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        Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021 

 

BẢNG TIN SERVICES TUẦN 27 

Kính gửi Quý khách hàng 

Chủ đề: Các vấn đề liên quan đến CX110 trong quá trình vận hành 

BKE xin chân thành cảm ơn tới Quý khách hàng đã và đang dùng sản phẩm của BKE phân phối  

Trong quá trình hoạt động BKE nhận được một số trường hợp lỗi của inverter CX110, hôm nay BKE đưa 
ra một số nguyên nhân dẫn đến những trường hợp xảy ra lỗi đó. 

1: Biến tần bị lỗi sự cố chạm đất phía DC dẫn đến các hiện tượng như nổ tụ hoặc cháy ICBT. 

 Cáp DC từ tấm pin tới biến tần bị xước hoặc bị hư hỏng bởi ốc vít bắn vào trong quá trình lắp đặt, 
gây ngắn mạch, dẫn đến chập cháy cáp và inverter. 

 Chất lượng cáp DC không tốt, tiết diện cáp DC không đủ hoặc cáp DC không được đặt trong máng 
cáp đúng quy cách nên cách điện bị suy giảm nhanh. 

 Thao tác lắp đặt giắc MC4 không đúng tiêu chuẩn, kết nối không chặt làm cho hơi nước ngấm vào. 

 Tấm pin năng lượng bị nứt vỡ, gây nên hiện tượng xâm thực của nước, bụi bẩn. 
 

(Chú ý: Trong trường hợp farm áp mái có MBA mà trung tính MBA nối đất trực tiếp, chúng 
tôi đề nghị ngắt trung tính MBA với đất, đây được coi là một trong những giải pháp để biến 
tần không bị hỏng hóc do ảnh hưởng của lỗi chạm đất nghiêm trọng như đã đề cập ở trên.) 

2: Biến tần bị hỏng hoặc bị cháy do tiếp xúc kém tại đầu MC4 hoặc đầu nối AC đến từ các nguyên 
nhân sau: 

 Thao tác lắp đặt giắc MC4 và đầu cốt AC không đúng tiêu chuẩn, bị lỏng hoặc tiếp xúc không tốt 
dẫn đến sinh nhiệt tại vị trí tiếp xúc. 
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HẠNG MỤC KIỂM TRA BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN  
 

Cần có đủ không gian cần thiết để tản nhiệt cho thiết bị; đảm bảo không có vật, bộ phận, dụng cụ nào 
bị bỏ lại bên trong và trên đỉnh biến tần.  

1. Vệ sinh hệ thống: Kiểm tra nhiệt độ và bụi bẩn của biến tần. Làm sạch vỏ biến tần nếu cần. Kiểm 
tra xem hệ thống khí làm mát vào và ra có bình thường không. Làm sạch hệ thống khí làm mát ở các đầu 
vào và ra nếu cần. Thời gian bảo dưỡng khuyến nghị là nửa năm đến một năm (tùy thuộc vào lượng bụi của 
môi trường). Khoảng thời gian bảo dưỡng có thể phải rút ngắn xuống còn 1-3 tháng khi làm việc trong môi 
trường nhiều bụi bẩn.  

2. Fan: Kiểm tra xem có cảnh báo về quạt hay không bằng App. Kiểm tra xem có bất kỳ tiếng ồn bất 
thường nào khi quạt quay hay không. Kiểm tra các cánh quạt xem có vết nứt không. Làm sạch hoặc thay 
thế các quạt nếu cần thiết. Thời gian bảo trì khuyến nghị mỗi năm một lần.  

3. Khả năng xâm nhập: Kiểm tra vị trí các PG đã siết chặt hay chưa? Tránh tình trạng có khe – lỗ hở, 
tạo cơ hội cho côn trùng, động vật ngoại xâm nhập IVT.  

4. Kiểm tra cơ khí: Kiểm tra độ chặt đầu nối cáp (bao gồm kết nối AC, DC và nối đất). Kiểm tra tình 
trạng cáp (bao gồm cáp AC/DC và cáp tiếp địa) có bị hư hỏng hay không, đặc biệt là phần cáp tiếp xúc với 
các cạnh, góc máng gây xước, hư hỏng cáp; thời gian bảo trì khuyến nghị từ nửa năm đến một năm; 

 

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế mà BKE đã kiểm tra và ghi nhận được: 
 

 

 
 
 
 

 1 

1- Cáp DC đi không đúng cách dẫn đến cháy lan cả hệ thống 
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2- Băn vít vào cáp DC dẫn đến rò dòng điện 

hoặc trở kháng thấp 
3- Cần kiểm tra định kỳ thiết bị để loại bỏ các rủi ro 

ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị 

  
4- Côn trùng bò vào bên trong do không đóng kín PG 

  
5- Cáp AC bấm không chặt 6- Lắp mặt meca không đúng cách dẫn đến cháy 
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