
Päikesepaneel kontroller
KASUTUSJUHEND

Süsteemi nimipinge 12V/24V DC
Maksimaalne PV sisendpinge: 50V

Nominaalne laadimis- / tühjendusvool:
SOL-5S 12/24 5A

SOL-10S 12/24 10A
SOL-15S 12/24 15A
SOL-20S 12/24 20A

* Kontroller tuvastab käivitamisel automaatselt süsteemi nimipinge. Kui aku pinge on madalam kui
18 V, tuvastab see süsteemi 12 V. Kui aku pinge on kõrgem kui 18 V, tuvastab see süsteemi 24 V.
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1. Oluline ohutusteave

1.1 Hoidke need juhised alles 

See juhend sisaldab olulisi ohutus-, paigaldus- ja kasutusjuhiseid. Järgmisi sümboleid kasutatakse 
selles juhendis potentsiaalselt ohtlike tingimuste tähistamiseks või oluliste ohutusjuhiste 
tähistamiseks. Olge nende sümbolitega kohtudes ettevaatlik.

Hoiatus: viitab potentsiaalselt ohtlikule seisundile. Olge selle ülesande täitmisel äärmiselt 
ettevaatlik.
Ettevaatust: osutab kontrolleri ohutuks ja nõuetekohaseks tööks kriitilisele protseduurile.
Märkus: Tähistab protseduuri või funktsiooni, mis on kontrolleri ohutuks ja nõuetekohaseks tööks 
oluline.

1.2 Üldine ohutusteave
* Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kõik juhendis olevad juhised ja hoiatused.
* Kontrolleri sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge pange seda kokku ega proovige seda 
parandada.
* Paigaldage vajadusel väliskaitsmed/kaitselülitid.
* Enne kontrolleri paigaldamist või reguleerimist ühendage lahti päikesemoodul ja 
kaitse/kaitselülitid aku lähedal.
* Veenduge, et toiteühendused on pingutatud, et vältida liigset kuumenemist lahtisest ühendusest.

2. Üldteave 

2.1 Toote ülevaade 
Täname, et valisite meie SLC-seeria päikesevalguse kontrolleri, mis kasutab kõige kaasaegsemat 
digitaalset tehnikat ja töötab täielikult automaatselt. Impulsilaiuse modulatsiooni (PWM) akude 
laadimine võib oluliselt pikendada aku eluiga. Sellel on erinevad ainulaadsed funktsioonid ja üsna 
lihtne kasutada, näiteks: 

* 12/24V automaatne tuvastamine. Väga tõhus seeria PWM-laadimine, pikendab aku tööiga ja 
parandab päikesesüsteemi jõudlust. 
* Kasutage MOSFET-i elektroonilise lülitina, ilma mehaanilise lülitita. 
* Laialdaselt kasutatav, tuvastab automaatselt päeva / öö. 
* Digitaalne LED-menüü, ainult üks klahv lahendatakse seadetes lihtsalt. 
* Intelligentne taimeri funktsioon 1-15 tunni valikutega. 
* Unikaalne kahe taimeriga funktsioon, mis suurendab tänavavalgustussüsteemi paindlikkust. 
* Geel-, suletud ja ujutatud akutüüp on valikuline. 
* Võtke kasutusele temperatuuri kompenseerimine, korrigeerige laadimis- ja tühjendusparameetreid
automaatselt ja parandage aku tööiga.
* Elektrooniline kaitse: ülekuumenemine, ülelaadimine, ülelaadimine, ülekoormus ja lühis. 
* Polaarsuse pöördkaitse: päikesemooduli ja aku mis tahes kombinatsioon.

Kontroller on mõeldud võrguvälisele päikesesüsteemile, eriti päikesevalgussüsteemile, ning kaitseb 
akut päikesemooduli poolt ülelaadimise ja koormuste poolt üle tühjenemise eest. Laadimisprotsess 
on optimeeritud aku pika tööea ja parema süsteemi jõudluse tagamiseks. Põhjalik enesediagnostika 
ja elektroonilised kaitsefunktsioonid võivad kahjustusi ära hoida
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paigaldusvigade või süsteemitõrgete tõttu. Isegi kontrolleri kaudu on seda lihtne juhtida ja kasutada,
võtke palun aega selle juhendi lugemiseks ja sellega tutvumiseks. See aitab teil kõiki funktsioone 
täielikult ära kasutada ja täiustada oma päikeseenergia süsteemi.

2.2 Tootetähis

1- Temperatuuriandur: ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmine ja temperatuuri kompenseerimine 
laadimisel ja tühjenemisel. 
2- Laadimisoleku LED-indikaator: LED-indikaator, mis näitab laadimise olekut ja näitab ka siis, kui
lati/pinge on kõrgem kui ülepinge lahtiühendamise pinge. 
3- Aku oleku LED-indikaator: LED-indikaator, mis näitab aku olekut. 
4- Patarei seadistuse indikaator: indikaator süttib aku tüübi valimisel. 
5-Taimer 2 seadistusnäidik: indikaator põleb, kui taimer 2 on seatud.
6- Taimer 1 seadistusnäidik: indikaator põleb, kui taimer 1 on seatud.
7- LED-digitaalne ekraan: kuvab laadimise töörežiimi ja oleku.
8- Seadistusnupp: seadistage koormuse töörežiim ja valige aku tüüp (käsirežiimis kasutatakse 
koormuse SISSE/VÄLJAS)
9- Päikesemooduli klemmid: ühendage päikesemoodulid.
10- Aku klemmid: ühendage akud.
11- Koormusklemmid: ühendage koormused.

3. Paigaldusjuhised 

3.1 Üldised paigaldusjuhised 
Enne paigaldamist lugege läbi kogu paigaldusosa, akudega töötades olge väga ettevaatlik. Kandke 
kaitseprille. Akuhappega kokkupuutel pesemiseks ja puhastamiseks hoidke käepärast värsket vett. 
Kasutab isoleeritud tööriistu ja väldib metallesemete asetamist akude lähedusse. Laadimise ajal võib
akus esineda plahvatusohtlikke gaase. Veenduge, et prillide vabastamiseks oleks piisavalt 
ventilatsiooni. Vältige otsest päikesevalgust ja ärge paigaldage kohta, kus vesi võib kontrollerisse 
sattuda. Lõdvendage toiteühendusi ja/või korrodeerunud juhtmeid, mis võivad põhjustada 
takistuslikke ühendusi, mis mattavad juhtmeisolatsiooni, ümbritsevad materjalid või isegi 
põhjustavad tulekahju. Veenduge, et ühendused oleksid tihedad ja kasutage kaabliklambreid, et 
kinnitada kaablid ja vältida nende õõtsumist mobiilirakendustes. Kasutage ainult geel-, suletud või 
üleujutatud akudega. Aku
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ühendus võib olla ühendatud ühe aku või akugrupiga. Järgmised juhised viitavad üksikule akule, 
kuid eeldatakse, et akuühenduse saab teha kas ühe aku või akugrupiga. Valige süsteemikaablid 
vastavalt voolutihedusele 3A/mm2.

3.2 Paigaldus

Märkus: kontrolleri paigaldamisel tagage vaba õhk läbi kontrolleri jahutusradiaatori ribide. 
Jahutuse võimaldamiseks kontrolleri kohal ja all peaks olema vähemalt 5,9 tolli (150 mm) vaba 
ruumi. Kui see on paigaldatud korpusesse, on ventilatsioon väga soovitatav.

Hoiatus: plahvatusoht! Ärge kunagi paigaldage kontrollerit üleujutatud patareidega suletud 
korpusesse! Ärge paigaldage kinnitatud kohta, kus akugaas võib koguneda.

1. samm: valige paigalduskoht.
Asetage kontroller vertikaalsele pinnale, mis on kaitstud otsese päikese, kõrge temperatuuri ja vee 
eest. Ja hoolitsege hea ventilatsiooni eest.

2. samm: kontrollige vaba ruumi. Asetage kontroller kohta, kuhu see paigaldatakse. Veenduge, et 
juhtmete vedamiseks oleks piisavalt ruumi ning kontrolleri kohal ja all oleks piisavalt ruumi 
õhuvoolu jaoks.

3. samm: märkige augud. Kasutage pliiatsi või pliiatsit, et märkida neli (4) kinnitusava 
kinnituspinnale.

4. samm: puurige augud Eemaldage kontroller ja puurige märgitud kohtadesse 4 mm augud.

5. samm: kontrolleri kinnitamine Asetage kontroller pinnale ja joondage kinnitusavad punktis 4 
puuritud aukudega. Kinnitage kontroller kinnituskruvide abil.

3.3 Juhtmestik 
Märkus. Maksimaalse ohutuse tagamiseks on antud soovitatav ühendusjärjekord.
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Märkus. Kontroller on tavaline positiivne maanduskontroller.
Ettevaatust: ärge ühendage koormusi, mille liigvõimsus ületab kontrolleri nimiväärtust.
Ettevaatust: Mobiilsete rakenduste puhul veenduge, et kõik juhtmestik on kinnitatud. Kasutage 
kaabliklambreid, et vältida kaablite kõikumist sõiduki liikumise ajal. Kinnitamata kaablid loovad 
lahtised ja takistuslikud ühendused, mis võivad põhjustada liigset vihkamist ja/või tulekahju.

1. samm: aku juhtmestik.
HOIATUS: plahvatus- või tuleoht! Ärge kunagi lühistage aku positiivset (*) ja miinust (-) ega 
kaableid.

Enne aku ühendamist veenduge, et aku pinge on üle 6 V, et kontrollerit käivitada. Kui süsteem on 
24 V, veenduge, et aku pinge ei oleks alla 18 V. Süsteemi pinget saab automaatselt tuvastada ainult 
kontrolleri esmakordsel käivitamisel. Kaitsme paigaldamisel veenduge, et suurim kaugus 
kaitsmepesa ja aku positiivse klemmi vahel on 150 mm. Ärge pange praegu kaitsmesse. Kontrollige
ühenduse õigsust ja lülitage toide sisse.

2. samm: koormuse juhtmed
Kontrolleri koormusi saab ühendada selliste elektriseadmetega nagu valgustid, pumbad, mootorid ja
muud. 
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Ühendage koormuste positiivne (+) ja negatiivne (-) kontrolleri koormusklemmidega, nagu on 
näidatud joonisel 4. Koormusklemm võib olla pinge all, ühendage ettevaatlikult, et vältida lühist. 
Reasisene kaitsmehoidik tuleks ühendada koormusega järjestikku. positiivne (+) või negatiivne (-) 
juhe, nagu näidatud joonisel 4. Ärge hetkel kaitset sisestage. Kontrollige ühenduse õigsust ja 
lülitage toide sisse. Koormusühenduse juhtmestiku ühendamisel koormuse jaotuspaneeliga tuleb iga
koormusahel eraldi kaitsta. Koormuse kogukoormus ei tohiks ületada kontrolleri koormuse 
nimivoolu.

3. samm: päikesepaneelide juhtmestik
HOIATUS: elektrilöögi oht! Olge päikeseenergia juhtmestiku käsitsemisel ettevaatlik. 
Päikesemoodulite kõrgepinge väljund võib põhjustada tõsiseid lööke või vigastusi. Olge 
päikeseenergia juhtmestiku paigaldamisel ettevaatlik.

Kontroller võib aktsepteerida 12V, 24V nominaalseid võrguväliseid päikesemooduleid. 
Võrguühendusega päikesemooduleid võib kasutada juhul, kui päikesemooduli avatud vooluahela 
pinge ei ületa kontrolleri maksimaalset PV sisendpinget. Päikesemoodulite tööpinge peab olema 
süsteemi pingega võrdne või sellest kõrgem.
päikesemoodul

4. samm: juhtmestiku kinnitamine Kontrollige juhtmestikku kaks korda punktist 3. Kontrollige iga 
ühenduse puhul õiget polaarsust. Veenduge, et kõik kuus terminali on kinni keeratud.
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Samm 5: Kinnitage toite sisselülitamine
Kui aku on ühendatud ja kontroller käivitub, on aku LED-indikaator roheline. Kui kontroller ei 
käivitu või esineb aku oleku LED-i tõrge, vaadake tõrkeotsingut jaotisest 5.

4. PWM laadimisteave

4.1 PWM-tehnoloogia (impulsi laiuse modulatsioon): kontroller võtab kasutusele täiustatud seeria 
impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) laadimisrežiimi. Vahemikus 0–100%, suudab see akut kiiresti 
ja stabiilselt laadida mis tahes päikeseenergiasüsteemi tingimustes. PWM-laadimisrežiim kasutab 
aku laadimiseks automaatset muundamise töösuhte impulsside voolu. Akut saab impulssvooluga 
ohutult ja kiiresti täis laadida. Vahetunnid panevad keemilise reaktsiooni käigus tekkinud hapniku ja
vesiniku uuesti keemiliselt kokku ja imenduvad. See võib loomulikult kõrvaldada kontsentratsiooni 
polarisatsiooni ja oomi polarisatsiooni ning vähendada aku siserõhku, et aku saaks rohkem energiat 
neelata. Impulssvoolu laadimisrežiim annab akul rohkem reageerimisaega, mis vähendab gaaside 
eraldumist ja suurendab aku laadimisvoolu vastuvõtukiirust.

4.2 Hulgilaadimine: selles etapis ei ole aku pinge veel saavutanud võimenduspinget ja aku 
laadimiseks kasutatakse 100% saadaolevast päikeseenergiast.

4.3 Boost-laadimine: kui aku on saavutanud võimenduspinge netopunkti, kasutatakse pidevat voolu 
reguleerimist, et vältida aku kuumenemist ja liigset gaasitamist. Võimendusaste jääb 120 minutiks 
ja seejärel lülitub ujuvlaadimine.

4.4 Ujuvlaadimine: pärast aku täielikku laadimist võimenduspinge etapis vähendab kontroller aku 
pinget ujuva pinge seadepunktini. Kui aku on täielikult laetud, ei toimu enam keemilisi reaktsioone 
ja kogu laadimisvool kandub sel ajal soojuseks ja gaasiks. Siis vähendab kontroller pinge 
ujuvastmele, laadides väiksema pinge ja vooluga. See vähendab aku temperatuuri ja hoiab ära 
gaaside tekke, laadides samal ajal ka akut veidi. Ujukastme eesmärk on kompenseerida 
omatarbimisest ja väikestest koormustest põhjustatud voolutarbimist kogu süsteemis, säilitades 
samal ajal aku täieliku mälumahu. Ujumisetapis saavad koormused akust jätkuvalt energiat 
ammutada. Juhul, kui süsteemi koormus(ed) ületavad päikeseenergia laadimisvoolu, ei suuda 
kontroller enam akut ujukvõrgupunktis hoida. Kui aku pinge jääb alla taasühendatud laadimispinge,
väljub kontroller ujuvfaasist ja naaseb hulgilaadimisele.

4.5 Tasanduslaadimine: teatud tüüpi akudele on kasulik perioodiline tasanduslaadimine, mis võib 
segada elektrolüüti, tasakaalustada aku pinget ja viia lõpule keemilise reaktsiooni. 
Tasanduslaadimine suurendab aku pinget, mis on kõrgem kui standardne komplementpinge, mis 
gaasistab aku elektrolüüdi. Kui aku tühjeneb liiga palju, lülitub päikesekontroller automaatselt 
laadimisfaasi võrdsustamiseks ja võrdsustamisstaadium jääb 120 minutiks.
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Võrdsuslaadimist ja võimenduslaadimist ei teostata täislaadimisprotsessis pidevalt, et vältida liigset 
gaasisadet või aku ülekuumenemist.

Hoiatus: plahvatusoht! Üleujutatud aku võrdsustamine võib tekitada plahvatusohtlikke gaase, 
mistõttu on vajalik akukarbi hea ventilatsioon.
Märkus: Seadme kahjustused! Tasakaalustamine võib tõsta aku pinget tasemeni, mis kahjustab 
tundlikke alalisvoolu koormusi. Veenduge, et kõigi koormuste lubatud sisendpinge on kõrgem kui 
ühtlustava laadimise seadepunkti pinge.
Märkus: Seadmekahjustused! Ülelaadimine ja liigne Ne-gaasi sade võib kahjustada akuplaate ja 
aktiveerida nende pinnale sattunud materjali. Liiga kõrge tasanduslaeng või liiga kaua aega võib 
põhjustada kahjustusi. Vaadake hoolikalt läbi süsteemis kasutatava aku spetsiifilised nõuded.

5.LED-indikaatorid

Temperatuur Laadimise oleku LED indikaator           Aku oleku LED indikaator

5.1 Laadimisoleku indikaator:
Roheline ON, kui aku laadimiseks on saadaval päikesevalgus.

Värv Indikaator Laadimise staatus

Roheline Põleb püsivalt Laeb

5.2 Aku oleku indikaator:
Roheline ON, kui aku pinge on normaalses vahemikus.
Roheline vilgub aeglaselt, kui aku on täis.
Oranž ON, kui aku on pinge all.
Punane ON, kui aku on liiga tühjenenud.

Värv Indikaator Aku staatus

Roheline Põleb püsivalt Normaalne

Oranž Põleb püsivalt Alapinge

Punane Põleb püsivalt Üle tühjenenud

6. Toimingu seadistamine

6.1 Kahe taimeri funktsioon

Taimer 1 Taimer 2
Tuli põlema Tundide arv Tundide arv
Tuli kustu Kesköö

Päikeseloojang Päikesetõus

Vaikimisi on öö pikkus 10 tundi. Kontroller saab õppida öö pikkust, viidates eelmisele ööle, kud see
võtab aega.
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Märkused: kui taimeriga 2 seatud OFF-aeg on hilisem kui kohalik päikesetõusuaeg, lülitab 
kontroller koormuse väljundi välja päikesetõusu ajal, mis näitab kõigepealt valguse juhtimist!

6.2 Koormusjuhtimise sätted

6.2.1 Hämarusest koiduni Kui päikesemooduli pinge langeb päikeseloojangul alla NTTV (öise 
lävipinge) punkti, tuvastab kontroller 10-minutilise viivitusega stardipinge ja koormuse. Kui 
päikesemooduli pinge ületab DTTV punkti (päevane peenlävipinge), tunneb päikesekontroller ära 
käivituspinge ja lülitab koormuse 10-minutilise viivituse järel maha.

6.2.2 Valgus ON + taimer Kui päikesemooduli pinge langeb päikeseloojangul alla NTTV (öise 
lävipinge) punkti, tunneb päikesekontroller ära käivituspinge ja lülitab koormuse sisse 10-minutilise
viivitusega. Koormus kestab mitu tundi, mille kasutajad seadistavad LED-digitaaltoru kaudu.

6.2.3 Testimisrežiim See režiim on sama, mis Videvikust koiduni. Kuid pole 10-minutilist viivitust, 
kui kontroller tuvastab käivituspinge. Kui käivituspinge on madalam, lülitab kontroller koormuse 
sisse, kui kõrgem, siis lülitab koormuse välja. Testrežiim muudab süsteemi installimise 
kontrollimise lihtsaks.

6.2.4 Käsirežiim See režiim on mõeldud koormuse käsitsi sisse- ja väljalülitamiseks.

7. Laadige töörežiimi seadistus
Taimer 1 seadistusnäidik / Töörežiim Režiim ja taimer 1
Taimer 2 seadistusnäidik  / Taimer 2
Aku tüübi seadistuse indikaator / Aku tüüp
Töörežiim / koormus
Seadistusnupp

Vajutage seadistusnuppu üks kord ja seadistusnäidikuid muudetakse üks kord taimeri 1, taimeri 2 ja 
aku tüübi vahel. Kui taimeri 1 seadistusnäidik põleb, vajutage seadistusnuppu rohkem kui 5 
sekundit, kuni LED-digilamp vilgub. Vajutage seadistusnupu paanile soovitud number vastavalt 
järgmisele tabelile. Seadistamine on lõppenud, kui digitaallamp lõpetab vilkumise. Taimer 2 
seadistus on sama, mis ajastatud, kui seadistuse indikaator on taimeril 2.
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Laadimise töörežiim
Taimer 1 digi led nr.
Keelatud n
Õhtuhämarusest koiduni, koormus kestab terve öö 0
Laadimine on sisse lülitatud 1 tund pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 1
Laadimine on sees 2 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 2
Laadimine on sees 3 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 3
Laadimine on sees 4 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 4
Laadimine on sees 5 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 5
Laadimine on sees 6 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 6
Laadimine on sees 7 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 7
Laadimine on sees 8 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 8
Laadimine on sees 9 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 9
Laadimine on sees 10 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 10
Laadimine on sees 11 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 11
Laadimine on sees 12 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 12
Laadimine on sees 13 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 13
Laadimine on sees 14 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 14
Laadimine on sees 15 tundi pärast kümneminutilist viivitust päikeseloojangust 15
Test režiim 16
ON/OFF režiim 17

Laadimise töörežiim
Taimer 1 digi led nr.
Keelatud n
Laadimine on sees 1 tund enne päikesetõusu 1
Laadimine on sees 2 tundi enne päikesetõusu 2
Laadimine on sees 3 tundi enne päikesetõusu 3
Laadimine on sees 4 tundi enne päikesetõusu 4
Laadimine on sees 5 tundi enne päikesetõusu 5
Laadimine on sees 6 tundi enne päikesetõusu 6
Laadimine on sees 7 tundi enne päikesetõusu 7
Laadimine on sees 8 tundi enne päikesetõusu 8
Laadimine on sees 9 tundi enne päikesetõusu 9
Laadimine on sees 10 tundi enne päikesetõusu 10
Laadimine on sees 11 tundi enne päikesetõusu 11
Laadimine on sees 12 tundi enne päikesetõusu 12
Laadimine on sees 13 tundi enne päikesetõusu 13
Laadimine on sees 14 tundi enne päikesetõusu 14
Laadimine on sees 15 tundi enne päikesetõusu 15

Märkused: kui taimer 1 on hämarusest koiduni (0), testrežiimis (16) või ON/OFF režiimis (17), 
lülitatakse taimer 2 välja.

8. Patarei tüübi seadistus

Kui patarei laadimise indikaator on sisse lülitatud, vajutage seadistusnuppu rohkem kui 5 sekundit, 
kuni LED-digilamp vilgub, seejärel vajutage seadistusnuppu, kuni kuvatakse soovitud number 
vastavalt järgmisele tabelile. Seadistamine on lõppenud, kuni LED-digitaalekraan lõpetab 
vilkumise.
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Aku tüüp Number 
geel-aku 1
Suletud pliiaku 2
Autoaku 3

9. Kaitse
* PV-massiivi lühis: kui tekib PV-massiivi lühis, tühjendage see normaalse töö jätkamiseks.
* Koormuse ülekoormus: kui koormusvool ületab maksimaalse koormusvoolu nimiväärtuse, 
katkestab kontroller koormuse. Ülekoormus tuleb kõrvaldada toite uuesti sisselülitamisega või 
seadistusnupu vajutamisega.
* PV vastupidine polaarsus: täielikult kaitstud PV vastupidise polaarsuse eest, see ei kahjusta 
kontrollerit. Normaalse töö jätkamiseks parandage juhtmetõrke.
* Aku vastupidine polaarsus: täielik kaitse aku vastupidise polaarsuse eest, kontrolleri kahjustusi ei 
loe. Normaalse töö jätkamiseks parandage juhtmetõrke.
* Kahjustatud kohalik temperatuuriandur: kui temperatuuriandur on lühises või kahjustatud, laadib 
või tühjendab kontroller vaiketemperatuuril 25 °C, et vältida kahjustatud aku ülelaadimist või 
tühjenemist.
* Ülekuumenemiskaitse: kui kontrolleri jahutusradiaatori temperatuur ületab 85 kraadi, käivitab 
kontroller automaatselt ülekuumenemiskaitse.
* Kõrgepinge siirded: PV on kaitstud kõrgepinge siirdete eest. Välguohtlikes piirkondades on 
soovitatav täiendav väline summutus.

10. Veaotsing

Vead Võimalikud põhjused  Tõrkeotsing

Laadimise LED-indikaator
kustub päevasel ajal, kui päike

langeb korralikult PV-
moodulitele. 

PV-massiivi lahtiühendamine Kontrollige, kas PV- ja
akujuhtmete ühendused on

südamikuga ja pingul.

 Roheline laadimise LED-
indikaator vilgub kiiresti 

Aku pinge kõrgem kui ülepinge
lahtiühendamispinge (OVD) 

Kontrollige, kas aku pinge on
üle kõrge, ühendage lahti

päikesemoodul 

Aku LED-indikaator on oranž Aku pinge all Koormuse väljund on
normaalne, laadimise LED-

indikaator läheb automaatselt
roheliseks, kui täislaetud.

Aku LED-indikaatorid punane
värv ja koormused ei tööta

Aku üle tühjenenud  Kontroller katkestas väljundi
automaatselt, LED-indikaator

muutub täislaadimisel
automaatselt roheliseks.

Märkused: LED indikaator puudub. Mõõtke aku pinget multimeetriga. Minimaalselt 6V saab 
kontrolleri käivitada.
Märkused: Tavalise ühendusega laadimisoleku LED-indikaator puudub. Mõõtke päikesemooduli 
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sisendpinge, sisendpinge peab olema kõrgem kui aku pinge.
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11.Tehnilised andmed

Mudel SOL-5S       SOL-10S       SOL-15S      SOL-20S

Tavaline süsteemi pinge 12/24V DC auto. töö 

Maksimaalne aku pinge 32V

Nimilaadimisvool 5A                   10A                     15A             20A

Laadimisahela pingelang Alla/võrdne 0,26V

Tühjendusahela pingelangus Alla/võrdne 0,15V

Tarbimine Alla/võrdne 6mA

NTTV (ööaja lävipinge) 12V süsteem: 5V
24V süsteem: 10V

DTTV (päevane lävipinge) 12V süsteem: 6V
24V süsteem: 12V

Temperatuuri kompenseerimine (TEMPC0)*  -30Mv/°C /12V (25°C ref)
*tasandus-, võimendus-, ujuki- ja madalpinge 
lahtiühendamispinge kompenseerimine.

Töötemperatuur -35°C-+55°C

Säilitustemperatuur 35°C-+80°C

Niiskus 10%...90% NC

Korpus IP30

Üldmõõt 150x82x50mm

Klemm 6mm2

Netokaal 0,35kg

Aku pinge parameetrid (temperatuur 25°C)
Laadimisparameetrid

Aku muutmise seadistus       GEEL            SULETUD            AUTOAKU

Ülepinge lahtiühendamise pinge 16V; x 2/24V

Laadimise piirpinge  15,5V; x 2/24V

Ülepinge taasühendamise pinge 15V; X 2/24V

  Laadimispinge ühtlustamine 14,4V; X2/24V 14,6V; X2/24V 14,8V; X 2/24V

Boost laadimispinge 14,2V; X2/24V 14,4V; X2/24V 14,6V; X2/24V

Ujuvlaadimispinge 13,8V; x 2/24V

 Boost taasühendamise laadimispinge 13,2V; X2/24V

Madalpinge taasühendamispinge 12,6V; x 2/24V

Alapinge hoiatus,  ühendage uuesti 12V; X 2/24V

Madalpinge lahtiühendamispinge 11,1V; X2/24V

Tühjenemise piirpinge 10,8V; x 2/24V
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 Ekvalifitseerimise kestus  2 tundi 

Boosti kestus 2 tund
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