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1. Thông tin sản phẩm

• Tên sản phẩm: iSTAR
• Phiên bản: Version 1.0
• Tính năng: Điều khiển hoạt động máy 

nước nóng QMGĐ và thu thập dữ liệu 
của quá trình hoạt động qua Wifi

• Hãng sản xuất: SolarBK
• Nước sản xuất: VIỆT NAM

2. Thông số kỹ thuật

• Điện áp hoạt động: 190VAC – 240VAC
• Công suất ngõ PUMP: max 1 kW 
• Công suất ngõ HEAT: max 4.5 kW
• Công suất tiêu thụ: 2W (không tải)
• Nhiệt độ hoạt động: 0oC   45oC
• Kích thước (mm): 135x90x28
• Khối lượng: 400g
• Khả năng chống bụi, chống nước: IP40

3. Mô tả sản phẩm

• Bộ điều khiển iSTAR là bộ điều khiển MNN 
NLMT dùng cho các máy MNN QMGĐ.

• Sử dụng Vi điều khiển số cho hệ điều 
khiển trung tâm.

• Hoạt động hoàn toàn tự động.
• Lắp đặt và kiểm tra dễ dàng.
• Theo dõi trạng thái hoạt động, điều khiển 

nhiệt độ và khoảng thời gian cài đặt hoạt 
động của điện trở qua internet.

• iSTAR được thiết kế với yêu cầu cao về 
sự ổn định và tính linh hoạt, đa dụng, 
có 05 chế độ hoạt động theo từng mô 
hình lắp đặt:

• Chế độ 1: Điện trở gia nhiệt.
• Chế độ 2: Bơm đối lưu.
• Chế độ 3: Bơm hồi.
• Chế độ 4: Bơm hồi + Điện trở gia nhiệt.
• Chế độ 5: Bơm đối lưu + Điện trở gia nhiệt
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5. An toàn thiết bị

• Không kết nối bộ điều khiển với nguồn 
điện không ổn định hoặc ngoài giá trị 
cho phép từ 190 – 240VAC.

• Không để chạm giữa cực L/N, không 
nối 2 cực này lại với nhau.

• Bộ điều khiển nên để nơi thông 
thoáng, tránh để gần những nơi dễ bắt 
lửa hay dễ gây cháy nổ. 

• Không để vật nặng, kim loại hay vật có 
khả năng dẫn điện lên Bộ điều khiển, 
có thể gây chập điện làm hư thiết bị và 
gây bỏng cho người sử dụng.

• Bộ điều khiển cần được giữ sạch, tránh 
để tại khu vực có nhiều bụi bặm, độ 
ẩm cao. 8.Cài đặt thông số

•  Sơ đồ cài đặt các thông số được 
cho theo sơ đồ trên .

• Hình chữ nhật màu xanh lá: thông 
tin hiển thị trên LCD.

• Hình thoi màu trắng: phần kiểm tra 
trạng thái các nút nhấn. 

• Hình chữ nhật màu trắng: hướng 
dẫn và giải thích.

6. Lắp đặt vận hành

• Hệ thống có 01 đầu cấp điện từ 
nguồn điện lưới 220VAC, được nối 
vào 2 dây L/N trên bộ điều khiển.

• 02 đầu kết nối với tải ngõ ra gồm 
điện trở gia nhiệt (HEAT) và bơm 
hồi hoặc bơm đối lưu (PUMP).

• Kết nối vào bộ điều khiển phải đúng 
theo chiều L/N để đảm bảo chống 
rò điện khi sử dụng.

7. Trình tự lắp đặt

• Để bộ điều khiển được hoạt động 
ổn định và chính xác, người sử 
dụng nên lắp đặt theo các bước 
sau:

• Bước 1: kết nối 2 cảm biến nhiệt vào 
bộ điều khiển.

• Bước 2: Đấu các dây điện cho điện 
trở và bơm nước.

• Bước 3: Đấu dây nguồn 220VAC 
vào bộ điều khiển và bật nguồn.

4.Phương thức lắp đặt

• Lắp theo phương thẳng đứng: Có thể 
treo tường, hay đặt trong tủ điện.

• Lắp theo phương nằm ngang: Có thể 
để nằm trên bàn, trong tủ điện hay 
mặt phẳng nằm ngang khác.
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Cài đặt Nhiệt độ
o40 +/- 02 C

Cài đặt thông số

Bơm đối lưu
oVT: 08 C      Tắt:15p

Bơm hồi lưu
Mo: 08p      Tắt:15p

Buổi sáng:
05:00 - 08:00

Buổi chiều:
15:00 - 18:00

Buổi tối:
20:00 - 22:00

Kết thúc cài đặt
Thoát

Kết thúc 
Quay lại màn hình hiển thị thông tin

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

9. Cài đặt Wifi

Đầu tiên, kiểm tra tình trạng hoạt động của module Wifi bằng cách: từ màn 
hình hiển thị LCD trên bộ điều khiển, sử dụng các phím trái hoặc phải để di 

Màn hình hiển thị LCD trên bộ điều khiển trong chế độ cài đặt Wifi

C         h         e                 d         o                    w i           f           i    :                                    O         K

A           P         _                  S          T          A         T I           O         N   
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Đối với trường hợp bộ điều khiển iSTAR đã kết nối với 
Wifi người dùng trước đó, ta tắt Wifi người dùng 
khoảng 10 phút, đợi màn hình hiển thị thông báo như 
hình trên thì tiến hành cài đặt giá trị thông số. Sau khi 
hoàn tất, mở Wifi người dùng trở lại để iSTAR kết nối 
và truyền dữ liệu hoạt động về server.
Quy trình thực hiện cài đặt Wifi mới

Tiếp theo, để truy cập vào trang web cài đặt thông số, 
cần kết nối thiết bị (điện thoại, máy tính,…) vào mạng 
Wifi nội bộ của bộ điều khiển iSTAR. Sau khi kết nối 
thành công, mở trình 1 trình duyệt web (Internet 
Explorer, Chrome, Firefox,…), nhập vào địa chỉ sau: 
http://192.168.4.1/ để truy cập vào trang cài đặt thông 
số. Nếu truy cập thành công, trang web sẽ hiển thị 
như hình bên dưới:

Quy trình thực hiện cài đặt Wifi

Trở về màn
hình chính

Màn hình Wifi
xuất hiện

Tiến hành cài đặt
trên điện thoại

Bộ điều khiển phát ra tiếng bíp dài
và trở lại màn hình chính

Nhấn giữ nút     
( từ4 đến 6 giây) đến khi

phát ra một tiếng bíp

Kết thúc
cài đặt Wifi

Giao diện Web cài đặt iSTAR (máy tính)
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Nhấp nút Set

Nhấp nút Down

Nhấp nút Up

Màn hình hiển thị 
thông tin

∗Sản phẩm iSTAR
Công ty SolarBK

12:00:00    01-01
Wifi: Có

Chế độ wifi: OK
AP-STATION

Cài đặt chung
Cài đặt thông số

Cài đặt chung
Cài đặt thông số

Nhấp nút Set
trên 3s

Cài đặt chung
cài đặt thông số

Vào chương trình
cài đặt

Nhấp nút Left/
Right để thay đổi
màn hình hiển thị

Heater-On: Tắt
Pump-Cir: Bật

oN/do1: 34 C
oN/do2: 50 C

Kết thúc



Chọn ngôn ngữ
VN | ENG

Cài đặt chung

Chọn “Có” Chọn “Không”

Chỉnh thời gian
Có | Không

Cài đặt ngôn ngữ, dùng phím Left/Right để di chuyển con trỏ
Nhấn Set để xác nhận 

Cho phép chỉnh thời gian: Có hoặc không. Dùng phím Left/Right
để chọn. Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị, các phím Left/Right
để di chuyển con trỏ . Nhấn Set để xác nhận

Dùng  các phím Left/Right để chọn lựa . Nhấn Set để xác nhận

Dùng  các phím Left/Right để chọn lựa . Nhấn Set để xác nhận

Dùng  các phím Left/Right để chọn lựa . Nhấn Set để xác nhận

Cài đặt mặc định: Dùng phím Left/Right để chọn lựa.
 Nhấn Set để xác nhận

Dùng các phím Up/Down để tăng giảm giá trị. 
Nhấn Set để xác nhận

Cập nhật thời gian?
09:00:00     01-01

Đèn nền LCD
02 phút

Chế độ điện trở
Bật | Tắt

Chế độ máy bơm

Cài đặt chuông
Có | Không

Cài đặt mặc định
Có | Không

Kết thúc cài đặt
Thoát

Kết thúc
Quay lại màn hình hiển thị thông tin

Hướng dẫn phần “Cài đặt chung”
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Hướng dẫn phần “Cài đặt thông số”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Your Wifi

 

iSTAR Wifi

Operation Time

Temperature

Pump operation

 

Heater operation

Alarm

Your SSID

Your Password

iSTAR 
Wifi password

 

Delta Temperature 

Solar & Outlet

Time on,off,max

0(Cir pump),

1(Rtn pump),2(Off)

0(Disable),1(enable)

0(Disable),1(enable)

SolarBK 
Public

abcde1234

abc123

07:00-09:00,
13:00-17:00,
20:00-23:00

60+-2

20

5,10,10

0

1

1

Nhập chính xác tên Wifi 
cần truy cập, không nhập 
dư khoảng trắng

Nhập chính xác mật khẩu 
của wifi cần truy cập

Có thể bỏ trống

Nhập 3 khoảng thời gian 
hoạt động, không có 
khoảng trắng

Nhiệt độ chênh lệch giữa 
bồn và tấm Collector

Cài đặt chế độ bơm:
0: bơm đối lưu 
1: bơm hồi lưu 
2: tắt
Cài đặt chế độ điện trở gia 
nhiệt:
0: tắt  
1: cho phép
Cài đặt chế độ chuông cảnh 
báo:
0: tắt  
1: cho phép

Nhiệt độ để điều khiển điện 
trở gia nhiệt, trong đó a là 
nhiệt độ mong muốn, b là độ 
chênh lệch nhiệt độ 

Cài đặt thời lượng hoạt động 
của bơm, trong đó:
a: thời lượng mở bơm hồi
b: thời lượng tắt bơm hồi
c: thời lượng tối đa chạy bơm 
đối lưu

chuỗi

chuỗi

chuỗi

a+-b

a,b,c

h1:m1-h11:m11,
h2:m2-h22:m22,
h3:m3-h33:m33

 Danh mụcSTT Ô nhập Định dạng Ví dụ Chú thích
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Chú ý:
• Đối với trường hợp thiết lập giá trị 
thông số lần đầu tiên, khuyến cáo 
nên nhập đầy đủ thông tin dữ liệu 
(ngoại trừ phần “iSTAR Wifi” có thể 
để trống)

• Đối với trường hợp thiết lập giá trị 
thông số lần kế tiếp, người dùng 
chỉ cần thay đổi những thông số 
mong muốn mà không cần nhập 
hết tất cả thông tin.

Sau khi thiết lập xong các thông số, 
nhấn “Submit” để xác nhận. Dữ liệu 
được cài đặt thành công, trang web 
thông báo sẽ hiển thị như hình 
dưới:

Mọi trường hợp người dùng muốn 
thiết lập thông số hoạt động trên 
iSTAR, xin vui lòng tắt modem Wifi 
và kết nối thiết bị (máy tính, 
laptop,…) tới Wifi nội bộ của iSTAR.

Giao diện Web cài đặt iSTAR (điện thoại)

Giao diện cài đặt thành công



10. Giám sát và điều khiển hệ thống MNN qua website

a. Thông tin website SolarBK SSOC
SSOC (Solar System Operation 
Center) là trung tâm điều hành các 
hệ thống năng lượng mặt trời và là  
đột phá về công nghệ của SolarBK 
trong việc điều khiển & giám sát từ xa 
hệ thống máy nước nóng năng lượng 
mặt trời.
Link website:

Giao diện đăng nhập

Giao diện chính_Điện trở trạng thái “Bật” Giao diện chính_Điện trở trạng thái “Tắt”
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b. Đăng nhập hệ thống
Để đăng nhập hệ thống, cần có Tài 
khoản & Mật khẩu



Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống
Hoạt động bơm đối lưu
Khi bơm đối lưu hoạt động thì sẽ hiển thị đèn xanh tại vị trí bơm như hình trên. 

Giao diện hiển thị khi điện trở hoạt động

Các thông tin hệ thống:
• Chế độ điều khiển
• Bật, tắt điện trở
• Nhiệt độ cài đặt
• Các khoảng thời gian hoạt động 

điện trở
• Nhiệt độ tấm hấp thu
• Nhiệt độ nước nóng ra

Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống

Hoạt động bơm đối lưu
Khi bơm đối lưu hoạt động thì sẽ hiển thị đèn 
xanh tại vị trí bơm như hình trên .

Sơ đồ nguyên lý

Giao diện hiển thị khi bơm đối lưu hoạt động
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Các thông số hoạt động của hệ thống



Điều khiển hệ thống
Hệ thống hoạt động với 3 chế độ: Cài đặt tùy chọn , Mặc định hoặc Tắt hoàn 
toàn.

Chế độ “ Tự cài đặt” & “ Mặc định”
• Để cài đặt các thông số cần bật điện trở như  hình dưới:

Điện trở trạng thái “Tắt” => chọn “Bật điện trở”

Xác nhận bật điện trở
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Cài đặt tùy chọn sau khi bật điện trở
Bước 1: 
Chọn ‘Tự cài đặt’ thông số như hình dưới:

Bước 2: 
Thay đổi thông số trên form hiển thị 
và chọn ‘Cập nhật’ khi cần thay đổi

Sơ đồ nguyên lý

Giao diện thiết lập các thông số tự cài đặt

Bật chế độ “ Tự cài đặt”

Cài đặt theo mặc định
Bước 1: 
Chọn chế độ ‘Mặc định’

Bước 2: 
Chọn ‘Xác nhận’ khi cần khôi phục 
trạng thái mặc định

Giao diện xác nhận bật chế độ mặc định

Sơ đồ nguyên lý Chế độ mặc định 
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Chế độ không dùng điện trở
Khi không sử dụng điện trở để gia 
nhiệt phụ trợ, bấm “Tắt điện trở”

Xem thống kê các thông số
Chọn nút ‘Thống kê’

Biểu đồ thống kê nhiệt độ

Biểu đồ thống kê nhiệt độ
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- Để xem giá trị thông số nhiệt độ: 
Đưa chuột vào vị trí muốn xem để hiển thị nhiệt độ

Để xem giá trị theo thời gian, điều chỉnh thanh trượt thời gian.

Hiển thị thông tin thời gian hoạt động trên biểu đồ 

Hiển thị thông số nhiệt độ trên biểu đồ

11
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Để xem giá trị theo thời gian, điều 
chỉnh thanh trượt thời gian.

Lựa chọn thông số hiển thị

Giao diện hiển thị dữ liệu thống kê hệ thống

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG IREX
Trụ sở chính: Số 47, Lê Văn Thịnh, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông
TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Nhà máy: Đường 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khin iSTAR Version 1.0
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