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Bộ biến tần Quang điện

Y3 thiết bị hoặc hệ thống Z4 điện E29 máy móc và dùng điện

MEIDENSHA CORPORATION

Sơ đồ mạch

Mô-đun pin mặt trời Tr 250/Điện áp lưới

Tín hiệu cổng

Phát hiện tiếp 
đất dòng một 

chiều

Điện áp dòng 
một chiều

Cường độ dòng 
một chiều

Cường độ 
INV

Cường độ dòng 
xoay chiều

Điện áp dòng 
xoay chiều

Nguồn điện 
kiểm soát

Tín hiệu đầu ra bên 
ngoài (tùy chọn)

Đầu vào tương 
tự bên ngoài 
(4-20 mA)

• Cường độ bức 
 xạ mặt trời
• Nhiệt độ không khí
• Nhiệt độ mô-đun 
 (tùy chọn)

Đầu ra tương tự 
bên ngoài (4-20 mA)

• Cường độ bức xạ 
 mặt trời
•Điện được tạo ra 
 (tùy chọn)

Cổng thông tin

Máy tính 
giám sát

Bộ biến tần song song 
(Bộ biến tần liền kề 

phía trước)

Bộ biến tần song song 
(Bộ biến tần liền kề 

phía sau)
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Đặc tính

 Bộ biến tần kết nối với lưới điện dùng để sản xuất quang điện
 Cách điện giữa dòng một chiều và xoay chiều với một máy biến áp cách điện gắn bên trong
 Thiết kế với phạm vi hoạt động MPPT rộng giữa 400 V và 750 V (với điện áp đầu vào định mức ở

500 V) cho phép sử dụng lên đến giới hạn trên của dòng một chiều điện áp thấp tại 750 V
 Một trong các bộ biến tần hiệu quả nhất với máy biến áp cách điện gắn bên trong tại Nhật Bản với

hiệu suất chuyển đổi điện là 96.5% (tại đầu ra định mức)
 Một thiết kế nhỏ gọn chỉ cần một diện tích 1.2 m2 để lắp đặt
 Sự kết hợp của một hệ thống điều khiển triệt đầu ra phù hợp với hệ thống FIT của Nhật Bản
 Sự kết hợp của một hệ thống điều khiển hệ số công suất không đổi mà một số công ty cung cấp điện

có thể yêu cầu (tùy chọn)
 Bộ chuyển mạch dừng khẩn cấp cho phép dễ dàng dừng hệ thống tại thời điểm khẩn cấp
 Sự kết hợp của SPD (loại II) trong các mạch đầu vào và đầu ra để bảo vệ hệ thống khỏi tia sét
 Truyền thông RS485 (Modbus-RTU) cho phép hệ thống giám sát từ xa với các hệ thống giám sát

khác nhau
 Các quy cách kỹ thuật ngoài trời khác nhau (tùy chọn) bao gồm cả khu vực đòi hỏi kháng muối vững

chắc

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
 Bộ biến tần PWM điều khiển dòng tự kích thích kiểu điện áp
 Theo dõi điểm đầu ra tối đa được xác định bởi các đặc trưng của pin mặt trời thay đổi cường độ bức

xạ mặt trời (MPPT: Maximum Power Point Tracking – Theo dõi điểm năng lượng tối đa)
 Một thiết kế có ý thức đến an toàn với máy biến áp cách điện gắn bên trong cách ly dòng một chiều

và xoay chiều

RS-485 
(Tiêu chuẩn) 
Modbus-RTU

Modbus-TCP 
(tùy chọn)

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Liên hệ: MEIDENSHA CORPORATION
Renewable Energy Business Division
TEL: +81-3-6420-7057
URL: www.meidensha.co.jp

Hình dạng bên ngoài của một bộ 
biến tần 250 kW trong nhà

Hình dạng bên ngoài của một bộ 
biến tuần (làm mát bằng gió) ngoài trời

Hình dạng bên ngoài của một bộ biến tần nguyên 
cụm khép kín (có điều hòa không khí)
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Hiệu quả hoặc nhận xét

 Việc sử dụng năng lượng mặt trời góp phần làm giảm CO2.
 Tôn hao phát điện thấp hơn do nhờ điện áp DC cao và bộ biến tần hiệu suất cao.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Tổng số lượng thực hiện: Hơn 600 MW (Bao gồm cả "kế hoạch dự kiến")

Nước ngoài: Tổng số lượng thực hiện: Hơn 65 MW




