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Hướng dẫn lắp đặt Inverter SG5K-D
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Lắp đặt02

Chạy thử03

Nội dung

Thiết kế đầu vào DC01
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Thiết kế
đầu vào DC01
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Lựa chọn số lượng tấm pin trên một chuỗi

Các điểm cần lưu ý:

• Điện áp hở mạch Voc của chuỗi PV phải nhỏ hơn điện áp tối đa Vdc_max của ngõ vào PV ở Inverter.

• Điện áp tại điểm công suất đỉnh Vmp của chuỗi PV gần với đường đặc tuyến hiệu suất hoạt động tối ưu của Inverter.

• Dòng điện trên mỗi MPPT phải nhỏ hơn 10A cho SG5K-D, 11A cho SG10/12KTL-M, 22A cho SG15/20KTL-M.

• Nếu 2 chuỗi PV đấu nối vào cùng 1 MPPT thì chủng loại và số lượng tấm PV phải giống nhau.

• Bố trí các chuỗi PV kết nối vào Inverter sao cho mỗi MPPT có tối thiểu 01 chuỗi PV, và tối đa là 02 chuỗi. 
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Lắp đặt02
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Mô tả sản phẩm

1. Vị trí đấu nối DC

2. Công tắc DC

3. Vị trí gắn Module Wifi

4. Cổng RS485

5. Vị trí đấu tiếp địa vỏ máy

6. Vị trí đấu nối cáp AC

7. Màn hình và phím nhấn

8. Giá đỡ máy

W = 360 mm

H = 390 mm

D =  133 mm
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Lựa chọn vị trí lắp đặt

1. Lựa chọn vị trí lắp đặt thuận tiện, dễ theo tác, 
quan sát, theo dõi, tránh xa tầm tay trẻ em

2. Không lắp gần phòng khách phòng ngủ để
giảm ảnh hưởng bởi tiếng ồn khi máy chạy

3. Tuân thủ các điều kiện về môi trường khu vực
lắp đặt

4. Không lắp máy trong khoang kín

5. Đảm bảo khoảng cách xung quanh máy
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Lựa chọn vị trí lắp đặt
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Đấu nối cáp AC

Cần trang bị CB 32A bảo vệ phía AC, Cáp AC tiết diện từ 4-6 mm2

Luồn cáp qua giắc đấu cáp AC Tuốt lớp vỏ bọc cách điện Đưa cáp vào cầu đấu và siết chặt cáp

Vặn cố định giắc đấu cáp AC Ghim giắc vào vị trí và xoay cố
định ngàm giữ

Đấu tiếp địa cho vỏ máy
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Đấu nối cáp DC

Tuốt vỏ bọc cách điện của cáp
để chuẩn bị ép Cos

Đầu cos 
dương

Đầu cos âm

Dùng kềm chuyên dụng
bấm đầu Cos

Luồn cáp qua ốc siết cáp

Đầu dương

Đầu âm

Kiểm tra xác định đúng cực
tính “+” “-” bằng VOM

Điện áp hở mạch chuỗi pin không được
vượt quá 600 Vdc

Vặn công tắc DC về vị trí
OFF

Tháo miếng che chống nước
tại đầu cắm



11

Đấu nối cáp DC

Cắm cáp vào các đầu cắm tương ứng
trên Inverter đến khi nghe tiếng “Tách”

Lưu ý cần đảm bảo các yếu tố sau đây trong quá trình đấu nối cáp

DC:

- Kiểm tra đúng cực tính từng chuỗi PV.

- Kiểm tra điện áp hở mạch chuỗi pin không được vượt quá 600 
Vdc (Sử dụng đồng hồ VOM 1000Vdc).

- Kiểm tra đảm bảo không chạm đất cho từng chuỗi pin (Dùng
đồng hồ đo cách điện).

- Kiểm tra các dầu cắm phải chắc chắn, ốc siết cáp tại đầu MC4 
phải được siết chặt.

- Cáp PV về Inverter phải được đánh dấu, có gắn nhãn cho từng
tuyến cáp.
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Đấu nối Mô đun Wifi

Vị trí cắm Mô Đun Wifi

Đèn báo trạng thái Internet (NET)

Đèn báo trạng thái kết nối với
Inverter (COM)

Đèn báo trạng thái hoạt động (RUN)

Mã QR để quét đang kí thiết bị lên iSolarCloud

SG5K-D SG10/12/15/20KTL-M
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Chạy thử03
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Các bước kiểm tra trước khi chạy thử

Vị trí lắp Inverter thuận tiện thao tác vận hành, bảo trì và sửa chữa

Inverter đã được lắp đặt hoàn thiện

Không còn để đồ đạc hoặc bất cứ vật gì phía trên của Inverter

Inverter đã được kết nối với các thiết bị khác hoàn tất đúng yêu cầu

Cáp kết nối được lắp đặt đúng yêu cầu và được bảo vệ chắc chắn

Đầu ra của Inverter đã được trang bị áp tô mát phù hợp

Các Input không được sử dụng phía dưới đáy được che chắn cẩn thận

Các biển hiệu cảnh báo được lắp đặt cẩn thận và chắc chắn
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Quy trình chạy máy

Bước 1:  Bật tất cả các công tắc DC sang vị trí “ON”

Bước 2: Bật áp tô mát hạ thế cấp điện lưới vào Inverter

Bước 3: Bật tất cả các công tắc DC kết nối giữa inverter và chuỗi PV (nếu có)

Bước 4: Cài đặt các thông số bảo vệ cơ bản thông qua ứng dụng iSolarCloud. Nếu bức xạ mặt

trời và các điều kiện lưới đặt yêu cầu, Inverter sẽ vận hành bình thường.

Bước 5:  Quan sát trạng thái đèn LED để đảm bảo Inverter đang hoạt động bình thường

Các trạng thái đèn LED

Sáng Xanh: Inverter nối lưới và hoạt bình thường

Nháy Xanh (mỗi 1 giây) : Inverter đang ở trạng thái chờ, hoặc đang khởi động hoặc được ra

lệnh dung máy.

Sáng Đỏ: Đang có lỗi, Inverter không thể hòa lưới

Nháy Đỏ (nhanh mỗi 0.2 giây) : lỗi ở lưới điện AC

Nháy Đỏ (chậm mỗi 1 giây) : lỗi ở phần DC (phần chuỗi pin DC) 
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Khởi động Inverter và cài đặt quốc gia

Main Screen (Nhấn giữ)→Menu (Nhấn nhẹ ESC)→Country (nhấn giữ ENT)

Cài đặt tại màn hình

Nhấn nhẹ ESC để tăng giá trị và nhấn nhé ENT để di chuyển sang số kế bên. Nhập
mật khẩu 111

Nhấn nhẹ ENT / ESC để lựa cho Quốc gia “Other” và nhấn giữ ENT để xác nhận
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Kết nối Inverter

Tải APP iSolarCloud về điện thoại để kết nối Inverter thông qua Bluetooth

17

Tải Isolar APP trên Apple Store hoặc Google Play trên điện thoại, hoặc quét QR 
code trên nhãn bộ Wifi để tải APP

Khởi động Isolar App để kết nối với Inverter thông qua Wifi

Kết nối điện thoại vào mạng
Wifi do thiết bị phát ra, 
password wifi là số serial Wifi Mở app iSolarCloud trên ĐT

Chọn mục “Login Inverter”

Chọn “Wifi Direct” Nhập “user” và “pw1111”

user

pw1111
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Username :“user”

Password is "pw1111

Chọn quốc gia “Other 50Hz”

Kết nối Inverter

Cài đặt địa chỉ Modbus cho Inverter

Vào Menu More       , chọn “Communication 

Parameters” 

Mỗi Inverter sẽ có một địa chỉ riêng, ví dụ

có 8 inverter thì cài địa chỉ từ 1 đến 8
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Bước 1:Cài đặt Inverter kết nối vào mạng Wifi

Chọn More “Wifi Config”, chọn “Next”, chọn mạng Wifi trong danh sách hiện lên và nhập mật khẩu để kết nối
Inverter vào mạng Internet tại khu vực lắp đặt
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Đèn báo trạng thái Internet (NET)

Đèn báo trạng thái kết nối với
Inverter (COM)

Đèn báo trạng thái hoạt động (RUN)

Bước 1:Cài đặt Inverter kết nối vào mạng Wifi

Sau khi hoàn tất, đèn báo trên module wifi sẽ sáng như trong hình
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Bước 2: Tạo tài khoản IsolarCloud

Chọn “Select Server” Chọn “International Server” Chọn“Register”

1 2 3 4

Chọn “Setting           ”

Tải APP IsolarCloud về điện thoại
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Điền đầy đủ các thông tin vào các mục bên dưới

Chọn Server “International”

Điền email để đăng kí tài khoản

Nhận mã kích hoạt trong email 
trong vòng 60s khi chọn “Send 
verification code”

Điền mật khẩu cho tài khoản

Chọn quốc gia“Vietnam”, Múi giờ
GMT +7

Đặt tên hiện lên trong tài khoản

Điền mã đại lý cấp trên hoặc

“VNM00001”

Chọn “register” để hoàn tất đăng ký

5

Bước 2: Tạo tài khoản IsolarCloud
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1 2 3 4

Chọn biểu tượngĐăng nhập IsolarCloud Chọn “PV” Chọn “RESIDENTIAL” Nếu CS < 20kW

“COMMERCIAL” Nếu CS > 20kW

Bước 3: Đăng ký công trình lên IsolarCloud



2424

6 7

Chọn “ETHERNET ”

Dùng Camera điện thoại
quét mã QR code tại Wifi

Kiểm tra số Serial đúng với thiết
bị và chọn“NEXT” để tiếp tục

54

Chọn “RESIDENTIAL” Nếu CS < 20kW

“COMMERCIAL” Nếu CS > 20kW

Bước 3: Đăng ký công trình lên IsolarCloud
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Tên công trình

Quốc gia “Viet Nam”

Múi giờ GMT +7

Địa chỉ công trình

(Tự định vị)

Mã bưu cục

Ngày đóng điện

8 9a 10a

Chọn đơn vị “VND/kWh” Nhập giá bán điện

9 10

Bước 3: Đăng ký công trình lên IsolarCloud
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Sample

Điền email chủ công trình Kiểm tra thông tin công trình Các thông tin cơ bản Các thiết bị đang Online

13 1411 12

Bước 3: Đăng ký công trình lên IsolarCloud

Sample



2727

Bước 4: Xem lại thông tin hệ thống

Xem thông tin của công trình sau khi đã hoàn tất việc đăng kí lên IsolarCould

Sample SG5K-D
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Xem thông tin vận hành chi tiết của các thiết bị trong hệ thống

Bước 4: Xem lại thông tin hệ thống



2929Xem thông tin vận hành chi tiết của các thiết bị trong hệ thống

Bước 4: Xem lại thông tin hệ thống
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