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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. 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 πάντα το θετικό κάθε πάνελ, μπαταρίας, φορτίου, στην αντίστοιχή του 
θετική υποδοχή του ρυθμιστή φόρτισης (βλ. Βήμα 3)!



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

Electrical Parameters

Description Parameter

Nominal System Voltage 12 / 24VDC Auto work

Battery Voltage Range 6-36V

Rated Battery Current
LS1024R 10A 
LS1524R 15A
LS2024R 20A

Charge Circuit Voltage Drop ≤0.26V

Discharge Circuit Voltage
Drop

≤0.15V

Self-consumption ≤6mA

Temperature Compensation Coefficient
Description Parameter

Temperature Compensation
Coefficient(TEMPCO)*

-30mV/ /12V℃ （25  ref℃ ）

* Compensation of equalize, boost, float and boost reconnect voltage

Battery Voltage Parameters (temperature at 25 )℃
Charging Parameters

Battery charging setting Gel Sealed Flooded

Over Voltage Disconnect 
Voltage

16V; x2/24V 16V; x2/24V 16V; x2/24V

Charging Limit Voltage 15.5V;x2/24V 15.5V;x2/24V 15.5V;x2/24V

Equalize Charging Voltage ----- 14.6V;x2/24V 14.8V;x2/24V

Boost Charging Voltage 14.2V;x2/24V 14.4V;x2/24V 14.6V;x2/24V

Float Charging Voltage 13.8V;x2/24V 13.8V;x2/24V 13.8V;x2/24V

Boost Reconnect Charging 
Voltage

13.2V;x2/24V 13.2V;x2/24V 13.2V;x2/24V

Low Voltage Reconnect 12.6V;x2/24V 12.6V;x2/24V 12.6V;x2/24V



Voltage

Under voltage warning 
Reconnect voltage

12.2V;x2/24V 12.2V;x2/24V 12.2V;x2/24V

Under Voltage Warning 
Voltage

12V; x2/24V 12V; x2/24V 12V; x2/24V

Low Voltage Disconnect 
Voltage

11.1V;x2/24V 11.1V;x2/24V 11.1V;x2/24V

Discharging Limit Voltage 10.8V;x2/24V 10.8V;x2/24V 10.8V;x2/24V

Equalize duration ----- 2 hours 2 hours

Boost duration 2 hours 2 hours 2 hours

Environmental parameters
Environmental parameters Parameter 

Working temperature -35  to +55℃ ℃
Storage temperature -35 to +80℃ ℃
Humidity 10%-90% NC

Enclosure IP30



Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός

Πατώντας για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο κάτω από την οθόνη, εναλάσσεται κυκλικά 
η επιλογή LED μεταξύ Mode / Timer 1 –   Timer 2 – Batt Type. 

Όταν η φωτεινή ένδειξη LED είναι στο  Mode / Timer 1 μπορείτε να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία αισθητήρα νυκτός/χρονοδιακόπτη για την πρώτη περίοδο λειτουργίας. 
Δηλαδή  αν επιλέξετε λειτουργία φορτίων για 3 ώρες, τα φορτία θα λειτουργήσουν για 
τρεις ώρες ΜΕΤΑ τη δύση του ήλιου.

Όταν η φωτεινή ένδειξη LED είναι στο Timer 2 μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία 
αισθητήρα νυκτός/χρονοδιακόπτη για την (προαιρετική) δεύτερη περίοδο λειτουργίας. 
Οι ώρες εδώ λειτουργούν αντίστροφα, δηλαδή αν επιλέξετε λειτουργία φορτίων για 3 
ώρες, τα φορτία θα λειτουργήσουν τις τρεις ώρες ΠΡΙΝ το ξημέρωμα.

Όταν η φωτεινή ένδειξη LED είναι στο Batt Type μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο 
μπαταρίας που χρησιμοποιείτε (1: Κλειστού τύπου, 2: GEL, 3: Ανοικτού τύπου).

Όταν επιλέξετε ποια από τις τρείς αυτές επιλογές θέλετε να επεξεργαστείτε, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πιέστε το πλήκτρο συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει 
η ένδειξη στην οθόνη. 

2. Μετά μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο. 
3. Κάθε πάτημα αυξάνει την τιμή κατά μία μονάδα. 
4. Αν δεν πατηθεί το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα, αποθηκεύεται η τρέχουσα 

ένδειξη της οθόνης.

Οι αριθμοί 1 έως 15 στην οθόνη εκφράζουν τις ώρες λειτουργίας των φορτίων μετά την 
ενεργοποίησή τους (η ενεργοποίηση γίνεται περίπου 10 λεπτά αφού νυχτώσει).

Αν η ένδειξη είναι 16 (για δοκιμές, χωρίς καθυστέρηση 10 λεπτών) ή 17 (για χειροκίνητο 
χειρισμό διακόπτη ON/OFF από το ρυθμιστή ή την οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου) ή 0 
(για όλη νύχτα μέχρι το ξημέρωμα), τότε το δεύτερο διάστημα λειτουργίας είναι 
απενεργοποιημένο.



Ενδείξεις σφαλμάτων

Ο ρυθμιστής αυτός είναι εντελώς αυτόματος και θα χειριστεί μόνος του οποιοδήποτε 
πρόβλημα (π.χ. υπέρταση) για να προστατέψει τον εαυτό του και θα επανέλθει αυτόματα
σε κανονική λειτουργία μόλις ξεπεραστεί το πρόβλημα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις 
παρακάτω ενδείξεις σφάλματος:

LED φόρτισης σβηστό ενώ θα έπρεπε κανονικά να φορτίζει: Πιθανή αποσύνδεση των  
φωτοβολταϊκών.

LED μπαταρίας πορτοκαλί: Τάση μπαταρίας κάτω από το όριο.
LED μπαταρίας κόκκινο: Υπέρταση.

Οθόνη P: Υπέρταση φωτοβολταϊκών.
Οθόνη C: Ένταση φωτοβολταϊκών πάνω από το όριο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 801 700 
7577 ή  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο www.greenenergyparts.com.
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