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Thông tin về Sách hướng dẫn này

hợp lệ

Sách hướng dẫn này có hiệu lực cho các thiết bị sau:

SPF 3500 EN
SPF 5000 EN

Phạm vi

Sách hướng dẫn này mô tả cách lắp ráp, cài đặt, vận hành và khắc phục sự cố của thiết bị này. Vui lòng đọc 
kỹ hướng dẫn này trước khi cài đặt và vận hành.

Nhóm mục tiêu

Tài liệu này dành cho những người có trình độ và người dùng cuối. Người dùng cuối cũng có thể thực hiện các tác 

vụ không yêu cầu bất kỳ trình độ chuyên môn cụ thể nào. Người đủ điều kiện phải có các kỹ năng sau:

Kiến thức về cách hoạt động và vận hành của biến tần
Đào tạo cách đối phó với những nguy hiểm và rủi ro liên quan đến việc lắp đặt và sử dụng các thiết 
bị và công trình điện
Đào tạo về lắp đặt và vận hành các thiết bị và lắp đặt điện Kiến thức về các tiêu 
chuẩn và chỉ thị áp dụng
Kiến thức và tuân thủ tài liệu này và tất cả thông tin an toàn

Những chỉ dẫn an toàn
CẢNH BÁO: Chương này bao gồm các hướng dẫn vận hành và an toàn quan trọng. Đọc và 
giữ sách hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai.

1. Vui lòng nói rõ bạn muốn loại hệ thống pin nào, hệ thống pin lithium hay hệ thống pin axit-chì, nếu bạn chọn sai hệ thống, 
hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ không thể hoạt động bình thường.

2. Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc tất cả các hướng dẫn và nhãn cảnh báo trên thiết bị, pin và tất cả các phần thích 
hợp của sách hướng dẫn này. Công ty có quyền không đảm bảo chất lượng, nếu không theo hướng dẫn của sách 
hướng dẫn này để lắp đặt và gây hư hỏng thiết bị.

3. Tất cả các hoạt động và kết nối xin vui lòng kỹ sư điện hoặc cơ khí chuyên nghiệp.
4. Tất cả việc lắp đặt điện phải tuân theo các tiêu chuẩn an toàn điện của địa phương.
5. Khi lắp đặt các mô-đun PV vào ban ngày, người lắp đặt nên che các mô-đun PV bằng vật liệu mờ, nếu không 

sẽ rất nguy hiểm do điện áp đầu cuối của mô-đun cao dưới ánh nắng mặt trời.
6.THẬN TRỌNG-Để giảm nguy cơ chấn thương, chỉ sạc pin sạc loại axit-chì chu kỳ sâu và pin lithium. Các 

loại pin khác có thể nổ, gây thương tích và hư hỏng cho người.
7. Không tháo rời thiết bị. Mang nó đến trung tâm bảo hành đủ điều kiện khi cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Việc lắp ráp lại 

không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
8. Để giảm nguy cơ bị điện giật, hãy ngắt kết nối tất cả các hệ thống dây điện trước khi tiến hành bảo dưỡng hoặc vệ sinh. Tắt 

thiết bị sẽ không làm giảm nguy cơ này.
9.KHÔNG BAO GIỜsạc pin bị đóng băng.
10. Để hoạt động tối ưu của biến tần này, vui lòng làm theo thông số kỹ thuật yêu cầu để chọn kích thước cáp phù hợp. Điều rất quan 

trọng là phải vận hành chính xác biến tần này.
11. Hãy hết sức thận trọng khi làm việc với các dụng cụ kim loại trên hoặc xung quanh pin. Nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra khi làm rơi 

dụng cụ phóng tia lửa điện hoặc đoản mạch pin hoặc các bộ phận điện khác và có thể gây nổ.
12. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cài đặt khi bạn muốn ngắt kết nối các thiết bị đầu cuối AC hoặc DC. Vui lòng tham khảo phần CÀI 

ĐẶT của sách hướng dẫn này để biết thêm chi tiết.
13. HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN - Biến tần này phải được kết nối với hệ thống dây nối đất vĩnh viễn. Đảm bảo 

tuân thủ các yêu cầu và quy định của địa phương để lắp đặt biến tần này.
14.KHÔNG BAO GIỜgây ra ngắn mạch đầu ra AC và đầu vào DC. KHÔNG kết nối với nguồn điện khi đầu vào DC ngắn 
mạch.
15. Đảm bảo rằng biến tần được lắp ráp hoàn chỉnh trước khi vận hành.
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Giới thiệu

Hệ thống điện lai

Đây là bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới đa chức năng, được tích hợp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT, 

bộ biến tần sóng sin tinh khiết tần số cao và mô-đun chức năng UPS trong một máy, hoàn hảo cho các ứng dụng tự tiêu thụ 

và nguồn điện dự phòng không nối lưới. Biến tần này có thể hoạt động có hoặc không có pin.

Toàn bộ hệ thống cũng cần các thiết bị khác để hoạt động hoàn chỉnh như mô-đun PV, máy phát điện hoặc lưới điện 

tiện ích. Vui lòng tham khảo ý kiến   với nhà tích hợp hệ thống của bạn để biết các kiến   trúc hệ thống có thể có khác tùy 

thuộc vào yêu cầu của bạn. Mô-đun WiFi / GPRS là một thiết bị giám sát plug-and-play được cài đặt trên biến tần. Với 

thiết bị này, người dùng có thể theo dõi trạng thái của hệ thống PV từ điện thoại di động hoặc từ trang web mọi lúc, mọi 

nơi.

Đặc trưng

Công suất định mức 3,5KW đến 5KW, hệ số công suất 1

Dải MPPT 120V ~ 430V, 450Voc

Biến tần tần số cao với kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ

Đầu ra sóng sin thuần túy AC

Năng lượng mặt trời và lưới điện tiện ích có thể tải điện cùng lúc

Với CAN / RS485 cho giao tiếp BMS

Với khả năng hoạt động không cần pin

Hoạt động song song lên đến 6 đơn vị (chỉ khi kết nối pin)

Giám sát từ xa WIFI / GPRS (tùy chọn)

hai



Tổng quan về sản phẩm

1. màn hình LCD

3. chỉ báo sạc

5. nút chức năng

7. Cổng giao tiếp WiFi / GPRS

9. Cổng giao tiếp BMS (hỗ trợ giao thức CAN / RS485)

2. chỉ báo trạng thái

4. chỉ báo mặc định

6. đầu vàoAC

8. cổng giao tiếp USB

10. Cổng giao tiếp RS485 (để mở rộng)

11. thử liên hệ

13.Công tắc bật / tắt nguồn

15. Cổng giao tiếp song song

17.AC đầu ra

12.PV đầu vào

14. đầu vào pin

16.Cổng chia sẻ hiện tại

18. Bộ ngắt mạch
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Cài đặt
Mở gói và kiểm tra
Trước khi cài đặt, vui lòng kiểm tra thiết bị. Hãy chắc chắn rằng không có gì bên trong gói bị hư hỏng. Bạn 
nên đã nhận được các mục sau trong gói:

Đơn vị x 1
Hướng dẫn sử dụng x 1

Cáp giao tiếp x 1 Cáp chia sẻ 
hiện tại x 1 Cáp giao tiếp song 
song x 1

Lưu ý: Đĩa CD Phần mềm không còn được cung cấp, nếu cần, vui lòng tải xuống từ trang web chính thức
www.ginverter.com

Sự chuẩn bị
Trước khi kết nối tất cả các dây, vui lòng tháo nắp dưới bằng cách tháo hai vít như hình dưới đây.

Gắn thiết bị
Hãy xem xét các điểm sau trước khi chọn nơi cài đặt:

Không lắp biến tần trên vật liệu xây dựng dễ cháy. Gắn trên bề 
mặt rắn
Cài đặt biến tần này ngang tầm mắt để có thể đọc màn hình 
LCD mọi lúc.
Nhiệt độ môi trường xung quanh phải từ 0 ° C và 55 ° c đến

đảm bảo hoạt động tối ưu.
Vị trí lắp đặt được khuyến nghị là gắn chặt vào tường theo phương 
thẳng đứng.
Đảm bảo giữ các đồ vật và bề mặt khác như trong sơ đồ bên 
phải để đảm bảo tản nhiệt đủ và có đủ không gian để tháo dây.

CHỈ THÍCH HỢP ĐỂ LẮP TRÊN BÊ TÔNG HOẶC 
CÁC BỀ MẶT KHÔNG KẾT HỢP KHÁC.

Lắp đặt thiết bị bằng cách vặn ba vít. Bạn nên sử dụng vít M4 hoặc M5.
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Kết nối pin
Kết nối pin axít chì

Người dùng có thể chọn pin axit chì dung lượng phù hợp với điện áp danh định là 48V. Ngoài ra, bạn cần chọn loại 
pin là “AGM (mặc định) hoặc FLD”

THẬN TRỌNG:Để tuân thủ quy định và vận hành an toàn, người ta yêu cầu lắp đặt bộ bảo vệ quá dòng DC riêng biệt hoặc 

ngắt kết nối thiết bị giữa pin và biến tần. Có thể không yêu cầu thiết bị ngắt kết nối trong một số ứng dụng, tuy nhiên, nó 

vẫn được yêu cầu cài đặt bảo vệ chống quá dòng. Vui lòng tham khảo cường độ dòng điện điển hình trong bảng dưới đây 

như kích thước cầu chì hoặc cầu dao yêu cầu.
Vòng đầu cuối:

CẢNH BÁO!Tất cả việc nối dây phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.

CẢNH BÁO!Việc sử dụng cáp thích hợp để kết nối pin là rất quan trọng đối với sự an toàn và 
hoạt động hiệu quả của hệ thống. Để giảm nguy cơ chấn thương, vui lòng sử dụng cáp và kích 
thước thiết bị đầu cuối phù hợp được khuyến nghị như bên dưới.

Kích thước thiết bị đầu cuối và cáp pin được đề xuất:

Người mẫu Kích thước dây giá trị mô-men xoắn

SPF 3500 EN 1 * 4AWG 2-3Nm
SPF 5000 EN 1 * 2AWG 2-3Nm

Lưu ý: Đối với pin axit chì, dòng sạc được khuyến nghị là 0,2C (dung lượng pin C)
Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thực hiện kết nối pin:
1. Lắp ráp thiết bị đầu cuối vòng pin dựa trên cáp pin và kích thước thiết bị đầu cuối được khuyến nghị.

2. Kết nối tất cả các gói pin theo yêu cầu của đơn vị. Bạn nên kết nối pin dung lượng ít nhất 200Ah cho SPF 
3500 ES / SPF 5000 ES.

3. Cắm thẳng đầu vòng dây của cáp ắc quy vào đầu nối ắc quy của biến tần và đảm bảo các bu lông được siết 
chặt với momen xoắn 2Nm. Đảm bảo rằng cực ở cả pin và bộ biến tần / bộ sạc được kết nối chính xác và 
các cực vòng được vặn chặt vào các cực của pin.

CẢNH BÁO: Nguy cơ Sốc
Việc lắp đặt phải được thực hiện cẩn thận do điện áp của pin mắc nối tiếp cao.

THẬN TRỌNG !!Không đặt bất cứ thứ gì giữa phần phẳng của đầu nối biến tần và đầu nối 
vòng. Nếu không, quá nhiệt có thể xảy ra.
THẬN TRỌNG !!Không bôi chất chống oxy hóa lên các đầu nối trước khi các đầu nối được 
kết nối chặt chẽ.
THẬN TRỌNG !!Trước khi thực hiện kết nối DC cuối cùng hoặc đóng cầu dao / ngắt kết nối DC, hãy 
chắc chắn rằng dương (+) phải được kết nối với dương (+) và âm (-) phải được kết nối với âm (-).
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Kết nối pin Lithium
Nếu chọn pin lithium cho SPF 3500 ES / SPF 5000 ES, bạn chỉ được phép sử dụng pin lithium mà chúng tôi đã định 
cấu hình. Có hai đầu nối trên pin lithium, cổng RJ45 của BMS và cáp nguồn.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để triển khai kết nối pin lithium:
1. Lắp ráp thiết bị đầu cuối vòng pin dựa trên cáp pin và kích thước đầu nối được khuyến nghị (giống như axit Chì, xem 
phần Kết nối pin axit-chì để biết thêm chi tiết).

2. Cắm thẳng đầu vòng dây của cáp ắc quy vào đầu nối ắc quy của biến tần và đảm bảo các bu lông được siết 
chặt với mômen xoắn 2-3Nm. Đảm bảo rằng cực ở cả pin và bộ biến tần / bộ sạc được kết nối chính xác và các 
cực vòng được vặn chặt vào các cực của pin.

3. Kết nối cuối RJ45 của pin với cổng giao tiếp BMS (RS485 hoặc CAN) của biến tần.

4. Đầu kia của RJ45 cắm vào cổng giao tiếp pin (RS485 hoặc CAN).

Ghi chú:Nếu chọn pin lithium, hãy đảm bảo kết nối cáp giao tiếp BMS giữa pin và biến tần. Bạn cần chọn loại pin là 
“pin lithium”.

Giao tiếp và cài đặt pin Lithium
Để giao tiếp với BMS pin, bạn nên đặt loại pin thành “LI” trong Chương trình 5. Sau đó, màn hình LCD sẽ chuyển 
sang Chương trình 36, để đặt loại giao thức. Có một số giao thức trong biến tần. Vui lòng nhận hướng dẫn từ 
Growatt để chọn giao thức phù hợp với BMS.
1. Kết nối cuối RJ45 của pin với cổng giao tiếp BMS của biến tần
Đảm bảo rằng cổng BMS của pin lithium kết nối với biến tần là Pin to Pin, chân cổng BMS của biến tần và chỉ định chân cổng 
RS485 được hiển thị như bên dưới:

Cổng RS485
(để mở rộng)số PIN Cổng BMS

1 RS485B RS485B

hai RS485A RS485A

3 - - - -

4 CANH - -

5 TÔI CÓ THỂ - -

6 - - - -

7 - - - -

số 8 - - - -
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Cài đặt LCD
Để kết nối BMS của pin, cần đặt loại pin là “LI” trong Chương trình 05.
Sau khi đặt “LI” trong Chương trình 05, nó sẽ chuyển sang Chương trình 36 để chọn giao thức truyền thông. Bạn có thể 
chọn giao thức truyền thông RS485 từ L01 đến L50 và bạn cũng có thể chọn giao thức truyền thông CAN từ L51 đến L99.

AGM (mặc định)

ngập

Lithium (chỉ thích hợp khi giao tiếp với BMS)

Đã xác định người dùng

05 Loại pin

Nếu “Do người dùng xác định” được chọn, điện áp sạc pin và điện áp 

cắt DC thấp có thể được thiết lập trong chương trình 19, 20 và 21.

Do người dùng xác định 2（phù hợp khi pin lithium không có 
giao tiếp BMS）

Nếu “Người dùng xác định 2” được chọn, điện áp sạc pin và điện 
áp cắt DC thấp có thể được thiết lập trong chương trình 19, 20 
và 21. Bạn nên đặt ở cùng một điện áp trong chương trình 19 
và 20 (điện áp sạc đầy điểm của pin lithium). Biến tần sẽ ngừng 
sạc khi điện áp pin đạt đến cài đặt này.

Giao thức 1

Giao thức 2
RS485

giao thức truyền thông .
.
.

.

.

.

Giao thức 50
36

Giao thức 51

Giao thức 52
CHÚ CHÓ

giao thức truyền thông .
.
.

.

.

.

Giao thức 99
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Ghi chú:Khi loại pin được đặt thành Li, tùy chọn cài đặt 12, 13, 21 sẽ thay đổi để hiển thị phần trăm.
Ghi chú:Khi loại pin được đặt là “LI”, người dùng không thể sửa đổi dòng sạc tối đa. Khi giao tiếp không thành 
công, biến tần sẽ cắt đầu ra.

Đặt điểm SOC trở lại nguồn tiện ích khi 
chọn “Ưu tiên SBU” hoặc “Ưu tiên năng 
lượng mặt trời” trong chương trình 01

12
Mặc định 50%, 6% ~ 95% có thể đặt

Đặt điểm SOC trở lại chế độ pin khi chọn 
“Ưu tiên SBU” hoặc “Ưu tiên năng lượng 
mặt trời” trong chương trình 01

13
Mặc định 95%, 10% ~ 100% có thể đặt được

DC cắt SOC thấp
Nếu “LI” được chọn trong chương trình 5, 

chương trình này có thể được thiết lập

hai mươi mốt

Mặc định 20%, 5% ~ 50% có thể đặt trước

Ghi chú:Mọi thắc mắc về giao tiếp với BMS, vui lòng tham khảo ý kiến   của Growatt.

Giao tiếp với BMS pin trong hệ thống song song

Nếu bạn cần sử dụng giao tiếp với BMS trong một hệ thống song song, bạn nên đảm bảo kết nối cáp giao tiếp BMS 
giữa pin và một biến tần của hệ thống song song. Nên kết nối với biến tần chính của hệ thống song song.

số 8



Kết nối đầu vào / đầu ra AC
THẬN TRỌNG !!Trước khi kết nối với nguồn điện đầu vào AC, vui lòng cài đặttách rờiBộ ngắt AC giữa biến tần và 
nguồn điện đầu vào AC. Điều này sẽ đảm bảo biến tần có thể được ngắt kết nối an toàn trong quá trình bảo trì và 
được bảo vệ hoàn toàn khỏi quá dòng của đầu vào AC. Thông số khuyến nghị của bộ ngắt AC là 40A cho SPF 3500 
ES và 50A cho SPF 5000 ES.
THẬN TRỌNG !!Có hai khối thiết bị đầu cuối có đánh dấu “IN” và “OUT”. Vui lòng KHÔNG kết nối sai các đầu nối 
đầu vào và đầu ra.
CẢNH BÁO!Tất cả việc nối dây phải được thực hiện bởi một nhân viên có chuyên môn.

CẢNH BÁO!Việc sử dụng cáp thích hợp cho kết nối đầu vào AC là rất quan trọng đối với sự an toàn và hoạt động hiệu quả của hệ thống. Để 
giảm nguy cơ chấn thương, vui lòng sử dụng kích thước cáp phù hợp được khuyến nghị như bên dưới.

Yêu cầu cáp đề xuất cho dây AC

Người mẫu Máy đo Mô-men xoắn

SPF 3500 EN 1 * 10AWG 1,2-1,6Nm

SPF 5000 EN 1 * 8AWG 1,2-1,6Nm

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để triển khai kết nối đầu vào / đầu ra AC:
1. Trước khi thực hiện kết nối đầu vào / đầu ra AC, trước tiên hãy nhớ mở bộ bảo vệ hoặc bộ ngắt kết nối DC.
2. Loại bỏ ống bọc cách điện 10mm cho sáu ruột dẫn. Và rút ngắn pha L và dây trung tính N 3 mm.
3. Chèn các dây đầu vào AC theo các cực được chỉ ra trên khối thiết bị đầu cuối và siết chặt các vít đầu cuối. 

Đảm bảo kết nối dây dẫn bảo vệ PE trước.
→Mặt đất (vàng xanh) L→
LINE (nâu hoặc đen) N→
Trung tính (xanh lam)

CẢNH BÁO:
Đảm bảo rằng nguồn điện AC đã được ngắt kết nối trước khi cố gắng đấu dây nguồn vào thiết bị.

4. Sau đó, lắp các dây đầu ra AC theo các cực được chỉ ra trên khối thiết bị đầu cuối và siết chặt các vít đầu 
cuối. Đảm bảo kết nối dây dẫn bảo vệ PE trước.
→Mặt đất (vàng xanh)

L→LINE (nâu hoặc đen) N→
Trung tính (xanh lam)

5. Đảm bảo rằng các dây được kết nối chắc chắn.

THẬN TRỌNG: Quan trọng

Đảm bảo kết nối dây AC với đúng cực. Nếu dây L và N được kết nối ngược lại, nó có thể gây đoản mạch 
tiện ích khi các bộ biến tần này hoạt động song song.
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THẬN TRỌNG:Các thiết bị như máy lạnh cần ít nhất 2 ~ 3 phút để khởi động lại vì cần có đủ thời gian để cân bằng khí môi 

chất lạnh bên trong các mạch điện. Nếu tình trạng thiếu điện xảy ra và phục hồi trong thời gian ngắn, nó sẽ gây hư hỏng 

cho các thiết bị được kết nối của bạn. Để ngăn ngừa loại hư hỏng này, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất máy điều hòa 

không khí xem có được trang bị chức năng trì hoãn thời gian hay không trước khi lắp đặt. Nếu không, bộ biến tần năng 

lượng mặt trời không nối lưới này sẽ gây ra lỗi quá tải và cắt đầu ra để bảo vệ thiết bị của bạn nhưng đôi khi nó vẫn gây ra 

hư hỏng bên trong máy điều hòa không khí.

Kết nối PV
THẬN TRỌNG:Trước khi kết nối với mô-đun PV, vui lòng cài đặtriêng biệtmột bộ ngắt mạch DC giữa biến tần và 
mô-đun PV.

CẢNH BÁO!Tất cả việc nối dây phải được thực hiện bởi một nhân viên có chuyên môn.
CẢNH BÁO!Điều rất quan trọng đối với sự an toàn của hệ thống và hoạt động hiệu quả là sử dụng cáp thích hợp để kết nối mô-đun PV. 
Để giảm nguy cơ chấn thương, vui lòng sử dụng kích thước cáp phù hợp được khuyến nghị như bên dưới.

Người mẫu Kích thước dây giá trị mô-men xoắn

SPF 3500 EN 1 * 12AWG 1,2-1,6Nm
SPF 5000 EN 1 * 12AWG 1,2-1,6Nm

Lựa chọn mô-đun PV:
Khi chọn mô-đun PV thích hợp, hãy đảm bảo xem xét các thông số dưới đây:
1. Mở mạch Điện áp (Voc) của mô-đun PV không vượt quá mức tối đa. Mảng PV hở mạch điện áp của biến tần.
2. Điện áp mạch hở (Voc) của mô-đun PV phải cao hơn min. điện áp của pin.

MÔ HÌNH INVERTER SPF 3500 EN SPF 5000 EN

Tối đa Điện áp mạch mở mảng PV 450Vdc

Điện áp khởi động 150Vdc

Dải điện áp MPPT PV Array 120Vdc ~ 430Vdc

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để triển khai kết nối mô-đun PV:
1. Tháo ống bọc cách điện 10 mm đối với dây dẫn âm và dương.

2. Kiểm tra đúng cực của cáp kết nối từ các mô-đun PV và các đầu nối đầu vào 
PV. Sau đó, kết nối cực dương (+) của cáp kết nối với cực dương (+) của 
đầu nối đầu vào PV. Kết nối cực âm (-) của cáp kết nối với cực âm (-) của 
đầu nối đầu vào PV.

3. Đảm bảo rằng các dây được kết nối chắc chắn.
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FinalAssembly
Sau khi kết nối tất cả các dây, vui lòng đặt nắp dưới trở lại bằng cách vặn hai vít như hình dưới đây.

Kết nối giao tiếp
Vui lòng sử dụng cáp giao tiếp đi kèm để kết nối với biến tần và PC. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần 
mềm giám sát. Để biết cách vận hành phần mềm chi tiết, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng phần mềm. Phần mềm 
giám sát có thể tải xuống từ trang web www.ginverter.com của chúng tôi.

Tín hiệu tiếp xúc khô

Có một tiếp điểm khô (3A / 250VAC) có sẵn trên bảng điều khiển phía sau. Nó có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu đến thiết 

bị bên ngoài khi điện áp pin đạt đến mức cảnh báo.

Cổng tiếp xúc khô:

Trạng thái đơn vị Tình trạng

NC&C NO&C

tắt nguồn Thiết bị tắt và không có đầu ra nào được cấp nguồn Đóng Mở

Đầu ra được cấp nguồn từ Tiện ích Đóng Mở

Điện áp pin (SOC) <DC thấp
điện áp cảnh báo (SOC) Mở Đóng

Chương trình 01 bộ

là Tiện ích đầu tiên Điện áp pin (SOC)> Giá trị cài đặt trong 

Chương trình 13 hoặc quá trình sạc pin 

đạt đến giai đoạn thả nổi

Đóng Mở

Đầu ra là
được cung cấp từ

Pin hoặc năng lượng mặt trời

Bật nguồn

Điện áp pin (SOC) <Cài đặt
giá trị trong Chương trình 12 Mở Đóng

Chương trình 01 là

đặt là SBU hoặc

năng lượng mặt trời đầu tiên Điện áp pin (SOC)> Giá trị cài đặt trong 
Chương trình 13 hoặc quá trình sạc pin 
đạt đến giai đoạn thả nổi

Đóng Mở

mười một



hoạt động
Bật / tắt nguồn

Khi thiết bị đã được lắp đặt đúng cách và pin được kết nối tốt, chỉ cần nhấn nút Bật / Tắt (nằm trên nút 
của vỏ) để bật thiết bị.

Bảng điều khiển và hiển thị
Bảng hoạt động và bảng hiển thị, được hiển thị trong biểu đồ dưới đây, nằm trên bảng điều khiển phía trước của biến tần. 

Nó bao gồm ba chỉ báo, bốn phím chức năng và màn hình LCD, cho biết trạng thái hoạt động và thông tin nguồn điện đầu 

vào / đầu ra.

1. màn hình LCD

2. chỉ báo trạng thái

3. chỉ báo sạc

4. chỉ báo mặc định

5. nút chức năng

Chỉ dẫn
Chỉ dẫn tin nhắn

vững chắc Đầu ra được cung cấp bởi tiện ích ở chế độ Dòng.
màu xanh lá

nhấp nháy Đầu ra được cấp nguồn bằng pin hoặc PV ở chế độ pin.

vững chắc Pin đã được sạc đầy.
màu xanh lá

nhấp nháy Đang sạc pin.
vững chắc Lỗi xảy ra trong biến tần.

Mạng lưới

nhấp nháy Điều kiện cảnh báo xảy ra trong biến tần.

Các nút chức năng
Cái nút Sự mô tả

THOÁT Để thoát khỏi chế độ cài đặt

LÊN Để chuyển đến lựa chọn trước đó

XUỐNG Để đi đến lựa chọn tiếp theo

ĐI VÀO Để xác nhận lựa chọn trong chế độ cài đặt hoặc vào chế độ cài đặt
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Biểu tượng màn hình LCD

Biểu tượng Sự mô tả
Thông tin đầu vào AC

Biểu tượng đầu vào AC

Cho biết nguồn điện đầu vào AC, điện áp đầu vào AC, tần số đầu vào AC, dòng điện đầu vào 
AC

Cho biết tải điện xoay chiều trong đường vòng

Thông tin đầu vào PV

Biểu tượng đầu vào PV

Cho biết công suất PV, điện áp PV, dòng điện PV, v.v.

Thông tin đầu ra

biểu tượng biến tần

Cho biết điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, tần số đầu ra, nhiệt độ biến tần

Tải thông tin

Biểu tượng tải

Cho biết công suất của tải, phần trăm công suất của tải

Cho biết quá tải đã xảy ra
Cho biết hiện tượng đoản mạch đã xảy ra

Thông tin về pin
Cho biết mức pin 0-24%, 25-49%, 50-74% và 75-100% ở chế độ pin và trạng thái 
sạc ở chế độ dòng.

Cho biết điện áp pin, phần trăm pin, dòng pin

Cho biết pin SLA
Cho biết pin lithium

Cho biết ưu tiên nguồn sạc: năng lượng mặt trời đầu tiên, năng lượng mặt trời và tiện ích, hoặc chỉ năng lượng mặt trời

Thông tin khác

Cho biết ưu tiên nguồn đầu ra: năng lượng mặt trời đầu tiên, tiện ích đầu tiên, chế độ SBU hoặc chế độ SUB

Cho biết mã cảnh báo hoặc mã lỗi

Cho biết một cảnh báo hoặc một lỗi đang xảy ra

Cho biết nó trong quá trình thiết lập các giá trị

Cho biết báo thức đã tắt
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Ở chế độ AC, biểu tượng pin sẽ hiển thị Trạng thái sạc pin
Trạng thái Điện áp pin LCDDisplay

<2V / ô 4 vạch sẽ nhấp nháy lần lượt.

Dòng điện liên tục

chế độ / Hằng số
Chế độ điện áp

Thanh dưới cùng sẽ bật và ba thanh khác sẽ 
nhấp nháy lần lượt.2 ~ 2.083V / ô

Hai thanh dưới cùng sẽ sáng và hai thanh còn lại sẽ 
nhấp nháy lần lượt.2.083 ~ 2.167V / ô

Ba thanh dưới cùng sẽ bật và thanh trên cùng 

sẽ nhấp nháy.
> 2.167 V / ô

Chế độ thả nổi. Pin đã được sạc đầy. 4 thanh sẽ được bật.

Ở chế độ pin, biểu tượng pin sẽ hiển thị Dung lượng pin
Tải phần trăm Điện áp pin LCDDisplay

<1.717V / ô

1.717V / cell ~ 1.8V / cell

Tải> 50%
1,8 ~ 1,883V / ô

> 1.883 V / ô

<1.817V / ô

1.817V / cell ~ 1.9V / cell

50%> Tải> 20%
1,9 ~ 1,983V / ô

> 1.983

<1.867V / ô

1.867V / cell ~ 1.95V / cell

Tải <20%
1.95 ~ 2.033V / ô

> 2.033
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Cài đặt LCD
Sau khi nhấn và giữ nút ENTER trong 3 giây, thiết bị sẽ vào chế độ cài đặt. Nhấn nút “LÊN” hoặc “XUỐNG” để 
chọn các chương trình cài đặt. Sau đó nhấn nút “ENTER” để xác nhận lựa chọn hoặc nút ESC để thoát.

Chương trình Sự mô tả Cài đặt tùy chọn

năng lượng mặt trời đầu tiên

Năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho các phụ tải là ưu tiên hàng đầu.

Nếu năng lượng mặt trời không đủ để cung cấp năng lượng cho tất cả các tải được kết nối, 

năng lượng pin sẽ cung cấp năng lượng cho các tải cùng một lúc.

Tiện ích chỉ cung cấp điện cho các tải khi bất kỳ điều kiện nào xảy ra:
-Năng lượng cực không có sẵn

- Điện áp pin giảm xuống mức điện áp cảnh báo mức thấp hoặc điểm cài đặt 

trong chương trình 12.

Tiện ích đầu tiên (mặc định)

Tiện ích sẽ cung cấp điện cho các tải là ưu tiên hàng đầu.

Năng lượng mặt trời và pin sẽ chỉ cung cấp năng lượng cho các tải 
khi không có nguồn điện.

Ưu tiên nguồn đầu ra: Để 
cấu hình nguồn tải
ưu tiên nguồn

01
Ưu tiên SBU

Năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho các phụ tải là ưu tiên hàng đầu.

Nếu năng lượng mặt trời không đủ để cung cấp năng lượng cho tất cả các tải được kết nối, 

ắc quy sẽ cung cấp điện cho các tải cùng một lúc.

Tiện ích chỉ cung cấp năng lượng cho tải khi điện áp pin giảm xuống mức 

điện áp cảnh báo mức thấp hoặc điểm cài đặt trong chương trình 12.

Thâm niên

Năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho các phụ tải là ưu tiên hàng đầu.

Nếu năng lượng mặt trời không đủ để cung cấp năng lượng cho tất cả các phụ tải được kết nối, thì năng lượng 

mặt trời và tiện ích sẽ cấp điện cho các phụ tải cùng một lúc.

Pin chỉ cung cấp năng lượng cho các tải khi năng lượng mặt trời 
không đủ và không có tiện ích.

Dòng sạc tối đa: đặt tổng 
dòng sạc cho bộ sạc năng 
lượng mặt trời và tiện ích. 
(Dòng sạc tối đa = dòng sạc 
tiện ích + dòng sạc năng 
lượng mặt trời)

02 SPF 3500 ES: Mặc định 60A, 10A ~ 80A Có thể đặt 
SPF 5000 ES: Mặc định 60A, 10A ~ 100A Có thể đặt
(Nếu LI được chọn trong Chương trình 5, không thể thiết lập chương trình này)

Thiết bị (mặc định)

Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC chấp nhận được sẽ nằm trong khoảng 90 ~ 280VAC

UPS

03 Dải điện áp đầu vào AC Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC chấp nhận được sẽ nằm trong khoảng 170 ~ 280VAC

Máy phát điện (Chỉ cho phép máy phát điện chạy dầu diesel)

Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC chấp nhận được sẽ nằm trong khoảng 90 
~ 280VAC. Ghi chú:Khi đấu nối máy phát, máy phát không được nhỏ hơn 10KVA 
(không nhỏ hơn 20KVA đối với hệ thống song song ba pha), và bộ nghịch lưu 
không được nhiều hơn 2 tổ máy trong một pha.

mười lăm



Chế độ tiết kiệm tắt (mặc định)

Nếu bị vô hiệu hóa, bất kể tải được kết nối là thấp hay cao, trạng thái bật / tắt của 
đầu ra biến tần sẽ không có hiệu lực.Chế độ tiết kiệm năng lượng

cho phép vô hiệu hóa
04

Bật chế độ tiết kiệm

Nếu được kích hoạt, đầu ra của biến tần sẽ tắt khi tải được kết nối ở mức khá thấp hoặc 
không được phát hiện.

AGM (mặc định)

ngập

Lithium (chỉ thích hợp khi giao tiếp với BMS)

Đã xác định người dùng

05 Loại pin

Nếu “Do người dùng xác định” được chọn, điện áp sạc pin và điện áp cắt DC thấp có 
thể được thiết lập trong chương trình 19, 20 và 21.

Do người dùng xác định 2（phù hợp khi pin lithium không có 
giao tiếp BMS）

Nếu “Người dùng xác định 2” được chọn, điện áp sạc pin và điện áp cắt DC 
thấp có thể được thiết lập trong chương trình 19, 20 và 21. Bạn nên đặt ở 
cùng một điện áp trong chương trình 19 và 20 (điện áp sạc đầy điểm của 
pin lithium). Biến tần sẽ ngừng sạc khi điện áp pin đạt đến cài đặt này.

Khởi động lại vô hiệu hóa (mặc định) kích hoạt khởi động lại
Tự động khởi động lại khi xảy ra 
quá tải06

Khởi động lại vô hiệu hóa (mặc định) kích hoạt khởi động lại
Tự động khởi động lại 
khi xảy ra quá nhiệt07

230V (mặc định) 220V
điện áp đầu ra
* Cài đặt này chỉ khả dụng 
khi biến tần ở chế độ chờ 
(Tắt).08 240V 208V

tần số đầu ra
* Cài đặt này chỉ khả dụng 
khi biến tần ở chế độ chờ 
(Tắt).

50Hz (mặc định) 60Hz

09

Số lượng sê-ri
pin kết nối10

(ví dụ: Hiển thị pin được kết nối thành 4 loạt)
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Dòng sạc tiện ích tối đa

Lưu ý: Nếu giá trị cài đặt 
trong Chương trình 02 
nhỏ hơn trong Chương 
trình 11, biến tần sẽ áp 
dụng dòng sạc từ
Chương trình 02 cho bộ 
sạc tiện ích

mười một

SPF 3500 ES: Mặc định 30A, 0A ~ 60A Có thể đặt 
SPF 5000 ES: Mặc định 30A, 0A ~ 80A Có thể đặt

Đặt điểm điện áp trở lại nguồn 
điện khi chọn “Ưu tiên SBU” hoặc 
“Ưu tiên năng lượng mặt trời” 
trong chương trình 01

12
Mặc định 46.0V, 44.0V ~ 51.2V Có thể đặt

Đặt điểm điện áp trở lại chế độ 
pin khi chọn “Ưu tiên SBU” hoặc 
“Ưu tiên năng lượng mặt trời” 
trong chương trình 01

13
Mặc định 54.0V, 48.0V ~ 58.0V Có thể đặt

Nếu bộ biến tần năng lượng mặt trời không nối lưới này đang hoạt động ở chế độ Dòng, Chờ 
hoặc Lỗi, nguồn bộ sạc có thể được lập trình như sau:

năng lượng mặt trời đầu tiên Năng lượng mặt trời sẽ sạc pin là ưu tiên 

hàng đầu.

Tiện ích sẽ chỉ sạc pin khi không có 
năng lượng mặt trời.

Năng lượng mặt trời và Tiện ích

Ưu tiên nguồn bộ sạc: Để 
định cấu hình bộ sạc
ưu tiên nguồn

Năng lượng mặt trời và tiện ích 
đều sẽ sạc pin.

14

Chỉ năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời sẽ là nguồn sạc 
duy nhất cho dù tiện ích có sẵn hay 
không.

Nếu bộ biến tần năng lượng mặt trời không nối lưới này đang hoạt động ở chế độ Pin 

hoặc Chế độ tiết kiệm điện, thì chỉ năng lượng mặt trời mới có thể sạc pin. Năng lượng 

mặt trời sẽ sạc pin nếu nó có sẵn và đủ.

Báo thức đang bật (mặc định) Báo thức tắt

mười lăm kiểm soát báo động

Đèn nền bật (mặc định) Tắt đèn nền
16 điều khiển đèn nền

Báo thức đang bật (mặc định) Báo thức tắtTiếng bíp khi chính
nguồn bị gián đoạn17

Vượt quá tải:
Khi được bật, thiết bị sẽ 
chuyển sang chế độ dòng 
nếu xảy ra quá tải ở chế 
độ pin.

Bỏ qua vô hiệu hóa (mặc định) Bỏ qua kích hoạt

18

Điện áp nạp CV.
Nếu tự định nghĩa được chọn Trong 

chương trình 5, điều này

chương trình có thể được thiết lập

19
Mặc định 56.4V, 48.0V ~ 58.4V Có thể đặt

Điện áp sạc nổi. Nếu tự định nghĩa 
được chọn trong chương trình 5, 
chương trình này có thể được thiết 
lập

hai mươi

Mặc định 54.0V, 48.0V ~ 58.4V Có thể đặt

17



Điện áp cắt DC thấp. Nếu tính năng tự 

định nghĩa được chọn trong chương trình 

5, chương trình này có thể được thiết lập.

Điện áp cắt DC thấp sẽ 
được cố định ở giá trị cài 
đặt bất kể phần trăm tải 
được kết nối.

Có thể cài đặt mặc định 42.0V, 40.0V ~ 48.0V

Khi đạt đến điện áp cắt DC thấp:
1) Nếu nguồn pin chỉ có sẵn nguồn điện, biến tần sẽ tắt.
2) Nếu năng lượng PV và nguồn pin có sẵn, biến tần sẽ sạc pin mà 
không cần đầu ra AC.
3) Nếu năng lượng PV, năng lượng pin và tiện ích đều có sẵn, biến tần 
sẽ chuyển sang chế độ dòng và cung cấp công suất đầu ra cho các tải, 
đồng thời sạc pin.

hai mươi mốt

Duy nhất: Song song:

L1Phase: L2Phase:

L3Phase:
Chế độ đầu ra AC
* Cài đặt này chỉ khả dụng 
khi biến tần ở chế độ chờ 
(Tắt).

Ghi chú:Hoạt động song song 
chỉ có thể hoạt động khi kết 
nối pin

Khi các thiết bị được sử dụng song song với một pha, vui lòng chọn “PAL” trong 
chương trình 23.23

Nó yêu cầu 3 biến tần để hỗ trợ thiết bị ba pha, 1 
biến tần trong mỗi pha.
Vui lòng chọn “3P1” trong chương trình 23 cho bộ nghịch lưu được kết nối với pha L1, 
“3P2” trong chương trình 23 cho bộ biến tần được kết nối với pha L2 và “3P3” trong 
chương trình 23 cho bộ biến tần được kết nối với pha L3.

Đảm bảo kết nối cáp chia sẻ hiện tại với các thiết bị có cùng pha.

KHÔNG kết nối cáp chung giữa các thiết bị trên các pha khác nhau. Bên 
cạnh đó, chức năng tiết kiệm điện sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Cài đặt địa chỉ
(để mở rộng)28

Mặc định1, 1 ~ 255 có thể đặt

37 Cài đặt thời gian thực --- Năm Mặc định 2018, phạm vi 2018 ~ 2099

38 Cài đặt thời gian thực --- Tháng Mặc định 01, phạm vi 01 ~ 12

39 Cài đặt thời gian thực --- Ngày Mặc định 01, phạm vi 01 ~ 31

40 Cài đặt thời gian thực --- Giờ Mặc định 00, phạm vi 00 ~ 23

41 Cài đặt thời gian thực --- Phút Mặc định 00, phạm vi 00 ~ 59

42 Cài đặt thời gian thực --- Thứ hai Mặc định 00, phạm vi 00 ~ 59
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Bật cân bằng pin Tắt cân bằng pin (mặc định)

43 Cân bằng pin
Nếu “Tràn ngập” hoặc “Do người dùng xác định” được chọn trong chương trình 05, thì chương trình này có thể được 

thiết lập.

Cân bằng pin
Vôn44

Mặc định 58.4V, 48.0V ~ 58.4V Có thể đặt

Mặc định 60 phút, 5 phút ~ 900 
phút

Bốn năm Thời gian cân bằng pin

Mặc định 120 phút, 5 phút ~ 900 phút có thể 

thiết lập
46 Thời gian chờ cân bằng pin

Mặc định 30 ngày, 1 ngày ~ 90 ngày Có thể 
đặt trước

47 Khoảng cân bằng

Cân bằng được kích hoạt ngay lập tức 
vào

Cân bằng được kích hoạt ngay lập tức tắt 
(mặc định)

Cân bằng được kích hoạt
ngay lập tức

Nếu chức năng cân bằng được bật trong chương trình 43, chương trình này có thể được thiết 
lập. Nếu “Bật” được chọn trong chương trình này, nó sẽ kích hoạt cân bằng pin

48

ngay lập tức và trang chính của màn hình LCD sẽ hiển thị “”. Nếu “Tắt” được chọn, nó sẽ hủy 
chức năng cân bằng cho đến khi thời gian cân bằng được kích hoạt tiếp theo đến

dựa trên cài đặt chương trình 47. Tại thời điểm này, “” sẽ không được hiển thị trên trang chính của màn 

hình LCD.

0000 (mặc định) Thời gian cho phép tiện ích sạc pin.
Cho phép tiện ích sạc pin 
chạy cả ngày.

Sử dụng 4 chữ số để biểu thị khoảng thời 
gian, hai chữ số phía trên đại diện cho thời 
gian tiện ích bắt đầu sạc pin, phạm vi cài đặt 
từ 00 đến 23 và hai chữ số dưới thể hiện thời 
gian tiện ích kết thúc sạc pin, phạm vi cài đặt 
từ 00 đến 23.

49 Thời gian sạc tiện ích

(ví dụ: 2320 thể hiện thời gian cho phép 
tiện ích sạc pin là từ 23:00 đến 20:59 ngày 
hôm sau và việc sạc pin cho tiện ích bị cấm 
ngoài khoảng thời gian này)

0000 (mặc định) Thời gian cho phép biến tần cấp nguồn cho tải.
Cho phép biến tần cung cấp năng lượng 

cho tải chạy cả ngày.

Sử dụng 4 chữ số để đại diện cho khoảng thời 
gian, hai chữ số trên biểu thị thời gian biến tần 
bắt đầu cấp nguồn cho tải, phạm vi cài đặt từ 
00 đến 23 và hai chữ số dưới thể hiện thời gian 
biến tần kết thúc cấp nguồn cho tải, phạm vi 
cài đặt từ 00 đến 23.

năm mươi Thời gian đầu ra AC

(ví dụ: 2320 thể hiện thời gian cho phép biến tần 
cấp nguồn cho phụ tải là từ 23:00 đến 20:59 ngày 
hôm sau và không cho phép biến tần cấp nguồn 
AC ngoài khoảng thời gian này)
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Thông tin hiển thị
Thông tin màn hình LCD sẽ được chuyển đổi lần lượt bằng cách nhấn phím “LÊN” hoặc “XUỐNG”. Thông tin có thể lựa chọn được 

chuyển đổi theo thứ tự dưới đây: điện áp, tần số, dòng điện, công suất, phiên bản phần sụn.

Cài đặt thông tin Màn hình LCD
① Điện áp đầu vào AC

② điện áp đầu ra

③ Tải phần trăm
④ Điện áp đầu vào PV

⑤ Điện áp pin
⑥ Mã cảnh báo hoặc lỗi 

(Màn hình hiển thị mặc định)

① Tần số đầu vào AC
② tần số đầu ra
③ Tải điện bằng VA
④ Tổng năng lượng PV tính bằng KWH

⑤ Phần trăm pin
⑥ Mã cảnh báo hoặc lỗi
① Dòng điện đầu vào AC

② Sản lượng hiện tại

③ Tải phần trăm
④ PV đầu vào hiện tại

⑤ Pin sạc hiện tại
⑥ Mã cảnh báo hoặc lỗi
① Công suất đầu vào AC tính bằng Watts

② Nhiệt độ biến tần
③ Tải điện bằng Watts
④ Tổng năng lượng PV tính bằng KWH

⑤ Phần trăm pin
⑥ Mã cảnh báo hoặc lỗi

phiên bản phần mềm

(CPU1: 040-00-b21; CPU2: 041-00-b21)

Thời gian

(15:20:10, ngày 15 tháng 12 năm 2018)

hai mươi



Mô tả Chế độ Hoạt động
Chế độ hoạt động Sự mô tả Màn hình LCD

Chế độ chờ / Chế độ tiết 

kiệm năng lượng

Sạc bằng công dụng và năng 
lượng PV.

Sạc bằng tiện ích

Ghi chú:*Chế độ chờ: Biến tần 
chưa được bật nhưng tại thời 
điểm này, biến tần có thể sạc 
pin mà không có đầu ra AC.

* Chế độ tiết kiệm điện: Có

Không có đầu ra là

được cung cấp bởi

đơn vị nhưng nó 

vẫn có thể sạc

pin.

Sạc bằng năng lượng PV Không sạc

được kích hoạt, đầu ra của biến tần 

sẽ tắt khi tải được kết nối khá thấp 

hoặc không được phát hiện.

Sạc bằng công dụng và năng 
lượng PV

Sạc bằng tiện ích

chế độ lỗi
Ghi chú:

* Chế độ lỗi: Lỗi do lỗi mạch 

bên trong hoặc

các lý do bên ngoài như nhiệt 

độ quá cao, đầu ra bị đoản 

mạch, v.v.

Năng lượng PV và

tiện ích có thể

sạc pin. Sạc bằng năng lượng PV Không sạc

Sạc bằng năng lượng PV

Đơn vị sẽ
cung cấp đầu ra

sức mạnh từ
nguồn điện lưới. nó có thể

cũng tính phí
pin tại dây
cách thức.

Sạc bằng tiện ích

linemode

Không có pin kết nối

Năng lượng từ pin và năng lượng PV

Đơn vị sẽ
cung cấp đầu ra

sức mạnh từ

pin và PV
sức mạnh.

Chế độ pin
Chỉ sử dụng năng lượng từ pin

hai mươi mốt



Hướng dẫn cài đặt song song

Giới thiệu
Biến tần này có thể được sử dụng song song với hai chế độ hoạt động khác nhau.

1. Hoạt động song song trong một pha với tối đa 6 tổ máy.

2. Tối đa 6 đơn vị làm việc cùng nhau để hỗ trợ thiết bị 3 pha. Bốn đơn vị hỗ trợ tối đa một pha.

Ghi chú:Nếu gói bao gồm cáp chia sẻ dòng điện và cáp song song, biến tần được hỗ trợ song song theo mặc định

hoạt động. Bạn có thể bỏ qua phần 3. Nếu không, vui lòng mua bộ song song và cài đặt thiết bị này bằng cách làm theo

hướng dẫn từ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp tại đại lý địa phương.

Nội dung gói
Trong bộ song song, bạn sẽ tìm thấy các mục sau trong gói:

bảng song song Cáp giao tiếp song song Cáp chia sẻ hiện tại

Cài đặt bảng song song
Bước 1:Tháo vỏ dây bằng cách vặn tất cả các vít.

Bước 2:Tháo bảng giao tiếp WiFi / GPRS và bảng giao tiếp CAN / RS485 bằng cách tháo các vít như biểu 
đồ bên dưới, đồng thời tháo cáp 2 chân và 6 chân.
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Bước 3:Tháo hai vít như biểu đồ bên dưới và tháo cáp 2 chân và 14 chân. Đưa ra bảng dưới

các bảng thông tin liên lạc.

Bước 4:Tháo hai vít như biểu đồ dưới đây để lấy nắp của giao tiếp song song.

Bước 5:Lắp bo mạch song song mới bằng 2 vít chặt.

Bước 6:Kết nối lại 2 chân và 14 chân vào vị trí ban đầu của bảng song song, và kết nối lại 2 chân và 6 chân vào vị trí 
ban đầu của bảng giao tiếp.

bảng song song bảng giao tiếp

Bước 7:Đặt bảng thông tin liên lạc trở lại đơn vị.

Bước 8:Đặt vỏ dây trở lại thiết bị. Bây giờ biến tần đang cung cấp chức năng hoạt động song song.
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Gắn thiết bị
Khi cài đặt nhiều đơn vị, vui lòng làm theo biểu đồ dưới đây.

Ghi chú:Để không khí lưu thông thích hợp để tản nhiệt, hãy để khoảng trống khoảng. 20cm sang bên và xấp xỉ. 50cm

trên và dưới đơn vị. Đảm bảo cài đặt từng đơn vị ở cùng một cấp độ.

Kết nối dây
Kích thước cáp của mỗi biến tần được hiển thị như dưới đây
Kích thước đầu nối và cáp pin được khuyến nghị cho mỗi biến tần: Vòng đầu cuối:

Người mẫu Kích thước dây giá trị mô-men xoắn

SPF 3500 EN 1 * 4AWG 2-3Nm

SPF 5000 EN 1 * 2AWG 2-3Nm

CẢNH BÁO:Đảm bảo chiều dài của tất cả các cáp pin là như nhau. Nếu không, sẽ có sự chênh lệch điện áp giữa biến tần và 
ắc quy dẫn đến biến tần song song không hoạt động.

Bạn cần kết nối cáp của từng biến tần với nhau. Lấy ví dụ về cáp pin: Bạn cần sử dụng đầu nối hoặc thanh cái làm 
mối nối để kết nối các cáp pin với nhau, sau đó kết nối với cực pin. Kích thước cáp được sử dụng từ khớp nối đến 
pin phải bằng X lần kích thước cáp trong bảng trên. “X” cho biết số lượng biến tần được kết nối song song.

Về đầu vào và đầu ra AC, hãy cũng tuân theo nguyên tắc tương tự.
Kích thước cáp đầu vào và đầu ra AC được khuyến nghị cho mỗi biến tần:

Người mẫu Máy đo Mô-men xoắn

SPF 3500 EN 1 * 10AWG 1,2-1,6Nm
SPF 5000 EN 1 * 8AWG 1,2-1,6Nm

THẬN TRỌNG !!Vui lòng lắp bộ ngắt ở phía đầu vào pin và AC. Điều này sẽ đảm bảo biến tần có thể được ngắt kết nối an toàn 
trong quá trình bảo trì và được bảo vệ hoàn toàn khỏi dòng điện quá dòng của pin hoặc đầu vào AC.

Thông số kỹ thuật của bộ ngắt được khuyến nghị của pin cho mỗi biến tần:

Người mẫu 1pc *
SPF 3500 EN 100A / 60VDC
SPF 5000 EN 150A / 60VDC

* Nếu bạn chỉ muốn sử dụng một cầu dao ở phía ắc quy cho toàn bộ hệ thống, định mức của cầu dao phải là X lần dòng 
điện của 1 đơn vị. “X” cho biết số lượng biến tần được kết nối song song.
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Đặc điểm kỹ thuật bộ ngắt được đề xuất của đầu vào AC với một pha:

Người mẫu 2 đơn vị 3 mảnh 4 miếng 5 miếng 6 mảnh

SPF 3500 EN 80A / 230VAC 120A / 230VAC 160A / 230VAC 200A / 230VAC 240A / 230VAC

SPF 5000 EN 100A / 230VAC 150A / 230VAC 200A / 230VAC 250A / 230VAC 300A / 230VAC

Lưu ý 1:Bạn có thể sử dụng bộ ngắt 40A cho SPF 3500 ES và 50A cho SPF 5000 ES chỉ cho 1 đơn vị và mỗi biến tần có một

bộ ngắt ở đầu vào AC của nó.

Lưu ý 2:Về hệ thống ba pha, bạn có thể sử dụng cầu dao 4 cực, định mức tùy thuộc vào dòng điện của

pha có đơn vị tối đa. Hoặc bạn có thể làm theo gợi ý của note 1.

Dung lượng pin được đề xuất

Biến tần số song song hai 3 4 5 6

Dung lượng pin 400AH 600AH 800AH 1000AH 1200AH

CẢNH BÁO!Đảm bảo rằng tất cả các biến tần sẽ sử dụng chung một ngân hàng pin. Nếu không, bộ biến tần sẽ chuyển sang

chế độ lỗi.

Hoạt động song song trong một pha
CẢNH BÁO!Tất cả các bộ biến tần phải được kết nối với cùng một loại pin và đảm bảo từng nhóm cáp từ

biến tần với các pin có cùng chiều dài.

Hai biến tần song song:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp
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Ba biến tần song song:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Bốn biến tần song song:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Năm biến tần song song:
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kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Sáu biến tần song song:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp
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Hoạt động song song trong ba giai đoạn
CẢNH BÁO!Tất cả các bộ biến tần phải được kết nối với cùng một loại ắc quy và đảm bảo mỗi nhóm cáp từ 
bộ biến tần đến ắc quy có cùng chiều dài.
Một biến tần trong mỗi pha:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Hai biến tần trong một pha và chỉ một biến tần cho các pha còn lại:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp
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Hai bộ nghịch lưu ở hai pha và chỉ một bộ nghịch lưu cho pha còn lại:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Ba biến tần trong một pha và chỉ một biến tần cho hai pha còn lại:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp
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Hai biến tần trong mỗi pha:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

Ba biến tần trong một pha, hai biến tần ở pha thứ hai và một biến tần cho pha thứ ba:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp
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Bốn biến tần trong một pha và một biến tần cho hai pha còn lại:
kết nối điện

Kết nối giao tiếp

CẢNH BÁO:Không kết nối cáp chia sẻ dòng điện giữa các bộ biến tần ở các pha khác nhau.

Nếu không, nó có thể làm hỏng bộ biến tần.

Kết nối PV
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị đơn lẻ cho Kết nối PV trên Trang 10.

THẬN TRỌNG:Mỗi biến tần nên kết nối với các mô-đun PV riêng biệt.

Cài đặt và hiển thị LCD

Tham khảo Chương trình 23 trên Trang 18

Song song trong một pha

Bước 1: Kiểm tra các yêu cầu sau trước khi vận hành:
-
-

Kết nối dây chính xác
Đảm bảo tất cả các cầu dao trong các dây Đường dây của phía tải đều mở và từng dây Trung tính của mỗi khối được kết nối với 
nhau.

Bước 2: Bật từng thiết bị và đặt “PAL” trong chương trình cài đặt LCD 23 của từng thiết bị. Và sau đó đóng cửa tất cả các đơn vị. 
Ghi chú:Cần tắt công tắc khi cài đặt chương trình LCD. Nếu không, cài đặt này không thể được lập trình. Bước 3: Bật từng đơn 
vị.
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Màn hình LCD trong đơn vị Master Màn hình LCD trong đơn vị Slave

Ghi chú:Đơn vị chủ và đơn vị phụ được xác định ngẫu nhiên.

Bước 4: Bật tất cả các bộ ngắt AC của dây Line trong đầu vào AC. Tốt hơn là có tất cả các biến tần kết nối với tiện ích cùng một 
lúc. Nếu không, nó sẽ hiển thị cảnh báo 15.

Màn hình LCD trong đơn vị Master Màn hình LCD trong đơn vị Slave

Bước 5: Nếu không còn báo lỗi nữa thì hệ thống song song đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Bước 6: Vui lòng bật tất cả các cầu dao của dây Line ở phía phụ tải. Hệ thống này sẽ bắt đầu cung cấp điện cho tải.

Song song trong ba giai đoạn

Bước 1: Kiểm tra các yêu cầu sau trước khi vận hành:
-
-

Kết nối dây chính xác
Đảm bảo tất cả các cầu dao trong các dây Đường dây của phía tải đều mở và từng dây Trung tính của mỗi khối được kết nối với 
nhau.

Bước 2: Bật tất cả các thiết bị và cấu hình chương trình LCD 23 là P1, P2 và P3 tuần tự. Sau đó tắt tất cả các đơn vị. 
Ghi chú:Cần tắt công tắc khi cài đặt chương trình LCD. Nếu không, cài đặt này không thể được lập trình.

Bước 3: Bật tuần tự tất cả các đơn vị. Vui lòng bật biến tần HOST trước, sau đó bật từng phần còn lại.
Màn hình LCD ở đơn vị pha L1 Màn hình LCD ở đơn vị pha L2 Màn hình LCD ở đơn vị pha L3

Bước 4: Bật tất cả các bộ ngắt AC của dây Line trong đầu vào AC. Nếu kết nối AC được phát hiện và ba pha được khớp với cài đặt 
đơn vị, chúng sẽ hoạt động bình thường. Nếu không, chúng sẽ hiển thị cảnh báo 15/16 và sẽ không hoạt động ở chế độ dòng.

Màn hình LCD ở đơn vị pha L1 Màn hình LCD ở đơn vị pha L2 Màn hình LCD ở đơn vị pha L3

Bước 5: Nếu không còn hiện tượng báo sự cố thì hệ thống hỗ trợ thiết bị 3 pha đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Bước 6: Vui lòng bật tất cả các cầu dao của dây Line ở phía phụ tải. Hệ thống này sẽ bắt đầu cung cấp điện cho tải.

Lưu ý 1:Nếu chỉ có một biến tần trong pha L1, màn hình LCD sẽ hiển thị là “HST”. Nếu có nhiều hơn một bộ nghịch lưu trong 
pha L1, màn hình LCD của bộ biến tần HOST sẽ hiển thị là “HST”, phần còn lại của bộ nghịch lưu pha L1 sẽ hiển thị là “3P1”. Lưu 
ý 2:Để tránh xảy ra quá tải, trước khi bật cầu dao ở phía phụ tải, tốt hơn hết bạn nên cho toàn bộ hệ thống vào vận hành 
trước.
Lưu ý 3:Thời gian chuyển giao cho hoạt động này tồn tại. Nguồn có thể gián đoạn đến các thiết bị quan trọng, không thể chịu được thời gian 
truyền.
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Mã tham chiếu lỗi

Mã lỗi Sự kiện lỗi biểu tượng trên

01 Quạt bị khóa

02 nhiệt độ quá cao

03 Điện áp pin quá cao

04 Điện áp pin quá thấp

Ngắn mạch đầu ra05

Điện áp đầu ra quá cao.06

07 Quá tải thời gian chờ

08 Điện áp xe buýt quá cao

09 Khởi động mềm xe buýt không thành công

51 Quá dòng hoặc tăng

52 Điện áp xe buýt quá thấp

53 Khởi động mềm biến tần không thành công

55 Quá điện áp DC ở đầu ra AC

56 Kết nối pin đang mở

57 Cảm biến hiện tại không thành công

58 Điện áp đầu ra quá thấp

60 Lỗi nguồn âm

61 Điện áp PV quá cao

62 Lỗi giao tiếp nội bộ

80 CÓ THỂ lỗi

81 mất máy chủ
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Chỉ báo cảnh báo
Cảnh báo

Mã số
Sự kiện cảnh báo Âm thanh báo thức Biểu tượng

nhấp nháy

Quạt bị khóa khi biến tần đang bật.01 Bíp 3 lần mỗi giây

02 nhiệt độ quá cao Bíp một lần mỗi giây

03 Pin bị sạc quá mức Bíp một lần mỗi giây

04 pin yếu Bíp một lần mỗi giây

07 quá tải Bíp một lần sau mỗi 0,5 giây

10 Giảm công suất đầu ra Bíp hai lần mỗi 3 giây

Bộ sạc năng lượng mặt trời dừng do 
pin yếu

Bíp một lần mỗi giây12
Bộ sạc năng lượng mặt trời dừng do điện 
áp PV cao

Bíp một lần mỗi giây13
Bộ sạc năng lượng mặt trời 

dừng do quá tải
Bíp một lần mỗi giây

14

mười lăm
Lưới tiện ích đầu vào song song khác nhau Bíp một lần mỗi giây

16 Lỗi pha đầu vào song song Bíp một lần mỗi giây

17 Mất pha đầu ra song song Bíp một lần mỗi giây

Bíp một lần mỗi giây18 Buck quá dòng

19 Ngắt kết nối pin không có tiếng bíp

hai mươi
Lỗi giao tiếp BMS Bíp một lần mỗi giây

hai mươi mốt
PV không đủ năng lượng Bíp một lần mỗi giây

22 Cấm song song không có pin Bíp một lần mỗi giây

25 Công suất của bộ biến tần song songkhác nhau Bíp một lần mỗi giây

33 Mất liên lạc BMS Bíp một lần mỗi giây

3. 4 Quá áp di động Bíp một lần mỗi giây

35 Tế bào dưới điện áp Bíp một lần mỗi giây

36 Tổng quá áp Bíp một lần mỗi giây

37 Tổng điện áp Bíp một lần mỗi giây

38 Xả quá áp Bíp một lần mỗi giây

39 Sạc quá áp Bíp một lần mỗi giây

40 Xả quá nhiệt độ Bíp một lần mỗi giây

41 Sạc quá nhiệt độ Bíp một lần mỗi giây

42 Mosfet quá nhiệt Bíp một lần mỗi giây

43 Pin quá nhiệt Bíp một lần mỗi giây

44 Pin dưới nhiệt độ Bíp một lần mỗi giây

Bốn năm Hệ thống tắt Bíp một lần mỗi giây
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Cân bằng pin
Chức năng cân bằng được thêm vào bộ điều khiển phí. Nó đảo ngược sự tích tụ của các hiệu ứng hóa học tiêu 
cực như phân tầng, một tình trạng mà nồng độ axit ở đáy pin lớn hơn ở trên cùng. Sự cân bằng cũng giúp loại bỏ 
các tinh thể sunfat có thể đã tích tụ trên các tấm. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này, được gọi là 
sulfation, sẽ làm giảm dung lượng tổng thể của pin. Do đó, bạn nên cân bằng pin theo định kỳ.

-Cách áp dụng chức năng cân bằng
Trước tiên, bạn phải bật chức năng cân bằng pin trong chương trình cài đặt màn hình LCD theo dõi 43. Sau đó, bạn có thể áp dụng chức năng 

này trong thiết bị bằng một trong các phương pháp sau:

1. Đặt khoảng cân bằng trong chương trình 47.

2. Kích hoạt cân bằng ngay lập tức trong chương trình 48.

-Khi nào cần cân bằng
Trong giai đoạn float, khi đến khoảng thời gian cân bằng cài đặt (chu kỳ cân bằng pin) hoặc quá trình cân bằng hoạt động ngay 

lập tức, bộ điều khiển sẽ bắt đầu vào giai đoạn Cân bằng.

-Cân bằng thời gian sạc và thời gian chờ
Trong giai đoạn Cân bằng, bộ điều khiển sẽ cung cấp năng lượng để sạc pin nhiều nhất có thể cho đến khi điện áp của 
pin tăng lên mức điện áp cân bằng của pin. Sau đó, điều chỉnh điện áp không đổi được áp dụng để duy trì điện áp của pin 
ở mức điện áp cân bằng của pin. Pin sẽ vẫn ở giai đoạn Cân bằng cho đến khi đặt thời gian cân bằng pin.

Tuy nhiên, trong giai đoạn Cân bằng, khi thời gian cân bằng pin hết hạn và điện áp pin không tăng đến điểm điện 
áp cân bằng pin, bộ điều khiển sạc sẽ kéo dài thời gian cân bằng pin cho đến khi điện áp pin đạt được điện áp cân 
bằng pin. Nếu điện áp pin vẫn thấp hơn điện áp cân bằng pin khi quá trình cài đặt thời gian chờ cân bằng pin kết 
thúc, bộ điều khiển sạc sẽ dừng cân bằng và trở về trạng thái nổi.
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Thông số kỹ thuật

Bảng 1 Thông số kỹ thuật chế độ dòng

MÔ HÌNH INVERTER SPF 3500 EN SPF 5000 EN

Dạng sóng điện áp đầu vào Sine (tiện ích hoặc máy phát điện)

Điện áp đầu vào định mức 230Vac

Điện áp tổn thất thấp 170Vac±7V (bộ lưu điện); 90Vac±7V (Thiết bị)

Điện áp trở lại tổn thất thấp 180Vac±7V (bộ lưu điện); 100Vac±7V (Thiết bị)

Điện áp tổn thất cao 280Vac±7V

Điện áp trở lại tổn thất cao 270Vac±7V

Điện áp đầu vào AC tối đa 300Vac

Tần số đầu vào danh nghĩa 50Hz / 60Hz (Tự động phát hiện)

Tổn thất thấp 40±1Hz

Tần suất trả lại tổn thất thấp 42±1Hz

Suy hao cao 65±1Hz

Tần suất trả lại tổn thất cao 63±1Hz

Bảo vệ ngắn mạch đầu ra Ngắt mạch

Hiệu quả (Chế độ Dòng) > 95% (Tải định mức R, sạc đầy pin)

Thông thường 10ms, Tối đa 20ms @ Đơn

<30ms @ Song song
Thời gian chuyển giao

Giảm công suất đầu ra:
Khi điện áp đầu vào AC giảm xuống 170V, 

công suất đầu ra sẽ bị giảm giá trị.
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Bảng 2 Thông số kỹ thuật chế độ biến tần

MÔ HÌNH INVERTER SPF 3500 EN SPF 5000 EN

Định mức đầu ra năng lượng 3.5KVA / 3.5KW 5KVA / 5KW

Dạng sóng điện áp đầu ra Sóng hình sin tinh khiết

Quy định điện áp đầu ra 230Vac±5%

OutputFrequency 50Hz

Đánh giá đầu ra hiện tại 15,2A 21,7A

Tối đa Đầu ra lỗi hiện tại / thời lượng 80A / 300μs

Tối đa Bảo vệ quá dòng đầu ra 58A 65A

Năng xuất cao 93%

bảo vệ quá tải 5s @ ≥150% tải; 10 giây @ 110 % ~ 150% tải

Công suất tăng 2 * công suất định mức trong 5 giây

Điện áp đầu vào DC định mức 48Vdc

Điện áp khởi động lạnh (Chế độ axit-chì) 46.0Vdc

Khởi động lạnh SOC (Chế độ Li) Mặc định 30%, SOC cắt DC thấp + 10%

44.0Vdc @ tải <20%Điện áp cảnh báo DC thấp 
(Chế độ axit-chì) 42,8Vdc @ 20% ≤ tải <50%

40.4Vdc@load ≥ 50%

46.0Vdc@load <20%Điện áp trở lại cảnh báo DC thấp 
(Chế độ axit-chì) 44,8Vdc @ 20% ≤ tải <50%

42.4Vdc@load ≥ 50%

42.0Vdc@load <20%Điện áp cắt DC thấp (Chế 
độ axit-chì) 40,8Vdc @ 20% ≤ tải <50%

38.4Vdc@load ≥ 50%

Điện áp cắt DC thấp (Chế độ Li) 42.0Vdc

Cảnh báo DC thấp SOC (Chế độ Li) DC Cut-off SOC thấp + 5%

Cảnh báo DC thấp trở lại SOC 
(Chế độ Li)

DC Cut-off SOC thấp + 10%

SOC cắt DC thấp (Chế độ Li) Có thể cài đặt mặc định 20%, 5% ~ 50%

Điện áp phục hồi DC cao 56.4Vdc (điện áp sạc CV)

Điện áp cắt DC cao 60,8Vdc

Không tải tiêu thụ điện năng <60W
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Bảng 3 Thông số kỹ thuật của chế độ sạc

Chế độ sạc tiện ích

MÔ HÌNH INVERTER SPF 3500 EN SPF 5000 EN

Thuật toán tính phí 3 bước

Tối đa Dòng sạc AC 60Amp (@VI / P= 230Vac) 80Amp (@VI / P= 230Vac)

Sạc hàng loạt
Vôn

Pin bị ngập 58.4Vdc

AGM / Pin Gel 56.4Vdc

Điện áp sạc nổi 54Vdc

Đường cong sạc

Chế độ sạc năng lượng mặt trời MPPT

Tối đa PV Array Power 4500W 6000W

Tối đa PV đầu vào hiện tại 22A
Điện áp khởi động 150Vdc±10Vdc
Dải điện áp MPPT PV Array 120Vdc ~ 430Vdc

Tối đa Điện áp mạch mở mảng PV 450Vdc

Tối đa Biến tần trở lại nguồn cấp dữ liệu hiện tại 
cho mảng

0A

Tối đa PV sạc hiện tại 80A 100A

Tối đa Hiện tại đang sạc
(Bộ sạc AC Plus Bộ sạc năng lượng mặt trời)

80A 100A

Bảng 4 Thông số kỹ thuật chung

MÔ HÌNH INVERTER SPF 3500 EN SPF 5000 EN

Chứng nhận An toàn EC

Nhiệt độ hoạt động 0℃đến 55℃

Nhiệt độ bảo quản - mười lăm℃ ~60℃

Độ ẩm 5% đến 95% Độ ẩm tương đối (Không ngưng tụ)

Độ cao <2000m

Kích thước (D * W * H), mm 485x330x135

Trọng lượng tịnh / kg 11,5 12
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Xử lý sự cố
vấn đề LCD / LED / Buzzer Giải trình phải làm gì

LCD / LED và còi
sẽ hoạt động trong 
3 giây và sau đó
hoàn thành tắt.

Đơn vị tắt
Tự động trong
quá trình khởi động.

Điện áp pin quá thấp. (<1,91V / 
ô)

1. Sạc lại pin.
2. thay thế pin.

1. điện áp pin quá thấp. 
(<1,4V / ô)

2 cực tính của pin được kết nối 
đảo ngược.

1. Kiểm tra xem pin và hệ thống dây điện có được 

kết nối tốt không.

2. Sạc lại pin.
3. thay thế pin.

Không có phản hồi sau

bật nguồn.
Không có chỉ định.

Điện áp đầu vào là 0 trên màn hình 

LCD và đèn LED màu xanh lá cây 

nhấp nháy.

Kiểm tra xem bộ ngắt AC có bị ngắt và dây AC được kết 
nối tốt hay không.

Bộ bảo vệ đầu vào bị vấp.

1.Kiểm tra xem dây AC có quá mỏng và / hoặc quá dài hay 

không.

2. Kiểm tra xem máy phát điện (nếu được áp dụng) có hoạt động 

tốt hay không hoặc cài đặt dải điện áp đầu vào có chính xác không. 

(UPS → Thiết bị)

Nguồn tồn tại nhưng 
thiết bị hoạt động ở chế 
độ pin.

Chất lượng nguồn AC không đủ 
(Shore hoặc Generator)

Đèn LED màu xanh lá cây đang nhấp nháy.

Đặt mức độ ưu tiên của nguồn 
đầu ra là “Pin First” hoặc “Solar 
First”.

Đèn LED màu xanh lá cây đang nhấp nháy.
Thay đổi ưu tiên nguồn đầu ra thành Tiện ích trước.

Khi nó được bật, 
rơle bên trong sẽ
bật và tắt liên tục.

Màn hình LCD và đèn 
LED nhấp nháy Pin bị ngắt kết nối. Kiểm tra xem các dây của ắc quy đã được kết nối tốt chưa.

1. Kiểm tra xem tất cả các quạt có hoạt động bình thường không.

2. thay thế quạt.Mã lỗi 01 Lỗi quạt.

1. Kiểm tra xem luồng không khí của thiết bị có bị chặn 
hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh có quá cao hay 
không.
2. Kiểm tra xem phích cắm nhiệt điện trở có bị lỏng không.

Nhiệt độ bên trong của 
thành phần là hơn 100 ℃.Mã lỗi 02

Khởi động lại thiết bị, nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui 
lòng quay lại trung tâm sửa chữa.

Pin bị sạc quá mức.
Buzzer bíp
liên tục và đỏ
Đèn LED đang bật. 
(Mã lỗi)

Mã lỗi 03
Kiểm tra xem thông số kỹ thuật và số lượng pin có đáp ứng 

yêu cầu không.
Điện áp pin quá cao.

1. Đo điện áp pin ở đầu vào DC.
2. Kiểm tra SOC của pin trên màn hình LCD khi sử 

dụng pin Li

3. Sạc lại pin.

Buzzer bíp mười một
mỗi giây, và
Đèn LED đỏ nhấp 
nháy. (Mã cảnh báo)

Điện áp pin / SOC quá thấp.
Mã cảnh báo 04

Kiểm tra xem hệ thống dây điện có được kết nối tốt không và loại bỏ 

tải bất thường.
Mã lỗi 05 Ngắn mạch đầu ra.

Đầu ra bất thường (Điện áp 
biến tần cao hơn 280Vac hoặc 
thấp hơn 80Vac).

1. Giảm tải được kết nối.
2. Khởi động lại thiết bị, nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui 
lòng quay lại trung tâm sửa chữa.

Mã lỗi 06/58

Biến tần quá tải 110% và hết 
thời gian.

Giảm tải kết nối bằng cách tắt một số thiết 
bị.

Mã lỗi 07
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1. Nếu bạn kết nối với pin lithum mà không có 
kết nối, hãy kiểm tra xem các điểm điện áp của 
chương trình 19 và 21 có quá cao so với pin 
lithum hay không.
2. Khởi động lại thiết bị, nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui 
lòng quay lại trung tâm sửa chữa.

Mã lỗi 08 Điện áp xe buýt quá cao.

Khởi động lại thiết bị, nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui 
lòng quay lại trung tâm sửa chữa.

Mã lỗi 09/53/57 Các thành phần bên trong không thành công.

Trạng thái đầu vào khác nhau trong hệ 

thống song song.

Kiểm tra xem dây đầu vào AC của tất cả các biến tần có 

được kết nối tốt không.
Mã cảnh báo 15

Mã cảnh báo 16 Giai đoạn đầu vào không đúng. Thay đổi pha đầu vào S và dây T.

1.Đảm bảo cài đặt song song là cùng một hệ thống (đơn 
hoặc song song; 3P1,3P2,3P3). 2.Đảm bảo rằng tất cả các 
bộ biến tần đều được bật nguồn.

Giai đoạn đầu ra không đúng 
song song.

Mã cảnh báo 17

1. Kiểm tra xem đường truyền kết nối giữa biến 
tần và ắc quy có đúng hay không.

2. Kiểm tra xem loại giao thức BMS có đúng cài đặt hay 
không.

Pin Li không thể kết nối với biến 
tần.

Mã cảnh báo 20

Buzzer bíp
liên tục và đỏ
Đèn LED đang bật. 
(Mã lỗi)

Mã lỗi 51 Quá dòng hoặc tăng đột biến.

Khởi động lại thiết bị, nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui 
lòng quay lại trung tâm sửa chữa.

Mã lỗi 52 Điện áp xe buýt quá thấp.

Buzzer bíp mười một
mỗi giây, và
Đèn LED đỏ nhấp 
nháy. (Mã cảnh báo)

Mã lỗi 55 Điện áp đầu ra không cân bằng

1. Nếu bạn kết nối với pin lithum mà không có 
kết nối, hãy kiểm tra xem các điểm điện áp của 
chương trình 19 và 21 có quá cao so với pin 
lithum hay không.
2. Nếu pin được kết nối tốt, hãy khởi động lại thiết 
bị. Nếu lỗi xảy ra một lần nữa, vui lòng quay lại 
trung tâm sửa chữa.

Pin không được kết nối tốt hoặc 
cầu chì bị cháy.

Mã lỗi 56

1. Kiểm tra xem đầu ra AC có kết nối với đầu vào lưới 
điện hay không.
2. Kiểm tra xem cài đặt Chương trình 8 có giống nhau đối với tất cả 

các bộ biến tần song song hay không

3. Kiểm tra xem các cáp chia sẻ dòng điện có được kết nối tốt 

trong các pha song song giống nhau hay không.

4. Kiểm tra xem tất cả các dây trung tính của tất cả các khối song 

song có được kết nối với nhau hay không.

5. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy liên hệ với trung tâm sửa chữa.

Mã lỗi 60 Lỗi nguồn âm

1. Kiểm tra xem các cáp thông tin song song có 
được kết nối tốt không.
2. Kiểm tra xem cài đặt Chương trình 23 có phù hợp với hệ 

thống song song hay không.

3. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy liên hệ với trung tâm sửa chữa

Mã lỗi 80 CÓ THỂ lỗi

Mã lỗi 81 mất máy chủ

Lưu ý: Để khởi động lại biến tần, cần ngắt tất cả các nguồn điện. Sau khi đèn màn hình LCD tắt, chỉ sử dụng pin để 
khởi động.
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