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                                                                                   Návod k obsluze 
 

G922B - Solární regulátor PWM CL50D 12-24V/50A s LCD 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité 
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste 
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste 

si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Popis:  
1. Bezpečnostní instrukce 

- Udržujte prosím místo instalace mimo hořlavé, výbušné, nebo korozivní plyny, prach atd. 

- Chraňte regulátor před přímým slunečním světlem nebo deštěm. 

- Zabraňte tomu, aby se regulátor přiblížil kapalině nebo cizím předmětům. 

- Pro demontáž nebo opravu regulátoru kontaktujte technický personál. 

- Nepokládejte kovové předměty vedle baterie. 

- Nedotýkejte se svorek nebo zadní desky regulátoru, může dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo spálení. 

 

2. Úvod do produktu 

2.1 Profil 

Nová řada inteligentních víceúčelových solárních regulátorů. Jeho inovativní design usnadňuje 
instalaci a je velmi uživatelsky přívětivý. Optimalizovaná regulace nabíjení a vybíjení výrazně 
prodlužuje životnost baterií. Mezitím jsou parametry explicitně zobrazeny. Většina hodnot 
parametrů může být nastavena tak, aby vyhovovala různým aplikacím. 

 

2.2 Funkce 

- Vícestupňový režim nabíjení PWM. 

- Přednastavené parametry nabíjení pro různé typy baterií. 

- Parametry nabíjení a vybíjení jsou nastavitelné. 

- Teplotní kompenzace. 

- Různý režim ovládání zatížení. 

- Ochrana proti reverzně připojenému solárnímu panelu. 

- Ochrana proti podtlaku, přepětí, reverznímu připojení a zpětnému vybití baterie. 

- Ochrana proti nadměrné zátěži. 

- Ochrana proti vnitřnímu přehřátí. 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit 
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Použití: 
3. Instalace 
3.1 Rozložení rozměru a obvodu 

  
3.2 Postup při instalaci 

Před instalací prosím odpojte pojistku solárního panelu a akumulátoru současně pro 
zabránění případnému úrazu elektrickým proudem. 
Pro lepší odvod tepla musí být zajištěn volný prostor 15 cm na všech stranách. Proudové 
kabely pro řízení hustoty proudu v rozsahu 3A / mm2. 

- Nejprve zkontrolujte, zda místo instalace splňuje bezpečnostní požadavky. 
- Ujistěte se, že napětí solárního panelu a baterie je kompatibilní s regulátorem. 
- Připojte akumulátor k regulátoru a zkontrolujte, zda je LCD displej zapnutý, pokud ne, 

prosím vyřešte problém, jak je uvedeno v kapitole 5.2. 
- Připojte solární panel k regulátoru. Pokud je sluneční světlo, regulátor začne okamžitě nabíjet 
baterii a na displeji se rozsvítí šipka ukazatele. 
- Připojte zátěž k regulátoru 
 
4. Návod k obsluze 

4.1 Symboly 

 

Symbol Význam Symbol Význam 

 Zatížení vypnuto  Nabíjení dat 

 Vybíjení zapnuto  Vybíjení dat 

 Nabíjení zapnuto, bliká-li 
nabíjení OCP 

 Kontakt 

 Nabíjení  V režimu nastavení 

 Okolní teplota  Parametry nejsou nastavitelné 

 Den  Parametr LVD 

 Noc  Parametr LVR 

 Typ baterie: Gel  Nabíjení plováku 

 Typ baterie: Sealed  Absorpční nabíjení 

 Typ baterie: Flooded  Vyrovnávací nabíjení 

 Baterie je dobrá  Přetížení zátěže 

 Zkrat nabití  Režim zatížení 4 
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4.2 Rozhraní LCD 
4.2.1 Spouštěcí rozhraní 

  
- Rozhraní pro uvedení do provozu: Rozhraní při zapnutí systému, které kontroluje, zda 

je LCD displej v dobrém stavu 
- Napětí systému: Napětí baterie je detekováno regulátorem 
- Jmenovitý proud: Jmenovitý nabíjecí a vybíjecí proud regulátoru 

 
4.2.2 Rozhraní hlavní smyčky LCD 

 
  

- Přepínání mezi rozhraními se provádí krátkým stisknutím tlačítka + nebo -. Pokud nedojde k 

selhání, zobrazí se aktuální rozhraní, dokud se nestiskne libovolné tlačítko; Pokud dojde k 
selhání, zobrazí se rozhraní s chybovým kódem. 
- V rozhraní "Napětí baterie" se krátkým stisknutím tlačítka ▲ zatížení zapne nebo vypne. 

- V rozhraní "Měřič nabíjení baterie" nebo "Měřič vybíjení baterie" se dlouhým stiskem (> 3S) 

▲ data vymažou. 

- V rozhraní "Teplota" se dlouhým stisknutím tlačítka ▲ obnoví výchozí nastavení. 

 
4.2.3 Rozhraní sekundární smyčky LCD 

 
V hlavním okruhu rozhraní "Napětí baterie" dlouhým stiskem (> 3S) ▲ můžete získat přístup k 
sekundární jednosměrné smyčce. V sekundární smyčce pomocí krátkého stisknutí klávesy ▲ 

máte přístup k parametrům nebo je můžete ukončit, krátkým stiskem nastavíte parametry, 
dlouhým stiskem (> 3S) ▲ přepínáte mezi rozhraními, můžete ukončit sekundární smyčku. 

Když nastavíte parametry, krátkým stisknutím + nebo - můžete měnit hodnoty. Po 15s 
nepřítomnosti Vás přístroj převede zpět do hlavního rozhraní smyčky. 
 
- Typ baterie: K dispozici jsou čtyři typy baterií, které jsou GEL, SLD, FLD a USr. Pouze 

parametry typu USr jsou nastavitelné. 
Regulátor aktualizuje parametry ihned po dokončení nastavení. 
- 3 pracovní režimy pro zatížení, jak je uvedeno níže: 

Kód  Pracovní režim pro zatížení  

15  Režim regulátoru  

0 ~ 13 Řízení osvětlení s vypínacím bodem v noci (0 ~ 13 hodin) 

14 Režim ovládání světel 
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5. Poruchová správa 
5.1 Kód chyby a korekce 

Kód chyby Příčina Oprava 

E × 1 

LVD ochrana baterie a 

vypnutá zátěž 

Ochrana je automaticky 

odstraněna po úplném 
nabití akumulátoru 

E × 2 

HVD ochrana baterie a 
zatížení vypnuto 

Ujistěte se, že je správné 
připojení baterie a 
regulátoru. 
Ujistěte se, že kapacita 
baterie není příliš nízká. 

Ujistěte se, že napětí jiné 
nabíječky baterií připojené 
k baterii není příliš vysoké. 
Pokud je napětí baterie o 
0,5V nižší než je definovaný 
bod přepětí, zátěž se 
automaticky zapne 

regulátorem. 

E × 3 

Přetížení a vypnuté zatížení Odstraňte nadměrné 
zatížení při zatěžovacím 
výkonu a manuálně zapněte 
zátěž nebo počkejte 6 
minut při automatickém 

zapnutí regulátorem. 

E × 4 

Zkratová ochrana zátěže Odstraňte zkrat a manuálně 
zapněte zátěž nebo 
počkejte 10 minut pro 
automatické zapnutí 
regulátoru 

E × 5 

Nabíjení baterie je vypnuto 

kvůli přehřátí regulátoru 

Nechte regulátor 

vychladnout a automaticky 
spustit nabíjení. 

 
5.2 Porucha a oprava 

Oprava Selhání 

Nezapojujte inicializaci LCD 

Ujistěte se, že není baterie připojena zpětně. 
Ujistěte se, že připojení baterie a regulátoru je dobré. 
Zkontrolujte, zda je zapnutý obvod baterie. 
Ujistěte se, že je připojena pojistka. 

Bez nabíjecího proudu 

Ujistěte se, že není použit žádný reverzní připojený 
solární panel. 
Ujistěte se, že spojení mezi solárním panelem a 
regulátorem je dobré bez otevřeného okruhu. 

Zatížení nefunguje 
Ujistěte se, že není zatížení zpětně připojeno. 
Ujistěte se, že regulátor není chráněn před přetížením, 
podtlakem nebo přepětí 

Zatížení nebylo zapnuto na 
přednastaveném místě 

Zkontrolujte, zda je správně nastaven režim řízení zátěže. 
Ujistěte se, že napětí baterie není příliš nízké. 

Zatížení nelze zapnout v 
noci v režimu "Light 

Control" 

Zkontrolujte, zda je správně nastaven režim řízení zátěže. 
Ujistěte se, že solární panel není v noci osvětlen jinými 

světelnými zdroji 
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7. Technické údaje 
 

Model CL40D CL50D CL60D CL4048D CL5048D CL6048D 

Vstup 

PV napětí 
 

≤50V ≤100V 

Jmenovitý proud 
nabití 

40A 50A 60A 40A 50A 60A 

Výstup 

Systémové napětí 
 

12V/24V auto 48V 

HVD 
 

16.00Vx1/x2/x4(0,5V) 

Jmenovitý proud 
vybití 

40A 50A 60A 40A 50A 60A 

Ztráta bez zátěže 
 

≤13mA  ≤15mA 

Nabíjení napětí na 
nabíjecí smyčce 

≤0,17V ≤0,28V ≤0,17V ≤ 0,28V 

Výpadek poklesu 
napětí 

≤0,10V  ≤0,10V  ≤0,10V  ≤0,10V  

Režim nabíjení 
 

PWM Vícestupňový (objemový, absorpční, plovací) 

Napětí plováku 
 

13,8 (13V ~ 15V) × 1 / × 2 / × 3 / × 4 

Absorpční nabíjecí 
napětí 

14,4V (13V ~ 15V) × 1 / × 2 / × 3 / × 4 

Doba trvání 
absorpčního 

nabíjení 

2 hodiny 

LVD 
 

10,8 V (10 V ~ 14 V) × 1 / × 2 / × 3 / × 4 

LVR 
 

12,6 V (10 V ~ 14 V) × 1 / × 2 / × 3 / × 4 

Načíst pracovní 
režim 

Pravidelný režim regulátoru 
Řízení světla s vypínacím bodem v noci 

Režim řízení světla 

Světelné kontrolní 
napětí 

5V (1V ~ 10V) × 1 / × 2 / × 3 / × 4 

Typ baterie 
 

GEL, SLD, FLD a USr (výchozí nastavení) 

Jiné 

Základní rozhraní LCD, 3 tlačítka 

Chladič Slitina hliníku 

Elektrické vedení Terminál PCB ≤25mm2 

Pracovní teplota -20 ~ +55 ° C 

Skladovací teplota -30 až +80 ° C 

Pracovní vlhkost 10% ~ 90%, bez kondenzace 

Rozměry 40A a 50A (188 * 125 * 48,5mm) 60A (187 * 125 * 56mm) 

Čistá hmotnost 562g 701g 564g 703g 

IP kód IP30 
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Typ baterie: 

Typ 
baterie 

Napětí plovacího 

nabíjecí (V) 

Napětí absorpčního 
nabíjení (V) 

Doba absorpčního 
nabíjení (h) 

GEL 
 

13,8 14,2 2 

Sealed 
 

13,8 14,4 2 

Flooded 
 

13,8 14,6 2 

User 
 

13,8 14,4 2 

 

Údržba a čištění  

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  

 

 


