
1

2

3

4

Các câu hỏi của quý vị đã được trả lời
Liệu tôi có điện vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây không?

Có. Ngay cả khi các tấm năng lượng mặt trời không sản xuất ra điện do không có ánh mặt trời, quý vị vẫn được kết nối với công ty 
dịch vụ tiện ích.

Thời gian để các nhà thầu lắp đặt tấm năng lượng mặt trời tại tòa nhà tôi ở là bao lâu?

Thời gian lắp đặt sẽ khác nhau nhưng quý vị có thể liên hệ với quản lý tòa nhà của mình hoặc tham khảo Lịch Lắp Đặt SOMAH để 
theo dõi việc lắp đặt các tấm pin mặt trời. 

Liệu tôi vẫn có điện khi mất điện hệ thống không?

Hệ thống không chạy bằng pin dự trữ, có nghĩa là quý vị sẽ không có điện khi hệ thống mất điện. 

Hệ thống hoạt động như thế nào?
Các hệ thống điện năng lượng mặt trời, cũng được gọi là các hệ thống quang điện (PV), sử dụng ánh sáng 

mặt trời để sản xuất điện. 

Cách thức hoạt động:

1  Ánh mặt trời chiếu vào các tấm thu,  
sản sinh ra điện năng.

2  Một chiếc đồng hồ đo số lượng 
điện mà các tấm năng lượng  
mặt trời của tòa nhà quý vị sản 
xuất ra. 

3  Điện được truyền tải vào lưới điện. 

4  Đồng hồ đo số lượng điện quý vị 
sử dụng và xác định số tiền  
tiết kiệm được tính vào hóa đơn 
dịch vụ tiện ích của quý vị.

Năng lượng mặt trời  
hoạt động như thế nào?
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Năng lượng mặt trời 
cho Khu nhà nhiều 
căn với giá phải 
chăng (SOMAH)

Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
  Đường Dây Nóng Dành Cho Người Thuê Nhà: 800-843-9728


