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Návod k použití 
 
 



Vážený zákazníku 
Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou 
službu po dlouhou dobu pokud bude používán doporučeným způsobem. 
Přečtěte si pečlivě tento návod, abyste se seznámil s výrobkem ještě před použitím. Dozvíte se důležité 
informace o provozu a údržbě tohoto zařízení. 
Balení obsahuje: solární regulátor MPPT-40A, 12-24V/40A,  
Návod k použití,   
 
Použití 
Solární regulátor řady MPPT byl vyvinut k nabíjení olověných baterií v solárním ostrovním systému. 
Výrobek je navržen pro soukromé použití a není vhodný pro výdělečnou činnost. Uživatel musí zajistit, aby 
zařízení bylo chráněno před vlhkem a mokrem. Jakékoli jiné použití může způsobit poškození zařízení; 
navíc nesprávné používání může způsobit požár. 
Celý tento výrobek nesmí být upravován nebo měněn a kryt nesmí být demontován.  
 
Bezpečnostní pokyny 
Následující bezpečnostní pokyny a upozornění a riziko slouží nejen k ochraně zařízení ale hlavně 
k ochraně vašeho zdraví. Přečtěte si tedy následující pokyny pečlivě. V případě poškození majetku nebo 
zdraví nesprávný zacházením nebo nedodržováním těchto bezpečnostních pokynů zde uvedených vaše 
záruka zaniká. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za žádné následné škody. 
 
Obecné 
• Kvůli bezpečnosti a technicky schválenému výrobku (CE) jsou všechny neautorizované úpravy nebo 

změny tohoto výrobku nejsou dovoleny.  
• Toto zařízení není hračka a nesmí být používáno dětmi! Zajistěte zařízení tak, aby nebylo přístupno 

dětem. 
• Údržbu, instalaci nebo opravy mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci. K opravám je nutno použít 

pouze originální náhradní díly.Použití jakýchkoli jiných náhradních dílů může vést k vážnému poškození 
majetku nebo zdraví! 

• Uvnitř zařízení nejsou žádné nastavovací prvky nebo části, vyžadující údržbu. 
• Zacházejte s výrobkem pečlivě. Nárazy nebo pád z malé výšky mohou způsobit poškození.V takovém 

případě nechte zařízení před zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem. 
• Pokud zjistíte jakékoli poškození zařízení, ihned jej vypněte a nechte zkontrolovat kvalifikovaným 

pracovníkem, případně jej nechte ekologicky zlikvidovat. 
 
Provoz 

• Výrobek může být provozován pouze v suchém prostředí. V prostředí vlhkém nebo mokrém by mohlo 
dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Za žádných okolností výrobek nesmí být používán za nepříznivých podmínek. 
• Nepříznivé podmínky zahrnují okolní teplotu vyšší než 50°C, při výskytu hořlavých plynů,  výparů 

rozpouštědel, prachu, relativní vlhkosti překračující 80% a vlhku. 
• Zařízení nesmí být provozováno v blízkosti hořlavých materiálů, otevřeného ohně nebo plynu. Hrozí 

exploze! 
• Zajistěte správnou ventilaci během provozu zařízení, nikdy nezakrývejte solární regulátor a připojená 

zařízení. 
• Chraňte solární regulátor před účinky elektromagnetického pole, před nárazy a vibracemi. 
• Chraňte solární regulátor před horkem. Pokud se solární regulátor za provozu přehřeje v důsledku 

vysoké okolní teploty, tepelná ochrana zařízení vypne, aby zabránila následnému poškození. V takovém 
případě je nutno počkat, dokud  zařízení nevychladne. 

• Zabraňte náhlé změnám okolní teploty zařízení. To by mohlo způsobit kondenzaci vlhkosti v zařízení. Při 
změně prostředí solární regulátor se musí aspoň hodinu přizpůsobit nové okolní teplotě prostředí před 
zapnutím. 

 
 
 
 
 
 
 



Poznámky k baterii  
• Použití nesprávně dimenzované baterie znamená riziko pro život, majetek i prostředí. Vždy dodržujte 

bezpečnostní instrukce výrobce baterií! 
• olověné baterie obsahují agresivní korozní kyselinu. Chraňte oči a kůži před kontaktem s jakoukoli 

kapalinou z baterie! Nikdy nerozebírejte olověné baterie! Pokud oči nebo kůže jsou potřísněny kyselinou 
okamžitě je opláchněte tekoucí čistou a studenou vodou! Ihned zavolejte lékařskou pomoc! Dostala-li se 
kyselina na oděv, ihned potřísněný oděv svlékněte a postižené části kůže ihned pečlivě opláchněte 
tekoucí studenou a čistou vodou. 

 

Připojovací a zobrazovací prvky  
 LCD řada 20A-80A MPPT solární regulátor 

 
1. Tlačítko MENU 
2. Tlačítko LOAD-zátěž zap/vyp  
3. LCD displej 
4. Tlačítko Nastavení nahoru 
5. volitelně RS232 
6. Tlačítko Nastavení dolů 
7. volitelně konektor pro displej 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlačítka: 
Tlačítko MENU: a. slouží k návratu ze submenu do hlavního okna 
                              b. slouží k otevření submenu z hlavního okna 
                              c. Když je LCD displej ve stavu č. 5, 6, nebo 7 stiskem tlačítko po dobu 5 sec. se data                   
                                  uloží.  
 Tlačítko LOAD: připojuje nebo odpojuje zátěž 
 Tlačítko UP:      a. když je LCD displej ve stavu č. 5, 6, nebo 7 stiskem tohoto tlačítka se zvýší  
                                   nastavovaná hodnota. 
                               b. když je LCD displej v submenu, stiskem tlačítka se nastaví nižší položka submenu 
Tlačítko DOWN:  a. když je LCD displej ve stavu č. 5, 6, nebo 7 stiskem tohoto tlačítka se sníží  
                                    nastavovaná hodnota. 
                                b. když je LCD displej v submenu, stiskem tlačítka se nastaví vyšší položka submenu                              
 
 Tlačítka UP a DOWN: Současným stiskem těchto tlačítek po dobu 5 sec. se regulátor vrátí do  
                                           továrního nastavení. A celkový stav nabíjení a vybíjení v Ah se vynuluje. 
 
Poznámky: 1. když není prováděná žádná operace, jednotka se vrátí do základního stavu na displeji se zobrazí 
                       hlavní okno zobrazující napětí baterie.  
                    2. LCD displej se po asi 30sec vypne,stiskem kteréhokoli tlačítka se opět zapne. 
                    3. Zátěž může být připojena nebo odpojena tlačítkem LOAD jen když displej je z hlavním okně. 
   
Současným stiskem tlačítek UP a DOWN po dobu 5sec. se regulátor resetuje. 
 
Funkce LCD displeje  
MPPT regulátor je vybaven velkým LCD displejem a 4 tlačítky.  
Zobrazuje jedno hlavní okno a 7 různých stavů, které se zobrazí po stisku tlačítka “MENU“. 

Poznámka: Pokud je LCD displej v hlavním menu, po stisku tlačítka "MENU" se otevře volba submenu. Stiskem tlačítka 

“UP“ nebo “DOWN“ se pak v nabídce dá listovat. 

 



LCD displej: 
 
  Hlavní okno  Napětí baterie 
 
 
  
 
  LCD displej stav 1  Nabíjecí proud   
         
         
  
    

LCD displej stav 2  Proud do zátěže    
 
 
 
 
  LCD displej stav 3   Úhrnný nabíjecí proud Ah 
 
 
 
 
  LCD displej stav 4   Úhrnný proud do zátěže Ah 
 
 
 
 
 
  LCD displej stav 5  Nastavení nabíjecího napětí: Stiskem tlačítka MENU na 5sec. se    
                                                                                                                                otevře nastavení regulátoru, data blikají. Stiskem tlačítka UP se 
                                                                                                                                nastavená hodnota zvyšuje, stiskem tlačítka DOWN se nastavená  
                                                                                                                                hodnota snižuje.  

                                                                         Poznámka: přednastavená hodnota je 14.6V ve 12V systému,  
                                                                                                                              29.2V ve 24V systému. 12V systém: rozsah nastavení je  14V až 15V, 
                                                                                                                                           24V systém“ rozsah nastavení je 28V až 30V  

 
 
 
 
  LCD displej stav 6  Nastavení spodní hranice napětí pro odpojení: Po stisku tlačítka  
                                                                                                                                MENU na 5sec. se otevře nastavení regulátoru, data blikají. Stiskem  
                                                                                                                                tlačítka UP se nastavená hodnota zvyšuje, stiskem tlačítka DOWN se  
                                                                                                                                nastavená hodnota snižuje.   
                                                                                                                                

 Poznámka: přednastavená hodnota je 11V ve 12V systému, 22V 
ve 24V systému. 12V systém: rozsah nastavení je 10.4V až 11.4V, 24V                                                                                                                 

                                                                                                                                              systém: rozsah nastavení je  20.8V až 22.8V 

 
 
 
  LCD displej stav 7                   Nastavení horní hranice napětí pro připojení: Po stisku tlačítka MENU 
                                                                                                                                se otevře nastavení regulátoru, data blikají. Stiskem tlačítka UP se 
                                                                                                                                nastavená hodnota zvyšuje, stiskem tlačítka DOWN se nastavená  
                                                                                                                                hodnota snižuje. 
 

                                                                                                                               Poznámka: přednastavená hodnota je 12.8V ve 12V systému, 
                                                                                                                              25.6V ve 24V systému. 12V systém: rozsah nastavení je 12.2V až 13.2V,  
                                                                                                                                            24V systém: rozsah nastavení je 24.4V až 26.4V 



 
Vlastnosti:  
• MPPT, optimalizuje účinnost   
• Automatická identifikace provozního napětí systému (12/24V or 48V)  
• Rozsah vstupního napětí od 22-60V/30-90V/70-150V 
• Úprava nabíjecích hodnot v závislosti na teplotě. 
• Step-up funkce 
• Ochrana proti hlubokému vybití 
• Ochrana proti přebíjení 
• Desulfatizační funkce (pulzní nabíjení) 
• Teplotou aktivovaný ochranný obvod 
• Ochrana proti přepólování 
• Odpojitelná zátěž 
• Účinnost: ≥95% 
 

 
Popis funkce  
MPPT solární regulátor je moderní mikroprocesorem řízené zařízení, které bylo vyvinuto k nabíjení olověných baterií v 
solárním ostrovním systému. MPPT (maximum power point tracker) umožňuje optimální využití energie fotovoltaických 
panelů. Pracovní bod s optimální účinností fotovoltaických panelů se mění v důsledku faktorů jako jsou intenzita ozařování, 
teplota a typ solárních buněk. Tento optimální provozní bod (MPP-maximum power point) je trvale monitorován vestavěným 
mikroprocesorem solárního regulátoru a je řízen MPPT tak, aby baterie byla vždy nabíjena maximálním výkonem.  
Když bylo dosaženo maximálního nabíjecího napětí baterie, MPPT regulátor nabíjení odpojí. 
Mikroprocesor je také zodpovědný za řízení všech důležitých ochranných funkcí.  
Výstup zátěže je odpojitelný tlačítkem a umožňuje odpojení a připojení spotřebičů k MPPT solárnímu regulátoru. 

 
 
Volba solárního regulátoru   
Je li napětí solárních článků významně vyšší než napětí baterie, pak nabíjecí proud baterie bude vyšší než daný maximální 
proud článků. Např.: solární články o napětí 36V a proudu 5A budou nabíjet 12V baterii max. proudem 15A. Tedy solární 
články vyžadují připojení k baterii přes MPPT regulátor 20A.         
Pozor: pokud použijete solární regulátor s příliš nízkým nabíjecím proudem, regulátor se může při dlouhodobém provozu poškodit! 

 
 
Maximální výkon solárních článků 
 MPPT-20A MPPT-30A MPPT-40A MPPT-50A MPPT-60A MPPT-70A MPPT-80A 
        

12V battery system voltage 240 watts 360 watts 480 watts 600 watts 720 watts 840 watts 960 watts 
        

24V battery system voltage 480 watts 720 watts 960 watts 1200 watts 1440 watts 1680 watts 1920 watts 
        

48V battery system voltage 960 watts 1440 watts 1920 watts 2400 watts 2880 watts 3360 watts 3840 watts 
        

 
 
 
Montáž 
Aby byl zabezpečen přiměřený provoz, přečtěte si tyto informace včetně informací bezpečnostních pečlivě a pozorně ještě 
před použitím zařízení.  
Během montáže solárního regulátoru a dalších součástí systému zajistěte, aby systém byl nedostupný pro děti. Nebezpečí 
života! 
Nemontujte regulátor nad nebo do blízkosti zdroje tepla. Zajistěte, aby baterie byla v dobře větraném prostoru! Dodržujte 
správnou polaritu! 
Vždy zajistěte vhodnou ventilaci solárního regulátoru. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory regulátoru. Nikdy nepoužívejte 
zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. 

V baterii je akumulováno velké množství energie. V případě zkratu se toto množství energie v krátkém čase uvolní. To 

znamená velké oteplení nebo požár v místě zkratu. 

 
 
Připojení solárního regulátoru  
Všechny součásti (fotovoltaické panely, baterie, spotřebiče a MPPT regulátor) být nastaveny na stejné provozní napětí a 
proud. Zkontrolujte tyto údaje na příslušných typových štítcích. V případě pochybností kontaktujte prodejce.  
Pro zajištění bezpečného provozu striktně dodržujte pořadí při připojování jednotlivých součástí systému. 



1. Připojení baterie  
Připojte baterii k MPPT solárnímu regulátoru pomocí příslušných šroubovacích 
svorek. K připojení použijte kabel správně dimenzovaného průřezu, aby se kabel 
zbytečně neoteploval a aby na kabelu nedocházelo k úbytku napětí. Šroubovací 
svorky jsou navrženy na max. průřez 16mm2. 

Požadované minimální průřezy: 
2,5mm2 do 20A 10mm2 do           60A 
4 mm2    do 30A 16mm2 do 70A 
6 mm2   do 40A 16 mm2 do 80A 
10 mm2 do 50A   

  
Zajistěte a by kabel mezi baterií a regulátorem byl jištěn pojistkou podle příslušné 
normy. Např. pro  30A MPPT regulátor můžete použít pomalou pojistku 40A                    
 

 
2. Připojení fotovoltaických panelů 
Fotovoltaické panely připojte k regulátoru MPPT pomocí příslušných 
šroubovacích svorek. Dbejte na správnou polaritu připojovacích kabelů! Abyste 
se vyhnuli připojování kabelů pod napětím, napřed kabel připojte k regulátoru a 
potom k panelům.  
Poznámka: + a – vodiče umístěte co nejblíže k sobě, abyste minimalizovali 
působení elektromagnetické pole. 
Poznámka: fotovoltaické panely dávají napětí ihned po osvícení slunečním 
svitem. Dodržujte doporučení výrobce panelů. 

  
 
 
3. Připojení zátěže  
Připojte vodiče k zátěži se správnou polaritou. Abyste se vyhnuli připojování 
kabelů pod napětím, připojte napřed kabely k zátěži a potom k regulátoru.  
Poznámka: jsou-li DC zátěže chráněny proti zkratu, nadproudu nebo nízkému 
napětí, LCD displej bude blikat. 
Poznámka: uvnitř regulátoru je pojistka. Pokud nastane porucha pojistka se 
přeruší. 
 
 
 

 
 
Popis funkcí a ochran 
Step-up funkce  
MPPT solární regulátor je vybaven step-up funkcí, to znamená, že solární regulátor nabíjí i když napětí panelů je nižší než je 
napětí baterie. V tomto případě je nabíjecí proud 1A.  
Poznámka: tato funkce není dostupná pokud napětí panelů je nižší než vlastní spotřeba regulátoru. V tomto případě se 
regulátor přepne do pohotovostního režimu. (Viz popis pohotovostní funkce) 
Pohotovostní funkce  
Když výkon fotovoltaických panelů je nižší než vlastní spotřeba regulátoru, aktivuje se automaticky pohotovostní funkce po 
30sec. Toto může také nastat když panely jsou připojeny k regulátoru poprvé.  
Ochrana proti hlubokému vybití 
Solární regulátory řady MPPT jsou vybaveny ochranou proti hlubokému vybití, to znamená že pokud napětí baterie klesne k 
11V, solární regulátor odpojí zátěž. Jakmile je baterie nabita, zátěž se automaticky opět připojí.  
Ochrana proti přebíjení  
MPPT solární regulátor zastaví spolehlivě nabíjení když je dosaženo konečného napětí baterie. To zabraňuje poškození 
baterie přebíjením nebo velkým odpařováním.  
Desulfatační funkce (pulzní nabíjení)  
Regulátor nabíjí baterii pulzně, což má za následek rozpouštění sulfátových vrstev v baterii. Tímto způsobem se tak 
významně prodlužuje životnost baterie.   
Ochrana proti přehřátí regulátoru  
MPPT solární regulátor vypne nabíjení pokud teplota uvnitř regulátoru překročí nastavenou mez. Výstup zátěže je stále 
funkční. Až se regulátor ochladí na normální provozní teplotu, nabíjení se opět automaticky zapne.  
 
 



Ochrana proti přepólování  
MPPT solární regulátor je chráněn proti přepólování, tj. nesprávnému připojení baterie. Vždy pečlivě zkontrolujte polaritu při 
připojování baterie. Regulátor se sám resetuje po odstranění závady a je opět připraven ke správnému připojení.  
Výměna vnitřní pojistky  
MPPT solární regulátor je vybaven vnitřní ochrannou pojistkou. Pokud je nutná její výměna, je nutno demontovat kryt. V tomto 
případě je nutno odpojit od regulátoru všechny připojené kabely  a uvolnit 4 šrouby držící kryt. Po odstranění krytu je pojistka 
přístupná k výměně.  
Pozor: k výměně je nutno použít pouze pojistku stejného typu a proudové hodnoty jako je původní pojistka! Pak je nutno 
regulátor zakrytovat a kryt připevnit šrouby. 
Provoz s volitelným dálkovým ovladačem.  
Volitelně jsou naše regulátory MPPT do 30A vybaveny funkcí dálkového ovládání. Dálkový ovladač je volitelný.  
Provoz s volitelným pomocným displejem.   
Volitelně můžou být naše regulátory MPPT provozovány s pomocným vzdáleným displejem. 

 
Technical specifications  
Vlastnosti a velikost proudu udává příslušný typový štítek vašeho zařízení! 
 
Provozní napětí baterie 12/24V DC nebo 48V DC 

Napětí FV. panelů 22-60V / 30-90V / 70-150V DC 

Max. proud FV. panelů: 20/30/40/50/60/70/80A(v závislosti na typu) 

Typ baterie všechny 12V nebo 24V nebo 48V olověné akumulátory(otevřené, gelové, AGM) 

Vlastní spotřeba při provozu 15mA 

Vlastní spotřeba naprázdno <1mA 
Vlastní spotřeba při připojené 
zátěži 130mA 
Konstantní napětí nabíjení 14.6V(14-15V nastavitelné)/29.2V(28-30V nastavitelné)/58.4V( 56-60V nastavitelné) 
Spodní mez odpojení napětí 11V(10.4-11.4V nastavitelné)/22V(20.8-22.8V nastavitelné)/44V( 41.6-45.6V nast.) 
Spodní mez znovu připojení 
napětí 

12.8V( 12.2-13.2V nastavitelné)/ 25.6V(24.4-26.4V nastavitelné)/ 51.2V (48.8V-52.8V 
nastavitelné) 

Krytí IP20 
Max. průřez kabelů do svorek 16mm2 
  

 

Poznámky k ochraně prostředí  
Tento výrobek na konci své životnosti nesmí být vyhozen do běžných domovních odpadků, ale musí být odnesen do 
sběrného dvora k ekologické likvidaci a recyklování. Na toto je upozorněno symbolem přeškrtnuté popelnice na výrobku, 
v návodu nebo na balení.  
Materiály, ze kterých je přístroj vyroben jsou recyklovatelné shodně s jejich označením. Opakované použití, recyklace 
materiálů nebo jiné formy využití odpadu jsou důležitým příspěvkem k ochraně prostředí.  
 
 
 

Záruka a servis  
Tato záruka zahrnuje pouze výrobní vady. Zařízení nesmí být žádným způsobem upravováno nebo měněno jak pokud jde o funkci nebo 
o formu. Tato záruka je neplatná v případě nesprávného používání anebo nedodržování pokynů v tomto návodu nebo jestli k poškození 
došlo zaviněním třetí strany. Jen čistý a neporušený přístroj bude vzat do záruční nebo pozáruční opravy. Standardní délka záruky se řídí 
platnými právnímu předpisy.  

 
Model: 
 
 
Podpis a razítko prodejce: 

 
Datum uplatnění záruky: 

 
Popis závady: 

 

 

 


