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Návod k obsluze

PŘEHLED

Tento produkt je schopen v reálném čase detekovat tvorbu

energie solárními panely a sledovat nejvyšší hodnoty napětí /

proudu. Díky tomu je baterie chráněna před nadměrným nabitím.

Zařízení se instaluje na off-grid fotovoltaické systémy, přičemž

koordinuje funkce baterií solárních panelů i zátěží, díky čemuž je

klíčovým řídícím komponentem off-grid fotovoltaických systémů.

Solární regulátor nabíjení přijímá aktuální provozní parametry

LCD, parametry provozu i řídící parametry solárních panelů. Díky

tomu získáváte snadný přístup k parametrům prostřednictvím

tlačítek, pomocí nichž můžete řídící parametry měnit dle různých

systémových požadavků.

Regulátor využívá RS232 pro snazší přehled a modifikaci

parametrů systému. Výrobce zároveň poskytuje také bezplatný

monitorovací software, který je skvělým doplňkem pro naplnění

všemožných požadavků na vzdálený monitoring.

Interní regulátor disponuje komplexní elektronickou funkcí pro

samodetekci selhání a účinnou funkcí elektronické ochrany, která

pomáhá zamezit poškození součástí výrobku způsobených

chybami při instalaci a selháním systému.

Pozice Popis

Obrázek 1: Přehled solárního regulátoru nabíjení

POPIS

FUNKCE

• Pokročilá duální monitorovací technologie multi-peak: je-li

panel zastíněn nebo dojde-li k poškození některé z jeho

částí, na křivce I-V se zobrazí několik vrcholů, přičemž je

regulátor stále schopen přesně sledovat maximální

napájecí bod;

• Vestavěný algoritmus pro monitoring maximálního

napájení dokáže významně zvýšit energetickou efektivitu

fotovoltaického systému, díky čemuž dojde k 15-20 %

zvýšení efektivity oproti běžným PWM regulátorům;

• Díky kombinaci několika monitorovacích algoritmů je

zařízení schopno přesně a rychle změřit nejlepší pracovní

bod I-V křivky;

• Účinnost sledování MPPT: až 99,9 %;

• Maximální konverzní účinnost: 98 %;

• Stejnosměrný jmenovitý zatěžovací proud: 20 A;

• Snímání teploty baterie;

• Zobrazení provozního stavu pomocí LCD indikátorů a

LED displeje;

• Přepěťová ochrana TVS;

• Třístupňové nabíjení baterií (rychlé, rovnovážné,

plovoucí);

• Nastavení času;

• Tichý, vysoce efektivní chod s pulzně šířkovou modulací

(PWM);

• Komunikační port RS232;

• Pasivní chlazení;

• Teplotní kompenzace baterie;

• Podpora gelových, uzavřených, zaplavených, lithiových i

jiných typů baterií;

• Režim nabíjení s omezeným proudem: je-li napájení

baterie příliš vysoké a napájecí proud vyšší než

jmenovitý, regulátor automaticky sníží napájecí výkon a

ustálí se na jmenovitém nabíjecím proudu;

• Podpora kapacitního proudu s okamžitým

vysokoproudovým spuštěním;

• Podpora automatického rozpoznání napětí baterie;

• Ochrana proti přehřátí.

Bezpečnostní pokyny
Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro solární 

regulátor nabíjení, které je nutné během instalace a údržby 

dodržovat. Ponechejte instalaci a servis zařízení kvalifikovanému 

servisnímu personálu.

Nesprávná instalace či použití zvyšuje riziko požáru.

• Uvnitř regulátoru se nenachází žádné uživatelsky

servisovatelné součástí – nepokoušejte se zařízení

demontovat ani opravovat. Tento přístroj vyžaduje servis od

kvalifikovaného elektrikáře.

• Před servisem či instalací regulátoru vyjměte odpojte 

všechny zdroje napětí, fotovoltaické články i baterie. 

• Práce v blízkosti olověných baterií je nebezpečná. Baterie při

normálním provozu produkují explozivní plyny.

• Pro snížení rizika exploze baterií se držte těchto instrukcí a 

pokynů vydaných výrobcem baterií či výrobci jakéhokoli 

dalšího vybavení.

• Je-li aktivní, nedotýkejte se solárního regulátoru, během 

činnosti se může velmi zahřát.

• Při práci v blízkosti olověné baterie se ujistěte, že je nablízku
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osoba, schopná Vám v případě nutnosti pomoci.

• Připravte si čistou vodu a mýdlo v případě, že by se Vám

kyselina z baterie dostala na kůži.

• Používejte ochranný oděv a brýle. Při práci s baterií se

nedotýkejte očí.

• Dostane-li se kyselina z baterie do kontaktu s Vaší kůží či

oděvem, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem. Dostane-li se

Vám kyselina do očí, okamžitě oko zaplavte čistou tekoucí

vodou po dobu alespoň 10 minut a ihned vyhledejte

lékařskou pomoc.

• V blízkosti baterie nekuřte ani nerozdělávejte oheň.

• V okolí baterie dbejte zvýšené opatrnosti. Nedotýkejte se

baterie kovovými předměty, neboť by mohlo dojít k jiskření

či zkratu a následné explozi.

• Při práci s olověnou baterií si sundejte všechny kovové

doplňky, jako jsou prstýnky, náramky, řetízky či hodinky.

Olověná baterie může vytvořit zkrat dostatečně silný na to,

aby je roztavil, což může způsobit závažné popáleniny.

• Nikdy nevyměňujte zmrzlou baterii.

• Ujistěte se, že je baterie instalována v dobře ventilovaném

prostředí.

• Do každé jednotky přidávejte destilovanou vodu, dokud

kyselina v baterii nedosáhne hranice stanovené výrobcem.

Tím odstraníte přebytečný plyn z jednotek. Baterii

nepřelívejte. U baterií bez víček pečlivě dbejte pokynů

výrobce.

• Nikdy neinstalujte regulátor do uzavřené jednotky

zaplavených baterií. Plyny z baterií zkorodují a zničí

obvody regulátoru nebo mohou v případě přítomnosti

explozivních plynů vést až k výbuchu.

• Chraňte veškerou kabeláž před fyzickým poškozením,

vibracemi a přílišným teplem.

• Ujistěte se, že je regulátor správně umístěn pro nabíjení

baterie.

• Nevystavujte regulátor dešti či sněhu.

• Ujistěte se, že jsou svorky čisté a pevně namontované, aby

nedošlo k jiskření a přehřívání.

• Nabíjecí systém musí být nainstalován ještě před

provozem zařízením popsaným tímto návodem k obsluze.

• Nepřipojujte vstup stejnosměrného proudu přímo k

napájení – solární regulátor musí být napájen solárním

panelem.

• Nevytvářejte zkrat na výstupním portu stejnosměrného

proudu – dojde k poškození solárního regulátoru.

ÚVOD DO TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ

BODU MAXIMÁLNÍHO VÝKONU
Systém sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) je

pokročilou nabíjecí technologií, která umožňuje panelu vydávat

více elektrické energie díky regulaci provozního stavu

elektrického modulu. Takto může solární regulátor s řídící

technologií MPPT dosáhnout maximální energie pro nabíjení

baterie. Obecně můžeme říci, že MPPT dokáže zdokonalit

využití energie o 15 až 20 % oproti běžných PWM regulátorům.

Zároveň se však díky různé teplotě prostředí a světelným

podmínkám bod maximálního výkonu často mění. Generátor

pro řízení času MPPT může parametry čas od času upravit v

závislosti na různých podmínkám tak, aby systém vždy

fungoval co nejblíže bodu maximálního výkonu. Celý proces je

zcela automatický a nevyžaduje žádné uživatelské modifikace.
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ÚVOD DO FÁZÍ NABÍJENÍ
Pro nabíjení nelze využít pouze samotné MPPT. Pro dokončení

procesu nabíjení baterie je obvykle nutné zkombinovat několik

různých metod. Kompletní proces nabíjení zahrnuje: rychlé

nabíjení, rovnovážné nabíjení a plovoucí nabíjení.

a. Rychlé nabíjení

Ve fázi rychlého nabíjení napětí baterie zatím nedosahuje

hodnotu nastavenou pro plné napětí (tj. rovnovážné napětí) a

regulátor provádí MPPT nabíjení, které poskytuje baterii pro

nabíjení maximální energii ze solárního panelu. Jakmile napětí

baterie dosáhne výchozí hodnoty, bude provedeno nabíjení o

konstantním napětí.

b. Rovnovážné nabíjení

Jakmile napětí baterie dosáhne nastavenou hodnotu

rovnovážného napětí, regulátor začne nabíjet pod konstantním

napětím, tedy bez MPPT a proud pro nabíjení bude postupně

klesat. Přednastavenou hodnotu rovnovážného napětí můžete

upravit s ohledem na své požadavky. Jakmile je dosaženo

přednastavené hodnoty, systém se přepne do plovoucího

nabíjení.

Pozor: Rovnovážné nabíjení může zvýšit napětí baterie na

takovou úroveň, jež může poškodit citlivé stejnosměrné zátěže. Je

nezbytné se nejdříve ujistit, že povolené vstupní napětí všech

zátěží systému je vyšší než definovaná hodnota rovnovážného

nabíjení.

Pozor: Přílišné nabíjení a přebytečné plyny mohou způsobit

poškození krytu baterie a způsobit tak únik aktivních substancí.

Příliš dlouhé či intenzivní rovnovážné nabíjení může způsobit

poškození baterie. Pečlivě si prostudujte konkrétní požadavky pro

baterie použité v systému. Některé typy baterií mohou těžit z

pravidelného vyrovnaného nabíjení, které může porušit elektrolyty,

vyrovnanost napětí baterie a kompletaci chemických reakcí.

Rovnovážné nabíjení zvyšuje napětí baterie, takže je vyšší než

běžné doplňkové napětí, díky čemuž dochází ke zplynování

elektrolytů baterií.

c. Plovoucí nabíjení

Plovoucí nabíjení je stavem vyrovnaného nabíjení, po němž

regulátor sníží napětí baterie redukcí nabíjecího proudu a udržuje

baterii na hodnotu nastavenou pro plovoucí napětí. Ve fázi

plovoucího nabíjení je baterie nabíjena velice opatrně, aby bylo

zajištěno, že zůstane nabitá. V této fázi proudí téměř všechna

solární energie do zátěže. Pokud zátěž svým výkonem překračuje

energii poskytovanou systémem, regulátor nebude schopen v

plovoucí fázi udržet napětí baterie, systém ukončí plovoucí

nabíjení a vrátí se do fáze rychlého nabíjení.

INSTALACE SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Níže naleznete pokyny, díky kterým může instalační technik vybrat

vhodnou instalační polohu a vyhnout se potenciálnímu poškození

zařízení či zranění operátora. Stupeň krytí je IP20, což značí, že je

nutné solární regulátor nabíjení instalovat ve vnitřních prostorech.

• Ujistěte se, že je solární regulátor nainstalován na

správném místě. Nelze jej instalovat do elektrické

rozvodnice.



• Místo pro instalaci musí odpovídat váze a rozměrům

regulátoru, a to i z dlouhodobého hlediska.

• Instalační místo vyberte tak, aby bylo možné snadno

vidět stav na displeji.

• Vyhněte se instalaci regulátoru na přímém sluneční

světle, ve vysokých teplotách, v blízkosti zdroje

vibrací, vlhkosti či na místech s rizikem zatopení.

Vystavení slané vodě způsobí zničení zařízení. Na

poškození korozí se záruka nevztahuje.

• V okolí regulátoru zajistěte dobrou ventilaci a

bezprašné prostředí.

• Neinstalujte regulátor na konstrukce vyrobené z

hořlavých a na teplo citlivých materiálů.

• Nikdy neinstalujte regulátor v prostředí s malou nebo

žádnou cirkulací vzduchu.

• Vlhkost instalačního místa by se měla pohybovat v

rozmezí 0-95 % bez kondenzace.

• Instalační místo musí být vždy přístupné.

• Regulátor musí být nainstalován vertikálně; ujistěte

se, že konektory regulátoru směřují směrem dolů.

Nikdy jednotku neinstalujte horizontálně.

• Neusazujte regulátor do uzavřených pouzder spolu s

bateriemi. Baterie mohou emitovat sirovodík, jež na

elektronické zařízení působí korozivně. Baterie

rovněž generují plyny vodíku a kyslíku, které mohou v

případě jiskření explodovat.

MONTÁŽ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU

Krok 1: Upevnění šroubů

Nejdříve usaďte instalační desku do správné polohy a pomocí

pera si její pozici zaznačte, vyvrtejte 4 dostatečně velké díry na 4

místech a upevněte šrouby.

Krok 2: Upevnění regulátoru

Zarovnejte díry na regulátoru se 4 upevněnými šrouby a regulátor

zavěste, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost regulátoru.

Elektrické připojení

Model

Rozměry konektorů pro FV

Rozměry konektorů pro baterii

Rozměry konektorů zátěže

CNT01

1*PC # 8 AWG

1*PC # 8 AWG

1*PC # 10 AWG

Umístění konektoru DC svorky

Konektory svorky pro DC kabeláž se nachází na spodním okraji

obvodové desky. Jakmile je kabeláž nainstalována, dotáhněte

svorky.
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Nedotáhněte napájecí kabel až příliš.

Pozor: Při rozlišování pozitivní a negativní svorky během napojování 

baterie a solárního panelu dbejte zvýšené opatrnosti.

Pozor: Vstup FV zakazuje využití zdroje stejnosměrného proudu.

SCHÉMA ZAPOJENÍ NABÍJENÍ A ZÁTĚŽE FV

Varování: FV soustava generuje napětí kdykoli, kdy se slunce dotkne 

kterékoli její části. Před připojením solárního regulátoru překryjte či 

odpojte prvky FV soustavy, aby nedocházelo ke generaci proudu.

1. Připojte pozitivní (+) výstup FV soustavy ke svorce označené PV 

positive (+) na solárním regulátoru a dotáhněte šroub.

2. Připojte negativní (-) výstup FV soustavy ke svorce označené 

PV negative (-) na solárním regulátoru a dotáhněte šroub.

3. Připojte svorku označenou battery negative (-) na soládním

regulátoru k negativní (-) svorce baterie a dotáhněte šroub.

4. Připojte svorku označenou battery positive (+) na solárním 

regulátoru k pozitivní (+) svorce baterie a dotáhněte šroub.

5. Připojte svorku označenou load negative (-) na solárním 

regulátoru k negativní svorce zátěže (-) a dotáhněte šroub.

6. Připojte svorku označenou load positive (+) na solárním 

regulátoru k pozitivní svorce zátěže (+) a dotáhněte šroub.

7. Připojte kabel z další svorky regulátoru označené load negative 

(-) k negativní svorce Vaší stejnosměrné zátěže a dotáhněte 

šroub.

8. Připojte kabel z další svorky regulátoru označené load positive 

(+) k pozitivní svorce Vaší stejnosměrné zátěže a dotáhněte 

šroub.

Procedura je ilustrována níže:

1. DC kabeláž

• Pozitivní svorka (+)

• Negativní svorka (-)

2. Kabeláž baterie

3. FV soustava

4. Regulátor

5. 5. Baterie

6. DC zátěž
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ZEMNĚNÍ
Tento solární regulátor je navržen tak, aby fungoval v

uzemněných elektrických systémech. V regulátoru není

zemnění napojeno na vstupní ani výstupní svorkovnici, takže

můžete zemnění připojit k + či – baterie, nikdy však nepřipojujte

svorku baterie a výstupní svorku FV k zemnění najednou.

Tlačítka

Pokyny pro obsluhu

ESC

SET

DOWN

Zpět na původní zobrazení (ukončit bez uložení)

Nastavení parametrů; nastavit či uložit

Procházení zobrazených informací
Informace na obrazovce zahrnují napětí solárního panelu a jeho

proud, napětí baterie, napájecí proud, stav zátěže, proud

zátěže, generovanou energii, teplotu chladiče, procentuální

výkon baterie, stav napájení, systém napětí baterie 12 V/24 V/

48 V/ 36 V, informace o chybách, model zařízení. Pro

procházení výše zmíněných parametrů použijte tlačítko DOWN

a přepínejte displeji bezi jednotlivými parametry (viz obrázky

níže).

1. Hlavní rozhraní

2. Rozhraní informací o generované energii

3. Operační stav a parametry

4. Informace o chybách a modelu

Konfigurace solárního regulátoru nabíjení

Během jakékoli interakce tlačítka se automaticky rozsvítí 

podsvícení LCD. Nedojde-li ke stisknutí tlačítka, podsvícení se po 

30 vteřinách automaticky vypne.

Je-li FV připojena, zobrazí se symbol PV a jakmile je připojena

zátěž, rozsvítí se také symbol pro zátěž.

1. Datum / čas

2. Symbol baterie

3. Symbol zátěže

4. Symbol FV soustavy

5. Vstupní napětí / proud FV

6. Napětí baterie / napájecí proud

7. Stav / proud zátěže

Tabulka: LED indikátory

Zelený

Červený

Problikávání zelené a červené

Běžný chod

Chybný chod / selhání

Selhání zátěže

Nastavení parametrů

Pomocí tlačítka SET můžete specifikovat až 6 parametrů: limitní 

proud pro nabíjení baterie, spínač zátěže, kapacitu baterie v 

Ah, koeficient kompenzační teploty baterie,

36 V systém baterií a typ baterií

1. Pro vstup do režimu nastavení parametrů podržte 

tlačítko SET po 3 vteřiny.

2. Jakmile jde podsvíceno pole pro nastavení parametrů,

vyberte si parametry, který chcete nastavit, pomocí

tlačítka DOWN.

3. Stisknutím tlačítka SET specifikujete hodnotu parametru.

4. Jakmile začne podsvit blikat, stiskněte tlačítko DOWN 

pro modifikaci hodnoty parametru.

5. Stisknutím tlačítka SET uložíte hodnotu parametru a 

vrátíte se na původní obrazovku. Případně stisknutím 

tlačítka ESC odejdete bez uložení.

Přepínání; výběr parametrů; nastavení 

data a času

POPIS NASTAVOVANÝCH PARAMETRŮ

Nastavení 36 V systému baterií

Používáte-li 36 V baterie, je nutné změnit parametr AUTO na 36

V v režimu nastavení parametrů, následně restartujte zařízení a

ujistěte se, že je na LCD zobrazen 36 V systém baterií. Pokud

ano, nastavení bylo úspěšné, v opačném případě postup

opakujte. Stejně tak, když je 36 V baterie nahrazena 12 V/ 24V /

48 V baterií, změňte hodnotu 36 V na AUTO v režimu nastavení

parametrů. Jakmile je nastavení uloženo, vypněte zařízení a

restartujte jej. Poté zkontrolujte, zda je na LCD zobrazena

správná hodnota pro systém baterií. Pokud ano, nastavení bylo

úspěšné, v opačném případě postup opakujte.

Nastavení typu baterie

Na výběr máte z 5 typů baterií: SLD uzavřená olověná baterie,

GEL gelová uzavřená baterie, FLD zaplavená olověná baterie,

6/CZ
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c d

lithiová baterie a User (vlastní). Výchozím typem je SLD baterie.

Vyberte-li možnost User, můžete modifikovat napětí pro odpojení,

napětí pro obnovu po přepětí, konstantní napájecí napětí,

napájecí bod plovoucího napětí, napětí pro rychlé nabíjení,

napětí obnovy zátěže, napětí pro odpojení zátěže, napětí pro

obnovu po nízkém napětí baterií, napětí pro odpojení baterie (ve

výchozím nastavení jsou tyto parametry specifikovány pro

uzavřené baterie).

Nastavení kapacity baterie

Nominální kapacitu baterie lze nastavit v rozpětí 100 – 400 Ah.

Výchozí kapacitou baterie je 200 Ah. Jedním stisknutím tlačítka

nastavujete kapacitu v krocích po 5 Ah. Parametr kapacity baterie

je součástí řídící činnosti pro nabíjení a vybíjení, proto se snažte

nastavit veškerá data i skutečnou hodnotu kapacity baterie co

nejpřesněji (napájecí proud systému je 0,3 C z kapacity baterie,

při nabíjení na 60 A na více než 200 Ah).

Nastavení teplotní kompenzace baterie

Teplotní kompenzaci baterie je možné upravit v rozmezí 0-8

mV/článek/°C. Výchozím nastavením je 3 mV/článek/°C. Jedním

stisknutím tlačítka upravujete hodnotu v krocích po

1mV/článek/°C. Tento parametr je součástí řídících algoritmů pro

nabíjení a vybíjení. Pokud je parametr 0, znamená to, že

nedochází k žádné teplotní kompenzaci.

Nastavení limitního napájecího proudu

Model CNT01 podporuje napájecí proud 30 A s výchozí

hodnotou nastavenou na 10 A. Parametr lze modifikovat v rozpětí

od 5 – 30 A.

Nastavení spínání zátěže

Je-li spínač zátěže zapnutý a zátěž je připojena, bude na hlavní

obrazovce zobrazen symbol pro zátěž, její stav a proud (a).

Přesáhne-li zátěž povolený limit, spínač se vypne a na hlavní 

obrazovce se objeví informace o zátěži (b). Nyní je nutné zátěž 

snížit na povolenou hodnotu a zapnout spínač zátěže v režimu 

nastavení, následně se zátěž obnoví.

Poznámka: Při dvojím vypnutí spínače je zátěž možné spustit 

pouze po restartování přístroje.

Je-li napětí baterie nízké, zátěž bude vypnuté a na hlavní

obrazovce se objeví nízké napětí zátěže (c). Jakmile napětí

baterie dosáhne napětí potřebné pro obnovu zátěže, chybové

hlášení se automaticky smaže.

Spínač zátěže vypne napájení zátěže i v případě, že se objeví

zkrat (d). Po chvilce zařízení provede automatický restart spínače

pro obnovení napájení zátěže. Pokud zařízení znovu napájí zátěž

a zkrat nebyl odstraněn,

zařízení neprovede automatický restart spínače. Pokud se 5x

za sebou sepne ochrana zátěže, musíte restartovat přístroj.

Nastavení parametru časovače

Přidržte tlačítko DOWN po dobu 3 vteřin pro přechod do

nastavení tohoto parametru. Pro nastavení opakujte kroky

popsané v sekci Nastavení parametrů.

KOMUNIKAČNÍ PŘIPOJENÍ
Prostřednictvím konektoru RS232 můžete regulátor propojit se

svým počítačem a jeho software můžete kdykoli využít k

monitorování operačního stavu a informací o parametrech.

Zároveň prostřednictvím něj můžete parametry také kalibrovat.

ZAPNUTÍ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Postupujte dle kroků níže:

1. Připojte jistič baterie k solárnímu regulátoru.

2. Zapněte spínač FV a solární regulátor se spustí

automaticky poté, co je vstupní napětí o 3 V vyšší než

napětí baterie.

3. Zkontrolujte operační stav solárního regulátoru.

4. Vyčkejte, dokud LED indikátory a LCD displej nefungují

normálně – nyní je solární regulátor zapnutý.

7/CZ
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VYPNUTÍ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Postupujte dle kroků níže:

1. Odpojte jistič FV.

2. Vypněte spínač baterie.

3. Zkontrolujte operační stav solárního regulátoru.

4. Vyčkejte, dokud všechny LED indikátory a LCD displej

nezhasnou – solární regulátor je nyní vypnutý.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Kontrola odvodu tepla

Se solárním regulátorem pracujte až 30 minut po jeho vypnutí.

Tím předejdete popálení v případě, že je odváděné teplo příliš

vysoké.

Pokud solární regulátor pravidelně snižuje svůj výstupní výkon

kvůli vysoké teplotě, vylepšete podmínky pro odvod tepla.

Možná bude nutné vyčistit chladič.

Čištění solárního regulátoru

Je-li solární regulátor špinavý.

1. Vypněte DC jistič či DC spínač.

2. Vyčkejte, dokud se regulátor nevypne.

3. Očistěte víko a displej pomocí vlhkého hadříku.

Nepoužívejte žádné čistící prostředky (rozpouštědla

či abraziva).

Kontrola odpojení stejnosměrného proudu

Pozor: při rozlišování pozitivních a negativních svorek pro

připojení baterie a solárních panelů dbejte zvýšené opatrnosti.

Pozor: neodpojujte DC konektory pod zátěží.

Pravidelně kontrolujte externí viditelné poškození či zbarvení

DC konektorů a kabelů solárního regulátoru. Pokud byl některý

z DC konektorů viditelně poškozen, má jiné zbarvení nebo

došlo k poškození kabelů, kontaktujte montážní společnost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Upozornění: Červený LED indikátor značí abnormální chod

solárního regulátoru. Zkontrolujte jej.

Chybová hlášení (E) identifikují možné selhání zařízení, špatné

nastavení solárního regulátoru nebo nutnost konfigurace.

Jakýkoli pokus o opravu či smazání chyby musí být proveden

kvalifikovaným personálem. Obvykle je kód (E) smazán

automaticky, jakmile dojde k odstranění závady. Některá

chybová hlášení (E), jak je ilustrováno v tabulce níže, mohou

indikovat fatální chyby a vyžadují kontaktování dodavatele či

montážní společnosti s žádostí o výměnu zařízení.

Dojde-li k chybě, můžete si prohlédnout informace o chybách

pomocí následující procedury.

Chybové 

hlášení

Co se stalo Jak postupovat

EEPRO-

Merr

Selhání 

EEPROM

1. Restartujte solární regulátor

2. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

COMErr Selhání 

vzdálené 

komunikace

1. Restartujte solární regulátor

2. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

PVLow Vstupní 

napětí FV je 

nízké

1. Zkontrolujte napětí FV.

2. Je-li napětí FV v normálu, 

restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

PVHigh Vstupní 

napětí FV je 

vysoké

1. Zkontrolujte napětí FV

2. Je-li napětí FV v normálu, 

restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

BatLow Napětí 

baterie je 

příliš nízké

1. Zkontrolujte napětí baterie.

2. Je-li napětí baterie v 

normálu, restartujte solární 

regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

BatHigh Napětí 

baterie je 

příliš vysoké

1. Zkontrolujte nabíjecí proud.

2. Je-li napětí baterie v 

normálu, restartujte solární 

regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

OverChg Přílišné 

nabíjení

1. Zkontrolujte nabíjecí proud.

2. Je-li proud v normálu, 

restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

Overload Přetížení 

zátěže

1. Zkontrolujte DC zátěž.

2. Je-li DC zátěž v normálu, 

restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

BatTErr Teplota 

baterie je 

příliš vysoká

1. Zkontrolujte aktuální teplotu 

baterie.

2. Restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

HeaTErr Teplota 

chladiče je 

příliš vysoká

1. Restartujte solární regulátor.

2. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

BetErr Chyba při 

rozpoznávání 

systému 

baterií

1. Restartujte solární regulátor.

2. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

Loadshort Zkrat na 

zátěži

1. Zkontrolujte DC zátěže.

2. Je-li DC zátěže v normálu, 

restartujte solární regulátor.

3. Pokud problém přetrvává, 

kontaktujte výrobce.

DEMONTÁŽ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Pozor: Nebezpečí popálenin kvůli horkým montážním součástem. Před

demontáží vyčkejte alespoň 10 minut, dokud součásti nevychladnou.

Upozornění: Chcete-li vytáhnout i vstupní kabel FV, vypněte spínač a

vyčkejte alespoň 10 minut.
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1. Odpojte solární regulátor nabíjení.

2. Odpojte všechny kabely vedoucí ze solárního regulátoru.

3. Odšroubujte veškeré ochranné vývodky.

4. Vyjměte solární regulátor z konzoly a odšroubujte její

šrouby.

ZABALENÍ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Je-li to možné, při balení solárního regulátoru vždy využijte jeho

originální obal a upevněte jej stahovacími pásky. Pokud již

nemáte původní obal k dispozici, můžete využít ekvivalentní

karton. Ten musí být možné zcela uzavřít a musí být rovněž

schopen udržet jak váhu, tak i rozměry solárního regulátoru.

ULOŽENÍ SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Regulátor ukládejte na suchém místě s okolní teplotou v rozpětí -

20 °C a +45 °C.

LIKVIDACE SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Na konci jeho životnosti nelikvidujte solární regulátor do

směsného odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu či recyklaci

zlikvidujte tento produkt v určeném sběrném zařízení.

TECHNICKÝ LIST

• Ochrana proti přehřátí (75 °C, obnova při 70 °C)

• Ochrana proti přílišnému nabití / vybití baterie

Model CNT01

Ochrany

• Ochrana zátěže proti zkratu (5x denně)

• Ochrana proti přetížení zátěže

• Ochrana proti výstupnímu přepětí

• Ochrana proti vstupnímu přepětí

• Antireverzní ochrana FV

• Antireverzní ochrana baterií

• Vstupní nadproudová ochrana

FV vstup

Maximální napětí FV (VOC)

Rozpětí napětí MPPT

Systémové napětí

Doporučené vstup. VOC napětí

Počet MPPT trackerů

Funkce

• Připojení FV: Šroubová svorka

• Připojení baterií: Šroubová svorka

• Připojení zátěže: Šroubová svorka

• Výběr typu baterie

• Detekce okolní teploty

• Detekce teploty baterie

• Omezení nabíjecího proudu

• Nastavení času

• Faktor teplotní kompenzace baterie: -3mV/°C (výchozí 

nastavení, vyjma lithiových baterií)

• Komunikační režim: RS232 (rozšiřitelné rozhraní)

• Režim zobrazení: LCD 128x64

Maximální vstupní 

výkon FV

Výstup nabíjení DC

Max. výstupní proud (rev.)

Jmenovitý proud zátěže

Maximální kapacita 

zátěže

Odchylka napětí

135 V (-20 °C/-4 °F), 145 V (25 

°C/77 °F

12 V / 24 V / 48 V / Auto / 36 V  

Systém

Napětí baterie +3 V – 120 V

22 V / 40 V / 60 V / 80 V

1

12 V

24 V

36 V

48 V

Použitelný typ baterie

(v továrním nastavení

použita olověná baterie)

Účinnost

Konverzní účinnost

MPPT účinnost

140 W

270 W

400 W

540 W

30 A

20 A

10 000 uF

< 0,5 %

SLD: uzavřená olověná baterie 

/ GEL: gelová olověná baterie / 

FLD: zaplavená olověná 

baterie / lithiová baterie / jiné 

typy baterií 

≤ 98 %

> 99 %

Běžné specifikace

Rozměry výrobku

Ztráta bez zátěže

Rozpětí provozní teploty

Provozní nadmořská výška

Pracovní vlhkost

Přirozené chlazení

Stupeň krytí

Váha výrobku

292 x 233 x 150 mm

2,68 kg

< 1,5 W

-20 °C/- 4 °F až +45 °C/113 °F

≤ 3000 m

0-95 % (bez kondenzace)

IP20

Parametry různých typů baterií

Nastavení 

napětí dle 

typu 

baterie

Rovnovážné 

napětí (V)

Plovoucí 

napětí (V)

Napětí pro 

obnovení 

rychlého 

nabíjení (V)

Přepětí 

baterie (V)

Napětí pro 

obnovení po 

přepětí (V)

Napětí pro 

odpojení při 

nízkém nap. 

bat. (V)

Napětí pro 

obnovení po 

nízkém 

napětí 

baterie (V)

Napětí pro 

odpojení 

zátěže (V)

Napětí pro 

obnovu 

zátěže (V)

SLD 

Zavřená 

olověná 

baterie

GEL 

Gelová 

olověná 

baterie

FLD 

Zaplave

ná 

olověná 

baterie

Lithiová 

baterie

Uživatel

ská 

(vlastní)

14,3         14,2          14,2         12,6          8,5-17,0      

13,6         13,7          13,2         12,0         8,5-17,0      

13,2         13,2          13,2         12,0         8,5-17,0      

15,0         15,0          15,0         15,0         8,5-17,0      

14,8         14,8          14,8         14,8        8,5-17,0      

8,5           8,5            8,5           8,5        8,5-17,0      

9,0           9,0            9,0           9,0       8,5-17,0      

11,1         11,1          11,1           9,1       8,5-17,0      

12,2         12,2          12,2        10,2       8,5-17,0      
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Uživatelskými bateriemi se rozumí speciální uzpůsobené baterie. Výchozí hodnoty napětí 

systému jsou konzistentní s uzavřenými olověnými bateriemi. Následující logika musí být 

uplatněna vždy při změně nabíjecích a vybíjecích parametrů baterií:

• Přepětí baterie > Napětí při obnově po přepětí > Rovnovážné napětí ≥ Plovoucí napětí > 

Napětí pro obnovení rychlého nabíjení

• Napětí pro obnovení rychlého nabíjení ≥ Napětí pro obnovu zátěže > Napětí pro odpojení 

zátěže

• Napětí pro odpojení zátěže ≥ Napětí pro odpojení zátěže při nízkém napětí baterie > 

Napětí pro odpojení baterie z důvodu nízkého napětí

1. FV soustava

2. Jistič

3. Regulátor

4. Jistič

5. Pojistka jističe

6. DC zátěž

7. Baterie

10/CZ

Instalační schéma systému FV-baterie
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©   ® Green Cell Fresh Energy. Registrovaná značka. Všechna práva vyhrazena.
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Záruční servis:

Green Cell,

Dock 15, 36 Majdzika St.,

32-050 Skawina, Polsko

Tel. +48 12 444 62 47

Výrobce:

Green Cell, CSG S.A.,

33 Kalwaryjska St.,

30-509 Krakov, Polsko

Vyrobeno v Číně 


