
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Models S10I, S20I , S30I 

 

Ο ρυθμιστής φόρτισης για φωτοβολταϊκά συστήματα, συντονίζει τα ηλιακά πάνελ, τις 

μπαταρίες και το φορτίο. Κάνει ολόκληρο το ηλιακό σύστημα να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Παρέχει αυτόματη λειτουργία ελέγχου φωτισμού.  

1.Χαρακτηριστικά: 

-Αυτόματη αναγνώριση 12/24V 

-Αποτελεσματική φόρτιση σειρά PWM, αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 

βελτιώνει την ηλιακή απόδοσης του συστήματος 

-Χρησιμοποιούν MOSFET ως ηλεκτρονικό διακόπτη, χωρίς κανένα μηχανικό διακόπτη 

-Αναγνωρίζει αυτόματα ημέρα / νύχτα 

-Ψηφιακό μενού, με ρύθμιση ενός μόνο κουμπιού 

-Έξυπνη λειτουργία χρόνου με επιλογή 1-15 ώρες 

-Μοναδική διπλή λειτουργία χρονοδιακόπτη, για ενίσχυσει και  ευελιξία του συστήματος με 

το φως του δρόμου 

-Λειτουργία με 3 ειδών μπαταρίες: Gel, ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου 

-Αντιστάθμιζει την θερμοκρασίας, διορθώνει τις παραμέτρους φόρτισης και εκφόρτισης 

αυτόματα και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 

2.Περιγραφή σύνδεσης: 

Ενδείξεις φόρτισης πάνελ 

Χρώμα Ένδειξη Κατάσταση φόρτισης 

Πράσινο Ανάβει Φυσιολογικά 

Πράσινο Αναβοσβήνει Χαμηλή ενέργεια 

  

Ενδείξεις κατάστασης μπαταρίας 

Χρώμα Ένδειξη Κατάσταση μπαταρίας 

Πράσινο Αναβοσβήνει Φορτίζει 

Πράσινο Ανάβει Γεμάτη 

Κόκκινο Ανάβει Υπόταση 

Κόκκινο Αναβοσβήνει Υπερεκφόρτιση 



 

Ενδείξεις κατάστασης φορτίου 

Κόκκινο ανάβει Όταν η έξοδος είναι ανοιχτή 

Κόκκινο αναβοσβήνει αργά Όταν είναι σε υπερφόρτωση 

Κόκκινο αναβοσβήνει Όταν το φορτίο είναι βραχυκυκλωμένο 

 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση για το πώς να ξεκινήσετε τη χρήση του 

ρυθμιστή. Ωστόσο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο για να εξασφαλίσετε τη καλύτερη 

δυνατή απόδοση και τη χρόνια λειτουργία του χωρίς προβλήματα. 

-Τοποθετήστε τον ρυθμιστή σε μια κάθετη επιφάνεια. Αφήστε χώρο πάνω και κάτω από τον 

ρυθμιστή για τη ροή του αέρα 

-Βεβαιωθείτε ότι το Φ/Β και το ρεύμα του φορτίου δεν θα υπερβαίνει την αντοχή του 

ρυθμιστή που έχουν εγκατασταθεί 

-Συνδέστε την μπαταρία πρώτα. Να προσέχετε τα γυμνά καλώδια, και μην αγγίζετε το 

μεταλλικό περίβλημα του ρυθμιστή 

-Έπειτα συνδέστε τα Φ/Β. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στο φως του ήλιου, εαν 

υπάρχει 

-Τέλος συνδέστε τα φώτα. Εάν ανάψει η κόκκινη λυχνία, σημαίνει πως η χωρητικότητα της 

μπαταρίας είναι χαμηλή και θα πρέπει να την φορτίσετε πριν εγκαταστήσετε το σύστημα. 

3. Ρυθμίσεις κατάστασης πίνακα: 

Όταν στην ψηφιακή ένδειξη δεν εμφανίζετε τίποτα, πατήστε το κουμπί «SET» πάνω από 5 

δευτερόλεπτα, και πατώντας το άλλη μια φορά, η ψηφιακή ένδειξη αλλάζει σε  

[0] [b1] [J0] [S5] [F0] [H0] [q0] [8.8.] που σημαίνουν  

[λειτουργία φορτίου] [Τύπος μπαταρίας] [καθυστέρηση φορτίου εκκίνησης] [οπτική 

ευαισθησία] [τάση φόρτισης] [χαμηλή τάση επανασύνδεσης] [χαμηλή τάση αποσύνδεσης] 

[επαναφορά ρυθμίσεων] 

 

 Ρυθμίσεις λειτουργίας: 

Πατήστε το κουμπί «SET» πάνω από 5 δευτερόλεπτα, και πατώντας το άλλη μια φορά, η 

ψηφιακή ένδειξη αλλάζει σε [0] [b1] [J0] [S5] [F0] [H0] [q0] [8.8.] 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις η ένδειξη είναι αναμμένη, πατήστε το «SET» για 5 

δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη. Πατήστε το κουμπί «SET» μέχρι να 

εμφανιστεί στην οθόνη το νούμερο που επιθυμείτε. Οι ρυθμίσεις ολοκληρώνονται όταν η 

ένδειξη στην οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει. 

Ρυθμίσεις οθόνης για την λειτουργία 

Ένδειξη οθόνης Κωδικός εργασίας Ένδειξη οθόνης Κωδικός εργασίας 

0 Σούρουπο, τα φώτα 
ανάβουν 

9 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 9 
ωρών 

1 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 1 
ώρας 

10 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 10 
ωρών 

2 Φωτισμός με 11 Φωτισμός με 



καθυστέρηση 2 
ωρών 

καθυστέρηση 11 
ωρών 

3 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 3 
ωρών 

12 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 12 
ωρών 

4 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 4 
ωρών 

13 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 13 
ωρών 

5 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 5 
ωρών 

14 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 14 
ωρών 

6 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 6 
ωρών 

15 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 15 
ωρών 

7 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 7 
ωρών 

16 Το φώς να 
παραμείνει 
απενεργοποιημένο, 
λειτουργία On/Off 

8 Φωτισμός με 
καθυστέρηση 8 
ωρών 

17 Λειτουργία τεστ 
Το φως ανάβει αφού 
δεν ανιχνεύει φως, 
το φως σβήνει αφού 
ανιχνεύει φως. 

  

Ένδειξη LED Φάσμα Λειτουργία Περιγραφή 

b1 b1-b3 Τύπος μπαταρίας Προεπιλογή b1 
κλειστού 
b2 ανοιχτού 
b3 Gel 

J0 J0-J9 Καθυστέρηση 
φορτίου εκκίνησης 

Προεπιλογή J0 10 
λεπτά 
J1 αύξηση 10 
λεπτών 
J9 αύξηση 90 
λεπτών 

S5 S0-S9 Οπτική ευαισθησία Προεπιλογή S5 (5V 
φορτίο ανοιχτό,6V 
φορτίο κλειστό) 
S4=να μειωθούν 
0.2V(4.8V φορτίο 
ανοιχτό,5.8V 
φορτίο κλειστό) 
S6= να αυξηθούν 
0.2V (5.2Vφορτίο 
ανοιχτό, 6.2V 
φορτίο κλειστό) 

F0 F0-F9 
F0.-F9. 

Τάση φορτίου Προεπιλογή 
F0(13.8V) 
F1= αύξηση 0.1V 



F9= αύξηση 0.9V 
F1.= μείωση 0.1V 
F9.= μείωση 0.9V 

H0 H0-H9 
H0.-H9. 

Χαμηλή τάση 
επανασύνδεσης 

Προεπιλογή 
Η0(12.6V) 
Η1= αύξηση 0.1V 
Η9= αύξηση 0.9V 
Η1.= μείωση 0.1V 
Η9.= μείωση 0.9V 

q0 q0-q9 
  q0.-q9. 

Χαμηλή τάση 
αποσύνδεσης 

Προεπιλογή q0 
(11.1V) 
q1= αύξηση 0.1V 
q9= αύξηση 0.9V 
q1.= μείωση 0.1V 
q9.= μείωση 0.9V 

8.8. 8.8 Επαναφορά 
ρυθμίσεων 

Επαναφορά 
ρυθμίσεων 

 

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Α. Ένδειξη LED φόρτισης είναι κλειστό όταν είναι ημέρα 

-Το πράσινο LED της φόρτισης  θα πρέπει να είναι ανοιχτό στην διάρκεια της ημέρας 

-Ελέγξτε τον τύπο μπαταρίας που έχετε επιλέξει 

-Ελέγξτε όλα τα καλώδια της σύνδεσης εάν είναι τοποθετημένα σωστά. Επίσης ελέγξτε την 

πολικότητα τους (+, -) της σύνδεσης 

-Μετρήστε την τάση ανοιχτού κυκλώματος των πάνελ και επιβεβαιώστε ότι είναι στα 

φυσιολογικά επίπεδα. Εάν η τάση είναι χαμηλή ή μηδενική ελέγξτε τις συνδέσεις των 

πάνελ. Αποσυνδέστε τα πάνελ από τον ρυθμιστή όταν τα πάνελ είναι σε συστοιχία. 

-Μετρήστε την τάση των πάνελ και της μπαταρίας στα τερματικά του ρυθμιστή. Εάν η τάση 

στα τερματικά είναι η ίδια με των πάνελ τότε φορτίζεται η μπαταρία. Εάν η τάση των πάνελ 

είναι κλειστεί, το ανοιχτό κύκλωμα των πάνελ και η τάση της μπαταρία χαμηλή, τότε ο 

ρυθμιστής δεν φορτίζει τις μπαταρίες και πιθανόν έπαθε ζημιά. 

Β.Η ένδειξη LED φόρτισης τρεμοπαίζει 

- Πρώτα ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας, να επιβεβαιώσετε ότι η τάση είναι υψηλότερη 

από τις προδιαγραφές. Εξετάστε την αντιστάθμιση της θερμοκρασίας του σημείου 

ρύθμισης του PWM ρυθμιστή. Για παράδειγμα, στους 0 ° C θα ρυθμίσετε την τάση στα 

15.0V  περίπου να λειτουργήσει ο ρυθμιστής. 

-Ελέγξτε όλα τα καλώδια της σύνδεσης εάν είναι τοποθετημένα σωστά. 

Γ. Ένδειξη LED  φορτίου τρεμοπαίζει, ή αναβοσβήνει ή ανάβει κόκκινο (φορτίο δεν 

λειτουργεί σωστά) 

-Ελέγξτε το φορτίο αν είναι κλειστό. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ελαττωματικές ασφάλειες 

στο σύστημα. 

-Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτίου, των μπαταριών και του ρυθμιστή. Βεβαιωθείτε ότι η 

πτώση τάσης του συστήματος δεν είναι τόσο μεγάλη. 



-Εάν η LED ένδειξη τρεμοπαίζει και δεν υπάρχει έξοδος, ελέγξτε το φορτίο για 

βραχυκύκλωμα. Αποσυνδέστε το φορτίο, και πιέστε το κουμπί. Ο ρυθμιστής θα 

λειτουργήσει σε 30 δευτερόλεπτα. 

-Εάν η LED ένδειξη αναβοσβήνει και δεν υπάρχει έξοδος, ελέγξτε εάν το φορτίο είναι πάνω 

από την ονομαστική ισχύ. Μειώστε το φορτίο, και πιέστε το κουμπί. Ο ρυθμιστής θα 

λειτουργήσει σε 30 δευτερόλεπτα. 

 

5.Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ρυθμιστής 

Σταθερό Ρεύμα φόρτισης :10A 

Ονομαστικό φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος :10A 

Τάση :12/24V Αυτόματο 

Χωρίς απώλεια φορτίου :<6mA 

Πτώση τάσης κυκλώματος φόρτισης :<0.26V 

Πτώση τάσης κυκλώματος φορτίου :<0.15V 

Θερμοκρασία λειτουργίας :-35C +55C 

Τάση κατά την διάρκεια της νύχτας : 5V  x2/24V 

Τάση κατά την διάρκεια της μέρας : 6V  x2/24V 

Διαστάσεις: 130x70 x 35mm 

Μπαταρία (παράμετροι τάσεων) 

Παράμετροι φόρτισης 

Ρυθμίσεις φόρτισης 
μπαταριών 

Κλειστού Ανοιχτού Gel 

Υπέρταση 
αποσύνδεσης τάσης 

15.5V; x2/24V 

Όριο τάσης φόρτισης 15.0V; x2/24V 

Εξίσωση τάσης 
φόρτισης 

14.6V; x2/24V 14.8V; x2/24V 14.4V; x2/24V 

Ενίσχυση τάσης 
φόρτισης 

14.4V; x2/24V 14.6V; x2/24V 14.2V; x2/24V 

Float τάσης 
φόρτισης 

13.8V; x2/24V 

Ενίσχυση 
επανασύνδεσης 
τάσης φόρτισης 

13.2V; x2/24V 

Υπόταση 
επανασύνδεσης 
τάσης 

12.6V; x2/24V 

Προειδοποίηση 
υπότασης 
επανασύνδεσης 
τάσης 

12.2V; x2/24V 

Προειδοποίηση 
υπότασης τάσης 

12V; x2/24V 

Υπόταση 
αποσύνδεσης τάσης 

11.1 V; x2/24V 

Όριο αποφόρτισης 
τάσης 

10.8V; x2/24V 



Διάρκεια εξίσωσης 60min 

Διάρκεια ενίσχυσεις 60min 

 


