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1. Giới thiệu 

Vũ Phong SolarV Educational Kit (SVEK) là bộ sản phẩm mô phỏng hệ thống điện mặt trời độc lập dùng cho 

giáo dục, với đầy đủ các thành phần cơ bản: tấm thu điện mặt trời, bộ điều khiển sạc, ắc quy chuyên dụng, bộ 

đổi nguồn DC/AC, tải DC và AC, thiết bị đo dòng điện, điện áp, thiết bị bảo vệ và phụ kiện. 

Đây là công cụ lý tưởng cho việc giới thiệu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng và lợi ích của điện mặt 

trời – Nguồn năng lượng sạch có thể cung cấp cả điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC). 

Ngoài ra, người dùng có thể: 

+ Thay đổi hướng, góc, diện tích che bóng của tấm thu dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau để thấy ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu suất hệ thống và lượng điện tạo ra. 

+ Trải nghiệm chức năng Kiểm soát ánh sáng thông minh: Đèn tự động bật vào ban đêm (hoặc khi tấm thu 

không được chiếu sáng) và tắt vào ban ngày (hoặc khi tấm thu được chiếu sáng), giúp tăng tiện lợi và tiết 

kiệm năng lượng. 

+ Thực hành tính toán thời gian sử dụng theo công suất tải. 

Với hệ khung vững chắc gắn bánh xe và trục xoay, mô hình có thể di chuyển, gấp gọn, thuận tiện cho cả 

giảng dạy ngoài trời và trong nhà. 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thao tác với sản phẩm. Không để sản phẩm tiếp xúc với nước. 

2. Thông số kỹ thuật 

 SolarV Educational Kit 

Tấm thu điện mặt trời (Solar panel) 100Wp 

Ắc quy (Battery) 12V 24Ah 

Bộ điều khiển sạc (Solar Charge Controller) Pulse 12V 20A 250W 

Bộ đổi nguồn (Inverter) S400VA 

Bóng đèn (LED Bulb) 1x 12VDC 3W; 1x LED bulb 220VAC 3W 

Phụ kiện 

Đồng hồ đo áp (Voltmeter) 30VDC 

Đồng hồ đo dòng (Ammeter with shunt resistor) 50ADC 

CB 20A; Fuse 10A; Adaptor 9V 

Ổ điện kèm công tắc, phích cắm, dây dẫn 

Khung gắn bánh xe có thể gấp gọn 

Kích thước 600 x 820 x 1350 mm; 27 kg 
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 Solar Charge Controller Pulse MPP 12V 20A 250W 

System Voltage 12V DC 

Max Charge Current 20A 

Max Solar Power 250W 

Solar Voltage Range 17~24Voc 

Load Current 10A 

Self-consumption 0.08A 

Load Control 
Intelligent nightlight function (Auto turn the load On at night/Off in the daytime); 

Low Voltage Disconnect / Reconnect (10.8V /12.8V) 

Charging Methods 4 stages: Bulk, Absorption, Floating; Equalizing (Auto) 

Bulk Charge  15V 

Float Charge 13.8V 

Protections 
Reverse Polarity; Overload; Overcharging; Reverse Current at Night; Load Short 

Circuit; Battery Deep Discharge 

Indications LEDs: % Battery / Charging / Overload / Wrong poles (Reverse Polarity) 

Output DC 2.5mm (2x), USB (1x) 

Dimension 228 x 135 x 80 mm; 0.8 kg 

 Pure Sine Inverter S400VA 

Input Voltage 12V DC 

Output Voltage 220V AC +/- 5%, 50Hz 

Rated Output Power 320W 

Max. Output Power 400VA 

Peak Surge Power (5s) 600VA 

Power factor 0.8 

http://www.vuphong.vn/
http://www.vuphong.asiavn/


SolarV Educational Kit 
 

 

 
www.vuphong.vn|www.vuphong.asia 

*** Sơ đồ kết nối 

 

3. Tên và Chức năng chính 

3.1. Bộ điều khiển sạc Pulse MPP 12V 20A 250W 

a) Công tắc Nguồn (Power ON/OFF): Tắt công tắc Nguồn trong suốt quá trình lắp đặt 

b) Công tắc Tải (Load ON/OFF): Bật tắt tải nối với cổng Tải chính (Load terminals) (3) và (4). 

Max Efficiency 90% 

Protections 
Battery Deep Discharge (Low Voltage Disconnect / Reconnect); AC Short Circuit; 

Over Load; Reverse DC Polarity 

Self-Consumption < 2W (in Green Power status) 

Cooling Method Heat dissipation via aluminum casing and heat sink; fan 

Size 200x125x115mm; 2kg 
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c) Công tắc Tự động bật/tắt (Auto ON/OFF): Kích hoạt chức năng Tự động bật/tắt cho cổng Tải phụ DC 

2.5 mm (mặt dưới) 

d) LED báo hiệu (indicators): 

• % Ắc quy: 100% / 75% / 50% / 25% / 10% 

• Tình trạng sạc (đèn vàng): Luôn sáng khi đang sạc 

o Sáng ổn định: Đang sạc 

o Đèn chớp chậm: Đang sạc thả nổi 

o Đèn chớp nhanh: Dòng sạc thấp (nắng yếu) 

• Quá tải (đèn đỏ): Đèn chớp khi quá tải 

• Ngược cực (đèn đỏ): Đèn sang khi nối sai cực ắc quy 

e) Cổng kết nối (Terminals) đánh số từ TRÁI SANG PHẢI: 

• (1) Đen: Cổng cực âm (-) cho Điện mặt trời và Ắc quy 

• (2) Đỏ: Cổng cực dương (+) cho Điện mặt trời 

• (3) Đỏ: Cổng cực dương (+) cho Ắc quy và Tải 12VDC 

• (4) Đen: Cổng cực âm (-) cho Tải 12VDC 

f) Cổng Tải phụ (Load ports): DC 2.5mm (2x), USB (1x) 

g) Khe thông gió: Luôn thoáng để không khí đi qua 

3.2. Bộ đổi nguồn S400VA 

3.2.1. Mặt sau  

a) Công tắc Nguồn (Power ON/OFF): Tắt công tắc nguồn trong suốt quá trình lắp đặt 

b) Khe thông gió: Luôn thoáng để không khí đi qua 

c) Cáp DC: Nối với ắc quy 12V. Dây đỏ là dương (+). Dây đen / xanh là âm (-). 

3.2.2. Mặt trước 

a) Ổ cắm AC: Nối với tải 220VAC 

b) Công tắc Green Power: Cho phép tiết kiệm năng lượng. Bật công tắc này để giảm lượng tiêu thụ ắc 

quy khi không có tải. 

c) LED báo hiệu (indicators): 
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• Lỗi (đèn đỏ): Quá nhiệt / Quá tải 

• Bình thường (đèn xanh): Hoạt động bình thường 

4. Lắp đặt và vận hành 

*** Đảm bảo mọi công tắc ở vị trí OFF trước khi lắp đặt. 

CHÚ Ý! Siết chặt ốc tại các điểm nối để kẹp chắc chắn các dây. Kết nối lỏng sẽ làm giảm điện áp (sụt áp) quá 

mức và có thể khiến dây quá nóng làm nóng chảy lớp cách điện. 

4.1. Kết nối với bộ điều khiển sạc 

a) Kết nối Ắc quy: 

Nối cực Dương (+) của ắc quy với cổng (3) của bộ điều khiển sạc. 

Nối cực Âm (-) của ắc quy với cổng (1) của bộ điều khiển sạc. 

b) Kết nối Tải 12VDC: 

Nối dây Dương (+) của tải 12VDC với cổng (3) của bộ điều khiển sạc. 

Nối dây Âm (-) của tải 12VDC với cổng (4) của bộ điều khiển sạc. 

c) Kết nối tấm thu điện mặt trời: 

Nối dây Dương (+) của tấm thu với cổng (2) của bộ điều khiển sạc. 

Nối dây Âm (-) của tấm thu với cổng (1) của bộ điều khiển sạc. 

d) Vận hành: 

Mở công tắc Nguồn của bộ điều khiển sạc. LED báo hiệu “% Ắc quy” sáng lên. Bộ điều khiển sẽ sạc 

ắc quy khi đặt tấm thu điện mặt trời dưới nắng. Bật / tắt tải 12VDC bằng công tắc Tải của bộ điều 

khiển sạc. 

4.2. Kết nối với bộ đổi nguồn 

a) Kết nối Ắc quy 

Nối dây Đỏ (+) của bộ đổi nguồn với cực Dương (+) của ắc quy. 

Nối dây Xanh (-) của bộ đổi nguồn với cực Âm (-) của ắc quy. 

CẢNH BÁO! Người dùng có thể thấy tia lửa điện khi kết nối do dòng điện sạc vào các tụ điện trong 

bộ đổi nguồn. Vì vậy, không kết nối trong môi trường có khí dễ cháy vì có thể gây ra cháy nổ. 

b) Kết nối Tải 220VAC (trong mức công suất của bộ đổi nguồn): 

Cắm tải AC vào ổ cắm ở mặt trước bộ đổi nguồn (Tải đang được tắt).  
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c) Vận hành: 

Mở công tắc Nguồn của bộ đổi nguồn. Quạt làm mát chạy và LED báo hiệu “Bình thường” sáng lên. 

Mở tải. Bộ đổi nguồn sẽ cấp điện cho tải hoạt động.  

Nếu nhiều tải được kết nối với bộ đổi nguồn, cần mở lần lượt các tải để bộ đổi nguồn không phải 

cấp dòng khởi động cho tất cả các tải cùng lúc. 

5. Sạc hệ thống từ mặt trời 

a) Đặt tấm thu điện mặt trời dưới ánh nắng trực tiếp để đạt hiệu suất cao nhất. 

b) Theo dõi đường di chuyển của mặt trời để loại bỏ các vật cản, ngay cả cành, lá cây ngăn ánh sáng 

đến tấm thu điện mặt trời. Khi bị che bóng, hiệu suất của hệ thống sẽ giảm đáng kể. 

 

c) Nếu ở Bán cầu Bắc, hướng tấm thu điện mặt trời về phía nam để có thể nhận ánh sáng cả ngày, và 

ngược lại. Điều chỉnh góc nghiêng phù hợp để tối đa công suất sạc. 

*** Luôn cắm sạc, hoặc sạc lại sau 3-6 tháng.  

*** Thời gian sạc đầy khác nhau tùy theo điều kiện thời tiết. 

6. Tự động Bật/Tắt (Auto On/Off) 

Kết nối tải (vd: bóng đèn) với cổng DC 2.5 mm ở mặt dưới bộ điều khiển sạc. Vào cuối buổi chiều, khi điện 

áp tấm thu thấp hơn điểm NTTV (Night Time Threshold Voltage – Ngưỡng áp ban đêm), nếu ắc quy đủ điện 

và hệ thống hoạt động bình thường, bộ điều khiển sạc sẽ nhận ra mức áp này và bật tải. Vào ban ngày, khi 

điện áp tấm thu vượt hơn điểm DTTV (Day Time Threshold Voltage – Ngưỡng áp ban ngày), bộ điều khiển 

sạc sẽ nhận ra mức áp này và tắt tải. 

7. Green Power 

Chức năng Green Power sẽ cảm nhận tải tự động, cho phép bộ đổi nguồn chờ ở chế độ Standby khi không 

có tải AC nào đang hoạt động. Khi một tải AC được bật lên, bộ đổi nguồn sẽ khởi động ngay lập tức. Ở chế 

độ Standby, bộ đổi nguồn chỉ tiêu thụ lượng điện rất ít so với bình thường, do đó, chức năng này giúp bảo 

tồn lượng điện của ắc quy khi không có tải. 

8. Giới hạn vận hành 

8.1. Công suất đầu ra 

Bộ đổi nguồn sẽ vận hành hầu hết các tải AC trong giới hạn công suất định mức.  
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Một số thiết bị gắn động cơ đòi hỏi dòng khởi động rất cao, do đó, bộ đổi nguồn trong nhiều trường hợp sẽ 

không thể vận hành các thiết bị này mặc dù công suất thiết bị nằm trong giới hạn cho phép. 

8.2. Điện áp đầu vào: 

Bộ đổi nguồn sẽ tự tắt nếu điện áp đầu vào thấp hơn 10.5V để bảo vệ ắc quy không bị xả cạn (quá xả). 

9. Khắc phục các lỗi hệ thống 

• Hệ thống không sạc khi có nắng:  

Kiểm tra tấm thu điện mặt trời và kết nối ắc quy, đảm bảo kết nối đúng và chặt. 

• Tải không hoạt động:  

Ắc quy cạn. Bộ điều khiển sạc tự động ngắt điện và tự phục hồi khi ắc quy được sạc đầy. 

• LED báo hiệu “Quá tải” trên bộ điều khiển sạc nhấp nháy:  

Giảm lượng tải. Nếu không, bộ điều khiển sạc sẽ tự động ngắt điện sau 6 giây để bảo vệ hệ thống. 

• LED báo hiệu “Lỗi” trên bộ đổi nguồn sáng lên:  

Bộ đổi nguồn tự tắt vì quá nóng (quá nhiệt), quá tải hoặc xảy ra hiện tượng ngắn mạch.  

Tắt bộ đổi nguồn. Để thiết bị nguội đi. Giảm lượng tải. Cải thiện việc thông gió, đảm bảo các khe 

thông gió của thiết bị không bị che chắn. Kiểm tra dây dẫn để đảm bảo kết nối chính xác và không 

bị ngắn mạch. Khởi động lại bộ đổi nguồn. 

10. Bảo dưỡng 

Để đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên định kỳ thực hiện các việc sau: 

• Dùng vải ẩm lau bên ngoài các thiết bị và tấm thu điện mặt trời để ngăn bụi bẩn tích tụ. 

• Kiểm tra để đảm bảo các thiết bị đã được gắn chặt và thoáng khí. 

• Kiểm tra để đảm bảo các dây dẫn không bị hư hại. 

• Kiểm tra để đảm bảo các điểm kết nối được siết chặt, không hỏng hay cháy. 
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