
 

 

H��NG D�N L�P ��T H� TH�NG �I�N N�NG 

L��NG M�T TR�I HÒA L��I 1 PHA 220V 

 

 

 

 

  

CÔNG TY TNHH K� THU�T ��T        

�/C: B163, Nguy�n V�n Quá, P. �ông H�ng Thu�n, Q.12, TP.HCM  

Tel: (08)-37157567   

Fax: (08)-38916586 

Web: www.dattech.com.vn   

PM SOLAR

   Add: 169 Lê Thi�t-P.Phú Th� Hòa-Q.Tân Phú-Tp.HCM              MST: 0314187951   
                       Hotline: 0963.114.268                 
                       Website: www.phuocmy.com.vn                     Mail: Phuocmycodien@gmail.com



CÔNG TY K� THU�T ��T   
H��NG D�N L�P ��T H� TH�NG �I�N NLMT HÒA L��I 
�

TRANG 1 
�

1. T�ng quan v� b� hòa l��i MG 

 

Kí hi�u Tên g�i Mô t� 

1 V� thi�t b�  

2 Màn hình hi�n th� Các led hi�n th� tr�ng thái inverter. 

3 Công t�c DC B�t/ t�t ngu�n DC 

4 Ngõ vào ngu�n DC 
Cung c�p ngu�n �i�n DC t� các t�m 

pin cho inverter 

5 Ngõ vào ngu�n AC 
Cung c�p ngu�n �i�n AC cho 

inverter 

6 Ngõ k�t n�i truy�n thông 
Dùng �� truy�n thông giám sát các 

thông s� ho�t ��ng c�a inverter. 

7 V� b�c b�o v� và t�n nhi�t.  

8 
Vít k�t n�i thân inverter và 

bass treo t��ng. 
 

9 
B�n thông tin k� thu�t c�a 

b� hòa l��i. 
 

 

2. Quy cách l�p ��t b� inverter hòa l��i vào v� trí. 

- Kho�ng cách c�a các b� inverter hòa l��i và các thi�t b� khác ph�i �úng kích 

th��c �� ��m b�o quá trình t�n nhi�t. 
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- B� inverter ph�i ���c l�p th�ng ��ng, không ���c �� b� inverter n�m nghiên 

hay ngang. 

 

- Các b��c c� ��nh b� inverter hòa l��i vào v� trí l�p 

 

  

 

B��c 1: Khoan l�p các t�m 

l�p c�a inverter vào t��ng 

B��c 2: Gá inverter lên t�m l�p và 

si�c �c c� ��nh inverter vào t��ng 

B��c 3: Inverer �ã ���c 

c� ��nh vào t��ng. 
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3. ��u n�i ngu�n pin NLMT vào b� inverter hòa l��i 

- Các yêu c�u tr��c khi ��u dây cho h� th�ng: 

+ Hoàn thành vi�c c� ��nh b� inverter hòa l��i và các thi�t b� kèm theo vào v� 

trí l�p ��t. 

+ Hoàn thành quá trình �i dây DC và AC. 

+ ��m b�o các ngu�n AC và DC ���c cách ly tr��c khi ti�n hành ��u n�i. 

+ Công t�c ngu�n DC � v� trí OFF. 

 

Chú ý: �ây là cách th�c ��u n�i cho m�t h� th�ng nh�. ��i v�i h� th�ng l�n h�n c�n 

làm theo thi�t k� và t� v�n t� DAT. 

- Các thi�t b� kèm theo c�a h� th�ng 

Các thi�t b� Mô t� Hình �nh 

C�ng MC4 C�ng MC4_Female: 

 

C�ng MC4_male 
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B� ch�ng 

sét lang 

truy�n DC. 

Dùng �� b�o v� ngõ vào DC c�a b� 

inverter hòa l��i 

 

Màn hình 

cài ��t, giám 

sát 

Dùng �� cài ��t các thông s� tr��c khi 

cho ho�t ��ng và ki�m tra l�i h� th�ng 

khi có s� c� x�y ra. (Sau khi s� d�ng có 

th� tháo kh�i b� inverter �� b�o qu�n). 

��ng h� C� Dùng �� �o ��m l��ng �i�n phát ra.  

 

CB b�o v� 

�óng c�t 

Dùng �� �óng c�t, b�o v� cho ngõ vào 

AC c�a b� inverter hòa l��i 

 

 

4. V�n hành và cài ��t thông s� 

- Kh�i ��ng h� th�ng 

+ Các b��c tr��c khi v�n hành h� th�ng: 

� ��m b�o các công vi�c � m�c trên �ã ���c hoàn thành. 

� ��m b�o các dây AC, DC ���c ��u n�i ph�i d� dàng cho quá trình b�o 

trì b�o d��ng. 

� ��m b�o các dây AC và DC �ã ���c ��u �úng quy cách và �ã ���c test 

ngu�i. 

+ Các b��c v�n hành h� th�ng 

� B��c 1: Cung c�p ngu�n AC cho b� inverter hòa l��i. 

� B��c 2: B�t công t�c DC c�p ngu�n cho b� inverter hòa l��i. 

� B��c 3: Ki�m tra các �èn led c�a h� th�ng. trong quá trình �én led màu 

xanh �ang nh�p nháy thì ti�n hành cài ��t th�ng s� cho h� th�ng nh� sau: 
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Sau khi k�t n�i màn hình HMI100 vào inverter và màn hình �ã hi�n th� màn 

hình nh� bên d��i: 

 

� �ây là m�c ch�n ngôn ng�: �n nút t�ng ho�c gi�m �� ch�n “English” và 

�n nút Enter �� l�u ngôn ng� minh ch�n l�a. sau khi ch�n ngôn ng� 

xong màn hình s� hi�n th� ti�p t�c nh� sau: 

 

� �ây là m�c l�a ch�n dãi �i�n áp AC �� h� th�ng ho�t ��ng: �n t�ng 

ho�c Gi�m �� l�a ch�n “Other” và �n nút Enter �� l�u giá tr� cài ��t. sau 

khi cài ��t xong, màn hình ti�p t�c hi�n th�: 

 

� �ây là m�c cài ��t th�i gian cho b� inverter: �n nút Enter �� vào ch�nh 

n�m sau �ó �n Enter �� vào ch�nh tháng, ti�p t�c �n Enter �� vào ch�nh 

ngày, C� nh� th� ch�nh gi�, phút giây và �n Enter �� l�u toàn b� giá tr� 

và thoát kh�i m�c này. 

� Sau khi hoàn thành cài ��t th�i gian cho inverter thì h� th�ng �ã b�t ��u 

ho�t ��ng (�èn led màu xanh sáng liên t�c) và nh�ng thông s� này s� t� 

l�u và không c�n cài l�i trong l�n kh�i ��ng tiêp theo. 
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Nh�ng thông s� trên là thông s� chính y�u �� h� th�ng có th� ho�t ��ng ���c. 

Liên h� v�i DAT �� t� v�n �� bi�t thêm các ch�c nâng thông s� khác c�a b� 

hòa l��i MG. 

- Các b��c d�ng h� th�ng �� b�o trì 

+ B��c 1: T�t ngu�n AC cung c�p vào inverter 

+ B��c 2: Chuy�n công t�t DC san v� trí OFF 

+ B��c 3: Ch� 5 phút �� ��m b�o các linh ki�n trong b� inverter không còn 

tích �i�n. 

+ B��c 4: Th�c hi�n b�o trì h� th�ng. 

5. M�t s� c�nh báo và l�i th��ng g�p: 

Mã l�i Mô t� Mã l�i Mô t� 

A001 �i�n áp DC ngõ vào th�p E006 Quá nhi�t 

A002 �i�n áp DC bus th�p E007 Cách li th�p 

A003 �i�n áp ngõ AC th�p E008 L�i IGBT 

A004 �i�n áp ngõ AC cao E009 L�i truy�n thông n�i 

A005 T�n s� ngõ AC th�p E010 Dòng rò quá l�n 

A006 T�n s� ngõ AC cao E011 R� le l�i 

A007 Sai th�i gian E012 L�i qu�t 

A009 
Cho inverter d�ng b�ng màn 

hình. 
E013 L�i b� nh� n�i 

A011 Ngõ vào AC b� ng�t E014  

E001 �i�n áp DC ngõ vào cao E015 Ngõ ra ng�n m�ch 

E003 �i�n áp DC bus cao E018 Quá dòng ngõ vào DC 

E004 �i�n áp boost b� không �úng E019  

E005 Quá dòng ngõ AC. E020 
Có dòng �i�n tr� ng��c vào 

ngu�n DC. 
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