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1. An toàn 

1.1. Thông tin chung 

- ��c sách h��ng d�n này tr��c khi l�p ��t, ��u dây ho�c b�o d��ng các 

t�m pin n�ng l��ng m�t tr�i. 

- Ch� ti�n hành l�p ��t các t�m pin n�ng l��ng m�t tr�i sau khi ���c s� 

h��ng d�n c�a DAT. 

- M�i t�m pin có th� t�o ra m�c �i�n áp 30VDC, ��i v�i m�c �i�n áp DC 

này thì r�t nguy hi�m khi vô tình ch�m ph�i. 

- Ph�i t�t t�i tr��c khi ��u n�i ph�n dây �i�n. 

- Các t�m pin ���c thi�t k� ngoài tr�i, Có th� l�p ��t trên m�t ��t, trên mái 

nhà, trên các xe v�n t�i ho�c trên tàu. 

- Không dùng các g��ng ho�c các thi�t b� h�i t� ánh sang chi�u vào b� 

m�t t�m pin. 

- Ch� dùng các thi�t b�, ��u n�i, dây �i�n, và các khung �� phù h�p v�i h� 

th�ng n�ng l��ng m�t tr�i. 

1.2. An toàn quá trình v�n chuy�n. 

- Các module khi tháo ra kh�i thùng ph�i s� d�ng 02 ng��i dùng 02 tay �� 

nâng t�m pin ra kh�i thùng nh� hình bên d��i: 

 

Hình 1.1: Cách v�n chuy�n t�m pin 
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- Không ���c �i l�i trên t�m pin 

- Không �� t�m pin r�i trong lúc v�n chuy�n ho�c v�t c�ng r�i vào t�m 

pin. 

- Không tháo g� b�t kì ph�n nào c�a t�m pin. 

- Không khoan l� ho�c làm �nh h��ng t�i k�t c�u c�a khung 

- Không làm tr�y x��c l�p anode hóa trên khung. Vì nó s� làm gi�m tu�i 

th� c�a khung. 

- Khu v�c làm vi�c ph�i khô ráo. Không ��u n�i và làm các thao tác khác 

mà không có thi�t b� b�o v�. 

1.3. An toàn trong quá trình l�p ��t 

- Không ���c m� h�p ��u n�i trên t�m pin ho�c c�m các Jack MC4 �� t�o 

thành m�t m�ch kín, vì h� th�ng t�m pin s� phóng �i�n và gây nguy 

hi�m. Không s� d�ng các t�m pin b� v� kính c��ng l�c ho�c có v�t r�ng 

trong t�m pin vì có th� gây gi�t �i�n khi ch�m vào b� m�t t�m pin ho�c 

khung nhôm. 

- S� d�ng các thi�t b� cách �i�n ho�c qu�n áo cách �i�n �� ��m b�o an 

toàn trong quá trình thi công. 

- Không tháo g� các t�m pin khi tr�i gió l�n, lúc m�a bão.. 

- không �eo nh�n, dây chuy�n, dây n�t ho�c nh�ng v�t d�ng b�ng kim lo�i 

trong quá trình làm vi�c. 

2. L�p ��t t�m pin 

2.1. H��ng l�p c�a t�m pin n�ng l��ng m�t tr�i 

- H� th�ng t�m pin ���c ��t c� ��nh nên vi�c tính toán góc nghiên và 

h��ng c�a t�m pin là r�t quan tr�ng vì nó �nh h��ng ��n s�n l��ng c�a 

h� th�ng. 

- � Vi�t Nam, t�m pin quay v� h��ng nam và ��u b�t cao h�n ��u nam 

tùy theo v� �� c�a v� trí l�p pin �� nh�n ���c ngu�n n�ng l��ng l�n nh�t 

t� m�t tr�i.  

- Tuy nhiên, không ph�i tòa nhà nào c�ng xoay theo �úng h��ng nh� 

mong mu�n. do �ó, tùy theo di�n tích, v� trí và các v�t th� �� bóng lên v� 
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trí l�p pin mà c�n tính toán góc nghiêng và góc xoay c�a h� th�ng t�m 

pin cho phù h�p. 

 

Hình 2.2: H��ng c�a h� th�ng t�m pin n�ng l��ng m�t tr�i 

Thành ph� Mùa �ông 
Mùa xuân 

/Mùa thu 
Mùa h� 

G�c nghiêng 

trung bình 

H� Chí Minh 34 11 -12 11 

Phan thi�t 34 11 -12 11 

�à l�t 36 12 -12 12 

�à N�ng 40 16 -8 16 

Hà N�i 44 21 -2 21 

B�ng 2.2: tính góc nghiêng trung bình m�t s� thành ph� t�i Vi�t Nam 

Truy c�p vào link bên d��i �� bi�t thêm g�c nghiêng trung bình ��i v�i các thành ph� 

khác: http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html. 

2.2. V� trí l�p pin n�ng l��ng m�t tr�i 

a) L�p ��t trên m�t ��t 

- ��i v�i khu v�c ��t ho�c trên mái bê tông thì ph�i ���c thi�t k� khung 

giàn và ph��ng th�c g�n các t�m pin nh� sau: 

- Khung giàn t�m pin ���c thi�t k� sao cho t�m pin quay v� h��ng chính 

nam, ��u b�c cao h�n ��u nam theo v� �� c�a v� trí l�p pin. 
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- Khung giàn ph�i ���c thi�t k� ch�c ch�n, có th� ch�u ���c t�i tr�ng gió 

theo khí h�u c�a khu v�c l�p pin. 

- Khung �� c�a t�m pin ���c thi�t k� 04 l� �� b�t vít vào khung giàn. 

- Ph�i l�y d�u khoan l� �� b�t t�m pin tr��c khi c� ��nh lên khung giàn �� 

d� dàng cho quá trình l�p ��t. 

  

Hình 2.3: Ki�u b� trí xà g� theo chi�u 

ngang t�m pin 

Hình 2.4: ki�u b� trí xà g� theo chi�u d�c 

t�m pin 

 

  

Hình 2.5: Cách b�t �c c� ��nh t�m pin vào giàn �� 
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Hình 2.6: cách l�p ��t trên m�t ��t 

 

Hình 2.7: cách l�p ��t trên th�m bê tông 

b) L�p trên mái tole: Nh�ng �i�m c�n chú ý khi l�p ��t trên mái tole: 

- �� thu�n l�i cho quá trình thi công trên mái tole thì khung giàn và t�m 

tin th��ng ��t tùy thu�c vào h��ng c�a mái nhà và ch�u gi�m hi�u su�t 

h� th�ng ch� không th� quay theo �úng h��ng chính nam ���c. 

- Chú ý ��n v�n �� ch�ng th�m trên mái tole khi th�c hi�n quá trình khoan 

�� gia c� các thanh �� c�a khung giàn. 

-  S� d�ng các bass n�p �� c� ��nh t�m pin và khung giàn ��, các bass n�p 

không ���c quá cao so v�i m�t pin vì s� gây �� bóng vào các cell làm 

gi�m hi�u su�t h� th�ng. 
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Có th� b� trí xà g� theo chi�u d�c ho�c chi�u ngang t�m pin nh� l�p các t�m pin trên m�t 

��t và c� ��nh các t�m pin vào xà g� b�ng các Bass n�p nh� hình bên d��i: 

 

Hình 2.10: Cách l�p bass n�p gi�a 02 t�m pin 

 

Hình 2.11: Cách l�p bass n�p t�i t�m pin cu�i c�a dãy 

 

Hinh 2.14: Cách l�p t�m pin trên mái tole 
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3. Cách ��u dây gi�a các t�m pin 

- M�i t�m pin luôn có s�n 0.9m dây DC 4mm2 và 02 c�ng MC4. Có th� 

��u n�i các c�ng MC4 l�i v�i nhau �� t�o ra dãy t�m pin có �i�n áp cao 

ho�c ��u n�i song song các t�m pin �� t�o nên dãy t�m pin có dòng �i�n 

l�n h�n, s� l��ng t�m pin càng nhi�u thì công su�t c�a h� th�ng t�m pin 

càng l�n. 

 

Hình 3.1: Cách ��u n�i các t�m pin thành dãy 

- �i�n áp t�i �a c�a m�t h� th�ng n�ng l��ng m�t tr�i là 1000V. nh� v�y 

s� l��ng t�m pin t�i �a cho phép m�c n�i ti�p ���c tính nh� sau: 

���������������� �
�����������������������������

���������������������������
 

- Góc u�n công cho phép c�a dây DC khi ��u n�i b�ng c�ng MC4. 

 

Hình 3.2: Cách bó dây c�a t�m pin 
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4. B�o trì t�m pin 

- Các t�m pin NLMT ph�i ���c b�o trì th��ng siêng �� ��m b�o hi�u su�t. 

Các quy cách b�o trì nh� sau: 

- N�u l�p trên 15 �� thì các t�m pin có th� t� làm s�ch các h�t b�i có kích 

th��c l�n. 

- Ph�i gi� cho b� m�t t�m pin luôn s�ch: Không �� b�i b�n, ph�n hoa, lá 

cây, … r�i lên các t�m pin. 

- Lau s�ch t�m pin b�ng v�i m�m v�i n��c s�ch, không s� d�ng b�t bi�n, 

các ch�t t�y r�a �� lau vì s� làm tr�y s��t b� m�t và h� h�ng t�m pin. 

Vui lòng liên h� v�i Solar Team c�a DAT �� ���c t� v�n thêm v� cách l�p ��t và b�o trì 

các t�m pin. 
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