


Οδηγός χρήσης
Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης

Όλοι οι ρυθμιστές φόρτισης εκτελούν βασικά τρεις λειτουργίες: Πρώτον, φροντίζουν να 
ρυθμίσουν την τάση των φωτοβολταϊκών πάνελ με τέτοιο τρόπο ώστε να φορτίσουν σωστά του 
συσσωρευτές (τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν τάση >15V ενώ οι συσσωρευτές των 12V φορτίζουν με 
μικρότερη τάση). Δεύτερον φροντίζουν να διακόψουν τη φόρτιση όταν οι συσσωρευτές φορτίσουν 
100% προστατεύοντάς τους έτσι από φθορά ή καταστροφή. Τρίτον, δεν επιτρέπουν να επιστρέψει 
ρεύμα από τους συσσωρευτές στα φωτοβολταϊκά όταν η τάση των μπαταριών είναι μεγαλύτερη 
από αυτή των φωτοβολταϊκών (πχ σε συννεφιά ή τη νύχτα).

1. Βήμα 1: Τοποθετήστε το ρυθμιστή φόρτισης σε κάθετη επιφάνεια, αφήνοντας μερικά 
εκατοστά κενό από κάθε επιφάνεια ώστε να εξασφαλίσετε ικανοποιητική ροή αέρα γύρω 
και πάνω από τον  ρυθμιστή.

2. Βήμα 1: Σιγουρευτείτε ότι οι ένταση ρεύματος σε Ampere όλων των συσκευών ή/και των 
φωτοβολταϊκών πάνελ που θα συνδεθούν πάνω στο ρυθμιστή, δεν ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές του ρυθμιστή φόρτισης. 

3. Βήμα 1: Συνδέστε πρώτα τη μπαταρία, μετά τα φωτοβολταϊκά πάνελ και στο τέλος τα 
φορτία. Τα πάνελ να μην τα βλέπει το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια των συνδέσεων για να 
μην έχουν τάση. Ο ρυθμιστής φόρτισης έχει πάνω από κάθε αντίστοιχη υποδοχή εικονίδια 
πάνελ, μπαταρίας, φορτίων (από αριστερά προς τα δεξιά) για να σας διευκολύνουν στις 
συνδέσεις των καλωδίων. 

Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Το θετικό έχει πάντα την ένδειξη ( + ) και το αρνητικό 
την ένδειξη ( - ). Συνδέουμε το θετικό καλώδιο κάθε πάνελ, την θετική έξοδο της συστοιχίας 
μπαταριών και το θετικό καλώδιο του φορτίου (αν υπάρχει), στην αντίστοιχη για κάθε ένα από τα 
προηγούμενα θετική υποδοχή του ρυθμιστή φόρτισης. Αντίστοιχα, συνδέουμε το αρνητικό 
καλώδιο κάθε πάνελ, μπαταρίας ή συστοιχίας μπαταριών και φορτίου, στην αντίστοιχη αρνητική 
υποδοχή του ρυθμιστή φόρτισης (βλ. σχήμα).



Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης

Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι σχεδιασμένος για πολλά χρόνια απροβλημάτιστης και 
αυτόματης λειτουργίας. Εσείς απλά θα πρέπει να φροντίσετε να εγκατασταθεί σε ασφαλές και 
καθαρό σημείο, όπου θα προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες (δεν είναι αδιάβοχος) και τη 
σκόνη (μετά από καιρό μπορεί να φράξει τους αεραγωγούς του ρυθμιστή φόρτισης). 

Προσέχετε πάντα τη σωστή πολικότητα (θετικό – αρνητικό) και μην αποφορτίζετε πολύ τις 
μπαταρίες γιατί έτσι μειώνετε πού τη διάρκεια ζωής τους (προτείνουμε εκφόρτιση το πολύ μέχρι το 
50% της χωρητικότητάς τους αλλιώς μειώνεται κατά πολύ η διάρκεια ζωής τους). Προτείνουμε 
επίσης τη χρήση συσσωρευτών βαθιάς εκφόρτισης (συσσωρευτές αυτοκινήτου δεν είναι κατάλληλοι 
για τέτοια χρήση και θα καταστραφούν πολύ συντομότερα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείτε τους σχετικούς Πίνακες του τεχνικού φυλλαδίου που συνοδεύει το ρυθμιστή 
φόρτισης. Παρατήρηση: Μετά από βραχυκύκλωμα ή αν συνδέσουμε φορτία με παραπάνω από 
την επιτρεπόμενη ισχύ, ο ρυθμιστής φόρτισης θα σταματήσει την έξοδο προς τα φορτία για λόγους 
ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μετά να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια του 
εξοπλισμού και να τα ενώσετε ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα για να κάνει επανεκκίνηση με τις 
αρχικές ρυθμίσεις. 

Ονομαστική Τάση 12V / 24V Automatic voltage recognition
Max Load current 40A
Είσοδος 12V-17V / 24V-34V
Over voltage protection 17V / 34V
Full charge cut 13.7V / 27.4V
Low voltage cut 10.5~11V / 21V~22V
Temperature compensation -3mv/°C /cell
Αυτοκατανάλωση χωρίς φορτίο No load loss ≤10mA
Κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C έως +55°C

Λειτουργίες:

1. Αυτόματη αναγνώριση τάσης.
2. Κατάλληλος για όλους τους τύπους συσσωρευτών.
3. Ρυθμιστής με μικροεπεξεργαστή, P.W.M. Charge.
4. Δυνατότητα ρύθμισης της τάσης αποκοπής των φορτίων.
5. Δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διακοπής φόρτισης.
6. Προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης κ.ά.

Ψηφιακή Οθόνη  
Η ψηφιακή οθόνη παρέχει μια σειρά πληροφοριών όπως τάση (σε Volt) και ένταση (σε 

Ampere), τόσο για τη συστοιχία συσσωρευτών όσο και για τα φωτοβολταϊκά. Όσο δεν βρίσκεται σε 
κατάσταση ρυθμίσεων, οι ενδείξεις εναλλάσονται αυτόματα στην ψηφιακή οθόνη.

Όταν βρίσκεται στην κατάσταση ρυθμίσεων, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της τάσης 
διακοπής φόρτισης των συσσωρευτών ανάλογα με τον τύπο (π.χ. AGM, GEL κ.λπ.) και ρύθμισης 
της τάσης αποκοπής και επαναλειτουργίας των φορτίων (π.χ. όταν ο συσσωρευτής έχει σχεδόν 
αδειάσει).



Ρυθμίσεις

Για να εισέλθετε στην κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο του 
MENU ρυθμίσεων. Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδρομή για την οθόνη ρύθμισης παραμέτρων 
που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια ή το ΟΚ, σύμφωνα με τον Πίνακα 
Ρυθμίσεων με τις ενδείξεις συμβόλων και αριθμών που περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο του 
κατασκευαστή (ο χειρισμός να γίνεται από ειδικό τεχνίτη αφού περιλαμβάνει εξειδικευμένες ρυθμίσεις και  
ειδική ορολογία):

Μετακινείστε μεταξύ των διαφορετικών οθονών-ρυθμίσεων με τα βελάκια (πάνω και κάτω βελάκι) 
και αποδέχεστε την οθόνη-ρύθμιση με το πλήκτρο ΟΚ (ακυρώνετε και επαναφέρετε με RESET).

Έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης 

• της τάσης διακοπής φόρτισης των συσσωρευτών ανάλογα με τον τύπο (π.χ. AGM, GEL 
κ.λπ.) και  επαναφοράς της διαδικασίας φόρτισης όταν η τάση πέσει κάτω από το σημείο 
που ορίσατε (high voltage disconnect - HVD, low voltage restore - LVR)

• ρύθμισης της τάσης αποκοπής και επαναλειτουργίας των φορτίων, π.χ. όταν ο 
συσσωρευτής έχει σχεδόν αδειάσει (low voltage disconnect, LVD)

• της θερμοκρασιακής διόρθωσης (temperature compensation)
• μηδενισμού (reset) του μετρητή φόρτισης που προσθέτει τα Ampere που παίρνει η 

μπαταρία από τα φωτοβολταϊκά
• μηδενισμού (reset) του μετρητή φόρτισης που προσθέτει τα Ampere που καταναλώνουν τα 

φορτία από τη μπαταρία

Η οθόνη εκτός από τα παραπάνω απεικονείζει επίσης και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 
(state of charge – SOC). 

Όροι και Έννοιες:

PV (Photovoltaic, Solar): Φωτοβολταϊκά
Battery: Μπαταρία
Load: Φορτίο
Charge: Φόρτιση
Controller: Ρυθμιστής
Discharge: Εκφόρτιση
Voltage (V): Τάση (σε Volt)
Current (A): Ένταση (σε Ampere)
Temperature: Θερμοκρασία
Disconnect: Αποσύνδεση
Reconnect: Επανασύνδεση
Restore: Επαναφορά
Minimum (min): Ελάχιστο
Maximum (max): Μέγιστο
state of charge (SOC): Kατάσταση φόρτισης 
Reset: Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων
Button: Πλήκτρο
Arrow: Bέλος

Ο ρυθμιστής είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο για αυτόματη λειτουργία με μπαταρίες 
κλειστού τύπου (AGM), οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζετε να επέμβετε στις 
ρυθμίσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


