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SolisCloud



SolisCloud Platform

Phiên bản quốc tế

WEB: www.soliscloud.com

APP: SolisCloud

Download：

ISO system：APP Store

Android system：Google Store

SolisCloud — Hệ thống giám sát PV thế hệ mới.

✓ Chức năng Thống kê & Phân tích - giám sát trạng thái thời

gian thực của bộ biến tần, tính toán hiệu suất và sản lượng điện

của các nhà máy & thiết bị điện một cách tự động.

✓ Xác định vị trí sự cố của nhà máy PV nhanh chóng để tạo điều

kiện cho các kỹ sư công trường giải quyết vấn đề một cách

nhanh chóng.

✓ SolisCloud áp dụng hệ thống xây dựng trên nền tảng đám mây

tiên tiến, nền tảng cấu trúc với phân tích và lưu trữ dữ liệu đáng

tin cậy, hoạt động nhanh chóng và giao diện gọn gàng

Giám sát thời gian thực

Cập nhật thông báo chính xác

Báo động thông minh

Nâng cao hiệu quả O&M

Điều khiển & nâng cấp từ xa

Giao diện trực quan mới



Tổng quan về Ưu điểm

Cảnh báo thông minh, O&M hiệu quả cao

Quét đường cong IV, phân tích tỷ lệ phân tán, định vị 

chính xác lỗi cấp độ chuỗi, thống kê và phân tích, hỗ 

trợ điều khiển từ xa và cài đặt thông số

Dịch vụ giá trị gia tăng, Công cụ gỡ lỗi linh 

hoạt

Truy vấn bảo hành bằng một cú nhấp chuột, Truy tìm tài 

nguyên và lịch sử thông tin, hỗ trợ kết nối Bluetooth, 

WIFI thiết bị đầu cuối

Nền tảng đám mây nâng cao, dữ liệu 

đáng tin cậy

Kết nối với nhiều thiết bị, đa sao lưu và tự động mở 

rộng dữ liệu theo nhu cầu

Quản lý đa dạng công trình

Hỗ trợ quản lý các hệ thống dân dụng, thương mại 

và cả các nhà máy điện mặt trời quy mô

Theo dõi đa chiều trong vòng đời O&M

Xây dựng hệ thống và thiết bị liên kết nhanh chóng, hỗ 

trợ giám sát đa chiều như cấp nhà máy, cấp thiết bị / 

biến tần và cấp chuỗi để nắm bắt tình trạng hoạt động 

kịp thời.

SolisCloud

Giao diện gọn gàng, Trải nghiệm người 

dùng tuyệt vời

Thiết kế và bố cục giao diện đơn giản, quy trình vận 

hành ngắn gọn cho khách hàng và miễn phí cho tất cả 

các chức năng.



Giám sát thời gian thực- đa dạng mô hình

◆ Giám sát nhiều nhà máy khác nhau: dân cư, thương mại, mặt đất và nhà máy lưu trữ năng lượng

Hệ thống nhỏ gia đình Hệ thống thương mại lớn Hệ thống có lưu trữ năng lượng



◆ Giám sát đa cấp độ: Tổng quan, Danh sách và Thông tin chi tiết về các hệ thống.

Plant Overview Plant List Plant Details

Giám sát thời gian thực – Home /Pro



Real-Time Monitoring

◆ Thiết bị giám sát: Inverter, Datalogger, EPM, dụng cụ khí tượng và Meter (bên thứ ba)



Real-Time Monitoring

◆ Dữ liệu: Năng suất phát, Công suất, Điện áp, Dòng điện, Tần số và Nhiệt độ IGBT



➢ Báo động thông minh

Chức năng
Chức năng báo động thời gian thực,
thông báo cho người dùng để hành
động ngay lập tức

Cảnh báo linh hoạt

1. Báo động theo các kiểu khác nhau
2. Cách thông báo, tần suất đặt
3. Chi tiết cảnh báo bao gồm nội dung

cảnh báo, cách xử lý và tiếp xúc với
nhà máy

O&M thông minh



➢ Quét đường đặc 
tuyến IV

Chức năng
Tìm kiếm sự cố bằng cách quét
đường cong IV thông minh

1. Chỉ trên phiên bản web,
trong mục: "O&M”

2. Đưa ra các đề xuất và gợi
ý liên quan trước khi kiểm
tra

3. Thích hợp cho các thiết bị
3 pha 5G và bộ ghi dữ liệu
Solis

O&M thông minh



➢ Phân tích dữ liệu phân tán
Chức năng
Phân tích dữ liệu của chuỗi đơn, xác định 
vị trí chính xác sự cố, hoàn thành nhanh 
chóng khi khôi phục.

1. Chỉ trên phiên bản web, trong mục:
"O&M”

2. Thêm chức năng phân tích rời rạc,
thêm bộ thông số đường cong rời rạc
cho biến tần đơn.

3. Có thể lựa chọn linh hoạt các thiết bị
và chuỗi được chỉ định để phân tích.

O&M thông minh



➢ Điều khiển từ xa
Có thể điều khiển thiết bị BẬT / TẮT và thay đổi
thông số từ xa.
Giải thích ：
Trong đó: "Chi tiết-Điều khiển biến tần"Chức
năng điều khiển từ xa chỉ có thể được mở cho
người dùng sau khi thỏa thuận miễn trừ được ký
kết.
Điều khiển từ xa trên BẬT / TẮT biến tần, cài đặt
các thông số biến tần như tiêu chuẩn và hệ số
công suất

O&M thông minh



Thống kê & Phân tích

➢ Báo cáo thống kê

Chức năng

Xuất báo cáo đa chiều, chức năng phân tích dữ 
liệu của thiết bị nhà máy

Chỉ dành cho Người dùng trên Web.

Đối với Tổ chức: ba loại báo cáo: Báo cáo lịch 
sử Nhà máy, Thế hệ và Biến tần.

Chủ sở hữu cá nhân: Hai loại báo cáo: Báo cáo 
lịch sử nhà máy và Biến tần.

Báo cáo thực vật có thể được xuất bằng các 
mục do người dùng xác định.



Truy xuất bảo hành

➢ Truy xuất bảo hành

Chức năng

Một cú nhấp chuột để nhận thời gian 
bảo hành.



Giao diện cổng giám sát

Giao diện giám sát nhiều công trình Giao diện cho công trình đơn lẻ



Thanks!


