
Điều chỉnh thông

số MAX80 theo

yêu cầu EVN



Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2 : Vào Inverter Setting

Bước 3 : Phía cuối bảng, nhập mật khẩu (năm/tháng/ngày của hiện tại) 

sau đó nhấn vào Advanced Set

VD:20211118

Đăng nhập vào hệ thống



Bước 4: Để đọc giá trị, nhập Register(xem ở các slide sau)

1,2. Giá trị sẽ được hiển thị một choỗi các kết quả từ số

bắt đầu đến số kết thúc,nên đọc tối đa 4 giá trị một lúc

3. Nhấn Advanced Read để xuất giá trị

Đăng nhập vào hệ thống



Để thay đổi giá trị Register,làm theo các bước trên hình vẽ

1. Nhập Register cần thay đổi

2. Nhập giá trị

3. Kết thúc lệnh

Đăng nhập vào hệ thống



Hệ thống thông báo Successful thì việc thay đổi giá trị đã được cập nhật

Đăng nhập vào hệ thống



5.1 Yêu cầu về thời gian bám lưới theo tần số

63 R3 Fac High Bảo vệ tần số cao trên 52Hz

59 R2 Fac High Bảo vệ tần số cao trên 51.5Hz

75 R2 Fac High Time Thời gian duy trì bảo vệ tần số cao trên 51.5Hz

55 R1 Fac High Bảo vệ tần số cao trên 51Hz

73 R1 Fac High Time Thời gian duy trì bảo vệ tần số cao trên 51Hz

54 R1 Fac Low Bảo vệ tần số thấp dưới 49Hz

72 R1 Fac Low Time Thời gian duy trì bảo vệ tần số thấp dưới 49Hz

58 R2 Fac Low Bảo vệ tần số thấp dưới 48Hz

74 R2 Fac Low Time Thời gian duy trì bảo vệ tần số thấp dưới 48Hz

62 R3 Fac Low Bảo vệ tần số thấp dưới 47.5Hz



5.1 Yêu cầu về thời gian bám lưới theo tần số



5.2 Yêu cầu đáp ứng công suất tác dụng theo tần số

N/a Chức năng đáp ứng theo tần số

91
Kích hoạt chế độ đáp ứng theo tần số khi tần số lớn 

hơn 50,5Hz

143
Quit khỏi chế độ đáp ứng theo tần số khi tần số nhỏ 

hơn 50,2Hz

362
Khi kích hoạt chế độ đáp ứng theo tần số, inverter 

sẽ suy giảm công suất theo droop = 4%



5.3 Yêu cầu về chế độ điều khiển và phát công suất phản kháng



5.4 Yêu cầu về thời gian bám lưới của điện áp

U < 0.3pu 0.3pu ≤ U <0.9 1.1pu ≤ U <0.9pu 1.15pu ≤ U < 1.2pu

T=0.15 (s) T=4xU–0.6 (s) T= 3(s) T=0.5 (s)



5.5 Chế độ làm việc của Inverter khi xảy ra sự cố

1 Safety function LVRT disable

1 Safety function LVRT enable

360
LVRT Lower 

Voltage

Khi điện áp đo được thấp hơn 0.9pu inverter sẽ kích hoạt chế 

độ LVRT

301 Cài đặt hệ số reactive compensation factor – K factor bằng 0



5.6 Chế độ tự động Restart của Inverter

19 Time Restart Thời gian khởi động lại của Inverter sau khi mất lưới

64 Connect Vac Low

Điều kiện về điện áp để restart

65 Connect Vac High

66 Connect Fac Low

Điều kiện về tần số để restart.

67 Connect Fac High

21 Power restart slope Tốc độ tăng P của inverter trong quá trình restart 10%/phút



5.6 Chế độ tự động Restart của Inverter


