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* kasutades 24V/48 süsteemi, punase pinge *2, *4
*Toote andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta

1. Esmasel paigaldusel veenduge, et akus oleks piisavalt pinget,
et kontroller suudaks tuvastada akutüübi.
2. Vältimaks pingekadu, peab akujuhe olema võimalikult lühike.
3. Regulaator sobib plii- (Flood, AGM, GEL) ja liitiumioonakudele
(kontroller peab olema seadistatud õigel akule). Ei sobi nikkel
-metallhüdriid ja muudele akudele.
4. Kontroller võib töötades minna soojaks, palun asetage see
tasasele hästiventileeritud asukohta.
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Süsteemi lahti ühendades kehtib vastupidine järjekord!
Vale järjekord võib kahjustade kontrollerit.

Sirvimise
liides

Vajutage menüü
nuppu, et sirvida
liideseid

Määra
parameeter
Funktsioonides 2-5,
pikk vajutus menüü
nupule siseneb funk-
tsiooni. ÜLES ja ALLA
nuppude abil saab
muuta parameetreid.
Pikk vajutus MENÜÜ
nupule väljub funk-
tsioonist.

 

 

Tõrge
Laadimisikoon ei tööta,

kuigi päike paistab

Koormuse ikoon kustu

Koormuse ikoon
vilgub aeglaselt
Koormuse ikoon
vilgub kiirelt

Kontroller ei tööta

Võimalik põhjus
Paneel ühendatud
valesti

Vale režiim
Tühi aku

Ülekoormus

Lühis

Aku tühi / 
vale polaarsus

Lahendus

Ühenda uuesti

Määra õige režiim
Lae aku täis

Vähenda koormust

Automaatne uuesti
ühendamine

Madala pinge
kaitse
Madala pinge
taastumine

Pidev
laadimispinge

b04~b07 parameetreid ei saa muuta

       b04 
Iron lithium
  4 Strands
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Max So la r Sisend

14.4V 14.2V 14.6V
           13.7V (vaikimise, muudetav)
           10.7V (

   b01 Sealed
Tasakaalustamine

Laadimine

Väljund OFF

           12.6V (Väljundi uuesti
ühendumine

Aku tüüp   b02 GEL   b03 Flood

5V/2A
＜10mA

133*70*34mm/154g

USB väljund

Tarbimine

-35~+60℃   Töötemperatuur

suurus/kaal

Aku tüüp

Laadimispinge
taastumine

3.6V*4/*5

3.4V*4/*5

2.6V*4/*5

2.9V*4/*5

4.2V*3/*4

4.0V*3/*4

3.1V*3/*4

3.7V*3/*4
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Settable
 voltage

Build-in
  timer

  MCU
control

SOLAR CHARGE CONTROLLER

USB
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       b05 
Iron lithium
  5 Strands

       b06
 lithium ion
  3 Strands

       b07
 lithium ion
  4 Strands

Toote omadused
1. Sisseehitatud tööstuslik mikrokontroller.
2. Suur LCD ekraan, muudetavad parameetrid
3. Kolmetasandiline PWM laadimise juhtimine
4. Sisseehitatud lühisekaitse, vale polaarsuse kaitse
ja ülekuumenemise kaitse.
5. Dual-mosfet vale polaarsuse kaitse

LCD / nupud
pinge

tund

koormus

väljund

aku

digitaalne
ekraan

päikese-
paneel

laadimine

MENÜÜ: vali erinevate vaadete vahel, pikk vajutus siseneb/väljub
funktsioonist.
ÜLES: vajuta, et väärtust suurendada
ALLA: vajuta, et väärtust vähendada

Süsteemi ühendamine
1. Ühenda aku kontrolleri + ja - klemmidega
2. Ühenda fotogalvaaniline moodul regulaatori + ja - klemmidega
3. Ühenda tarbija kontrolleri + ja - klemmidega

Ekraan / sätted

Põhiline ekraan

Aku tüüp

Töörežiim

Laadimine

Tarbija on ühendatud

Tarbija on lahti ühendatud

Tähelepanu:  1. Vajutage ALLA nuppu väljundi sisse/välja lülitamiseks.
 2. Töörežiim:
 /24H/ väljund töötab 24h
 /1-23h/ väljund töötab peale päikeseloojangut ja lülitub välja määratud ajal
 /0h/ ehast koiduni

Tõrkeotsing

Tehnilised andmed

Kontrolli akut / 
ühendust

vaikimise, muudetav)

vaikimise, muudetav)
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