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SG110CX INSTALLATION AND PRECAUTIONS 

LẮP ĐẶT SG110CX VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
  
I. CHECK BEFORE ELECTRICAL WIRING/KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐẤU NỐI: 
 
1. No hard material can be used to bundle the photovoltaic module cable and the mounting bracket to prevent the 

cable from breaking and causing PV short circuit or low insulation resistance failure/Không sử dụng vật liệu cứng 

để buộc cáp DC vào giá đỡ để đề phòng đứt dây, hư hỏng cách điện dẫn tới ngắn mạch hoặc lỗi cách điện thấp; 
 
2. After the cable is connected to the connector, confirm that it is firm, and the connector must not be scattered on 

the ground/Sau khi cáp được lắp đặt vào đầu nối chắc chắn, Các bộ đầu nối không được để trên mặt đất; 
 
3. Cables buried in the ground cannot be squeezed by hard substances to prevent the cables from breaking/Cáp 

chôn ngầm dưới đất không được để vật cứng ép vào để phòng hư hỏng cáp;   
4. Before connecting, check whether the PV terminal on the inverter is cracked or damaged; As shown in Figure 

1/Trước khi đấu nối cần kiểm tra các đầu nối PV xem có nứt vỡ, hư hỏng không; Hình 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure1/ Hình 1  

 
 
5. The cable should have a margin before wiring to prevent the terminal from being pulled off or loosened by 

force, which affects the operation of the equipment/Cáp cần để độ dài phù hợp trước khi đấu nối để đề phòng đầu 

nối dây bị kéo đứt hoặc bị lỏng dẫn tới ảnh hưởng đến việc vận hành của thiết bị; 
 
6. Confirm the positive and negative polarity of the cable before connecting to prevent wrong connection; As 

shown in Figure 2/Kiểm tra, xác nhận cực tính dương và cực tính âm của cáp trước khi đấu nối đề phòng đấu nối 

sai; Hình 2 
 
7. Measure the open circuit voltage of the positive and negative terminals to ensure that it is less than 1100v; As 

shown in Figure 3/Kiểm tra điện áp hở mạch giữa cực âm-dương và đảm bảo giá trị điện áp hở mạch nhỏ hơn 

1100VDC; Hình 3 
 
8. Make sure that the PV terminal connection is firm and assembled in place to avoid the insufficiency of the 

terminal connection and heat generation/ Đảm bảo rằng các đầu đấu nối  PV chắc chắn và được lắp đặt đúng vị 

trí để tránh việc kết nối kém làm tiếp xúc không tốt gây phát nhiệt; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure2/ Hình 2 Figure3/ Hình 3  
 
 
9. Measure the voltage between the positive pole and the ground of the string and the voltage between the 

negative pole and the ground to ensure no insulation fault/Đo kiểm tra điện áp giữa cực dương với đất, cực âm với 

đất của chuỗi pin đảm bảo không bị lỗi cách điện. 
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10. After wiring the DC terminal, plug the vacant DC terminal with a waterproof plug as shown in Figure 4/Sau 

khi lắp đặt đầu nối DC, hãy cắm các đầu bịt chống nước vào các đầu vào DC còn trống không sử dụng như 
Hình 4; 

 
11. After the wiring of the AC terminal and the communication terminal is completed, seal the wiring opening at 

the bottom of the interior with fire-resistant mud. As shown in Figure 5/Sau khi đấu nối đầu AC và dây truyền 

thông hoàn thành, cần bịt kín lỗ đi dây phía dưới bên trong biến tần bằng bùn chống cháy như Hình 5. 
 
 
 
 
 
 

 
fire-resistant mud 

 
 

 

Figure 4/ Hình 4 Figure5/ Hình 5 

 

12. The inverter installation must follow SUNGROW manual book. Do not permit bring inverter to operation 

when the inverter installation is not correct and dissipation space or cooling system is not insufficient /Việc lắp đặt 

biến tần phải theo sách hướng dẫn lắp đặt của hãng. Không cho phép đưa biến tần vào làm việc khi lắp đặt không 

đúng, không gian tản nhiệt hoặc thệ thống làm mát không đủ. 

 

II.MAIN INSPECTIONS FOR DAILY MAINTENANCE/ HẠNG MỤC KIỂM TRA BẢO TRÌ THƯỜNG 

XUYÊN CHÍNH 
  
It is necessary to provide enough heat dissipation space for the equipment to ensure that no external objects or 

parts are left inside and on the top of the inverter. /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.System clean: Check the temperature and dust of the inverter. Clean the inverter enclosure if necessary. Check 

if the air inlet and outlet are normal. Clean the air inlet and outlet, if necessary. The recommended maintenance 

time is half a year to a year (depending on the dust content of the use environment). The maintenance interval can 

be shortened to 1- 3 month when work in heavy dust environment / 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: Check whether there is fan warning using App. Check whether there is any abnormal noise when the fan 

is turning .Check the fan blades for cracks. Clean or replace the fans if necessary. The maintenance time is 

recommended once a year/Quạt: 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. Check whether there is an incomplete plugging or a large gap in the equipment inlet hole. If so, perform 

supplementary plugging treatment. The maintenance time is recommended once a year/ Kiểm tra xem có lỗ cắm 

nào không hoàn chỉnh hoặc khe hở lớn trong lỗ đầu vào thiết bị hay không. Nếu có, hãy xử lý lại cho chắc chắn. 

Thời gian bảo trì khuyến nghị mỗi năm một lần; 
  
4. Check whether the cable connection is loose or disconnected (including AC, DC and grounding connection). 

Check whether the cable is damaged ((including AC/DC cable and grounding cable), especially whether the part 

in contact with the metal shell is cut; the maintenance time is recommended for half a year to once a year/Kiểm tra 
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xem đầu nối cáp có bị lỏng hoặc tuột không (bao gồm kết nối AC, DC và nối đất). Kiểm tra xem cáp (bao gồm cáp 

AC/DC và cáp tiếp địa) có bị hư hỏng hay không, đặc biệt là phần cáp tiếp xúc với kim loại có bị cắt làm hư hỏng 

hay không; thời gian bảo trì khuyến nghị từ nửa năm đến một năm; 

 

III.  / ONSITE ISSUES/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRÊN TRẠM 

 

1. The inverter installation is not correct and dissipation space or cooling system is not insufficient as in Figure 6/ 

Biến tần lắp đặt không đúng và không gian tản nhiệt hoặc thệ thống làm mát không đủ như  hình 6 

   

Figure 6/ Hình 6 

2. The number of DC cables in too much in cable tray. In addition, the cable tray connections or bending 

connection are not properly processed, the risk of short-circuiting is very high as in Figure 7/ Số lượng cáp trong 

máng quá nhiều. Ngoài ra, các vị trí nối máng, co cua máng cáp không được gia công kĩ nguy cơ xảy ra chạm 

chập rất cao như hình 7 

     

     

Figure 7/ Hình 7 
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3. Lizard go inside of inverter to make short circuit cause of burning as in Figure 8/ Thạch Sùng vào trong biến tần 

làm ngắn mạch gây cháy như hình 8 

 

  

Figure 8/ Hình 8 

5. MC4 connector is not tighten on solar string and water come in to make short circuit on metal roof cause of 

burning as in Figure 9/  Đầu nối MC4 không được siết chặt trên chuỗi pin và nước lọt vào làm ngắn mạch trên mái 

kim loại gây cháy như hình 9 

 
Figure 9/ Hình 9 

6. Installation of MC4 connector and AC terminal is not properly so connection contact is not good to make heat 

generation cause of burning as in Figure 10/ Lắp đặt đầu nối MC4 và đầu nối AC không đúng quy cách vì thế tiếp 

xúc không tốt làm phát sinh nhiệt làm cháy biến tần như trong Hình 10 
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Figure 10/ Hình 10 

 


