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Thông tin tổng quan về SolarEdge

28quốc gia

Hiện diện tại

nhân viên

3400

Nhà sản xuất máy biến 
tần Inverter cho ngành 
công nghiệp điện năng 
lượng mặt trời

1#

24GW
trên toàn thế giới

Cung cấp các hệ thống 
với tổng công suất

>2.0triệu
hệ thống đang được giám 

sát trên toàn thế giới

Hơn

2,9triệu

bộ biến tần

Cung cấp

69,1Mtriệu
bộ tối ưu công suất 
Optimizer

Cung cấp

405.5triệu $
doanh thu Quý 4/2019

366Được cấp

bằng sáng chế và 364
đơn đăng ký bằng sáng chế khác
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Tăng trưởng thị phần

20192017

Công cụ theo dõi thị trường biến tần toàn cầu: Thứ hạng nhà cung cấp biến tần PV thế giới (Theo doanh thu $)

Công tyThứ 

hạng

Huawei1

SMA2

Sungrow3

SolarEdge4

Enphase Energy5

ABB6

Schneider Electric7

Omron8

Fronius9

Goodwe10

4

Công tyThứ 

hạng

SolarEdge1

SMA2

Huawei3

Enphase Energy4

Sungrow5

Fronius6

Power Electronics7

ABB8

Growatt9

Omron10

1

2014

Công tyThứ 

hạng

SMA1

ABB2

Omron3

TMEIC4

Tabuchi5

Schneider Electric6

Enphase Energy7

Sungrow8

Huawei9

SolarEdge10

Nguồn: Công cụ theo dõi thị trường biến tần PV IHS 2015-2020
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Tầm quan trọng của biến tần

Biến tần chiếm ~10% chi phí hệ thống, nhưng

Ảnh hưởng tới 20% chi phí hệ thống 

Quản lý 100% sản lượng hệ thống 

Là “bộ não” của hệ thống

Giảm thiểu chi phí vận hành & bảo trì bằng 

giải pháp quản lý tài sản tấm pin năng lượng 

mặt trời (PV)

Lựa chọn biến tần rất quan trọng đối với vấn đề tài 

chính dài hạn của một hệ thống PV.

Chi tiết chi phí lắp 

trên mái cho mục 

đích thương mại

3 Nguồn: Theo phân tích thị trường của SolarEdge, giả định tổng chi phí là ~€1/Wp

Biến tần

Thiết lập hệ

thống về điện

Chi phí khác

Lợi nhuận cho tổng

thầu EPC

Mô-đun PV

Thiết lập hệ thống về hạ

tầng
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Biến tần truyền thống - Những hạn chế

Tổn thất năng lượng

Biến tần chuỗi truyền thống tìm điểm công suất đầu ra tối đa 
ở cấp độ chuỗi, chứ không phải ở cấp độ từng mô-đun riêng 
lẻ

Điều này ngăn cản các mô-đun đạt khả năng sản xuất tối đa 
của chúng

Giới hạn trong công tác thiết kế

Giới hạn trong thiết kế chuỗi nên làm giới hạn đáng kể bố cục 
và kích thước của hệ thống

Giám sát ở cấp độ phân giải thấp

Không có dữ liệu về hiệu suất của mô-đun 

Các mối nguy hiểm về an toàn

Điện áp cao ở mô-đun ngay cả khi biến tần hoặc nguồn AC tắt

6
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Phân chia chức năng biến tần

7

Biến tần đơn giản hóaBộ tối ưu hóa công suất

Điện áp dây cố định
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Trọn bộ giải pháp thương mại của SolarEdge

Bộ tối ưu hóa công suất

(Power Optimizers)
P605–P1100

Biến tần
16kVA – 120kVA

*50kVA và các loại khác

8

PR dựa trên cơ sở vệ tinh

và cảm biến môi trường

Tương tác với điện lưới

Cổng thương mại

Nền tảng giám sát

Giao diện giám sát theo yêu cầu, 

tích hợp End-2-End

Bộ điều khiển hệ thống điện, 

Giải pháp nguồn thay thế

Dịch vụ chuyên nghiệp

Các sản phẩm nằm trong bảng giá

Các giải pháp được báo giá theo nhu cầu
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Chi phí và doanh thu vòng đời của hệ thống PV

₫

Biến tần truyền thống

Ví dụ chỉ 

nhằm mục 

đích minh họa

9

Doanh thu 

vòng đời

Chi phí thay 

biến tần
Chi phí vận hành & 

bảo trì suốt vòng 

đời

Chi phí BoS Giá trị vòng đời 

của hệ thống
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Tiết kiệm chi phí BoS hệ thống

Giảm tới 50% chi phí 

BoS
Lên đến

60 mô-

đun mỗi

chuỗi

Giảm số 

lượng chuỗi

Giảm số dây nối, hộp đấu

nối, cầu chì,…

Giảm lượng bấm dây tại

đầu cuối chuỗi ở công

trường

Giảm rủi ro gặp sự cố 

và hỏa hoạn

1

0

Biến tần truyền thốngBiến tần tối ưu nguồn DC của SolarEdge
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Quản lý tài sản

Bảo vệ tài sản vì có thể giám sát toàn bộ hoạt

động của hệ thống và khắc phục sự cố từ xa

nhằm giảm chi phí vận hành & bảo trì

Theo dõi đến từng mô-đun và miễn phí trọn đời

Xác định chính xác vị trí sự cố trên bản đồ ảo

Cảnh báo các vấn đề của hệ thống một cách tự

động

1

2
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Cảnh báo tự động tình trạng mô-đun

và biến tần hoạt động kém hiệu quả

Biết các thông tin trước khi ra hiện trường:

Xác định tình trạng hoạt động kém hiệu quả

Sử dụng biểu đồ để phân tích tình trạng hoạt 

động kém

Lên lịch bảo trì theo mức độ nghiêm trọng sự cố 

và mức độ ảnh hưởng tới hoạt động của hệ 

thống

Giảm số lần cũng như thời gian tiêu tốn khi 

phải ra hiện trường

Giảm chi phí vận hành & bảo trì

1

3
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Năng lượng nhiều hơn = Doanh thu cao hơn

Trong một hệ thống PV, mỗi mô-đun có một điểm công suất tối đa riêng

Biến tần truyền thống – mô-đun yếu nhất làm giảm hiệu suất của tất cả các mô-đun 

SolarEdge – mỗi mô-đun đều tạo ra năng lượng tối đa 

Mô-đun yếu nhất không ảnh hưởng đến hiệu suất của phần còn lại của hệ thống

14

Hệ thống điển hìnhHệ thống SolarEdge 
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Chi phí và doanh thu vòng đời của hệ thống PV

₫

Biến tần truyền thống

Hệ thống của SolarEdge

2

9

Ví dụ chỉ 

nhằm mục 

đích minh họa

Doanh thu 

vòng đời

Chi phí thay 

biến tần
Chi phí vận hành & 

bảo trì suốt vòng 

đời

Chi phí BoS Giá trị vòng đời 

của hệ thống
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Các lợi ích của SolarEdge

Bảo đảm lợi ích lâu dài

Giảm tối thiểu tình trạng không phù hợp và hao hụt do sử dụng lâu năm

Bảo vệ trước những thay đổi của môi trường và trở ngại không thể dự đoán

(ví dụ: lắp ăng-ten, trồng cây v.v.)

Có thể thay mô-đun hỏng bằng bất kỳ loại mô-đun nào trên thị trường

Tăng thời gian hoạt động của hệ thống

Tính năng theo dõi và đưa ra cảnh báo giúp phát hiện theo thời gian thực 

và nhanh chóng xử lý

3

1

Hư hỏng do 

vận chuyển
Độ nghiêng và

hướng

không đúng

Nhiệt độ không

phù hợp
Bị che khuất

một phần

Vấy bẩn Dung sai

sản xuất



Giải pháp an 
toàn SolarEdge
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Thách thức về an toàn - Những mối nguy hiểm

Hỏa hoạn: 

Nguy cơ bị điện giật 

Nhân viên cứu hỏa phải tránh chạm 
vào điện áp DC cao bên trong tòa 
nhà trong khi hỏa hoạn

Nhân viên cứu hỏa phải thực hiện 
các nhiệm vụ tiếp theo (ví dụ như tìm 
kiếm đám tro tàn còn lẫn những cục 
than hồng)

Lũ lụt: 

Có thể bị ảnh hưởng do hệ 
thống PV bị ngập trong 
trường hợp lũ lụt

Biến tần bị ngấm nước — có 
khả năng xảy ra đoản mạch

Các mô-đun tiếp tục tạo ra 
nguồn điện khi có bức xạ

Cấu trúc bị phá hủy (nổ khí, bão, quá 
tải trên mái nhà, động đất,.):

Các mô-đun vẫn đang hoạt động 
do liên tục có bức xạ 
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Các quy định An Toàn về PCCC ở Việt Nam

Ngày 8/9/2020, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy 
(Bộ Công an) vừa ban hành văn bản số 3288/C07-P4 
gửi Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời 
và hệ thống điện mặt trời mái nhà:

Khuyến cáo Chủ đầu tư thực hiện các giải pháp bảo đảm 
an toàn PCCC đối với hệ thống này.

Trường hợp Chủ đầu tư đề nghị áp dụng tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn nước ngoài để thiết kế về PCCC thì phải 
hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị áp dụng tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài theo quy định.

19
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Bộ an toàn SolarEdge Safety Suite

SolarEdge là công ty dẫn đầu trong ngành về an toàn, kết hợp công nghệ an toàn trên nhiều nền tảng, đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất

3

2

Cung cấp khả năng phát 

hiện và ngắt hồ quang điện 

thông qua việc tắt biến tần

Bảo vệ khỏi sự cố hồ 
quang điện

Cho phép phóng diện nhanh 

dây dẫn về mức điện áp an 

toàn, trong vòng 30 giây

Tắt nguồn nhanh chóng

Đảm bảo điện áp DC của hệ 

thống được giảm xuống mức 

an toàn khi hệ thống tắt, 

trong vòng tối đa năm phút

SafeDCTM

Gửi thông báo tự động về 

các vấn đề hệ thống, ngăn 

chặn các rủi ro an toàn 

tiềm ẩn

Giám sát
ở cấp độ mô-đun
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SafeDC trong các danh mục đầu tư

Điện áp SafeDC được xác định bởi số bộ tối ưu hóa trên mỗi chuỗi, chứ không phải số môđun 

Ví dụ về mô-đun 

400W 

Công suất P801 mỗi 

Chuỗi (W)

Độ dài chuỗi 

Mô-đun

# / 

Bộ tối ưu hóa 

công suất

Điện áp 

SafeDC

400Vac 3 pha Lên đến 13.500 33 17 17

1v

1v

1v

1v

1v
1v



SolarEdge đem lại 4 lợi ích chính

2

2

Tận dụng tối đa không gian,

giảm thiểu thời gian thiết kế

An toàn trong khi lắp đặt, bảo 

trì, chữa cháy, và các trường 

hợp khẩn cấp khác

Giám sát được hoạt động 
của toàn hệ thống và khắc 
phục sự cố từ xa

Tăng sản lượng điện năng và 
nhanh thu hồi vốn nhờ công 
nghệ MPPT cho từng tấm pin

Tăng sản lượng 

điện năng

Giảm chi phí vận hành 

& bảo trì

Nâng cao độ an 

toàn
Thiết kế linh hoạt
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Tài liệu tham khảo về địa điểm tại Việt Nam

23
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Biến tần ba pha sử dụng 

Công nghệ Synergy 

lên đến 120kW

Tháng 3 năm 2021



Đề cương Tổng quan về Sản phẩm

Trọn bộ giải pháp thương mại 

của SolarEdge

Tính năng nổi bật

Lợi ích của nhà thi công lắp đặt

Có gì trong Hộp?

Những điểm chính được rút ra



Tính năng

nổi bật
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Thiết kế mô-đun kết hợp các đơn vị biến tần nhỏ gọn, nhẹ ( đơn vị
Synergy) và một giao diện quản lý duy nhất (Quản lý Synergy)

Vỏ nhôm bền và chắc chắn hơn cho Quản lý Synergy

150% DC cho sản lượng điện cao hơn

Nâng cao an toàn với cảm biến nhiệt độ được tích hợp sẵn

Được tích hợp bộ chỉnh lưu suy giảm hiệu suất (PID) vào ban đêm

Tích hợp sẵn AC/DC SPDs Type 2, được giám sát và có thể thay thế tại
công trường. 

Vận hành chạy thử hệ thống PV một cách liền mạch để thấy được tổng
thể khả năng hiển thị cho toàn bộ hệ thống dây dẫn và linh kiện.

Hỗ trợ kết nối 3 dây (phù hợp với cấu hình không trung tính và cấu hình
sao). Hỗ trợ kết nối đầu vào DC đơn và dây cáp nhôm để hiệu quả về chi 
phí.

W

Bộ Biến Tần Ba Pha Synergy Thế Hệ Kế Tiếp
120 kW cho lưới 480V, 100 kW cho lưới 400V

The Anatomy of the Inverter
Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống
Đơn giản lắp đặt và dịch vụNâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại công

trường và chi phí thấp 

hơn
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Biến tần ba pha sử dụng Công nghệ Synergy 

lên đến 120kW

Thế hệ biến tần ba pha mới:

Cung cấp kinh nghiệm lắp đặt với 

thông tin chuyên sâu phục vụ cho việc

vận hành đơn giản

Đưa hệ thống PV lên mức an toàn cao

hơn

Kết hợp công suất lớn hơn và dễ dàng

trong lắp đặt

66,6kW @400V 100kW @400V

120kW @480V

W
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Phân tích biến tần

Bộ quản lý Synergy

Các đơn vị Synergy

Giao diện quản lý đơn

Chứa bảng mạch truyền thông

Kích thước giống nhau đối với

(hai hoặc ba) đơn vị, để dễ 

dàng vận hành và vận chuyển
Cáp DC (+ và -)

Cáp thông tin

Cáp AC
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Lợi ích của nhà thi công lắp đặt: đang mong đợi điều gì?

Nâng cao độ bền (nâng cao 
an toàn và bảo vệ)

Lắp đặt và bảo 
dưỡng đơn giản

Ít thời gian hơn tại công
trường, chi phí thấp hơn

Tối đa hóa hiệu
suất hệ thống
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Thêm Điện, Thêm Lợi nhuận

Tăng công suất định danh biến tần 

đến 150%

Sản lượng cao hơn

Thời gian vận hành của hệ thống cao 

hơn do các đơn vị Synergy hoạt động 

độc lập

Tối đa hóa hiệu

suất hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn

Lên đến 100kW 
cho lưới 400V

Lên đến 120kW 
cho lưới 480V
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Bộ chỉnh lưu suy thoái 

hiệu suất (PID) 

Giải pháp tích hợp vào ban 

đêm

Mitigate PV Modules Performance Degradation

Duy trì sản xuất năng lượng ở mức 

tối đa

Tránh việc lắp đặt các thiết bị bên 

ngoài và giảm chi phí

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu

suất hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Chuẩn bị chạy thử để 

xác thực việc cài đặt dễ 

dàng và đơn giản, bao 

gồm:

Mô-đun PV 

Hệ thống dây 

Cơ sở hạ tầng thông tin liên
lạc

Các bộ phận quan trọng khác 

Lợi ích của nhà thi công

lắp đặt

Quy trình lắp đặt và chạy thử 

nhanh hơn, hợp lý hơn, cũng có 

thể tiết kiệm tiền bằng cách tối

thiểu hóa thời gian tại công

trường cho một dự án cụ thể

Giải quyết bất kỳ sự cố hệ thống 

nào, trước khi kết nối AC 

Nhận báo cáo tiến độ lắp đặt 

rõ ràng 

Cải tiến Quy trình Lắp đặt và Chạy thử

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toàn
Tổng quan sản phẩm

Ít thời gian hơn tại 

công trường và

chi phí thấp hơn
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Quy trình chuẩn bị chạy thử của nhà thi công lắp đặt

Thông số kỹ 

thuật của pin

USB Loại-C

PD 60W 
(20V/3A)

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Chuẩn bị chạy thử trong SetApp

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn



37 /  Chỉ sử dụng nội bộ

Báo cáo về tình trạng ở công trường

Tạo báo cáo tình trạng trên dữ liệu lắp đặt tổng hợp

Xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trong khi 

bạn vẫn còn ở tại công trường

Xác minh hệ thống vận hành một cách liền mạch 

trước khi bạn rời khỏi công trường

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Tiết kiệm chi phí DC BoS hơn so với Biến tần chuỗi Truyền thống

DC BoS $4.04/W $5.85/W 1.8 cents/ watt

Nhân công DC $2.22/W $3.10/W 0.9 cents/ watt

Vật tư DC (Dây dẫn, …)

$1.82/W $2.75/W 0.9 cents/ watt

SE120K
Tiết kiệm hơn với

SolarEdge
Dự án mẫu 3.4 MW 

Giải pháp chuỗi

truyền thống

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

* Nguồn: Phân tích PVSyst cho một dự án 3,4MW điển hình. Các con số khác nhau dựa trên quy mô, thành phần và vị trí của dự án

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và

chi phí thấp hơn
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Bộ An toàn và Bảo vệ có sẵn

An toàn bắt đầu ở cấp độ 

mô-đun với cách tiếp cận 

toàn diện đến an toàn

cho toàn hệ thống PV

Đáp ứng 1-15 yêu cầu kỹ thuật DS của công 

ty bảo hiểm tài sản hàng đầu FM Global 

Giám sát ở cấp 
độ mô-đun

Tắt nguồn 
nhanh tùy chọn

Tích hợp 
bảo vệ chống 
hồ quang

Bảo vệ 
chống tăng 
áp đột ngột 

RS485

SafeDCTM

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Cảm biến nhiệt 
Tích hợp sẵn trong các thiết bị đầu 

cuối AC và DC để bảo vệ phần cứng 

Biện pháp an toàn và bảo vệ bổ sung

Phát hiện nhiệt độ bất thường tại các 

thiết bị đầu cuối bị lỗi do tay nghề

Cảnh báo được gửi qua nền tảng quan

sát để thông báo về nhiệt độ tăng 

Nếu cần, tự động tắt biến tần để tránh 

hư hỏng phần cứng

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Theo dõi và thay thế tại hiện trường

Surge Protection Devices

Chịu được việc tăng điện áp đột 

ngột do sấm sét hoặc do lưới

Trong trường hợp xảy ra này, 

cảnh báo được gửi qua nền tảng 

giám sát và người dùng nhận 

được thông báo

Cảnh báo được thiết lập lại tự 

động khi thay thế SPD

Tính linh hoạt khi thêm SPD

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Loại 2 DC & AC 
Thiết bị chống sét lan truyền

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Công suất cao hơn với các thiết bị dòng (điện) dư thấp hơn

Cần ít đơn vị biến tần hơn cho 

cùng một hệ thống PV được

lắp đặt trong loại hình nông 

nghiệp là nhờ ít RCD hơn

Thấp RCD hơn trên mỗi đơn vị 

Synergy (<100mA), đạt tối đa 

RCD <300mA trên mỗi biến tần

Biến tần công suất cao nhất

đáp ứng các yêu cầu RCD 

nông nghiệp

SO
VỚI

Biến tần 2

Biến tần 1

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt
và dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Ba đơn vị Synergy giống hệt 

nhau làm việc độc lập với nhau

Phân chia ra thành mô-đun

Thời gian đảm bảo hoạt động 

của hệ thống cao hơn

Quản lý hàng tồn kho dễ dàng

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Các đơn vị hệ thống nhẹ 

hơn so với các sản phẩm 

hiện có trên thị trường 

(ví dụ: hệ thống một đơn vị)

Trọng lượng nhẹ hơn

Dễ dàng lắp đặt cho hai người

Nhẹ hơn 25% so với model 

trước đó (ít hơn 16kg)

Không cần thiết máy móc công 

suất lớn để lắp đặt hoặc bảo trì

Đơn vị Synergy – 32kg mỗi đơn vị

Bộ quản lý Synergy – 18kg

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Bộ quản lý Synergy bố trí 

toàn bộ hệ thống biến tần

Giao diện quản lý đơn

Dễ dàng lắp đặt

Khả năng bảo trì dễ dàng: 

không cần mở nắp các đơn vị 

Synergy để cấu hình hoặc 

bảo trì

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn
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Các thiết bị chống sét lan truyền loại 

2 DC & loại tùy chọn AC 

Được giám sát và có thể thay thế tại chỗ 

Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền

Chịu được việc tăng điện áp đột ngột 

do sấm sét hoặc do lưới

Trong trường hợp xảy ra này, cảnh 

báo được gửi qua nền tảng giám sát 

và người dùng nhận được thông báo

Cảnh báo được thiết lập lại tự 

động khi thay thế SPD

Bộ SPD để thay thế

Bộ SPD DC dành cho 5 bộ quản lý Synergy với 3 đơn vị

Bộ SPD DC dành cho 5 bộ quản lý Synergy với 2 đơn vị 

Bộ SPD AC dành cho 5 bộ quản lý Synergy

Maximized System 

Performance

Simple installation 
and servicing

Enhanced SafetyProduct Overview Less time onsite 
and lower costs

Tối đa hóa hiệu suất

hệ thống

Đơn giản lắp đặt và
dịch vụ

Nâng cao An toànTổng quan sản phẩm Ít thời gian hơn tại 

công trường và chi 

phí thấp hơn



Có gì trong 

Hộp?
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Có gì trong Hộp biến tần?

Đơn vị 

Synergy

Giá lắp đặt & 

2 vít cố định
Bộ quản lý 

Synergy

Mẫu gắn
Hướng 

dẫn lắp 

đặt nhanh

Giá lắp đặt

& 2 vít cố định
Hướng dẫn an toàn

Thẻ bảo hành



Chương 

trình đào tạo



Khóa học kỹ thuật số tại EDGE Academy

Tham gia khóa học kỹ thuật số “Biến 

tần ba pha với Công nghệ Synergy 

lên đến 120kW” tại EDGE Academy

01 Video ra mắt sản phẩm

02 eLearning tổng quan về sản phẩm 

03   Video về lắp đặt

04   Video hệ thống dây

05   Video chuẩn bị chạy thử

06   eLearning Mẹo lắp đặt

07   Đánh giá



Những điểm 

chính được 

rút ra
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Ít thời gian hơn tại công

trường hơn, chi phí thấp hơn

Cải tiến quy trình lắp đặt và 

chạy thử

Xác thực và báo cáo tự động

Tối đa hóa hiệu suất hệ thống

Công suất lớn hơn: 

Lên đến 100kW với điện lưới AC 400V

Lên đến 120kW với điện lưới AC @480V, 

150% công suất định danh

Bộ chỉnh lưu PID

Cung cấp khả năng hiển thị hệ thống chi tiết giúp hợp lý hóa các quy trình 

lắp đặt và chạy thử cho các hệ thống PV thương mại và công nghiệp.

Nâng cao độ bền

(Nâng cao an toàn và bảo vệ)

Cảm biến nhiệt trên thiết bị đầu cuối DC, AC 

Các thiết bị chống sét lan truyền AC và DC 

có thể thay thế tại chỗ và được theo dõi

1 3

2 4

Những điểm chính được rút ra:

Biến tần ba pha sử dụng Công nghệ Synergy lên đến 120kW

Lắp đặt và bảo dưỡng 

đơn giản

Các đơn vị theo mô-đun có

trọng lượng nhẹ được quản 

lý bởi một điểm điều khiển 

duy nhất
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Nguồn tham khảo

53

Catalogue thương mại Link

Vào https://www.solaredge.com/solutions/commercial để có thêm nguồn tham khảo

Flyer sản phẩm Link

Video Link

https://www.solaredge.com/sites/default/files/short_commercial_catalogue_vie.pdf
https://www.solaredge.com/solutions/commercial
https://sparc.canto.global/pdfviewer/viewer/viewer.html?column=document&id=63bn25elhl3sn0to0h3ckogi2m&suffix=pdf
https://youtu.be/_YgcNpnhphs


Bản trình chiếu Power Point này có thể bao gồm dữ liệu thị trường và dự báo về ngành công

nghiệp từ một số nguồn của bên thứ ba. Thông tin này dựa trên khảo sát ngành và chuyên

môn của người cho trong ngành và có thể không có gì đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu thị trường

nào như vậy là chính xác hoặc bất kỳ dự báo ngành nào như vậy sẽ đạt được. Mặc dù chúng

tôi không độc lập xác minh tính chính xác của dữ liệu thị trường và dự báo ngành đó, chúng

tôi tin rằng dữ liệu thị trường là đáng tin cậy và dự báo ngành là hợp lý.

Phiên bản số: V.1.0

Lưu ý mang tính cảnh báo liên quan đến dữ liệu thị trường và dự báo 

về ngành công nghiệp

Thank You!Xin cảm ơn!


