
Chín điều bạn cần biết về sạc 2-chiều 

Công nghệ sạc hai chiều mới cho phép chủ sở hữu xe điện sử dụng ô tô của 

họ để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của họ. Đây là cách nó hoạt động. 

Xe điện đang dần đạt được sức hút trên thế giới khi người mua cân nhắc 

giữa ưu điểm của chi phí vận hành thấp và lợi ích môi trường trước những 

lo ngại liên quan đến giá cả, cơ sở hạ tầng sạc và phạm vi lái xe. Nhưng 

điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng bạn có thể sử dụng xe 

điện để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của mình? Hoặc bạn có thể 

kiếm tiền bằng cách bán năng lượng từ pin xe của bạn trở lại lưới điện?  

Chào mừng bạn đến với thế giới sạc hai chiều mới nổi. Nhưng sạc hai 

chiều là gì và nó hoạt động như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn của 

chuyên gia về mô tô, về mọi thứ bạn cần biết. 
 

Chín điều bạn cần biết về sạc hai chiều 

Sạc hai chiều là gì  

Một chiếc xe có khả năng sạc hai chiều - còn được gọi là sạc từ phương 

tiện đến lưới (Vehicle-to-Grid, V2G) hoặc từ phương tiện đến nhà (Vehicle-

to-House V2H) - không chỉ có thể lấy điện từ lưới điện để sạc pin EV mà 

nó còn có thể cung cấp năng lượng trở lại lưới điện hoặc cung cấp năng 

lượng cho ngôi nhà, sử dụng năng lượng từ pin EV. Về mặt hiệu quả, nó 

cho phép xe điện của bạn hoạt động như một bộ pin gia đình, lưu trữ năng 

lượng có thể được sử dụng để cung cấp điện cho ngôi nhà của bạn hoặc 

bán cho lưới điện. 

Nó hoạt động như thế nào? 

Để sạc một chiếc EV thông thường, bạn cần một bộ sạc một chiều để 

chuyển đổi điện xoay chiều (xoay chiều) từ lưới điện thành điện một chiều 

(dòng điện một chiều). Điều này được thực hiện bởi một bộ chuyển đổi, 

hoặc được tích hợp trong xe hoặc được đặt trong bộ sạc. Nếu bạn muốn 

sử dụng năng lượng được lưu trữ trong pin của EV để cung cấp năng 

lượng cho ngôi nhà của bạn hoặc gửi trở lại lưới điện, điện DC từ ô tô phải 

được chuyển đổi trở lại thành điện AC (xoay chiều). Điều đó được thực 

hiện bởi bộ sạc hai chiều, trông giống như bộ sạc EV thông thường.  



Sạc hai chiều đã được thử nghiệm ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Đan 

Mạch và đã được sử dụng để cung cấp điện cho các ngôi nhà, tòa nhà văn 

phòng và thậm chí cho các công cụ điện sau một số thảm họa thiên nhiên 

ở Nhật Bản. Nissan cho biết pin 62kWh trong Leaf EV có thể lưu trữ đủ 

năng lượng để cung cấp năng lượng cho một ngôi nhà Nhật Bản trung 

bình trong tối đa bốn ngày. 

Nó có sẵn ở Úc không? 

Chưa có sẵn, nhưng một thử nghiệm do Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc 

(ARENA) hậu thuẫn đang được tiến hành ở Canberra để kiểm tra công 

nghệ. Thử nghiệm Dịch vụ Xe điện nối lưới (REVS) hiện thực hóa bao gồm 

51 chiếc Leaf EV nằm trong đội xe của Chính phủ ACT và khi được cắm 

điện sẽ cung cấp điện trở lại vào lưới điện khi các phương tiện này không 

được sử dụng.  

Sau khi các bộ sạc đã được kiểm tra và chứng nhận bởi các cơ quan liên 

quan, công nghệ sẽ sẵn sàng được triển khai tại Úc. Dự đoán điều đó sẽ 

xảy ra vào giữa năm nay. RACV cũng đang xem xét việc tiến hành thử 

nghiệm sạc hai chiều trong tương lai không xa. 

Có phải các xe điện đều có khả năng sạc 2-chiều không?  

Không, dù sao thì vẫn chưa. Chỉ những xe có cổng sạc CHAdeMO mới có 

thể hỗ trợ sạc hai chiều và ở Úc, điều đó chỉ giới hạn ở Nissan Leaf EV và 

Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Các EV khác được trang bị cổng sạc 

CCS2 được sử dụng rộng rãi hơn, đang dần trở thành tiêu chuẩn được 

chấp nhận trên toàn cầu. Tuy nhiên, một bản dự thảo tiêu chuẩn cho sạc 

hai chiều sử dụng CCS được mong đợi trong năm nay.  

Các nhà sản xuất bao gồm BMW, Honda, Volkswagen, Tesla và nhiều 

công ty khác nữa đang xem xét triển khai khả năng hai chiều trong các 

mẫu xe EV tương lai của họ.  

Ô tô điện có khả năng sạc hai chiều có thể cung cấp điện trở lại lưới điện 

hoặc cung cấp năng lượng cho gia đình, sử dụng năng lượng từ pin EV.  

 

  



Giá một bộ sạc hai chiều sẽ là bao nhiêu? 

Giá của các thiết bị dự kiến sẽ được bán tại Úc vẫn chưa được công bố, 

nhưng theo dự kiến  chúng sẽ có giá khoảng $ 5000- $ 6000.  

Nó sẽ giúp tôi tiết kiệm tiền?  

Một chiếc ô tô có khả năng sạc hai chiều hoạt động hiệu quả như một 

chiếc pin gia đình cho phép bạn lưu trữ năng lượng dư thừa sau đó có thể 

được sử dụng để cung cấp điện cho ngôi nhà của bạn hoặc bán lại cho 

lưới điện. Nếu năng lượng được sử dụng để sạc ô tô đến từ nguồn miễn 

phí hoặc rẻ tiền, chẳng hạn như năng lượng mặt trời trên mái nhà, bộ sạc 

miễn phí tại trung tâm mua sắm địa phương hoặc thậm chí nơi làm việc 

của bạn, thì có khả năng giảm đáng kể hóa đơn tiền điện tại nhà của bạn. 

Ngoài ra, bạn có thể bán điện trở lại lưới điện, sạc ô tô của bạn ngoài giờ 

cao điểm và bán lại cho lưới điện vào giờ cao điểm buổi chiều và buổi tối 

để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn. 

Việc sạc từ xe đến nhà có làm tiêu hao pin của ô tô không? 

Theo Giám đốc quốc gia về điện khí hóa và di động của Nissan Australia, 

bạn có thể vẫn còn khá nhiều pin trong ngày khi bạn về đến nhà vào cuối 

ngày. Ví dụ, Nissan Leaf e+ có phạm vi lái 385 km và quãng đường đi làm 

hàng ngày thông thường chỉ là 32 km khứ hồi, vì vậy nếu bạn sạc đầy ô tô 

của mình, bạn có thể vẫn còn khoảng 350 km (dung lượng pin khoảng 

57kWh, trong số 62kWh). trong pin khi bạn về nhà.  

Bạn cũng có thể đặt các thông số người dùng bằng ứng dụng trên điện 

thoại thông minh, để đảm bảo rằng mức sạc pin EV không giảm xuống 

dưới 40% khi xả điện cho ngôi nhà. Khi pin xe còn 40%, bộ sạc sẽ tắt và 

ngôi nhà tiếp tục lấy điện từ lưới điện. 

Sạc hai chiều có an toàn không? 

Có các biện pháp được tích hợp trong bộ sạc để giảm thiểu bất kỳ vấn đề 

an toàn nào. Bộ sạc hai chiều hoạt động theo cách tương tự như bộ biến 

tần năng lượng mặt trời và có một cảm biến để theo dõi tải của ngôi nhà và 

lượng điện đang được bơm vào và ra khỏi nhà. Nếu cảm biến phát hiện ra 

rằng điện áp hệ thống đã bị phá vỡ, bộ sạc sẽ tắt. 



Ắc quy ô tô sẽ nhanh hỏng hơn nếu tôi sử dụng sạc 2-chiều?  

Sạc hai chiều không có tác động bất lợi về lâu dài đối với pin vì sạc và xả ít 

tốn kém hơn so với việc lái xe - bạn chỉ có thể sạc hoặc xả với tốc độ 7kW.  

Bảo hành pin tám năm / 160.000 km của Nissan không bị ảnh hưởng bởi 

việc sạc hai chiều, miễn là bộ sạc bạn sử dụng đã được Nissan chấp thuận 

sử dụng.   

 


