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1. Giới thiệu Công ty Solar Power  Technology 

Việt Nam  

 

 Tên công ty: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Năng Lượng Mặt 

Trời Việt Nam 

 Trụ sở : 17 Đàm Thận Huy, p. Phú Thọ Hòa, q. Tân Phú, TP. 

Hồ Chí Minh. 

  Nhà máy: 230-230A Võ Văn Bích, P. Bình Mỹ, h. Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh. 

 Website: solarpowervietnam.vn 

 SDT : 028.2227 . 8338 

   



Phương châm kinh doanh 

 Luôn quan niệm: 

 

 

 Phương châm làm việc 
Chất lượng 

Quan tâm 

Tín nhiệm 

Nhà nhà có 

điện 

Sản phẩm uy tín 

Gía cả phải chăng 



 Đối tác trong và ngoài nước 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pin năng lượng mặt trời Mạch sạc 

SẢN PHẨM CHÍNH 



Pin năng lượng mặt trời vali gấp 



Một số hình ảnh về công ty 

NHÀ MÁY 



SHOWROOM 



Một số hình ảnh về khâu sản 

xuất 

Kiểm tra solar cell Hàn cell 



Kiểm tra thông số tấm pin 



Kho hàng 

Xuất hàng 



2. Video clip giới thiệu về công ty 

 



3. Giới thiệu hệ thống điện 
mặt trời hòa lưới 

+ Nguyên lý hoạt động: 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới bao gồm: 

  Pin năng lượng mặt trời 

  Inverter nối lưới 

  Lưới điện quốc gia 

  Các phụ tải đang sử dụng  



+Nguyên lý hoạt động:  

 

DC DC -> AC AC 



CÔNG SUẤT 

TẢI 

CÔNG SUẤT 

HÒA LƯỚI 

Tải tiêu thụ điện hoàn 

toàn từ nguồn điện thu 
được của dàn pin mặt 

trời 



Tải sẽ lấy thêm lưới bù 

vào phần thiếu hụt 



Điện từ bộ inverter 

hòa lưới sẽ trả ra lưới 



Lưu ý: 

Khi thiết kế hệ thống điện mặt trời 
hòa lưới thì ta nên thiết kế sao cho 
công suất hòa lưới ≤  công suất tải 

tiêu thụ. 
 



Sơ đồ nguyên lý hoạt động của 
hệ thống điện mặt trời hòa lưới 



3.1  Các loại pin mặt trời 
 Cấu Trúc của pin mặt trời: 

+ Kính cường lực 

+ Tế bào quang điện 

 

  

MONO POLY 



+ Chì hàn 

+ Keo EVA * 2 miếng 

+ Tấm TPT lót màu trắng / đen / xanh biển 

+ Khung nhôm  

 



 + Hộp điện juntion box 

 + Điod bảo vệ. 

 + Dây điện chuyên dùng cho tấm pin năng lượng mặt trời. 

 



Định nghĩa Bus-bar 

Hiệu suất tấm pin mặt trời 

Sự suy giảm công suất của tấm pin mặt 

trời theo nhiệt độ 



Pin mặt trời công nghệ PERC 

Hướng lắp đặt tấm pin mặt trời như thế 

nào để đạt hiệu quả cao 

  Ảnh hưởng của bóng râm đến hiệu suất 

thu năng lượng 



Biểu đồ bức xạ mặt trời 



Biểu đồ năng lượng pin mặt trời 



 3.2 Inverter hòa lưới điện 
mặt trời 

 Nguyên lý hoạt động 

DC AC 



 Các loại Inverter hòa lưới trên thị trường 



 Lựa chọn inverter hòa lưới 



 Thuật ngữ MPPT 



3.3 Khung Gía đỡ 



Khung giá đỡ hệ pin mặt trời 



Khung giá đỡ hệ pin mặt trời 



3.4 Tủ điện: CB DC, CB AC, 
…. 



4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
suất thu năng lượng của hệ thống 

 Nhiệt độ 

 Giá trị sai lệch của tấm pin mặt trời 

 Thiết kế không tương ứng 

 Hiện tượng thấp áp  

 Tấm pin mặt trời bị khuất bóng. 

 Khu vực xung quanh nhiều khói bụi 

 Dây điện có tiết diện không phù hợp. 

 Hiệu suất của inverter hòa lưới 

 



 



 



5. Cách thiết kế hệ thống điện mặt trời hòa 
lưới 

Hóa đơn tiền điện hàng tháng 
tiêu thụ bao nhiêu kW điện? 

 

Tính số kW điện tiêu thụ trong 1 
ngày 



tỉ lệ sử dụng điện ban ngày và 
ban đêm  

lượng điện tiêu thụ ban ngày 
chia cho 4. 



 Công suất hệ thống điện mặt trời cần lắp. 

 Tính toán các phần khác của hệ thống theo thông số kỹ thuật của 

catalogue 





Mọi thông tin xin vui lòng liên 

hệ 

 Kinh doanh nội địa:  

 Nhà phân phối TIDISUN TIÊU ĐIỂM 

 www.nangluongtieudiem.com 

 

 

 Xuất khẩu:  

 Nhà máy Solar Power Việt Nam: Củ Chi, TP.HCM 

 www.solarvietnam.vn 

 


