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Bảo trì và khắc phục sự cố biến tần KACO blueplanet 87.0-150 TL3  

 

1: Kiểm tra bằng mắt 

 

Kiểm tra thiết bị và các dây cáp xem có hư hỏng bên ngoài không và lưu ý trạng thái hiển thị  hoạt động của 

thiết bị. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy thông báo cho đơn vị lắp đặt hoặc những người có liên quan. Việc 

sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi những người có đủ chuyên môn. 

 

CẢNH BÁO NGUY HIỂM: 

Có điện áp hoạt động do có hai nguồn điện đang hoạt động trong hệ thống. 

Có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu dây cáp hoặc thiết bị đầu cuối hoặc thanh 

cái trong thiết bị bị chạm vào. Thời gian phóng điện của các tụ lên đến 5 phút. Do dó: 

           =› Chỉ những thợ điện có trình độ thích hợp được nhà lắp đặt hoặc cơ quan chủ quản ủy quyền mới 

được phép mở và bảo trì thiết bị. 

=› Trước khi mở thiết bị: Ngắt kết nối AC và DC và đợi ít nhất 5 phút. 

 

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: 

Có những thành phần bên trong biến tần chỉ có thể được sửa chữa bởi các kỹ thuật của chúng tôi. 

Không cố gắng sửa chữa các lỗi được mô tả ở dưới đây (trong phần khắc phục sự cố). Hãy liên hệ 

với các kỹ thuật của chúng tôi. Chỉ thực hiện các hoạt động bảo trì được mô tả ở đây. 

Thiết bị nên được kiểm tra hoạt động thích hợp bởi một thợ điện có trình độ thường xuyên. Hãy 

luôn liên hệ với các kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào. 

 

 

2: Vệ sinh 

 

2.1 Vệ sinh bên ngoài 

 

CẢNH BÁO! Không sử dụng khí nén hoặc chất tẩy rửa áp suất cao! 

1. Sử dụng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm để loại bỏ bụi bám trên nắp quạt, xung quanh và trên đỉnh thiết bị 

thường xuyên. 

2. Loại bỏ bụi khỏi các cửa thông gió 
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2.2 Vệ sinh bộ tản nhiệt 

 

CẢNH BÁO! Nguy cơ bỏng do bề mặt nóng. 

Bộ tản nhiệt trở nên rất nóng trong quá trình hoạt động. Do đó: 

› Không được chạm vào các tấm tản nhiệt sau khi khởi động thiết bị. 

› Chờ 10 phút cho đến khi bộ tản nhiệt được làm mát rồi mới bắt đầu quá trình làm sạch.  

        

  

                      

 
↻ Cần tháo quạt để làm sạch cánh tản nhiệt. 

↻ Tắt thiết bị và thiết bị bảo vệ để ngăn thiết bị bật lại. 

↻ Chuẩn bị sẵn bàn chải phù hợp cho mục đích làm sạch. 

 

1. Tháo chụp hút và quạt ở vị trí dùng để thay thế quạt [Xem phần 11.3 } Trang 77].  

2. Làm sạch khoảng trống giữa vỏ và tản nhiệt bằng chổi bạn đã chuẩn bị.  

3. Làm sạch tản nhiệt bằng bàn chải. 

 

LƯU Ý: Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa mạnh nào và đảm bảo rằng không có chất lỏng nào tiếp 

xúc với các thành phần khác. Khi quá trình vệ sinh hoàn tất phải lắp lại bất kỳ quạt nào đã được tháo ra. 

   

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: 

Tham khảo các điều kiện bảo hành và dịch vụ của chúng tôi. 

+ Khoảng thời gian làm sạch phải được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh của     

từng vị trí lắp đặt. 

+ Trong môi trường cát, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh tản nhiệt và quạt hàng quý.  

 

 

3: Thay thế các quạt 

Tháo vỏ 

↻ Kiểm tra và đảm bảo không có điện áp AC / DC. 

1. Tháo các vít đang gắn trên nắp từ cả hai mặt. 

2. Nâng nắp lên từ cả hai bên và ấn nó ra khỏi các kẹp lắp.  

3. Đặt nắp sang một bên. 

» Tiến hành vệ sinh hoặc tháo quạt. 
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Tháo Quạt 

↻ Kiểm tra đã được thực hiện để đảm bảo không có điện áp AC / DC. 

↻ Đã tháo mui che cho quạt. 

 

1. Chờ cho đến khi 3 quạt ngừng quay. 

2. Xoay quạt bị lỗi trong khoảng 10 ° theo chiều kim đồng hồ và di chuyển lại cẩn 

thận bằng cách sử dụng mặt bích. 

3. Tháo khóa liên động và tháo phích cắm đầu nối ra khỏi bên trong vỏ. 

4. Tháo quạt. 

5. Nếu cần, hãy làm sạch cánh tản nhiệt từ phía trên. 

» Lắp quạt thay thế. 

 

 

Lắp nắp 

↻ Đảm bảo Quạt đã được lắp đặt chính xác và tất cả các vật cản trong khu vực của 

nắp đã được loại bỏ. 

 

1. Nhấc nắp lên từ cả hai bên, đặt nó lên các kẹp lắp và cẩn thận ấn vào. 

2. Lắp các vít đang siết chặt vào nắp ở cả hai mặt và siết chặt chúng [T20 / 2,2 Nm]. 

» Bây giờ bạn có thể khởi động thiết bị bảo hành.  

 

 

           

4 Thay thế bảo vệ quá áp 

 

Thay thế bảo vệ quá áp DC 

LƯU Ý:  

1. Nếu trạng thái  “lỗi” xuất hiện trong chỉ báo trạng thái của bảo vệ quá áp thì nó 

phải được thay thế. 

2. Kiểm tra đã được thực hiện để đảm bảo không có điện áp AC / DC. 

 

1. Mở lỗ mở trên phần thiết bị  

2. Mở khóa các mô-đun bị lỗi thông qua chốt khóa bằng tuốc nơ vít. 

3. Tháo từng mô-đun bị lỗi ra khỏi đế DC và thay thế bằng module tương đương. 

LƯU Ý: Mã code ở vị trí đế cắm vào phải khớp với mã code trên mô-đun 

4. Cắm lần lượt các mô-đun bảo vệ quá áp DC vào đế DC. 

5. Khóa các mô-đun mới qua chốt khóa bằng tuốc nơ vít. 

6. Đảm bảo rằng tất cả  thành phần cần bảo vệ phải được bảo vệ đúng cách. 

 

» Tiến hành cài đặt thiết bị. 

 

 

5 Tắt để bảo trì / khắc phục sự cố 

 

LƯU Ý: Trình tự tắt máy 

1. Tắt điện áp lưới bằng cách tắt các cầu dao bên ngoài.  

2. 2 Ngắt kết nối phía DC bằng công tắc bộ cách ly DC. 

» Sau khi tắt máy, hãy đợi ít nhất 5 phút trước khi mở thiết bị. 

 



12/3/202
1 

Biến tần KACO blueplanet 87.0-150 TL3 | LITHACO 
  

 KACO blueplanet 1000/875/750 TL3   Page 4 of 12 

 

6. Ngắt kết nối 

 

CẢNH BÁO NGUY HIỂM: 

Điện áp nguy hiểm do hai điện áp hoạt động có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử 

vong nếu dây cáp và / hoặc thiết bị đầu cuối / thanh cái trong thiết bị bị chạm vào. Thời gian 

phóng  điện của các tụ lên đến 5 phút. 

 

=› Chỉ những thợ điện có trình độ thích hợp được nhà điều hành mạng lưới ủy quyền mới được 

phép mở và bảo  trì thiết bị. 

=› Trước khi mở thiết bị: Ngắt kết nối AC và DC và đợi ít nhất 5 phút. 

 

 

 6.1 Kết nối AC 

↻ Phải đảm bảo rằng không có điện áp AC / DC hiện tại. 

↻ Vỏ biến tần được tháo ra và đặt sang một bên. 

 

1. Tháo cáp (L1 / L2 / L3) khỏi đầu nối AC.  

2. Tháo đường PE khỏi bu lông nối đất. 

3. Nới lỏng khớp nối cáp và kéo cáp ra qua khớp nối cáp. 

LƯU Ý: Nếu cáp AC không vừa với khớp nối cáp do kích thước của đầu cos, thì cáp AC phải được cắt đứt tại 

vị trí đầu cos. 

4. Đặt các chụp bảo vệ vào các đầu của cáp AC. 

 

6.2 Kết nối DC 

↻ Kiểm tra đã được thực hiện để đảm bảo không có điện áp DC. 

↻ Vỏ biến tần được tháo ra và đặt sang một bên. 

 

1. Tách các đầu dây ra khỏi bộ tạo PV tại thanh cái cực dương DC (DC+) và cực âm DC (DC-).  

2. Đặt các phụ kiện đấu nối vào túi phụ kiện. 

3. Nới lỏng khớp nối cáp và kéo cáp DC qua khớp nối cáp. 

LƯU Ý: Nếu cáp DC không vừa với khớp nối cáp do kích thước của đầu cos, thì cáp DC phải được cắt đứt tại 

vị trí đầu cos. 

4. Đặt các chụp bảo vệ vào các đầu của cáp DC. 

 

7.  Lỗi thường gặp 

7.1 Quy trình  

 

CẢNH BÁO NGUY HIỂM 

Điện áp gây chết người vẫn còn trong các kết nối và cáp của thiết bị ngay cả khi thiết bị đã được tắt và ngắt 

kết nối!Có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu dây cáp và / hoặc thiết bị đầu cuối / thanh 

cái trong thiết bị bị chạm vào. 

=› Nếu xảy ra lỗi, hãy thông báo cho thợ điện được ủy quyền và có trình độ thích hợp hoặc nhân viên kỹ 

thuật của KACO. 

=› Người vận hành chỉ có thể thực hiện các hành động được đánh dấu bằng “B”. 

 (B = Hành động của người vận hành) 
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7.2 Lỗi chỉnh lưu 

B = Hành động của người vận hành; E = Công việc được chỉ định chỉ có thể được thực hiện bởi một thợ điện 

được ủy quyền! ; K = Công việc cần thiết chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật của KACO 

 

STT Lỗi 
Nguyên nhân 

có thể 
Giải thích / khắc phục 

Thực 

hiện bởi 

1 

Thiết bị ngừng phát 

lên lưới trong thời 

gian ngắn sau khi 

được bật, mặc dù 

hiện tại đang có ánh 

sáng mặt trời. 

Bộ ngắt mạch bị 

lỗi trong thiết bị 

›Kiểm tra xem điện áp DC và AC có nằm trong 

giới hạn cho phép hay không (xem Dữ liệu kỹ 

thuật) 

E 

›Thông báo cho Dịch vụ KACO. E 

2 

Thiết bị đang hoạt 

động nhưng không 

được kết nối với lưới 

điện. Lỗi lưới được 

hiển thị trên đèn 

LED trạng thái. 

Nguồn cấp lưới 

bị gián đoạn do 

lỗi lưới. 

Do sự cố lưới điện (quá điện áp, quá tần số, quá 

tần số), thiết bị đã dừng quá trình cấp vào và 

ngắt kết nối khỏi lưới điện vì lý do an toàn. 

 

=>Thay đổi các thông số lưới trong giới hạn 

vận hành cho phép (xem phần "Khởi động"). 
E 

3 
Cầu chì điện lưới bị 

Tríp 

Công suất cầu 

chì lưới quá 

thấp. 

Trong trường hợp có mức bức xạ mặt trời cao, 

bộ biến tần vượt quá dòng điện định mức của  

nó trong một thời gian ngắn, tùy thuộc vào 

nguồn điện hệ thống PV. 

 

=> Chọn công suất của cầu chì dự phòng của 

thiết bị để phù hợp, cao hơn một chút so với 

`dòng cấp vào tối đa (xem phần "Cài đặt"). 

E 

=›Liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện nếu sự 

cố lưới điện tiếp tục xảy ra. 
E 

4 
Cầu chì điện lưới bị 

Tríp 

Phần cứng của 

thiết bị bị hỏng. 

Nếu cầu chì điện lưới hoạt động ngay lập tức 

khi thiết bị chuyển sang chế độ cấp nguồn (sau 

khi hoàn tất giai đoạn khởi động), có thể phần 

cứng của thiết bị đã bị hỏng. 

 

=›Liên hệ với KACO Service để kiểm tra phần 

cứng. 
E 

5 

Biến tần không thể 

hiện thị trong giờ cao 

điểm hàng ngày 

Bị lỗi ở lưới 

điện 

Thiết bị tiếp tục hoạt động như bình thường mà 

không bị tổn thất năng suất,  

ngay cả khi giá trị đỉnh được phát hàng ngày bị 

sai lệch. Giá trị được đặt lại qua  

đêm. 

 

=›Để đặt lại giá trị ngay lập tức, hãy tắt thiết bị 

bằng cách ngắt kết nối thiết bị khỏi lưới điện và 

tắt nguồn DC, sau đó bật lại. 

E 

6 

Sản lượng hàng ngày 

không tương ứng với 

sản lượng trên đồng 

hồ nạp vào. 

Dung sai của 

các phần tử đo 

lường trong 

thiết bị 

Các phần tử đo của thiết bị đã được lựa chọn để 

đảm bảo sản lượng tối đa. Do các dung sai này, 

hàng ngày sản lượng được hiển thị có thể sai 

lệch so với các giá trị trên đồng hồ nạp vào tới 

15% 

 

=> Không có hành động khắc phục  
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7 

Thiết bị đang hoạt 

động nhưng  

không được kết nối 

với lưới điện. 

Điện áp hệ PV 

quá thấp; điện 

áp lưới hoặc 

điện áp hệ PV 

không ổn định. 

Điện áp hoặc công suất của hệ  PV không đủ để 

cấp vào (bức xạ mặt trời quá thấp). Biến tần 

kiểm tra các thông số lưới trước khi quá trình 

cấp vào bắt đầu. Khoảng thời gian để bật lại sẽ 

khác nhau giữa các quốc gia, tùy thuộc vào các 

tiêu chuẩn và quy định hiện hành và có thể là 

vài phút. Điện áp khởi động có thể đã được đặt 

chính xác. 

 

=›Điều chỉnh điện áp khởi động trong menu 

Thông số nếu cần. => Không có hành động 
E 

8 

Mặc dù mức bức xạ 

cao, biến tần vẫn 

không cung cấp công 

suất tối đa vào lưới 

điện. 

Môi trường 

xung quanh đặc 

biệt 

các bữa ăn. 

Do nhiệt độ bên trong thiết bị quá cao nên 

thiết bị giảm công suất để tránh hư thiết bị. 

Lưu ý các dữ liệu kỹ thuật. Đảm bảo rằng 

việc làm mát đối lưu không bị cản trở từ bên 

ngoài. Không che các cánh tản nhiệt. 

 

=›Đảm bảo đủ làm mát thiết bị. B 

=›Loại bỏ các dị vật có thể có trên thiết bị.  B 

=›Làm sạch các cánh tản nhiệt E 

DC cầu chì bị 

lỗi 

Chuỗi PV (String) bị ngắt kết nối khỏi thiết bị 

do đứt cầu chì. Xác định nguyên nhân gây lỗi 

bằng cách đo tất cả các dây DC bằng ampe kế 

kẹp.  

- Nếu không có dòng điện chạy trong một 

chuỗi, thì cầu chì DC liên kết bị lỗi. 

 

Kiểm tra điện áp không tải và cách bố trí của hệ 

PV. Đặt lại các mô-đun bị hỏng nếu cần thiết. 
B,E 

=›Thay thế cầu chì PV bằng Cầu chì có cùng 

kích thước, cùng loại. 
B,E 

 

8. Thông báo lỗi 

 

Đèn LED báo 

lỗi (đỏ) 
Trạng thái Diễn giải Đèn LED 

         

FS (trạng thái 

lỗi) 

Rơ le sự cố đã chuyển mạch. 
To: 

Nguồn cấp dữ liệu đã bị kết thúc do lỗi. 

 

OS (trạng thái 

hoạt động) 

Rơ le lỗi lại phát hành. 

Off 
Thiết bị sẽ chuyển lại vào lưới sau một khoảng thời gian cụ 

thể theo từng quốc gia. 
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9. Khắc phục sự cố 

 

Bảng sau liệt kê các trạng thái có thể xảy ra và thông báo lỗi mà thiết bị KACO (PV và pin) có thể hiển thị bằng giao 

diện web / màn hình LC và đèn LED. 

 

Số 

No. 

Đèn 

lưới 

Grid 

LED 

Đèn 

TB 

LED 

Bộ ghi dữ liệu văn 

bản HMI1 và HMI2 

Text datenloggers 

HMI1 and HMI2 

Mô tả Lỗi 

(Fault Description) 

Hành động 

Action 

Thực 

hiện 

bởi 

Per. 

2 
  

Điện áp biến tần không 

đủ hoặc điện áp pin 

không đủ 

Điện áp biến tần không đủ 

hoặc điện áp pin không đủ - 

Trạng thái trước khi chuyển 

sang tắt máy vào bao đêm 

- - 

4 
  

Nạp vào tối đa MPP - - - 

8 
  

Đang tự kiểm tra 

Kiểm tra việc tắt của thiết bị 

điện tử - cũng như rơ le lưới 

trước khi chuyển chế độ cấp 

nguồn. 

- - 

9 
  

Chê độ kiểm tra - - - 

10 
  

Nhiệt độ trong thiết bị 

quá cao 

Trong trường hợp quá nóng, 

biến tần sẽ tắt. Nguyên nhân 

có thể: Nhiệt độ môi trường 

quá cao, quạt bị che, lỗi biến 

tần. 

- Làm mát khu 

vực xung quanh 

biến tần. 

- Tháo mặt nạ 

quạt. 

- Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

B 

 

B 

 

 

E 

11 
  

Giới hạn công suất 

Giới hạn công suất: Nếu công 

suất hệ PV quá cao, biến tần 

tự giới hạn ở mức tối đa 

nguồn điện (ví dụ: khoảng 

giữa trưa nếu công suất hệ 

thống quá lớn). 

- - 

17 
  

HMI1: "Bộ Powador 

bảo vệ ngắt kết nối"  

HMI2: "Bảo vệ lưới 

điện bên ngoài ngừng 

hoạt động " 

Lưới điện đã được kích hoạt 

và bảo vệ hệ thống đã bị Tríp 

 

- Chờ kích hoạt 

lại.  

- Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn 

nếu lỗi xảy ra 

nhiều lần! 

E 

18 
  

Tắt nguồn do có dòng 

điện dư (AFI) 

Dòng điện dư đã được phát 

hiện. Nguồn cấp dữ liệu đã bị 

gián đoạn. 

- Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn 

E 
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20 

    

Biến đổi tăng công suất 

khi đang hoạt động 

Biến đổi trong giới hạn. VD: 

"Ramp Up" 10% / Min • Sau 

khi phát hiện thấy quá áp, 

ví dụ: thiết bị giới hạn đầu ra 

và từ từ biến đổi tăng trở lại 

(RampUp). 

Đèn LED "Nạp 

vào" nhấp nháy 

trong suốt thời 

gian khởi động 

thiết bị 

- 

21 
  

Bảo vệ ngắt quá dòng 

DC1 
- - - 

31 
  

Module AFI bị lỗi 

Đã xảy ra lỗi trong bộ ngắt 

mạch dòng điện thừa (bộ 

chống dòng rò RCCB) 

- - 

33 
  

Nguồn cấp DC bị lỗi 

Nguồn cấp DC đã vượt quá 

giá trị cho phép. Nguồn cấp 

DC này có thể do lưới giới 

hạn và đây không nhất thiết là 

một lỗi của Biến tần. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn 

nếu lỗi này xảy 

ra lặp đi lặp lại 

E 

34 
  

Lỗi giao tiếp nội bộ 

Đã xảy ra lỗi giao tiếp trong 

quá trình truyền dữ liệu nội 

bộ. 

- Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

- Kiểm đường 

truyền cáp Data. 

E 

35 
  

Bảo vệ tắt máy - 

Software 

Bảo vệ tắt phần mềm (quá áp 

AC, quá dòng AC, quá áp liên 

kết DC, Quá áp DC, quá nhiệt 

DC). 

Không có lỗi! 

Ngắt liên quan 

đến lưới điện, 

lưới điện tự động 

kết nối lại. 

- 

36 
  

Bảo vệ tắt máy - 

Hardware 

Bảo vệ tắt phần cứng (quá áp 

AC, quá dòng AC, quá áp liên 

kết DC, Quá áp DC, quá nhiệt 

DC). 

Không có lỗi! 

Ngắt liên quan 

đến lưới điện, 

lưới điện tự động 

kết nối lại. 

- 

38 
  

Điện áp hệ thống PV 

quá cao hoặc 

lỗi: Quá áp pin 

Điện áp của hệ PV - DC quá 

cao. Hệ thống PV được định 

cấu hình không chính xác. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

41 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L1 

Điện áp của một pha lưới quá 

thấp; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

42 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L1 

Điện áp của một pha lưới quá 

cao; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

43 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L2 

Điện áp của một pha lưới quá 

thấp; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

44 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L2 

Điện áp của một pha lưới quá 

cao; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

45 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L3 

Điện áp của một pha lưới quá 

thấp; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 
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46 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L3 

Điện áp của một pha lưới quá 

cao; lưới điện không thể hòa 

vào. Pha bị lỗi được hiển thị 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

47 
  

Sự cố lưới điện pha - 

pha 

 

Điện áp pha - pha đo được 

nằm ngoài giới hạn dung sai. 

 

- Kiểm tra phiên 

bản phần mềm 

(có thể bị hủy 

trong quá trình 

tải lên)  

- Thông báo cho 

Dịch vụ của 

KACO! 

B/K 

48 
  

Lỗi tần số lưới thấp 
Tần số lưới quá thấp. Lỗi này 

có thể liên quan đến lưới điện. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

49 
  

Lỗi  tần số lưới cao 
Tần số lưới quá cao. Lỗi này 

có thể liên quan đến lưới điện. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

50 
  

Lỗi sự cố lưới điện 

trung bình 

Điện áp lưới theo EN50160 đã 

vượt quá giá trị giới hạn tối đa 

cho phép. Lỗi này có thể liên 

quan đến lưới điện. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền của bạn! 

E 

57 
  

Chờ kết nối 
Thời gian chờ của biến tần sau 

khi bị lỗi 

Biến tần không 

bật lại cho đến 

khi thời gian hết 

thời gian chờ. 

- 

58 
  

Bo mạch bị quá nhiệt 

Nhiệt độ bên trong thiết bị quá 

cao. Biến tần sẽ tắt để tránh 

làm hỏng phần cứng. 

Kiểm tra lại phần 

thông gió và bổ 

sung thêm 

E 

60 
  

Điện áp hệ thống PV 

vượt mức / điện áp pin 

vượt mức 

Biến tần sẽ không hòa vào 

lưới điện cho đến khi điện áp 

PV giảm xuống dưới một giá 

trị xác định. 

- - 

61 

  
Vượt giới hạn ngoài 

Biến tần sẽ không hòa vào 

lưới điện cho đến khi điện áp 

PV giảm xuống dưới một giá 

trị xác định. 

- - 

63 

  

Giảm công suất phụ 

thuộc tần số 

P (f) / giảm công suất phụ 

thuộc tần số. Giảm công suất 

bắt đầu với các ngưỡng đã đặt. 

- - 

64 

  

Giới hạn dòng điện đầu 

ra 

Giới hạn dòng điện đầu ra: 

Dòng điện xoay chiều bị giới  

hạn khi đã đạt đến giá trị lớn 

nhất được chỉ định. 

- - 

70 

  
Lỗi Quạt 1 

Quạt bị trục trặc. Tuy nhiên, 

thiết bị vẫn tiếp tục hòa vào 

lưới điện 

Thay thế quạt bị 

lỗi 
E 

71 

  
Lỗi Quạt 2 

Quạt bị trục trặc. Với một quạt 

bị lỗi, công suất được giảm 

xuống 50% để tránh thiết bị bị 

phá hủy. Tuy nhiên, Thiết bị 

tiếp tục hòa vào lưới điện 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 

 

E 
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72 

  
Lỗi Quạt 3 

Quạt bị trục trặc. Với một quạt 

bị lỗi, công suất được giảm 

xuống 50% để tránh thiết bị bị 

phá hủy. Tuy nhiên, Thiết bị 

tiếp tục hòa vào lưới điện 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 

 

E 

73 

 
 

Lỗi lưới độc lập 
Chế độ độc lập đã được phát 

hiện. 
- - 

78 
  

Dòng dư – tắt máy. 

AFI 

Dòng dư đo được đã vượt quá 

dòng dư tối đa cho phép. 

USA: tối đa lặp lại 4 lần giám 

sát tự kiểm tra AFI trong bất 

kỳ ngày nào. 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 

 

E 

79 
  

Đo cách điện 
Cách điện của hệ thống PV 

đang được đo 
- - 

80 
  

Đo cách điện không 

khả thi 

Không thể thực hiện phép đo 

cách điện vì điện áp của hệ 

thống thay đổi (khả biến) 

- - 

81 
  

Bảo vệ tắt lưới điện áp 

L1 

Quá áp đã được phát hiện trên 

một pha. Một cơ chế bảo vệ 

bên trong đã ngắt kết nối thiết 

bị để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

82 
  

Bảo vệ tắt lưới điện áp 

L2 

Quá áp đã được phát hiện trên 

một pha. Một cơ chế bảo vệ 

bên trong đã ngắt kết nối thiết 

bị để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

83 
  

Bảo vệ tắt lưới điện áp 

L3 

Quá áp đã được phát hiện trên 

một pha. Một cơ chế bảo vệ 

bên trong đã ngắt kết nối thiết 

bị để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

84 
  

Bảo vệ thấp áp tắt điện 

áp liên kết DC 

Một độ lệch điện áp đã được 

tìm thấy trong liên kết DC. 

Một cơ chế bảo vệ bên trong 

đã ngắt kết nối thiết bị để bảo 

vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

85 
  

Bảo vệ cao áp tắt điện 

áp liên kết DC 

Một độ lệch điện áp đã được 

tìm thấy trong liên kết DC. 

Một cơ chế bảo vệ bên trong 

đã ngắt kết nối thiết bị để bảo 

vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 
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86 
  

Bảo vệ không cân bằng 

tắt điện áp liên kết DC 

Quá áp đã được tìm thấy trong 

liên kết DC. Một cơ chế bảo 

vệ bên trong đã ngắt kết nối 

thiết bị để bảo vệ thiết bị khỏi 

bị hư hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

87 
  

Bảo vệ tắt quá dòng L1 

Dòng điện trên một pha quá 

cao. Một cơ chế bảo vệ bên 

trong đã ngắt kết nối thiết bị 

để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

88 
  

Bảo vệ tắt quá dòng L2 

Dòng điện trên một pha quá 

cao. Một cơ chế bảo vệ bên 

trong đã ngắt kết nối thiết bị 

để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

89 
  

Bảo vệ tắt quá dòng L3 

Dòng điện trên một pha quá 

cao. Một cơ chế bảo vệ bên 

trong đã ngắt kết nối thiết bị 

để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư 

hỏng. 

Trong trường 

hợp xảy ra nhiều 

lần: Hãy thông 

báo cho thợ điện 

được ủy quyền 

của bạn! 

E 

97 
  

Bảo vệ tắt quá dòng 

Phần cứng (HW) 

Quá nhiều điện đã được cấp 

vào lưới điện. Ngắt hoàn toàn 

kết nối của thiết bị. 

Thông báo cho 

thợ điện được ủy 

quyền hoặc dịch 

vụ của KACO 

E/K 

100 
  

Bảo vệ tắt quá nhiệt 

Phần cứng (HW) 

Thiết bị đã bị tắt vì nhiệt độ 

bên trong quá cao 

Kiểm tra để đảm 

bảo rằng các quạt 

đang hoạt động. 

Thay thế quạt 

nếu cần thiết. 

B,E 

101 
  

Lỗi nhiệt độ bất hợp lý 

Thiết bị đã tắt do các giá trị 

nhiệt độ đo được bên trong 

không thể phù hợp. 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 
K 

102 
  

Lỗi tần số không phù 

hợp 

Thiết bị đã tắt do các giá trị 

tần số đo được bên trong 

không thể phù hợp. 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 
K 

105 
  

Lỗi Relay không phù 

hợp 

Thiết bị đã tắt do các giá trị 

Relay đo được bên trong 

không thể phù hợp. 

Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 
K 

107 

  

Kiểm tra thiết bị chống 

sét lan truyền 

 

Thiết bị chống sét lan truyền 

(nếu có trong thiết bị) đã bị 

Trip và phải được thay thế. 

Các giao diện AC, DC & 

được giám sát để bảo vệ 

chống sét lan truyền. 

 

Kiểm tra bảo vệ 

chống sét lan 

truyền trong thiết 

bị. Mô-đun 

chống sét lan 

truyền có màn 

hình hiển thị 

chức năng tương 

ứng.  

K 



12/3/202
1 

Biến tần KACO blueplanet 87.0-150 TL3 | LITHACO 
  

 KACO blueplanet 1000/875/750 TL3   Page 12 of 12 

 

Với màn hình 

hiển thị chức 

năng màu đỏ, 

mô-đun chống 

sét lan truyền 

phải được kiểm 

tra và thay thế 

nếu cần. Thiết bị 

sẽ cấp trở lại lưới 

điện. 

108 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L1 

Sự cố lưới điện quá áp trên 

pha L1 
- - 

109 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L2 

Sự cố lưới điện quá áp trên 

pha L2 
- - 

110 
  

Sự cố lưới điện quá áp 

L3 

Sự cố lưới điện quá áp trên 

pha L3 
- - 

111 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L1 

Sự cố lưới điện thấp áp trên 

pha L1 
- - 

112 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L2 

Sự cố lưới điện thấp áp trên 

pha L2 
- - 

113 
  

Sự cố lưới điện thấp áp 

L3 

Sự cố lưới điện thấp áp trên 

pha L3 
- - 

114 
  

Lỗi giao tiếp DC/DC Lỗi giao tiếp - - 

125 
  

Relay điều khiển bị lỗi Relay AC bị lỗi 
Thông báo cho 

Dịch vụ KACO! 
K 

187 

  
Quạt số 4 bị lỗi 

Quạt số 4 bị trục trặc. Tuy 

nhiên, thiết bị vẫn tiếp tục hòa 

vào lưới điện. 

Thay thế quạt 

khác 
E 

216 
  

Bảo vệ. tắt phần cứng 

HW –DC liên kết quá 

áp  một nửa 

Bảo vệ. tắt phần cứng HW –

DC liên kết quá áp  một nửa 

Ngắt kết nối 

nguồn AC và 

DC. Chờ đợi 

1 phút và bật lại. 

B 

217 
  

Bảo vệ. tắt phần cứng 

HW – Điện áp cung 

cấp 24V 

Bảo vệ. tắt phần cứng HW – 

Điện áp cung cấp 24V 

Ngắt kết nối 

nguồn AC và 

DC. Chờ đợi 

1 phút và bật lại. 

B 

226 
  

- - - - 

 
 

 

 
 


