
  

PETROLIMEX SOLAR ENERGY 

Công ty CP xây lắp III Petrolimex (PENJICO) là thành 
viên của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, được 
thành lập từ năm 1977, là đơn vị chuyên thi công xây 
dựng các công trình về năng lượng dầu khí và xăng dầu. 
Trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ 
của năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời 
nói riêng, chúng tôi PENJICO với bộ máy chuyên nghiệp 
đã nghiên cứu và triển khai xây dựng các trạm phát điện 
năng lượng mặt trời. Với khả năng của mình chúng tôi đã 
nhanh chóng trở thành một công ty chuyên nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam trong việc phát triển điện mặt trời. 
 
TRÁCH NHIỆM VÀ SỨ MỆNH 
 
Với trách nhiệm bảo vệ môi trường, cùng với các đối tác 
đến từ Nhật Bản và Châu Âu, PENJICO giới thiệu về hệ 
thống phát điện bằng năng lượng mặt trời với hiệu suất 
cao, thời gian sử dụng lâu bền của hệ thống, an toàn và 
hiệu quả. 

BẢO HÀNH DÀI HẠN 

Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm tấm pin năng 

lượng mặt trời lên đến 30 năm, bảo hành đồng bộ hệ 

thống từ 5 năm đến 10 năm. 

 

DỊCH VỤ 

Trong tương lai, PENJICO sẽ tiếp tục tập trung vào công 

nghệ, nghiên cứu và phát triển đa dạng sản phẩm, dịch 

vụ khách hàng và giảm giá thành sản phẩm và nâng cao 

hiệu suất sử dụng. PENJICO luôn cố gắng hết mình để 

cung cấp dịch vụ tốt nhất bao gồm thiết kế sản phẩm, 

tích hợp hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho khách 

hàng. 
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SOLAR POWER SYSTEM 

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 

>> Hệ thống dùng cho hộ gia đình, biệt thự resort: 

 Phù hợp với hộ gia đình, kinh doanh dịch vụ có chi phí tiền 

điện mỗi tháng từ 1 triệu trở lên. 

>> Hệ thống dùng cho văn phòng, doanh nghiệp: 

 Phù hợp với hộ kinh doanh dịch vụ, văn phòng có chi phí tiền 

điện mỗi tháng từ 5 triệu trở lên. 

>> Hệ thống dùng cho nhà máy, sản xuất: 

 Phù hợp doanh nghiệp, nhà máy sản xuất có chi phí tiền điện ≥ 

10 triệu. 

 Phù hợp với đơn vị sản xuất tiêu thụ nhiều điện vào ban ngày. 

Hệ thống hòa lưới (GRID TIED SYSTEM) là sự kết 

hợp giữa điện mặt trời và lưới điện để cung cấp 

cho ngôi nhà của bạn. 

Các tấm pin mặt trời chuyển hóa năng lượng mặt 

trời thành điện 220VAC hoặc 380VAC thông qua 

thiết bị hòa lưới thông minh (Smart Inverter), điện 

tạo ra được đồng bộ với điện lưới và cung cấp cho 

các thiết bị tiêu thụ điện. 

Khi bạn sử dụng điện nhiều hơn hệ thống pin mặt 

trời tạo ra thì bạn mua thêm điện từ điện lưới 

EVN. Khi hệ thống pin mặt trời của bạn cấp thừa 

điện thì sẽ bán ngược lại cho EVN. Việc đối trừ chỉ 

số công tơ điện hàng tháng là cơ sở để tính toán 

lợi ích hệ thống điện mặt trời của bạn. 

Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động và được 

thiết kế luôn ưu tiên sử dụng hết điện mặt trời. 

 

Sơ đồ nguyên lý điện mặt trời hòa lưới 

 



BẢNG TÍNH GIÁ ĐIỆN BẬC THANG (EVN) 

Hộ gia đình tiêu thụ : 500 Kwh 

>> Đối với hộ gia đình sử dụng điện bậc thang áp dụng Bảng Tính công suất đầu tư 

Điện NLMT theo vùng. 

>> Đối với hộ tiêu thụ sử dụng điện công tơ 3 giá (Cao điểm, Thấp điểm, Bình thường)  

Căn cứ hóa đơn tiền điện hoặc liệt kê các thiết bị hoạt động cụ thể của hộ tiêu thụ, để tính 

toán ra số điện tiêu thụ trong giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp lắp đặt chính xác, 

hiệu quả và tối ưu nhất. 

>> Đối với cá nhân, tổ chức sử dụng điện công nghiệp, điện kinh doanh có nhu cầu sử 

dụng lớn: Chúng tôi sẽ khảo sát toàn diện, cụ thể. Kết quả sẽ được các kỹ sư tính toán, thiết 

kế hệ thống, đồng thời xác định điểm hoàn vốn và phân tích tài chính nhằm mang lại giải 

pháp tối ưu nhất cho dự án. 

Bảng giá điện EVN năm 2019(Chưa VAT) 

ĐÔNG BẮC 

BỘ

TÂY BẮC 

BỘ

BẮC TRUNG 

BỘ

TÂY  NGUYÊN VÀ 

NAM TRUNG BỘ
NAM BỘ

400 999,900 0,88 0,83 0,75 0,58 0,6

500 1,321,870 1,76 1,66 1,5 1,16 1,2

600 1,643,840 2,64 2,49 2,25 1,74 1,8

700 1,965,810 3,52 3,32 3 2,32 2,4

800 2,287,780 4,4 4,15 3,75 2,9 3

900 2,609,750 5,28 4,98 4,5 3,48 3,6

1000 2,931,730 6,16 5,81 5,52 4,06 4,2

1200 3,575,660 7,92 7,47 6,75 5,22 5,4

1500 4,541,750 10,56 9,96 9 6,96 7,2

2000 6,151,420 14,96 14,11 12,75 9,86 10,2

3000 9,371,120 23,76 22,41 20,25 15,66 16,2

CÔNG SUẤT CẦN ĐẦU TƯ (KW)
SỐ ĐIỆN TIÊU 

THỤ

TIỀN ĐIỆN TIÊU 

THỤ (VND)

SỐ ĐIỆN TIÊU THỤ
SỐ LƯỢNG 

(KWH)

GIÁ BÁN 

(VND)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 50 1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 50 1.734

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 100 2.014

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 100 2.536

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 100 2.834

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 100 2.927

SỐ ĐIỆN TIÊU THỤ
SỐ LƯỢNG 

(KWH)

GIÁ BÁN 

(VND)

THÀNH TIỀN 

(VND)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 50 1,678 83,900

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 50 1,734 86,700

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 100 2,014 201,400

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 100 2,536 253,600

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 100 2,834 283,400

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 100 2,927 292,700

TỔNG 500 1,201,700

VAT (10%) 10% 120,170

TỔNG (VAT) 1,321,870

 



THIẾT BỊ CHÍNH 

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Poly Crystalline: Màu xanh sẫm, những cell pin được xếp khít 

với nhau thành một mảng lớn nguyên vẹn. 

Nguyên liệu làm từ những mảnh silicon tan chảy đổ vào khuôn 

hình vuông, làm nguội và cắt thành những tấm wafer vuông 

hoàn hảo. 

Mono Crystalline: Màu xanh đen đậm đồng nhất, những cell pin 

hình vuông được vạt góc xếp liền nhau, tạo những khoảng trống 

hình thoi xen kẽ. 

Nguyên liệu chủ yếu sử dụng là các chất bán dẫn silicon dạng ống, 

tinh khiết và được cắt ra thành các tấm mỏng - silic đơn tinh thể. 

 

Poly Crystalline 

Solar Panel 
>> Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp 

ứng các tiêu chuẩn: IEC 6125, IEC 61730, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, BS OHSAS 18001:27, PV Cycle, UL, MCS, PID, 

WEEE. 

>> Các sản phẩm đều có hiệu suất cao lên đến 16,7% với 

Poly Crystanline và 18,5% với Mono Crystanline. 

>> Sản phẩm được bảo hành tuyến tính lên đến 30 năm. 

 



THIẾT BỊ CHÍNH 

Mono Crystalline 

Solar Panel 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 



THIẾT BỊ CHÍNH 

BỘ CHUYỂN ĐIỆN - INVERTER 

Công nghệ String Inverter: Loại Inverter kết nối tất cả các dẫy tấm pin NLMT với nhau, có 

chức năng chuyển đổi điện từ DC sang AC sau đó kết nối với lưới điện. 

Công nghệ Micro Inverter: Loại Inverter chuyển đổi trực tiếp điện DC của mỗi tấm pin NLMT 

sang AC sau đó kết nối với lưới điện. 

 

Thương hiệu: SMA 

Thương hiệu: Fronius Thương hiệu: Solax  

 



THIẾT BỊ CHÍNH 

KHUNG GIÁ ĐỠ 

Vật liệu: nhôm định hình, sắt mạ kẽm, tôn 

kẽm, sơn kẽm, sơn epoxy, inox 

 

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT: 

» Kết cấu tiêu chuẩn, dễ thiết kế, mô phỏng dự án.. 

» Lắp đặt nhanh, thao tác đơn giản, giảm chi phí nhân công. 

» Có thể lắp đặt sẵn tại nhà máy, giảm thời gian thực hiện dự án. 

» Tính thẩm mỹ cao, khối lượng kết cấu lắp ghép nhẹ. 

» Kết cấu cứng vững , chịu lực, chịu gió lên đến 180 km/h, chống 

oxy hóa. 

» Tuổi thọ cao lên đến trên 30 năm, bảo hành lên đến 5 năm. 

» Linh hoạt trong việc di dời, thay đổi thiết kế do modul có thể 

tháo rời. 

 

Khung lắp trên mái bằng 

Ứng dụng từng loại 

Khung lắp trên mái bằng Khung lắp trên mái ngói 

Khung lắp trên mái tone 

Khung lắp trên mặt bằng 

 



BẢO HÀNH – CHÍNH SÁCH 

BẢO HÀNH 

Bảo hành 30 năm 

cho hiệu suất tấm pin theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 

Bảo hành 10 năm 

cho tấm pin năng lượng mặt trời theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 

Bảo hành 05 năm 

cho bộ chuyển đổi inverter theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 

Bảo hành 10 năm 

cho hệ thống khung giá đỡ. 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

>> Đảm bảo đúng chất lượng, nguồn gốc sản 

phẩm với hiệu suất sử dụng cao nhất. 

>> Dịch vụ kịp thời, hỗ trợ dài hạn kỹ thuật 

sau lắp đặt. 

>> Thi công lắp đặt đảm bảo an toàn, vững 

chắc, đảm bảo kỹ mỹ thuật của hệ thống. 
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