360x150 575x360x150

Weight (kg) 20 23 

Installation Wall mounting

Others

DC terminal BC03A, BC03B ( PV-FT-CF-C-4-300-BU (-); PV-FT-CM-C-4-300-RD (+), Helios H4 4mm² ) 

VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3, C10/11, AS4777/3100, CQC

EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109-1:2010, PEA, LVRT

Factory warranty (years) 5 (standard) / 10, 15, 20 (optional)
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MÔ HÌNH HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ỘĐ NG

ME-42
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA ĐA CHỨC NĂNG

THREE PHASE MULTI FUNCTIONAL ELECTRONIC METER

AUTOMATIC METER READING SYSTEM
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ME-42
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA ĐA CHỨC NĂNG

THREE PHASE MULTI FUNCTIONAL ELECTRONIC METER

DIMENSIONS AND CONNECTION DIAGRAMS

Đi n áp danhệ ịđ nh (Un)

Dòng điện cơ sở (Ib)

Tần số

Hằng số công tơ

Cấp chính xác

3x220/380V; 3x230/400V

3x5(100)A 3x50(100)A

50Hz ±2.5Hz
1000xung/kWh
1000xung/kvarh

500xung/kWh
500xung/kvarh

Hữu công CI.1; Vô công CI.2

Rate voltage (Un)

Base current (Ib)

Frequency

Meter constant

Class

3x220/380V; 3x230/400V

3x5(100)A 3x50(100)A

50Hz ±2.5Hz
1000 imp/kWh
1000 imp/kvarh

500 imp/kWh
500 imp/kvarh

Active CI.1; Reactive CI.2

Sơ mạch 3 pha 4 dây trực tiếpđồ đấu dây
3 phase 4 wire direct connection diagrams

(84-4) 3 8257979 www.gelex-emic.vn kinhdoanh@gelex-emic.vn

Tầng 5 - Tòa nhà GELEX, số 52 Lê ại Hành, P. Lê Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamĐ Đại Hành,
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1 GIỚI THIỆU 

1.1.1 Giới thiệu khách hàng và đơn vị đề xuất kỹ thuật 

Tên:  Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn            

Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 

Fax: 

E-mail: 

1.1.2      Thông tin đơn vị đề xuất kỹ thuật 

 Tên: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam 

 Địa chỉ: 67 Đường số 24, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 0918 886 502 

 Fax: 

 E-mail: 

1.2 Giời thiệu về bản đề xuất: 

Tài liệu số: 

Bản số  Đề xuất bởi Kiểm tra bởi Phê duyệt bởi 

2019.27-09    

 

 Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng chi tiết hệ thống hòa lưới năng lượng mặt trời 

cùng các thiết bị đi kèm như sau. 

2 TÍNH TOÁN CHO HỆ THỐNG 

2.1 Nhu cầu và tiềm năng 

2.1.1 Nhu cầu ứng dụng: 

• Sử dụng hệ thống hòa lưới để giảm số điện tiêu thụ, giảm lượng CO2 cho môi trường, 

thân thiện với môi trường. Thay thế những nguồn năng lượng như than đá dầu mỏ. 

• Dùng hệ thống hòa lưới thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. 

• Xây dựng hình ảnh cho đơn vị, là một trong nhưng đơn vị đi đầu trong lĩnh vực năng 

lượng sạch. Thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng hữu hạn của quốc gia. 

• Hệ thống linh hoạt có khả năng di chuyển sang địa điểm khác khi cần thiết. 

• Là mái che công nghệ chống nóng, mưa, nắng… 

2.1.2 Ưu điểm điện mặt trời: 

• Đơn giản, hiệu suất cao 98% sử dụng MPPT (Maximum power point tracking) 
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• Độ bền cao nhất, có thể lên tới 30 năm không cần thay thế thiết bị. 

• Ít tốn kém nhất, cả vốn đầu tư và kiểm tra bảo dưỡng 

• Lợi ích kinh tế cao nhất 

• Giảm tiền điện tốt đa, giảm lượng điện mua từ lưới vào ban ngày có giá điện cao hơn 

đêm, vào thời gian giờ cao điểm. 

• Thời gian hoàn vốn ngắn (4-5 năm) 

• Tạo hình ảnh, không gian hiện đại định hướng xanh thu hút ánh nhìn. 

• Bảo vệ môi trường, không phát thải không tiếng ồn. 

• Giảm tải điện lưới mùa khô, giờ cao điểm. 

2.2 Quy chuẩn về số liệu tính toán. 

 - Dựa vào: 

   QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM – SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

              DÙNG TRONG XÂY DỰNG (QCXDVN 02 : 2008/BXD) trang 157: 

TT       Trạm                                                          Tháng Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Kon Tum 267 248 271 190 197 148 134 129 122 179 208 241 2374 

2 Plâycu 265 261 277 197 208 149 145 128 134 177 200 233 2412 

3 BuônMaThuật 250 247 273 208 225 183 181 162 155 167 173 194 2460 

4 Đà Lạt 255 234 255 225 190 147 157 136 133 140 172 215 2238 

5 Phan Thiết 278 272 394 190 247 215 214 203 197 211 217 240 2878 

6 Phước Long 267 248 262 247 216 174 168 154 150 186 215 242 2521 

7 Tây Ninh 257 244 277 216 238 192 201 186 181 194 215 235 2672 

8 Hồ Chí Minh 245 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 223 2489 

9 Vũng Tàu 264 258 294 274 232 197 211 191 185 190 109 224 2728 

10 Côn Sơn 211 222 268 270 219 169 181 174 159 156 156 168 2351 

 

Thông số giờ nắng trung bình hằng tháng, năm (giờ) được sử dụng để tính toán trực tiếp không 

cần nhân thêm hệ số khác. 

• Theo bảng quy chuẩn có số giờ nắng trung bình tại TP.HỒ CHÍ MINH tại điểm đo Quận 

12 Là 2489 giờ/năm. 

2.3 Tính toán số liệu. 

 Từ những thông tin có được chúng tôi đề xuất tới Quý khách hàng hệ thống điện mặt trời 

70 kWp trên mái tòa nhà. 

Bảng tính chi tiết diện tích và công suất có thể lắp đặt năng lượng điện mặt trời. 

STT Vị trí Đặc điểm thiết kế  Diện tích cần thiết 

1 Sân thượng 

 

Hệ thống năng lượng 

mặt trời trên sân 

thượng, mái tôn 

Hệ thống 70 kWp 

Cần diện tích tối 

thiểu 433 m2 
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Bảng tính toán số lượng tấm pin và bộ hòa lưới. 

STT Vị trí Số lượng thiết bị dựa 

theo công suất 

Tủ điện điều khiển 

1 Sân thượng Tổng 70 kWp, gồm 4 

String, mỗi String là 

17.68 kWp (52 tấm 

340W, Mono), tổng 

gồm 208 tấm 340W, 

Mono. 

Hệ thống 70kWp cần: 

-1 tủ juntion box 

-1 bộ hòa lưới 

 

Bảng tính lượng điện, tiền điện tiết kiệm được dựa theo số giờ nắng quy chuẩn. 

Thông số bình quân Cao điểm Thấp điểm Tổng cộng 

Điện solar sản sinh ra 

bình quân 1 ngày 

126 210 294     kWh 

Điện solar sản sinh ra 

bình quân 1 tháng 

3780 6300 10080 kWh 

Tiền điện tối thiểu 

tiết kiệm được 1 

tháng 

16 000 740 9 431 100 25 431 840      VNĐ 

Tiền điện tối thiểu 

tiết kiệm được 1 năm 

  305 182 080    VNĐ 

SAU 4 NĂM   1 220 728 320 VNĐ 

 

- Vì lượng điện dùng càng nhiều thì giá điện sẽ càng cao theo lũy tiến. Do vậy việc sử 

dụng hệ thống điện mặt trời sẽ cắt giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ phải đóng với giá 

cao. Tạm tính với giá điện là 3.000 vnđ/1kWh, số tiền tiết kiệm sẽ còn cao hơn vì tiền 

điện đều tăng mỗi năm 3-10%. 

Bảng tính toán vị trí đặt tủ solar, độ dài dây từ tấm pin tới tủ solar 

STT Vị trí Vị trí đặt tủ điện Độ dài dây từ tấm 

PIN tới tủ Solar 

1 Sân thượng Khu vực tủ tổng 1 gói 

 

Đề xuất: 

Dựa trên tính toán chúng tôi đưa ra đề xuất xây lắp hệ thống tấm pin lắp trên mái tòa nhà, 

giúp tiết kiệm không gian cũng như làm đẹp cho cảnh quan tòa nhà. 

 Lắp đặt nghiêng theo mái với khung giá đỡ chuyên dụng, giúp gia tăng khả năng hấp thụ 

ánh sáng, tự làm sạch dựa vào mưa tự nhiên, giảm nhiệt độ tòa nhà.  
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3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG. 

3.1 Tổng quan về hệ thống điện mặt trời hòa lưới trực tiếp. 

- Hệ thống gồm 1 dàn pin mặt trời, 2 bộ hòa lưới kỹ thuật số công nghệ hiện đại nhất hiện 

nay, giúp hòa lưới trực tiếp vào lưới điện quốc gia, trong hệ thống tùy theo nhu cầu có thể 

kết nối với máy vi tính, các thiết bị đóng ngắt phụ trợ, các thiết bị giám sát và đo đếm để 

kiểm tra, giám sát lượng điện thu được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới phù hợp nhất với các khách hàng: 

- Sử dụng nhiều điện vào ban ngày, sử dụng các thiết bị điện công suất lớn điều hòa nhiệt 

độ, thang máy chiếu sáng, sản xuất ... 

Các yếu tố quyết định công suất của hệ thống điện mặt trời: 

- Diện tích lắp đặt tấm pin PV (Mỗi 1kWp cần diện tích khoảng 6m2) 

- Tổng công suất tải tiêu thụ. 

- Khả năng tài chính và mong muốn của chủ đầu tư. 

 

 

 

 

 

Page 43 of 66



NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LITHACO 

 

7 
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin về cách hoạt động của hệ thống điện mặt trời hòa lưới 

- Hệ thống hoạt động ở nơi có điện lưới và đồng thời có ánh sáng mặt trời 

- Khi mất điện lưới, hệ thống sẽ dừng hoạt động để điện tạo ra không đưa lên lưới, đảm 

bảo an toàn cho việc sửa chữa nếu có (chức năng này gọi là Anti-Islanding Protection) 
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3.2 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điện mặt trời hòa lưới trực tiếp. 

 Hệ thống điện mặt trời có cấu trúc linh hoạt được ghép từ nhiều module. Trong bản đề 

xuất kỹ thuật này chúng tôi đưa ra cấu trúc điển hình của hệ 70 kW, được tạo thành từ 4 Strings 

17.68 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ MINH HỌA CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TỔNG CÔNG 

SUẤT 70 kW 

Cấu trúc hệ thống 2 Inverter tổng 70 kW bao gồm: 

- 01 Module tiêu chuẩn gồm có 208 tấm pin công suất trên một chuỗi, 4 String song song 

đấu nối vào 2 inverter. 

- Công suất 01 Inverter: 35 kW. 

- Công suất mỗi tấm pin là: 340 Wp, Mono. 

o Hiệu suất 17.82% 

o Trọng lượng: 22.0 kg 

o Kích thước 1956x990x40mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: IEC. 

61215;2005, 61730:2004, UL 1730, ISO9001. 

- Tổng số tấm pin là:  208 tấm pin. 
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3.3 Sơ đồ cấu trúc hệ thống giám sát năng lượng điện mặt trời. 

Hệ thống thống giám sát giúp quan sát các thông số của hệ thống điện mặt trời, có thể theo dõi 

tình trạng hệ thống từ xa, dễ dàng trích xuất dữ liệu, quản lý năng lượng cũng như kịp thời khắc 

phục sửa chữa nếu có sự cố, chúng tôi đề suất sử dụng thiết bị tiên tiến hàng đầu về giám sát điện 

mặt trời. 
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4 THÔNG TIN CHI TIẾT THIẾT BỊ 

 Đề xuất thông tin kỹ thuật thiết bị, kèm theo số lượng cho module 70 kW 

4.1 Thông tin thiết bị 

4.1.1 Bộ chuyển đổi điện 

- Bộ INVERTER hàng chính hãng của hãng inverter hàng đầu (INVT…) 

- Công suất: 70kW, số lượng 02 bộ 35 kW. 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và trong nước (EN 50178, IEC/EN 62109-1, 

IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, AS/NZS 60950.1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 

61000-3-11, EN 61000-3-12…) 

- Cấp độ bảo vệ IP65 

- Hòa lưới trực tiếp 

- Hiệu suất 97.8% 

4.1.2 Tấm pin năng lượng mặt trời 

- Tấm pin quang điện đa tinh thể VSUN sản suất theo công nghệ Nhật của hãng FUJI 

SOLAR của Nhật Bản. 

- Công suất: 340W, dòng Mono 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 61215 : 2005; IEC 61730-1/61730-2; IEC 60904-1/60904-3 

- Cấp độ bảo vệ IP65 hoặc IP67 

4.2 Thông tin kỹ thuật, số lượng thiết bị 

 

STT Hình ảnh Tên thiết bị Đặc điểm Số lượng 

1 

 

Tấm pin năng 

lượng mặt trời 

340 Wp, Mono 

-Công suất tối đa(W): 340 

-Điện áp hở mạch(V): 46.5 

-Dòng điện ngắn mạch(A): 9.41 

-Điện áp tối đa(V): 38.3 

-Dòng điện tối đa(A): 8.89 

-Hiệu suất module:17.56% 

208 

2 

 

Bộ hòa lưới 

35 kW 

-Dải điện áp DC vào(V):200-900 

-Số ngõ vào MPPT: 2 

-Công suất tối đa vào MPPT: 35 

kWp 

-Dòng tối đa vào MPPT(A):99 

-Hiệu suất 97.3% 

2 
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3 

 

Khung PIN 

chuyên dụng 

-Hệ thống khung giá đỡ chuyên 

dụng 

-Có thể thay đổi phù hợp theo yêu 

cầu của khách hàng 

1 gói 

4 

 

MC4 

connector 

chuyên dụng 

-IP68, kín, chống nắng mưa 

-Đấu nối đơn giản, dễ dàng tháp 

lắp, bền bỉ, chắc chắn 

1 gói 

 

5 

 

Solar cable 

chuyên dụng 

-Cáp solar có lớp vỏ chuyên 

dụng, sử dụng ngoài trời, chống 

tia cực tím 

-Cáp 1x6mm 

1 gói 

6 

 

Tủ kết nối  

Junction box 

-Cho 2 Strings 160 tấm PV 

-Mức độ bảo vệ IP65 

-Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61 439-

1 

-Vật liệu: PC(polycarbonate) 

 

1 gói 

7 

 

Chương trình 

giám sát từ xa 

-Giám sát từ xa thông qua mạng 

internet hoặc kết nối với điện 

thoại thông minh 

1 gói 

 

5 CHI TIẾT HỆ THỐNG 

5.1 Giải pháp lắp đặt tấm PV: 

5.1.1 Vị trí lắp đặt 

 -Vị trí địa lý: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Múi giờ: +7 

 -Vĩ độ: 10.85o N 

 -Kinh độ: 106.63o E 

 -Cao độ: 10m 
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5.1.2 Lượng bức xạ, nhiệt độ trong năm: 
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5.1.3 Sản lượng điện dự kiến: 

  

 

 

 

 

5.2 Giải pháp thi công: 

Trình tự thi công 

• Khảo sát định vị 

• Thi công khung cơ khí 

• Lắp đặt tấm PV 

• Kết nối điện 

• Lắp đặt bộ hòa lưới 

• Test đấu nối vận hành thử hệ thống 
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January February March April May June

July August September October November December
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 -Các dây DC từ giàn pin về đến các Junction box sử dụng dây DC chuyên dụng PV1-F    

6.0mm2 và đi dọc theo các rail nhôm (phía dưới các tấm pin NLMT)  

-Các dây DC từ Junction box về đến vị trí lắp đặt inverter sử dụng dây DC chuyên dụng     

PV1-F 8.0mm2 và được bảo vệ bằng các máng cáp sắt. 

            -Dây AC được dử dụng trong hệ thống là dây CXV và cũng được bảo vệ bằng các máng 

cáp sắt. 

            -Inverter và tủ điện sẽ được đặt tập trung tại tủ chính của tòa nhà 

-Tiến độ thi công dự kiến: 15 ngày 
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6 HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG 
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Kết nối với Lithaco trên Zalo
Quét mã




