
30  A

koormusahela  sisse /välja  lüliti

seadete  juurde

töötemperatuur

PÄIKESEPANEELI KONTROLLERID

16  mm /  6  AWG

peamenüü  
praegune  aku  pinge

kasutage  huvipakkuva  funktsiooni  valimiseks  üles  ja  alla  nooli  ( tabel

praegune  aku  tühjendusvool

menüüst  ( üles-  ja  allanooled)  ja  seejärel  hoidke  all  nuppu  MENU
5  sekundit.  Seadistusrežiimi  sisenemisest  annab  märku  kuvatud  ekraani 
sisu vilkumine.  Seejärel  kasutage  seadistamiseks  üles /alla  nooli
soovitud  väärtust  ja  kinnitage  see ,  vajutades  lühidalt  MENU  nuppu.  
Seadistusrežiimis  (vilkuv)  saab  tehaseseaded  taastada
mõlemat  noolt  korraga  vajutades  5  sekundit,  siis  pead
kinnitama  soovi,  vajutades  nuppu  MENU.

12V:  14V÷15V /  24V  28V÷30V

MPPT-20D

14,0V ÷ 15,0V / 28,0V ÷ 30,0V

KONTAKT

www.azodigital.com

ul.  Rewerenda  39A

kogutasu  (Ah)  saab  määrata  kasutaja

4)  Teatud  parameetri  muutmiseks  valige  see  kõigepealt

taasühendamise  pinge  _

väljundpinge  -  sisend

toetatud  aku  tüüp

laadimispinge  (reguleeritav) 
hoidmispinge  

lahtiühendamispinge  (LVD) 
taasühendamise  pinge

aku  ülepinge  kaitse PV 

ülepingekaitse  maksimaalne  

laadimisvool

12V  @  60V /  24V  @  90V

12V @ 18mV/°C  /  24V @ 36mV/°C

või  alammenüüs  kuvatava  sisu  muutmine

IP20

MENÜÜ

kuvamisfunktsioonide  kirjeldus ).

kaitse  aku  sügava  tühjenemise  eest

12,2  V  ÷  13,2  V /  24,4  V  ÷  26,4  V

20  A

10  A

MENÜÜ

LAADI

juhtmete  maksimaalne  ristlõige

maksimaalne  koormusvool

20  A

nuppu,  et  muuta  väärtus  madalamaks

1)  Pärast  toite   ühendamis   kuvatakse  ekraani  vaikerežiim -

kogu  paneeli  poolt  tarnitud  tasu  (Ah)

MPPT-20DMPPT-D
12V @ 20V - 60V / 24V @ 30V - 90 V

MPPT-20D  12V /  24V

165  x  175  x  95  [mm]

80-209  Chwaszczyno

järgmised  parameetrid:  küllastuspinge  (võrdsustamine)

12  V:  12,2  V  ÷  13,2  V /  24  V:  24,4  V  ÷  26,4  V

kaitseaste  (IP)

MPPT

195  x  175  x  95  [mm]

AZO  Digital  Sp.  z  oo

3)  Kontroller,  lisaks  teabefunktsioonidele  nagu  tegelik  vool  (A)  või

12  V:  10,4  V  ÷  11,4  V /  24  V:  20,8  V  ÷  22,8  V

koormuse  poolt  tarbitud  kogukoormus  (Ah)

13,8  V /  27,6  V

10  A

menüünupp,  lülitub  režiimide  vahel

alla  surutud

aku,  sügavuse  korral  regulaatori  väljalülitamise  lävi

küsi  teiste  toodete  kohta

oma  elektritarbimist

või  alammenüüs  kuvatava  sisu  muutmine

(üks  lühike  vajutus)

vaikimisi

ühendatud  aku  praegune  pinge .

mudel

MPPT-30D  12V /  24V

xx

30  A

aku  praegune  pinge  ja  seadistusrežiim

tel.  +48  58  712  81  79koos  -  tagasi

TEHNILISED  ANDMED

mõõdud  (pikkus,  kõrgus,  

kõrgus)  netokaal

MPPT-10D  12V /  24V

KASUTUSJUHEND

2

1,9  kg

2)  MENU  nupu  vajutamine  viib  teid  seadistusrežiimi,  kus  

aku  küllastuspinge  ( tasanduspinge )

MPPT-10D

AGM /  geel

EKRAANI  FUNKTSIOONIDE  KIRJELDUS

poczta@azodigital.com

aku  tühjenemise  ja  taasühendamise  pinge .

+48  58  712  81  79

temperatuuri  kompenseerimine

12V  @  17V /  24V  @  34V

<1mA  (ooterežiim) /  15mA  (töö) /  130mA  (töö  ühendatud  koormusega)

nuppu,  et  muuta  väärtust  suuremakspraegune  aku  laadimisvool

10,4  V  ÷  11,4  V /  20,8  V  ÷  22,8  V

-40 °C ~ +50 °C



MPPT  seeria  päikeseregulaator  vajab  korralikuks  tööks  
vaba  õhuringlust.  Mitte  mingil  juhul  ei  tohi  selle  korpuses  
olevaid  ventilatsiooniavasid  kinni  katta,  kuna  see  võib  olla  
regulaatori  ülekuumenemise  ja  selle  ebaõige  töö  või  püsivate  
kahjustuste  otsene  põhjus .

3)  Ekraan  –  teavitab  praegustest  tööparameetritest.

Tulekahju  korral  kasutage  tulekustutit ,  mis  on  ette  
nähtud  pingestatud  elektriseadmete  kustutamiseks  vastavalt  
selle  kasutusjuhendile .

RAKENDUS  JA  FUNKTSIOONID

Nende  ülesanne  on  juhtida  aku  mitmeastmelist  
laadimisprotsessi  ja  kaitsta  seda  ülelaadimise  või  
sügavtühjenemise  eest ,  samuti  teavitada  kasutajat  hetke  
tööparameetritest.  Tänu  päikesepaneeli  kõrgeima  
võimsuspunkti  jälgimise  algoritmile  on  nende  efektiivsus  
võrreldamatult  kõrgem  kui  klassikaliste  PWM-regulaatorite  
puhul.

Kontroller  tuleb  kinnitusavade  abil  püsivalt  seina  või  
muu  tasase  pinna  külge  kruvida .

5)  Nool        alla  nupp  -  menüüs  kuvatava  parameetri  muutmine
ja  redigeerimisrežiimis  väärtuse  muutmine. Patareid  sisaldavad  tugevalt  söövitavat  hapet. 

Nahale  sattumisel  pesta  piirkonda  seebi  ja  veega .  Silma  
sattumisel  loputage  puhta  veega  ja  pöörduge  viivitamatult  
arsti  poole .  

6       6               7        8

3)  Ühendage  päikesepaneel  vastavalt  märgistustele  regulaatoriga,
pidades  meeles  õiget  polaarsust,  järgmises  järjekorras:  esmalt  juhtmed  
regulaatori  ja  seejärel  paneeli  külge.

Lihtne  ja  likerge ühendus  lühendab  paigaldusaega  vajaliku  
miinimumini  ning  ühendussektsiooni  loetavad  kirjeldused  
minimeerivad  üksikute  süsteemikomponentide  vale  
ühendamise  riski.

1)  Aku  pinge  (12V  või  24V)  automaattuvastus  toimub  vastavalt
järgmisele  võtmele:  pinge  regulaatori  kahinal  alla  18V  -  12V  
aku,  pinge  üle  18V  -  24V  aku.

Regulaatorite  ohutuse  ja  korrektse  töö  tagavad  mitmed  
elektroonilised  kaitsed,  nagu  lühise-,  ülekoormus-,  ülepinge-,  
temperatuurikaitse,  tagurpidi  paneeliühenduse  ja  tagurpidi  
akuühenduse  vastu.

TURVALISUS

7)  Aku  pistik  -  positiivne  ja  negatiivne  poolus ,  mida
kasutatakse  aku  ühendamiseks  (12V  või  24).

Kui  regulaator  on  mehaaniliselt  kahjustatud  (nt  
transpordil),  ei  tohi  seda  paigaldada.  Juba  paigaldatud  
regulaatori  kahjustamise  korral  ühendage  see  esimesel  
võimalusel  süsteemist  lahti  ja  võtke  viivitamatult  ühendust  
teenindusega.

4)  Ühendage  koormus  regulaatoriga,  pidage  meeles  õiget  polaarsust
vastavalt  märgistustele.

Regulaatorit  tuleks  kasutada  ainult  PV-süsteemi  
elemendina,  mis  juhib  aku  tööd .  Muul  kasutamisel  ei  vastuta  
tootja  võimalike  kahjude  eest.

Üks  lühike  vajutus  -  ahela  sisselülitamine,  üks  lühike  vajutus  -  vooluringi  
lahtiühendamine.

1)  MENU  nupp  -  vastutab  ekraanil  kuvatava  sisu  muutmise  ja
pärast  pikka  (5  sekundit)  all  hoidmist  valitud  parameetri  
redigeerimisrežiimi  lülitumise  eest.

Laadimiskontroller  on  loodud  töötama  aku  ja  
päikesepaneeliga.  Teiste  toiteallikate  ühendamine  võib  olla  
ohtlik  ja  põhjustada  tulekahju .

Laadimise  ajal  võivad  akud  eraldada  kahjulikke  gaase ,  
mistõttu  tuleb  tagada  ruumide  piisav  ventilatsioon .

2      1            3

OHUTU  PAIGALDAMINE

Ärge  kasutage  pingeregulaatorit  kõrge  õhuniiskusega  kohtades,  
tuleallikate  ja  tuleohtlike  ainete  läheduses  ning  jätke  see  otsese  
päikesevalguse  kätte .  Kui  see  saab  märjaks,  ühendage  toide  kohe  lahti.

4)  Ülesnooleklahv  -  kuvatava  parameetri  muutmine  menüüs  ja  väärtuse
muutmine  redigeerimisrežiimis.

MPPT-seeria  laadimisregulaatorid  on  loodud  töötama  
täiustatud  fotogalvaanilistes  süsteemides.

Ühendamisel  järgige  juhendis  kirjeldatud  järjestust .    Ühenduse  
katkestamine  toimub  vastupidises  järjekorras.

Automaatne  pingetuvastussüsteem  võimaldab  teha  koostööd  
nii  12V  kui  24V  akudega  ning  intuitiivne  menüü  võimaldab  
õigesti  valida  kasutatava  aku  tüübile  vastavaid  
tööparameetreid:  geel-  või  AGM.

ÜHENDUS

KOMPONENTIDE  KIRJELDUS

6)  Paneeli  pistik  -  positiivne  ja  negatiivne  poolus
päikesepaneeli  ühendamiseks .

5

Tugev alumiiniumkorpus  tagab  täiustatud  elektrooniliste  
vooluahelate  ohutu  töö  ja  liigse  soojuse  õige  hajumise  
täiturmehhanismidest.

VÄLIMUS

8)  Koormuse  pistik  (väljund)  -  positiivne  ja  negatiivne  poolus ,
mida  kasutatakse  koormuse  ühendamiseks  (12V  või  24V  
olenevalt  ühendatud  akust).

Remonti  võib  teha  ainult  volitatud  teeninduskeskus.

2)  Ühendage  regulaator  akuga  (vastavalt  korpusel  olevatele
märgistustele)  juhtmetega  järgmises  järjekorras :  esmalt  regulaatoriga  
ja  seejärel  akuga.  See  hoiab  ära  sädemete  tekkimise  pingestatud  
juhtmetest .  Jälgige  kindlasti  õiget  polaarsust .

Regulaatori  väljundiga  ei  ole  lubatud  ühendada  suuremat  
koormust ,  kui  on  lubatud  pidevaks  tööks.  Ülekoormus  võib  seda  
kahjustada .

4

Pidage  meeles ,  et  isegi  väike  kogus  valgust ,  mis  langeb  
päikesepaneelile,  põhjustab  selle  kontaktidele  pinge  tekkimist.

2)  LOAD  nupp  –  alalisvoolu  koormusahela  sisse /  välja  lüliti.

Enne  kokkupanekuga  jätkamist  on  hädavajalik  
eemaldada  kõik  ehted ,  nagu  kellad,  käevõrud,  kaelakeed  või  
sõrmused.  Selle  eiramine  võib  põhjustada  tõsiseid  põletusi .  

5)  Kontroller  käivitub  automaatselt  pärast  aku  ühendamist.
Ekraani  vaiketöörežiim  on  teave  aku  laetuse  taseme  kohta.

B+
B

S2+  S2-

MENÜÜ  LADIMINE

ÜLES  ALLA

S1  +
S1-

L+
L
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