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Thông tin sách hướng dẫn sử dụng.
Thiết bị áp dụng
Sách hướng dẫn này có giá trị áp dụng cho thiết bị sau:


Inverter độc lập với điều khiển MPPT, 5KVA – Model BSP 5X.

Phạm vi áp dụng
Sách hướng dẫn này mô tả quá trình lắp ráp, cài đặt, vận hành và giải quyết sự cố của
sản phẩm. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt và vận hành thiết bị.

Nhóm đối tượng
Tài liệu này dành cho những người có trình độ chuyên môn và người sử dụng cuối cùng. Các tác
vụ không yêu cầu bất kỳ trình độ chuyên môn cụ thể nào cũng có thể thực hiện được bởi người
dùng cuối. Những người sử dụng phải có các kỹ năng sau đây:






Có kiến thức về cách BSP hoạt động và vận hành nó.
Được đào tạo để đối phó với những nguy hiểm và rủi ro liên quan đến việc cài đặt và sử
dụng các thiết bị điện.
Được đào tạo trong việc lắp đặt và vận hành thử các thiết bị điện.
Có kiến thức về các tiêu chuẩn và hướng dẫn được áp dụng.
Hiểu biết và tuân thủ tài liệu này với tất cả thông tin an toàn.

Hướng dẫn an toàn
Thận trọng: Phần này chứa các nội dung quan trọng về an toàn và hướng dẫn vận hành.
Vui lòng đọc kỹ và giữ sách hướng dẫn để tham khảo sau này.
1. THẬN TRỌNG – Chỉ có nhân viên đủ điều kiện mới có thể cài đặt thiết bị với bộ lưu trữ.
2. Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc tất cả hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên thiết
bị, hiểu về bộ lưu trữ và tất cả các phần trong sách hướng dẫn này.
3. THẬN TRỌNG –Để giảm rủi ro về thương tích, chỉ kết nối với những pin lưu trữ có chu
kỳ nạp xả sâu. Những loại pin khác có khả năng nổ, gây ra thương tích và hư hỏng.
4. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP chập mạch nguồn ra AC và nguồn vào DC. KHÔNG kết nối với
mạch chính khi nguồn vào DC bị chập.
5. KHÔNG BAO GIỜ sạc pin trong trạng thái đông lạnh.
6. Không được tháo rời thiết bị. Mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Bysolarpower khi
có yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa. Việc lắp ráp không đúng có thể gây nguy cơ giật
điện hoặc cháy nổ.
7. Để giảm nguy cơ giật điện, yêu cầu ngắt kết nối tất cả dây dẫn khi bảo trì hoặc vệ sinh
thiết bị. Việc tắt thiết bị sẽ không giảm được rủi ro.
8. Thật cẩn thận khi sử dụng dụng cụ kim loại làm việc trên hoặc xung quanh bộ pin lưu trữ.
Một nguy cơ tiềm ẩn, như rơi dụng cụ gây tia lửa hoặc ngắn mạch pin hoặc các phần
khác liên quan, có thể là nguyên nhân gây cháy nổ.
9. Để tối ưu hoạt động bộ Inverter BSP 5X này, vui lòng tuân theo các yêu cầu về việc chọn
kích thước dây dẫn. Điều này rất quan trọng trong hoạt động chính xác của bộ BSP 5X
này.
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10. Vui lòng tuân theo quy trình lắp đặt một cách nghiêm túc khi bạn muốn ngắt kết nối cổng
AC hoặc DC. Vui lòng tham khảo đến phần CÀI ĐẶT chi tiết của sách hướng dẫn này.
11. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NỐI ĐẤT: BSP 5X nên kết nối cố định với thiết bị có hệ thống dây
nối đất. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và quy định của địa phương để cài đặt BSP 5X.
12. Cảnh báo! Chỉ những người đủ điều kiện mới có khả năng bảo trì và sửa chữa thiết bị
này. Nếu lỗi vẫn tiếp tục sau khi tuân theo bảng hướng dẫn, vui lòng gửi lại thiêt bị về đại
lý hoặc trung tâm dịch vụ của Bysolarpower để bảo hành.

Giới thiệu

BSP
Wifi/
BSP
GPRS

App BSP
Var
BSP
Webapp

Tấm pin
NLMT

Điện lưới
BSP 5X
Máy phát
Tải tiêu
thụ
Pin lưu trữ

Nguyên lý hoạt động tổng thể hệ thống BSP 5X
Đặc điểm nổi bật


Công suất 5KW, Hệ số công suất 1



Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT 120V ~ 430V, 450Voc



BSP tần số cao với kích thước nhỏ gọn và khối lượng nhẹ.



Nguồn ra AC với sóng sin thuần khiết.



NLMT và điện lưới có thể cung cấp nguồn cho tải cùng lúc.



Tích hợp cổng giao tiếp CAN/RS485 cho BMS



Có khả năng hoạt động độc lập không cần Pin lưu trữ.



Giám sát từ xa qua WIFI/ GPRS



Hoạt động song song tích hợp sẵn.
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Tổng quan BSP 5X

1.

Màn hình LCD

2.

Đèn chỉ thị trạng thái

3. Đèn chỉ thị sạc
4. Đèn báo lỗi
5. Các nút nhấn chức năng

Hệ đơn

6. Nguồn vào AC
8. Cổng giao tiếp USB
10. Kết nối PV
12. Kết nối bộ lưu trữ (hệ song song)

Hệ song song

7. Cổng giao tiếp WiFi/GPRS
9. Tiếp điểm khô
11. Công tắc nguồn
13. Cổng giao tiếp song song
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14. Cổng chia sẻ dòng (hệ song song)
16. Ngắt mạch

15. Nguồn ra AC

NOTE: Để cài đặt và vận hành hệ song song, vui lòng kiểm tra hướng dẫn cài đặt song song
riêng biệt để biết chi tiết

Lắp đặt
Mở và kiểm tra thiết bị
Trước khi lắp đặt, vui lòng kiểm tra thiết bị. Hãy chắc chắn rằng không có gì bên trong kiện
hàng bị hư hỏng. Bạn nên kiểm tra đầy đủ các mục sau trong kiện hàng:


BSP 5X x 1



Sách hướng dẫn sử dụng x 1



Cáp cài đặt x 1



BSP Wifi x 1

Chuẩn bị
Trước khi kết nối toàn bộ hệ thống dây dẫn, vui lòng tháo rời vỏ phần dưới bằng cách tháo 2 vít
như hình bên dưới.

Lắp đặt thiết bị
Xem xét các điểm sau trước khi chọn vị trí lắp đặt thiết bị:






Lắp đặt trên bề mặt rắn chắc.
Lắp đặt bộ BSP 5X này ngang tầm mắt để dễ dàng đọc được màn
hình LCD.
Nhiệt độ môi trường xung quanh phải từ 0°C đến 55°C để đảm bảo
thiết bị vận hành tối ưu.
Khuyến cáo vị trí lắp đặt thiết bị phải được gắn chặt vào tường theo
chiều dọc.
Phải chắc chắn giữ các thiết bị và bề mặt như thể hiện trong sơ đồ
hình bên phải để đảm bảo tản nhiệt đủ và có đủ không gian để tháo
các dây dẫn.
PHÙ HỢP CHO LẮP ĐẶT TRÊN BÊ TÔNG HOẶC BỀ MẶT KHÔNG
BẮT LỬA KHÁC
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Lắp đặt thiết bị vào tường bằng cách vặn vít ba chấu. Bạn nên sử dụng vít M4 hoặc M5.

Kết nối bộ lưu trữ
THẬN TRỌNG: Để đảm bảo vận hành và tuân thủ các quy định về an toàn, yêu cầu lắp đặt một
bộ bảo vệ quá dòng DC riêng biệt hoặc thiết bị ngắt kết nối giữa pin và BSP 5X. Có thể không
yêu cầu thiết bị ngắt kết nối với một số ứng dụng, tuy nhiên, bạn cũng nên lắp 1 bộ bảo vệ quá
dòng. Vui lòng tham khảo cường độ dòng điện điển hình ở bảng dưới khi chọn cầu chì hoặc cầu
dao.
Đầu Cốt:
CẢNH BÁO! Tất cả việc đấu nối dây điện phải được thực hiện bởi một người
được đào tạo.
CẢNH BÁO! Để đảm bảo an toàn hệ thống và hoạt động hiệu quả khi
sử dụng cáp kết nối pin, việc sử dụng đúng kích thước dây dẫn là rất
quan trọng. Để giảm nguy cơ chấn thương, vui lòng sử dụng cáp được
khuyến cáo riêng và kích thước đầu cốt như bảng dưới đây.
Khuyến cáo dây cáp nối bộ pin và kích thước đầu cốt:

Model

BSP 5X

Đầu cốt

Kích
thước
Dây dẫn

Dây dẫn
mm2

D(mm)

L(mm)

1*2AWG

1*35

6.4

39.2

Kích thước

Giá trị
Momen
2~ 3 Nm

Vui lòng tuân theo các bước sau để thực hiện kết nối pin:
1. Lắp ráp đầu cốt pin dựa trên kích thước cáp dẫn và cổng kết nối khuyến nghị.
2. Kết nối tất cả các pin theo như yêu cầu. Bạn nên kết nối ít nhất 200Ah cho model BSP
5X.
3. Lắp đầu cốt của dây cáp pin vào đầu kết nối pin của BSP 5X và đảm bu lông được siết
chặt với mô-men xoắn từ 2-3 Nm. Đảm bảo tính hai cực ở cả pin và BSP 5X được kết
nối chính xác và đầu cốt được gắn chặt bởi vít ở các cực pin.
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CẢNH BÁO: Vùng giật điện
Lắp đặt phải được thực hiện cẩn thận và an toàn do điện áp pin cao ở model này.

THẬN TRỌNG! Không đặt bất cứ thứ gì giữa phần mặt phẳng của cổng kết nối trên
BSP 5X và đầu cốt. Nếu không quá nhiệt có thể xảy ra.
THẬN TRỌNG! Không sử dụng chất chống oxy hóa trên cổng kết nối trước khi nó
được siết chặt.
THẬN TRỌNG! Trước khi thực hiện kết nối DC cuối cùng hoặc đóng cầu dao/ kết
nối, hãy chắc chắn cực dương (+) phải được kết nối với cực dương (+) và cực âm (-)
phải được kết nối với cực âm (-).
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Kết nối AC nguồn Vào/Ra
Thận trọng! Trước khi kết nối nguồn vào AC, vui lòng lắp đặt cầu dao AC riêng biệt giữa BSP 5X
và nguồn vào AC. Điều này đảm bảo rằng BSP 5X có thể được ngắt kết nối an toàn trong quá
trình bảo trì và được bảo vệ hoàn toàn khỏi dòng điện AC. Thông số cầu dao AC được khuyến
nghị là 50A cho 5KVA.
Thận trọng! Có hai cổng kết nối có đánh dấu “IN” và “OUT”. Vui lòng không kết nối nhầm đầu
vào và đầu ra của thiết bị.
CẢNH BÁO! Tất cả kết nối hệ thống dây dẫn phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên
môn.
CẢNH BÁO! Điều này rất quan trọng cho sự an toàn của hệ thống và hiệu quả hoạt động khi sử
dụng cáp kết nối nguồn vào AC thích hợp. Để giảm nguy cơ chấn thương, vui lòng sử dụng đúng
kích thước dây cáp được khuyến cáo theo bảng dưới đây.
Yêu cầu cáp được đề xuất cho dây dẫn AC.
Model

Tiêu chuẩn dây (mm2)

Gía trị lực

BSP 5X

6

1.2 Nm

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thực hiện kết nối đầu vào / đầu ra AC:
1. Trước khi thực hiện kết nối đầu vào / đầu ra AC, hãy đảm bảo bật bộ bảo vệ DC hoặc ngắt
kết nối trước.
2. Tháo lớp cách điện 10mm cho sáu dây dẫn. Và rút ngắn pha L và dây dẫn trung tính N 3
mm.
3. Lắp dây đầu vào AC theo các cực được chỉ định trên khối đầu cốt và siết chặt các vít đầu
cốt. Hãy đảm bảo kết nối dây dẫn bảo vệ PE
đầu tiên.
→ Nối đất (Vàng-xanh)
L→ Dây pha (Nâu hoặc đen)
N→ Dây trung tính (xanh dương)
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Thận trọng:
Hãy chắc chắn nguồn điện AC đã được ngắt kết nối trước khi cố định các dây dẫn
vào thiết bị.
4. Sau đó, kết nối dây đầu ra AC theo các cực được chỉ định trên khối cực kết nối và siết chặt
các vít đầu cốt.
Đảm bảo dây bảo vệ được kết nối trước.
→ Dây nối đất (vàng-xanh)
L→ Dây pha (Nâu hoặc đen)
N→ Dây trung tính (xanh dương)

5. Hãy đảm bảo các dây dẫn được kết nối một cách chắn chắn.
CẢNH BÁO: Quan trọng
Hãy đảm bảo kết nối các dây AC đúng cực. Nếu dây L và N bị kết nối ngược lại, nó có thể gây
ra hiện tượng chập mạch khi các thiết bị BSP 5X này hoạt động song song.
THẬN TRỌNG: Các thiết bị như điều hòa không khí cần ít nhất 2 ~ 3 phút để khởi động lại vì
cần phải có đủ thời gian để cân bằng khí lạnh bên trong mạch. Nếu thiếu điện xảy ra và phục
hồi trong một thời gian ngắn, nó sẽ gây hư hỏng cho các thiết bị kết nối của bạn. Để ngăn
chặn các hư hỏng này, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất máy điều hòa không khí nếu nó được
trang bị chức năng chờ trước khi lắp đặt. Nếu không, BSP 5X này sẽ kích hoạt lỗi quá tải và
ngắt đầu ra để bảo vệ thiết bị của bạn nhưng đôi khi nó vẫn gây ra hư hỏng bên trong cho điều
hòa không khí.
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Kết nối PV
THẬN TRỌNG: Trước khi kết nối với các tấm PV, vui lòng lắp đặt riêng rẽ một cầu dao DC
giữa BSP 5X và các tấm PV.
CẢNH BÁO! Tất cả việc kết nối dây phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn.
CẢNH BÁO! Điều rất quan trọng đối với an toàn hệ thống và hoạt động hiệu quả là sử dụng
cáp thích hợp cho kết nối mô-đun PV.Để giảm nguy cơ thương tích, xin vui lòng sử dụng đúng
kích thước cáp được đề nghị như dưới đây.
Model

Dây dẫn

Kích thước cáp

Momen xoắn

BSP 5X

1 x 12AWG

4

1.2 Nm

Lựa chọn Mô-đun PV:
Khi chọn các mô đun PV thích hợp, hãy đảm bảo xem xét các thông số bên dưới:
1. Điện áp hở mạch (Voc) của mô đun PV không vượt quá giá trị max. Dòng mở mạch PV nằm
trong vùng điện áp của BSP 5X.
2. Điện áp hở mạch (Voc) của mô đun PV phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất điện áp bộ pin.
MODEL

BSP 5X - 5KVA

Điện áp hở mạch lớn nhất của PV

450 Voc

Dải điện áp mạch MPPT của PV

120~430 Vdc

Hãy làm theo các bước dưới đây để thực hiện kết nối mô-đun PV:
1. Tháo lớp cách điện 10 mm cho dây dẫn dương và âm.
2. Kiểm tra chính xác cực của cáp kết nối từ các
mô-đun PV và đầu vào PV.Sau đó, kết nối cực Dương (+)
của cáp nối đến cực dương (+) của đầu nối vào PV.
Kết nối cực âm (-) của cáp nối với cực
âm (-) của đầu PV.

3. Đảm bảo kết nối chắn chắn các dây dẫn.
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Kết thúc lắp ráp
Sau khi kết nối tất cả các hệ thống dây điện, xin vui lòng lắp vỏ thiết bị trở lại bằng cách vặn hai
ốc vít như hình dưới đây.
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Cổng giao tiếp
Vui lòng sử dụng cáp giao tiếp được cung cấp để kết nối với BSP 5X và máy tính. Tải phần
mềm cài đặt từ website về máy tính và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt. Để biết
chi tiết về phần mềm, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng phần mềm tải từ website công ty
www.alena-energy.com hoặc liên hệ BysolarPower khi có thông tin cập nhật.

Tiếp điểm khô
Có một tiếp điểm khô có sẵn ở mặt sau. Khi chương trình 24 được đặt là "vô hiệu hóa", nó có
thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu cho thiết bị bên ngoài khi điện áp pin đạt đến mức cảnh
báo. Khi chương trình 24 được đặt là "kích hoạt" và thiết bị đang hoạt động ở chế độ pin, nó có
thể được sử dụng để kích hoạt hộp nối đất kết nối trung hòa và nối đất AC với nhau.
Khi chương trình 24 đặt ở chế độ “vô hiệu hóa” (Cài đặt mặc định):
Trạng thái
thiết bị
Nguồn OFF

Nguồn ON

Tình trạng

Tiếp điểm
khô :
NC & C

NO & C

Thiết bị tắt và không có đầu ra nào được cấp nguồn

Đóng

Mở

Đầu ra được cấp nguồn từ điện lưới

Đóng

Mở

Mở

Đóng

Đóng

Mở

Điện áp pin < Giá trị cài đặt
trong chương trình 12

Mở

Đóng

Điện áp pin > Giá trị cài đặt
trong chương trình 13 hoặc
sạc pin đạt đến trạng thái
nạp thả nổi

Đóng

Mở

Đầu ra
được cấp
nguồn từ
Pin lưu trữ
hoặc NLMT

Chương trình 01
được cài đặt ưu
tiên điện lưới

Chương trình 01
được cài như
SBU
hoặc NLMT
trước.

Điện áp pin < Cảnh báo điện
áp thấp DC
Điện áp pin > Giá trị cài đặt
trong chương trình 13 hoặc
sạc pin đạt đến trạng thái
nạp thả nổi

Khi chương trình 24 được cài đặt là “kích hoạt”:

Trạng thái
thiết bị

Tình trạng

Tiếp điểm
khô:
NC & C

NO & C

Nguồn OFF

Thiết bị tắt và không có đầu ra nào được cấp nguồn.

Đóng

Mở

Nguồn ON

Thiết bị hoạt động ở chế độ chờ, chế độ lưới hoặc chế độ
lỗi.

Đóng

Mở
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Thiết bị hoạt động ở chế độ pin hoặc chế độ tiết kiệm pin.

Mở

Đóng

Hoạt động
Nguồn ON/OFF

Khi thiết bị đã được lắp đặt đúng cách và pin được kết nối tốt, chỉ cần nhấn nút On/ Off (nút
nhấn nằm trên vỏ máy) để bật thiết bị.

Bảng điều khiển và màn hình
Bảng vận hành và màn hình hiển thị, được hiển thị trong hình bên dưới, nằm ở mặt trước của
BSP 5X. Nó bao gồm ba chỉ số, bốn phím chức năng và màn hình LCD, cho biết trạng thái
hoạt động và thông tin nguồn đầu vào / đầu ra.
1.

Màn hình LCD

2.

Trạng thái hiển thị

3.

Trạng thái sạc pin

4.

Hiển thị lỗi

5.

Nút nhấn chức năng

Đèn LED chỉ thị
LED Chỉ thị

Thông báo
Bật sáng

Xanh lá
Nhấp nháy
Xanh lá

Bật sáng
Nhấp nháy

Nguồn ra được cấp nguồn từ lưới ở
chế độ lưới.
Nguồn ra được cấp nguồn bới pin
hoặc PV ở chế độ pin.
Pin được sạc đầy.
Pin đang được sạc.
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Bật sáng
Đỏ

Nhấp nháy

Xảy ra lỗi trong thiết bị
Cảnh báo tình trạng lỗi trong thiết
bị.

Các nút chức năng
Nút nhấn
Mô tả hoạt động
ESC
Thoát chế độ cài đặt
UP
Đến bước cài đặt trước
DOWN
Đến bước cài đặt kế tiếp
ENTER
Để xác nhận lựa chọn ở chế độ cài đặt hoặc vào chế độ cài đặt.
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Biểu tượng hiển thị trên màn hình LCD

Biểu tượng

Mô tả chức năng

Thông tin nguồn vào AC
Hiển thị nguồn đầu vào AC.
Hiển thị các thông số nguồn vào AC: Công suất, điện áp, tần số,
dòng điện
Hiển thị công suất AC khi tải kết nối ở chế độ Bypass
Thông tin nguồn vào PV
Hiển thị nguồn vào PV
Hiển thị các thông số nguồn vào PV: Công suất, điện áp, dòng điện…
Thông tin nguồn ra
Biểu tượng BSP 5X
Hiển thị các thông số nguồn ra: Công suất, điện áp, tần số, dòng
điện, nhiệt độ BSP 5X…
Thông tin tải tiêu thụ
Biểu tượng tải tiêu thụ
Hiển thị thông số tải tiêu thụ: Công suất, phần trăm tải
Báo hiệu xảy ra lỗi quá tải

Báo hiệu xảy ra ngắn mạch
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Thông tin pin lưu trữ
Hiển thị mức pin ở 0-24%, 25-49%, 50-74% và 75-100% trong chế
độ pin và trạng thái sạc ở chế độ lưới.
Hiển thị thông số pin lưu trữ: Điện áp, phần trăm pin, dòng điện
Hiển thị loại pin lưu trữ acid kín khí
Hiển thị pin lưu trữ Lithium
Hiển thị nguồn sạc ưu tiên: NLMT, Điện lưới, NLMT và điện lưới hoặc
chỉ duy nhất NLMT
Thông tin khác
Hiển thị nguồn ra ưu tiên: NLMT, Điện lưới hoặc theo thứ tự NLMTPin-Điện lưới
Hiển thị mã lỗi cảnh báo hoặc lỗi hỏng
Hiển thị một cảnh báo hoặc một lỗi đang xảy ra
Hiển thị giá trị trong khi các giá trị đang cài đặt
Chuông báo đang tắt.

Trong chế độ AC, Biểu tượng pin lưu trữ sẽ hiển thị trạng thái sạc
Trạng thái

Điện áp pin
< 2V/cell
2 ~ 2.083V/cell

Chế độ dòng không đổi /
Chế độ điện áp không đổi
2.083 ~ 2.167V/cell
> 2.167 V/cell
Sạc thả nổi. Pin đã được sạc đầy.

Hiển thị LCD
4 thanh pin sẽ nhấp nháy lần
lượt.
Thanh pin dưới cùng sẽ bật và
3 thanh khác sẽ nhấp nháy lần
lượt.
2 thanh pin dưới cùng sẽ bật và
2 thanh khác sẽ nhấp nháy lần
lượt.
3 thanh dưới cùng sẽ bật và
thanh còn lại sẽ nhấp nháy.
4 thanh pin sẽ bật.

Trong chế độ pin, nó sẽ hiển thị dung lượng pin.
Phần trăm tải
Tải > 50%

Điện áp pin

Hiển thị
LCD

< 1.717V/cell
1.717V/cell ~ 1.8V/cell
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1.8 ~ 1.883V/cell
> 1.883 V/cell
< 1.817V/cell
50% > Tải > 20%

1.817V/cell ~ 1.9V/cell
1.9 ~ 1.983V/cell
> 1.983
< 1.867V/cell

Tải < 20%

1.867V/cell ~ 1.95V/cell
1.95 ~ 2.033V/cell
> 2.033
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Cài đặt hiển thị LCD
Sau khi nhấn và giữ nút ENTER trong 3 giây, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ cài đặt. Ấn nút
“UP” hoặc “DOWN” để chọn chương trình cài đặt. Và sau đó, nhấn nút "ENTER" để xác nhận
lựa chọn hoặc nút ESC để thoát.
Cài đặt chương trình
Chương
trình

Mô tả

Tùy chọn cài đặt
NLMT ưu tiên
NLMT cung cấp điện cho các tải là ưu tiên hàng đầu.
Nếu NLMT không đủ để cấp nguồn cho tất cả các tải kết nối, pin
lưu trữ sẽ cung cấp năng lượng cho tải cùng lúc.
Điện lưới cung cấp điện cho tải chỉ khi bất kỳ một trong các điều
kiện sau xảy ra:
- NLMT không có.
- Điện áp pin lưu trữ giảm xuống mức điện áp cảnh báo thấp hoặc
điểm cài đặt ở chương trình 12.
Điện lưới ( mặc định)

Nguồn ra ưu tiên: Để
01

cấu hình nguồn ra ưu

Điện lưới sẽ được ưu tiên cấp nguồn cho các tải. NLMT và pin lưu

tiên cung cấp cho tải

trữ chỉ cung cấp điện cho tải khi điện lưới không có.
SBU ưu tiên
NLMT được ưu tiên cung cấp điện cho các tải.
Nếu NLMT không đủ để cấp nguồn cho tất cả các tải, nguồn pin sẽ
cung cấp nguồn cho các tải đồng thời.
Điện lưới cung cấp nguồn cho các tải chỉ khi điện áp pin giảm
xuống đến mức điện áp cảnh báo hoặc điểm cài đặt trong chương
trình 12.
SUB ưu tiên
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NLMT được ưu tiên cung cấp nguồn điện cho các tải.
Nếu NLMT không đủ để cấp nguồn cho tất cả các tải, NLMT và
điện lưới sẽ cung cấp nguồn cho các tải đồng thời.
Pin lưu trữ chỉ cung cấp nguồn điện cho các tải khi NLMT không đủ
và không có điện lưới.

02

Dòng sạc cực đại:Để
cấu hình toàn bộ dòng
sạc từ NLMT và điện
lưới.
(Dòng sạc cực đại =
Dòng sạc từ điện lưới +
Dòng sạc từ NLMT)

48V model: mặc định 60A,có thể thay đổi từ 10A~140A
24V model: mặc định 40A, có thể thay đổi từ 10A~80A

Thiết bị gia dụng (mặc định)

Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC được chấp nhận với
90~280VAC.
UPS
03

Dải điện áp đầu vào AC
Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC được chấp nhận với
170~280VAC
Chế độ máy phát

Nếu được chọn, dải điện áp đầu vào AC được chấp nhận với
90~280VAC
Tắt chế độ tiết kiệm năng lượng (Mặc định)

04

Chế độ tiết kiệm Năng
Lượng
Bật/Tắt

Nếu tắt, cho dù tải kết nối là thấp hay cao, tình trạng mở/tắt của
đầu ra
BSP 5X cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
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Bật chế độ tiết kiệm năng lượng

Nếu bật, đầu ra của bsp 5X sẽ tắt khi được kết nối với với tải khá
thấp hoặc không có tải.
AGM (Mặc định)

05

Thể loại pin lưu trữ

Axit chì

Lithium ( Chỉ thích hợp khi được giao tiếp qua BMS)

User-Defined

Nếu “User-Defined” được chọn, điện áp sạc pin và điện áp cắt DC
thấp có thể được thiết lập trong chương trình 19, 20 và 21.

06

Tự khởi động lại khi quá
tải xảy ra.

07

Tự khởi động lại khi quá
nhiệt xảy ra.

08

09

Điện áp đầu ra

Không khởi động lại (Mặc định)

Cho phép khởi động lại

Không khởi động lại (Mặc định)

Cho phép khởi động lại

230V (Mặc định)

220V

240V

208V

50Hz (Mặc định)

60Hz

Tần số đầu ra
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10

Số dải pin được kết nối
(e.g.Hiển thị có 4 dải pin được kết nối)

Dòng sạc điện lưới tối đa

11

12

13

Ghi chú: Nếu giá trị cài
đặt trong chương trình
02 nhỏ hơn giá trị cài
đặt trong chương trình
11 này, BSP 5X sẽ nhận
dòng sạc từ chương trình
02 cho sạc lưới.

Thiết lập điểm điện áp
trở lại nguồn điện lưới khi
cài đặt “ưu tiên SBU”
hoặc “NLMT trước ”
trong chương trình 01.
Thiết lập điểm điện áp
trở lại sử dụng pin lưu trữ
khi cài đặt “Ưu tiên SBU”
hoặc “NLMT trước” trong
chương trình 01

Model 48V: mặc định 30A, 10A~80A Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 30A, 10A~80A Tùy chỉnh

Model 48V: mặc định 46.0V, 44.0V~51.2V Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 23.0V, 22.0V~25.6V Tùy chỉnh

Model 48V: mặc định 54.0V, 48.0V~58.0V Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 27.0V, 24.0V~29.0V Tùy chỉnh
Nếu BSP 5X này hoạt động ở chế độ điện lưới, chờ hoặc chế độ
lỗi, nguồn sạc có thể theo các chương trình như sau:

NLMT trước

14

Năng lượng mặt trời sẽ là ưu
tiên sạc pin trước.

Nguồn sạc ưu tiên

Điện lưới chỉ sạc cho pin khi
năng lượng mặt trời không đáp
ứng.

Cấu hình nguồn sạc ưu
tiên

Điện lưới sẽ là ưu tiên sạc pin
trước.

Điện lưới trước

Điện lưới chỉ sạc cho pin khi
năng lượng mặt trời không đáp
ứng.
NLMT và Điện lưới
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Chỉ duy nhất NLMT

NLMT sẽ là nguồn sạc duy nhất
không phụ thuộc vào điện lưới
có hay không.

Nếu BSP 5X này đang hoạt động ở chế độ pin hoặc chế độ tiết
kiệm pin, chỉ năng lượng mặt trời có thể sạc pin.
Năng lượng mặt trời sẽ sạc pin nếu nó có sẵn và đủ.

15

16

Điều khiển đèn nền LCD

17

Bíp trong khi nguồn chính
bị gián đoạn
Bỏ qua quá tải:

18

Mở Chuông báo (Mặc định)

Tắt chuông báo

Đèn nền sáng ( Mặc định)

Đèn nền tắt

Chuông mở (Mặc định)

Chuông tắt

Không bỏ qua quá tải ( Mặc
định)

Cho phép bỏ qua quá tải

Chuông báo

Khi được bật, thiết bị sẽ
chuyển đến chế độ lưới
nếu quá tải xảy ra ở chế
độ pin.
Sạc với điện áp cao
(Điện áp C.V).

19

Nếu “User-Defined” được
chọn trong chương trình
05, chương trình này sẽ
cho phép cài đài đặt
thông số.

Model 48V: mặc định 56.4V, 48.0V~58.4V Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 28.2V, 24.0V~29.2V Tùy chỉnh

Điện áp sạc thả nổi

20

Nếu “User-Defined” được
chọn trong chương trình
05, chương trình này sẽ
cho phép cài đài đặt
thông số.

Model 48V: mặc định 54.0V, 48.0V~58.4V Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 27.0V, 24.0V~29.2V Tùy chỉnh

Điện áp thấp DC ngắt
mạch
21

Nếu “User-Defined” được
chọn trong chương trình
05, chương trình này sẽ

Model 48V: mặc định 42.0V, 40.0V~48.0V Tùy chỉnh
Model 24V: mặc định 21.0V, 20.0V~24.0V Tùy chỉnh
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cho phép cài đài đặt
thông số.

Cho phép cân bằng công suất
NLMT
(Mặc định)

Nếu được chọn, công suất đầu
vào NLMT sẽ điều chỉnh theo
như công thức sau:
Max. Công suất NLMT = Max
công suất sạc pin + Công suất
tải kết nối.

Cân bằng công suất
NLMT.
22

Khi được bật, công suất
đầu vào NLMT tự động
điều chỉnh theo công
suất tải kết nối.
Tắt cân bằng công suất NLMT

Nếu được chọn, công suất đầu
vào NLMT sẽ là giá trị cực đại
công suất sạc pin và không phụ
thuộc công suất tải được kết
nối. Công suất sạc pin cực đại
sẽ dựa vào thiết lập dòng điện
trong chương trình 02.
(Max. NLMT = Max. Công suất
Sạc pin)

Cấu hình nguồn ra AC
23

‘* Cài đặt này chỉ áp
dụng khi BSP 5X ở chế
độ chờ ( Công tắc ở vị trí
OFF)

Hệ đơn:

Hệ song song:

Pha 1:

Pha 2:

Pha 3:

Khi BSP 5X được sử dụng kết nối song song với từng pha, vui lòng
chọn “PAL” trong chương trình 23.
Lúc này yêu cần sử dụng 3 BSP 5X để thực hiện kết nối cho thiết
bị 3 pha, mỗi BPS sẽ là một pha.
Vui lòng chọn “3P1” trong chương trình 23 cho BSP kết nối với
pha L1,
“3P2” với pha L2 và tương tự “3P3” với pha L3.
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Hãy đảm bảo kết nối các dây chia sẻ dòng trên các BSP cùng
pha.
Không được kết nối dây chia sẻ dòng giữa các BSP khác pha.
Đồng thời, chức năng tiết kiệm năng lượng cũng sẽ được tự động
vô hiệu hóa.

Cho phép dây trung hòa
và nối đất của đầu ra AC
được kết nối với nhau:
24

36

37

Khi được bật, BSP có thể
chuyển tín hiệu kích hoạt
từ hộp nối đất tới dây
trung hòa và đất.

Vô hiệu hóa: Dây trung hòa và nối đất của đầu ra AC không được
kết nối.
(Mặc định)

Cho phép: Dây trung hòa và dây nối đất của đầu ra AC được kết
nối.

Chức năng này chỉ có sẵn khi BSP hoạt động với hộp nối đất bên
ngoài. Chỉ khi BSP hoạt động ở chế độ pin, nó sẽ kích hoạt hộp
nối đất kết nối dây trung hòa và đất của đầu ra AC.

Thiết lập thời gian thực
Năm
Thiết lập thời gian thực
Tháng
Thiết lập thời gian thực

38

39

40

41

Ngày
Thiết lập thời gian thực
Giờ
Thiết lập thời gian thực
Phút
Thiết lập thời gian thực
Giây

Mặc định 2018, Dải từ 2018 2099

Mặc định 01, Dải 01-12

Mặc định 01, Dải 01-31

Mặc định 00, Dải 00 - 23

Mạc định 00, Dải 00 - 59

Mạc định 00, Dải 00 - 59

Thông tin hiển thị LCD
Thông tin hiển thị màn hình LCD sẽ được chuyển đổi lần lượt bằng cách nhấn phím "UP" hoặc
"DOWN". Các thông tin có thể lựa chọn được chuyển đổi theo thứ tự dưới đây: điện áp, tần số,
dòng điện, công suất, phiên bản Firmware
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Thông tin cài đặt

Hiển thị LCD

① Điện áp AC nguồn vào
② Điện áp đầu ra
③ Phần trăm tải
④ Điện áp PV nguồn vào
⑤ Điện áp pin lưu trữ
⑥ Chế độ sạc pin
(Mặc định sẽ hiển thị trên màn hình)
① Tần số AC nguồn vào
② Tần số đầu ra
③ Phần trăm tải theo VA
④ Năng lượng PV tổng theo KWh
⑤ Phần trăm pin lưu trữ
⑥ Chế độ sạc pin
① Dòng điện AC nguồn vào
② Dòng điện đầu ra
③ Phần trăm tải
④ Dòng điện PV nguồn vào
⑤ Dòng điện pin lưu trữ
⑥ Chế độ sạc pin
① Công suất AC nguồn vào theo
Watts
② Nhiệt độ BSP 5X
③ Công suất tải theo Watts
④ Năng lượng PV tổng theo KWh
⑤ Phần trăm pin lưu trữ
⑥ Chế độ sạc pin
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Phiên bản phần mềm (Firmware)
(CPU1: 008-00-b21; CPU2:009-00-b21)

Thời gian
(15:20:10, Tháng 12, 15, 2018)
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Mô tả chế độ hoạt động.
Chế độ hoạt động

Mô tả

Chế độ chờ / Tiết
kiệm pin
Lưu ý:
 Chế độ chờ: BSP
không được bật
nhưng tại thời điểm
đó, BSP có thể sạc
pin mà không cấp
nguồn ra AC.

Không có nguồn
ra được cấp bởi
BSP, nhưng nó
có thể sạc pin

Hiển thị LCD
Đang sạc bởi nguồn điện
lưới và NLMT

Đang sạc bởi nguồn điện
lưới

Đang sạc bởi NLMT

Không sạc

Sạc bởi nguồn điện lưới và
NLMT

Sạc bởi điện lưới

Sạc bởi nguồn NLMT

Không sạc

 Chế độ tiết kiệm
pin : Nếu được bật,
đầu ra của BSP sẽ
tắt khi tải kết nối
khá thấp hoặc
không được phát
hiện.

Chế độ lỗi:
Lưu ý:
 Chế độ lỗi: Lỗi gây
ra bởi các nguyên
nhân bên trong như
ngắn mạch hoặc
bên ngoài như nhiệt
độ, đầu ra ngắn
mạch và tương tự.

NLMT và nguồn
điện lưới có thể
sạc cho pin.

Sạc từ nguồn NLMT

Chế độ Lưới

BSP sẽ cung cấp
nguồn ra trực
tiếp từ điện lưới.
Nó cũng đồng
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thời sẽ sạc pin ở
chế độ này.

Sạc từ nguồn điện lưới

Không có pin lưu trữ

Nguồn điện từ pin và NLMT

Chế độ pin

BSP sẽ cung cấp
nguồn ra từ pin
lưu trữ và năng
lượng từ NLMT

Nguồn điện ra chỉ từ pin.
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Mã lỗi tham chiếu:
Mã lỗi

Tình huống lỗi

01

Quạt bị khóa.

02

Quá nhiệt

03

Điện áp pin quá cao

04

Điện áp pin quá thấp

05

Ngắn mạch đầu ra

06

Điện áp đầu ra quá cao.

07

Qúa tải xảy ra quá lâu

08

Điện áp Bus quá cao

09

Khởi động mềm Bus không thành công

11

Rơ le chính không hoạt động.

51

Quá dòng hoặc tăng cao

52

Điện áp Bus quá thấp

53

Khởi động mềm BSP thất bại

55

Quá điện áp DC trong đầu ra AC

56

Hở mạch kết nối pin lưu trữ

57

Cảm biến dòng điện không hoạt động.

58

Điện áp đầu ra quá thấp

60

Kết nối sai nguồn AC ra inverter

80

Kết nối cổng CAN thất bại

81

Mất kết nối máy chủ
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Biểu tượng bật
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Mã lỗi cảnh báo
Mã Cảnh
báo

Tình huống cảnh báo

Chuông báo nghe rõ

01

Quạt bị khóa

Bíp 3 lần liên tục mỗi
giây

02

Quá nhiệt

Bíp một lần mỗi giây

03

Pin sạc quá mức

Bíp một lần mỗi giây

04

Điện áp pin yếu

Bíp một lần mỗi giây

07

Qúa tải

Bíp một lần chu kì 0.5
giây

10

Công suất nguồn ra giảm.

Bíp hai lần chu kỳ 3 giây

12

NLMT ngừng sạc khi pin yếu

Bíp một lần mỗi giây

13

NLMT ngừng sạc khi điện áp PV
cao

Bíp một lần mỗi giây

14

NLMT ngừng sạc khi quá tải

Bíp một lần mỗi giây

15

Nguồn điện lưới đầu vào song
song khác pha.

Bíp một lần mỗi giây

16

Nguồn vào song song lỗi pha

Bíp một lần mỗi giây

17

Nguồn ra song song mất pha

Bíp một lần mỗi giây.

19

Mất kết nối pin lưu trữ

Không báo
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Biểu tượng
nhấp nháy
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Thông số kỹ thuật
Bảng 01: Thông số kỹ thuật ở chế độ Lưới
BSP MODEL

BSP 5X

Dạng sóng điện áp đầu vào

Sóng sin (điện lưới hoặc máy phát)

Điện áp nguồn vào định mức.

230Vac
170Vac±7V (UPS)
90Vac±7V (Thiết bị gia dụng)

Điện áp thấp mất áp

180Vac±7V (UPS)
100Vac±7V (Thiết bị gia dụng)

Điện áp thấp khôi phục
Điện áp cao mất áp

280Vac±7V

Điện áp cao khôi phục

270Vac±7V

Điện áp cực đại đầu vào

300Vac

Tần số đầu vào định mức

50Hz / 60Hz (tự chuyển)

Tần số thấp nhất

40±1Hz

Tần số thấp khôi phục

42±1Hz

Tần số cao nhất

65±1Hz

Tần số cao khôi phục

63±1Hz

Bảo vệ ngắn mạch đầu ra

CB

Hiệu suất (Chế độ lưới)

>95% ( Tải dạng R, pin sạc đầy )

Thời gian chuyển mạch

10ms điển hình (UPS);
20ms điển hình (Thiết bị gia dụng)
Công suất nguồn ra

Công suất đầu ra giảm.
Khi nguồn vào AC rơi xuống 170V,
công suất đầu ra sẽ được điều chỉnh
giảm xuống thấp.

Công suất định mức
20% Công suất
định mức
90V

170V

280V

Điện áp
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Bảng 2: Thông số kỹ thuật ở chế độ NLMT hoặc Pin
BSP MODEL

BSP 5X

Định mức công suất đầu ra

5KVA/5KW

Dạng sóng điện áp đầu ra

Sóng sin thuần khiết

Điều chỉnh điện áp đầu ra

230Vac±5%

Tần số đầu ra

50Hz

Hiệu suất cao nhất

93%

Bảo vệ quá tải

5s@≥150% tải; 10s@110%~150% tải

Công suất quá tải

Gấp 2 công suất định mức trong 5 giây

Điện áp định mức đầu vào DC
Điện áp khởi động nguội
Điện áp thấp
@ tải < 20%
@ 20% ≤ tải
@ tải ≥ 50%
Điện áp thấp
@ tải < 20%
@ 20% ≤ tải
@ tải ≥ 50%
Điện áp thấp
@ tải < 20%
@ 20% ≤ tải
@ tải ≥ 50%

48Vdc
46.0Vdc

DC cảnh báo:
< 50%

44.0Vdc
42.8Vdc
40.4Vdc

trở lại DC cảnh báo
< 50%

46.0Vdc
44.8Vdc
42.4Vdc

DC cắt
< 50%

42.0Vdc
40.8Vdc
38.4Vdc

Điện áp cao phục hồi DC

56.4Vdc

Điện áp cao DC cắt

60.8Vdc

Điện năng tiêu thụ không tải
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Bảng 3: Thông số kỹ thuật chế độ sạc
Chế độ sạc từ lưới
BSP MODEL

BSP 5X

Sạc theo thuật toán

3 Bước

Dòng sạc AC cực đại
Sạc
với
Dòng
lớn

80A (V = 230v)

Bình axit

58.4Vdc

Bình AGM/Gel

56.4Vdc

Sạc thả nổi

54Vdc
Điện áp pin/ Cell
Điện
áp

Biểu đồ sạc

T1=10*T0, Min 10 phút,
Max 8 giờ

Dòng sạc lớn
(Điện áp không
đổi)

Dòng sạc hấp thụ
(Điện áp không đổi)

Sạc duy trì
(Sạc thả nổi)

Dòng điện sạc, %
Chế độ sạc năng lượng mặt trời
BSP MODEL

BSP 5X

Công suất cực đại PV

5500W

Điện áp PV danh nghĩa

250Vdc

Điện áp bắt đầu
Dãy điện áp PV mạch
MPPT
Điện áp PV hở mạch
cực đại

100Vdc +/- 10Vdc
120~430Vdc
450Voc

Dòng sạc PV cực đại
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Th
ời
gia
n

Dòng sạc tối đa (AC+PV)

100A

Bảng 4: Thông số kỹ thuật chung
BSP MODEL

BSP 5X

Chứng chỉ an toàn

CE

Dải nhiệt độ hoạt
động

0°C to 55°C

Nhiệt độ bảo quản

-15°C~ 60°C

Độ ẩm

5% - 95% (Không ngưng tụ)

Kích thước (mm)

470 x 320 x 135

Khối lượng (kg)

11

Xử lý sự cố
Mô tả

LCD/LED/Chuông

Giải thích/Nguyên
nhân có thể

Thiết bị tự động tắt
trong khi đang
trong quá trình
khởi động

LCD/LEDs và
chuông sẽ báo
trong 3 giây và sau
đó tắt.

Điện áp pin quá thấp
(<1.91V/Cell)

1. Sạc lại pin.
2. Thay thế pin khác.

Không hiển thị.

1. Điện áp pin quá xa
điểm giới hạn dưới
(<1.4V/Cell)
2. Pin bị đấu sai cực

1. Kiểm tra nếu pin và
dây dẫn được kết nối
tốt.
2. Sạc lại pin.
3. Thay thế pin khác.

Điện áp đầu vào
hiển thị bằng 0 trên
hình LCD và đèn
Led xanh sẽ nhấp
nháy.

Bảo vệ đầu vào bị
ngắt

Kiểm tra nếu cầu dao
AC bị ngắt và dây dẫn
kết nối tốt

Đèn LED xanh nhấp
nháy

Chất lượng nguồn AC
không đủ.
(Nguồn điện trên tàu
hoặc máy phát điện)

1. Kiểm tra nếu dây dẫn
AC quá nhỏ hoặc quá
dài.
2.Kiểm tra máy phát
điện (nếu có) đang hoạt
động tốt hoặc nếu cài
đặt dải điện áp đầu vào
là đúng không?
(UPS  Thiết bị gia
dụng)

Đèn LED xanh nhấp
nháy.

Đặt “Solar First” là ưu
tiên của nguồn đầu
ra.

Thay đổi nguồn ra ưu
tiên là điện lưới trước.

Không có phản hồi
sau khi mở nguồn.

Điện lưới tồn tại
nhưng thiết bị lại
hoạt động ở chế
độ pin
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Khi thiết bị đã được
bật, Rơ-le bên
trong đóng mở liên
tục

LCD hiển thị và các
đèn LED nhấp nháy

Pin lưu trữ không
được kết nối.

Kiểm tra nếu dây dẫn
kết nối tới pin lưu trữ
tốt.

Mã lỗi 01

Quạt lỗi

Thay quạt.

Mã lỗi 02

Nhiệt độ bên trong
của các thành phần
BSP trên 100°C
Pin sạc quá mức.

Mã lỗi 03

Mã lỗi 05

Chuông báo phát
ra tiếng Bíp liên
tục và đèn nhấp
nháy.

Mã lỗi 06/58

Mã lỗi 07
Mã lỗi
08/09/53/57
Mã lỗi 51
Mã lỗi 52
Mã lỗi 55

Chuông báo phát
ra tiếng Bíp liên
tục và đèn nhấp
nháy.Inverter tự
tắt.

Điện áp sạc pin quá
cao.

Ngắn mạch đầu ra.
Đầu ra không bình
thường ( Điện áp BSP
dưới 190Vac hoặc
cao hơn 260Vac)
Lỗi quá tải. BSP quá
tải 110% thời gian
dài.
Các thành phần bên
trong không hoạt
động.
Quá dòng hoặc dòng
tăng đột biến.
Điện áp Bus quá
thấp.
Điện áp đầu ra không
ổn định.

Mã lỗi 56

Pin kết nối không tốt
hoặc cầu chì bị cháy

Mã lỗi 60

Kết nối sai nguồn vào
AC từ điện lưới và
ngõ ra AC của
inverter
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Kiểm tra nếu dòng khí
lưu thông của thiết bị bị
chặn hoặc nhiệt độ xung
quanh quá cao.
Đưa về trung tâm sửa
chữa.
Kiểm tra yêu cầu kỹ
thuật và số lượng pin kết
nối đáp ứng
yêu cầu.
Kiểm tra dây dẫn kết nối
tốt và loại bỏ các tải
không bình thường
1.Giảm tải kết nối.
2.Đưa thiết bị quay lại
trung tâm sửa chữa.
Giảm tải kết nối bởi
công tắc tắt một vài
thiết bị.
Đưa thiết bị về trung
tâm sửa chữa.
Khởi động lại thiết bị,
nếu lỗi xảy ra lại, vui
lòng mang thiết bị về lại
trung tâm sửa chữa.
Nếu pin được kết nối
tốt, vui lòng chuyển thiết
bị về trung tâm sửa
chữa.
Tát toàn bộ CB, kết nối
lại đúng các ngõ vào,
ngõ ra inverter và khởi
động lại.
Nếu inverter không khởi
động lại được, vui lòng
liên hệ trung tâm sữa
chữa BSP.
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