
  

  

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN   

SMA 75KW SHP75-10  

I. UPDATE FIRMWARE CHO IM20 VÀ INVERTER  
Lưu ý trước khi cài đặt bộ IM20 và cài đặt biến tần ta phải update firmware của tất cả biến tần và 
firmware của IM20 lên phiên bản cao nhất để đảm bảo chạy ổn định.  

Mặt định tất cả biến tần SMA model SHP75-10 được nạp sẵn firmware của model 60kW STP60-10, bạn 
có thể kiểm tra bằng cách bật switch DC để cấp nguồn DC cho biết tần. Sau đó kiểm tra hiển thị trên màn 
hình biến tần.  

 

Bước 1: Cài đặt phần mềm LCS vào máy tính.  

  

  

Firmware c ũ , chưa  
đư ợ c c ậ p nh ậ t  



  

  

Có 2 phiên bản phần mềm LCS như hình trên. Đầu tiên bạn cài đặt phiên bản 2.00.019 vào máy tính 
trước, sau đó thực hiện update cho IM-20 như hướng dẫn bước 2 và bước 3.  

Sau khi update IM-20 hoàn thành, bạn gỡ phiên bản 2.00.019 ra khỏi máy tính. Sau đó, cài phiên bản 
2.00.024 và thực hiện update lại như hướng dẫn bước 2 và bước 3.  

Bước 2:   

  

• Cổng LAN1 của IM 20 kết nối vào Hub mạng và máy tính kết nối vào hub mạng, cổng LAN2 
IM-20 để trống.  

• Bật phần mềm LCS Tool lên, chờ phần mềm quét để tìm bộ IM20. Nếu chờ lâu mà không tìm 
thấy thì tắt nguồn IM20 và mở lại sẽ tìm được. Lưu ý, lớp IP mạng Ethernet của máy tính để IP 
động để tự động nhận dạng IP.  

• Chọn User tên Installer để cài đặt mật khẩu đăng nhập.   Xong tắt phần mềm và tắt nguồn 
IM20.  

Bước 3:  

  

• Kết nối cáp mạng trực tiếp từ máy tính vào cổng LAN2 (không thông qua hub, sử dụng cáp mạng 
thẳng) của IM20. Cổng LAN1 lúc này để trống không được kết nối đâu.  

• Bật phần mềm LCS, chờ quét tìm bộ IM20.  

• Sau khi kết nối được IM20, đăng nhập user Installer với mật khẩu đã tạo bước 1.  



  

  

• Vào Tag Service, chọn update để update firmware cho bộ IM20. Firmware này sẽ đổ từ phần 
mềm LCS xuống lưu trong bộ nhớ của IM20 (ko cần kết nối internet). Sau đó nhấn Start update 
để bắt đầu update. Quá trình update firmware sẽ chạy khoảng 10 phút.  

  

Bước 4: Cài đặt tham số biến tần.  

Thực hiện cài đặt giống như dưới đây. 

  



  

  

Đặt tên biến tần:  

 



  

  

 



  

  

 



  

  

 



  

  

 



  

  

 

  



  

  

II.SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG  

  

III.UPDATE FIRMWARE CHO BIẾT TẦN  
Bước 1: Kết nối tất cả biến tần vào mạng như sơ đồ ở mục II.   

Bật switch nguồn DC để cấp nguồn cho biến tần. Lúc này nếu nguồn AC đã sẵn sàng thì bạn bật ON 
nguồn AC luôn cũng được hoặc có thể tắt nguồn AC.   

Chú ý kiểm tra đèn truyền nhận mạng trên biến tần phải đảm bảo tất cả 2 đèn truyền và 2 đèn nhận đều 
sáng (hoặc nhấp nháy). Nếu cặp đèn nào không sáng thì có nghĩa dây mạng có vấn đề, bạn cần kiểm tra 
lại dây mạng xem có đúng chưa.  

 

Sau khi tất cả đèn mạng của biến tần sáng, ta chuyển qua thực hiện bước 2.  

  

Đ è n   truy ề n v à   nh ậ n  
c ủ a LAN2 s á ng => c á p  

LAN2 OK   

Đ è n truy ề n v à   nh ậ n  
c ủ a LAN1 t ắ t => c á p  

LAN1 l ỗ i   



  

  

Bước 2: Mở phần mềm LCS trên máy tính để phần mềm quét kiểm tra kết nối bộ IM-20 và tất cả biến tần. 
Lưu ý lớp mạng LAN của máy tính để chế độ IP động để máy tính tự động cấu hình.  

  

Quá trình quét để nhận diện bộ giám sát IM-20 và tất cả biến tần tốn khoảng 5 phút, nếu quá thời gian này 
mà phần mềm không nhận dạng bất kỳ thiết bị nào thì bạn thử thực hiện các bước sau, sau khi thực hiện 
mỗi bước bạn tắt phần mềm rồi mở lên lại để quét nhận diện lại:  

• Tắt nguồn bộ IM-20, sau đó mở nguồn lại.  

• Tắt nguồn tất cả biến tần sau đó mở nguồn lại.  

Sau khi nhận diện bộ IM-20, bạn sẽ thấy thông tin hiển thị như hình dưới đây. Nếu trong mạng có nhiều 
bộ IM-20 thì tất cả sẽ hiển thị trong list bên dưới.  

  



  

  

 

• Cột 1: 0/0 (màu green) => số lượng biến tần đang online/ tổng số biến tần.  

• Cột 2: 0 (màu red) => số lượng biến tần đang offline (trước đây đã nhận diện được như bây giờ 
không kết nối được mạng).  

• Cột 3: 0 => số lượng biến tần chưa kích hoạt (chưa update).  

Bước 3: chọn biến tần Uncommissioned để update firmware.  

Các biến tần chưa commissioned sẽ hiển thị như hình bên dưới.  

  

  

S ố   seri,  đ ị a ch ỉ   IP v à   
s ố  phiên b ả n  

firmware c ủ a IM-20  

Xem ghi ch ú   bên  
dư ớ i   



  

  

 

Sau khi chọn biến tần, nhấn nút Add để bắt đầu update firmware cho biến tần.  

Bước 4: đợi cho biết tần tự động update đến khi hoàn thành đạt 100%.  

 

Lặp lại bước 3 để update hết tất cả biến tần.  

  

  



  

  

  

Những biến tần nào update hoàn thành 100% thì cột Success sẽ hiển thị true, có nghĩa biến tần đó sẵn 
sàng để hòa lưới hoạt động.  

Còn những biến tần nào trạng thái false thì quá trình update bị mất mạng, cần kiểm tra lại mạng của biến 
tần đó. Sau khi trạng thái mạng đã kết nối thành công (4 đèn mạng trên biến tần sáng) thì bộ IM-20 tự 
động update tiếp. Lúc này không cần cắm máy tính cũng được, máy tính chỉ để xem trạng thái update 
được bao nhiêu %  thôi.  

Bước 5: Start để hoạt động.  

Sau khi tất cả biến tần đã update thành công 100%, nhấn vào nút Start ở góc trên bên phải của phần mềm 
LCS để bắt đầu kích hoạt biến tần cho hoạt động.  



  

  

 

Sau khi nhấn Start thì tất cả biến tần đã được kích hoạt để hòa lưới.   

Tại mỗi biến tần, sau khi update thành công thì sẽ xuất hiện 1 màn hình hiển thị thông báo thành công, 
bạn hãy nhấn phím F1 để bắt đầu hoạt động. Ngay khi nhấn phím F1, biến tần sẽ ngay lập tức đóng 
contactor bên trong để hòa lưới.  

Thông tin biến tần lúc này đã hiện đúng model SHP75-10 như hình dưới đây.  

  

CÀI ĐẶT LẠI THAM SỐ CHO BIẾN TẦN  
Sau khi đã Start cho phép biến tần hoạt động và thời gian hoạt động quá 10h thì phần mềm sẽ khóa chức 
năng chỉnh sửa tham số. Bạn không thể thay đổi tham số được.  

  



  

  

Để thay đổi được tham số bạn phải nhập vào mã Grid Guard Code vào ô Individual access code như hình. 
Sau đó nhấn Save.  

  

Mã Grid Guard Code bạn phải liên hệ xin hãng. Trường hợp không xin được bạn hãy thử nhập mã sau: 
2878680000.  

Sau khi nhập đúng mã và nhấn save, phần mềm sẽ xuất hiện lại mục Recommissioning để cho phép bạn 
cài đặt lại tham số.  

  



  

  

CÀI ĐẶT UPLOAD DỮ LIỆU LÊN CLOUD ĐỂ XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI  
Bước 1: Tạo tài khoản.  

• Truy cập vào địa chỉ https://www.sunnyportal.com/   Tại góc phải giao diện web, chọn I need 
a user account.  

   
• Một form yêu cầu điền thông tin tài khoản xuất hiện, bạn hãy nhập đầy đủ như hình. Sau đó, nhấn 

Resister để đăng ký.  



  

  

   
• Một email sẽ được tự động gởi vào email của bạn, mở email của bạn lên sau đó click chuột vào 

lick trong email để kích hoạt tài khoản.  

Bước 2: Cài đặt Upload trong phần mềm LCS.  

Tại tab Portal upload trong phần mềm LCS bạn chú ý 4 thông số quan trọng.  

• Use Sunny Portal: chọn Yes để cho phép upload lên cloud.  

• Upload frequency: chọn chu kỳ để upload dữ liệu lên 1 lần, bạn hãy chọn thời gian ngắn nhất để 
đảm bảo dữ liệu cập nhật nhanh. Tối thiểu 15 phút.  

• Name of PV system: đặt tên cho dự án của mình, tên này sẽ hiển thị trong phần mềm trên điện 
thoại và trên giao diện web.  

• Email: đây là email đăng ký ở bước 1.  



  

  

 

Sau khi hoàn thành bước 2, bạn nhấn lưu lại. Lúc này quá trình cài đặt để upload dữ liệu lên cloud đã 
thành công, tuy nhiên để xem dữ liệu trên điện thoại được thì cần chờ khoảng 30 phút (có thể lâu hơn).  

TRUY CẬP XEM DỮ LIỆU TỪ XA  
Có 2 cách để xem dữ liệu hệ thống từ xa:  

• Xem bằng giao diện web: bạn có thể truy cập để xem trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di 
động… o Truy cập địa chỉ: https://www.sunnyportal.com/  

o Tại form đăng nhập ở góc phải, nhập vào địa chỉ email đã đăng ký và mật khẩu. Sau đó, 
nhấn Login để đăng nhập.  
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unny Port như hình:  

  
o Chạy phần mềm, tại form đăng nhập, nhập vào user name và password sau đó nhấn LOG 

IN để đăng nhập.  
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