
                                                                                   Návod k obsluze
G976B - Přenosný fotovoltaický solární panel 12V/2x50W s regulátorem

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:
Typ  Modul  2x50W
Velikost sady složená  mm  505x650x60 mm

Specifikace
Maximální zatížení  W  100
Maximální napětí  V  17,8
Maximální Proud  A  5,62
otevřený okruh napětí  V  21.3
Zkratový proud  A  6,07

Solární článek: Monokrystalický
Technické údaje o sadě solárních panelů naleznete na štítku na zadní straně solárního panelu.

Příslušenství:
1. Rukojeť
2. Západky
3. Hliníkový rám
4. Hliníkové opěrné nohy
5. Solární nabíječka
6. Kabelová spojka
7. Štítek
8. Kabel
9. Svorky na baterie / svorky Aligátor
10. Andersonova zástrčka
11. Pojistka
12. Skladovací taška
13. Chránič rohů
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1. Vyjměte sadu solárních panelů z ochranného / skladovacího přepravního vaku.
2. Uvolněte obě západky na boku jednotky a oba panely vyklopte směrem ven. Prodlužte nohy 
tak, aby podepřely solární panely.
3. Postavte jej na přímé sluneční světlo bez jakýchkoliv stínidel nebo překážek.
4. Umístěte sadu solárních panelů proti slunci.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, doporučuje se, panelové lišty nastavit na
stranu, kde slunce svítí nejdéle přes den.
5. Vytáhněte kabel baterie a připojte svorky baterie ke kladným + (červeným) a záporným - 
(černým) kontaktům baterie na 12V baterii. Ujistěte se, že připojení jsou bezpečná.

Úkon:
Modrá připojovací LED dioda - vlevo
1. Modrá LED dioda na ovladači solární nabíječky signalizuje, že vodiče baterie jsou k baterii 
správně připojeny.
2. Žádná LED indikuje nesprávné připojení nebo žádné připojení k baterii.

LED dioda stavu nabití je vedle modré kontrolky - (Zelená, žlutá nebo červená).
1. Dioda svítí červeně – baterie je vybitá.
2. Žlutá LED indikuje, že baterie je částečně nabitá.
3. Zelená LED označuje, že je baterie nabitá, ale nedosáhla plného nabití.
4. Blikající zelená LED signalizuje, že baterie dosáhla plného nabití.

Záruka:
Životnost solárních panelů je více než 20 let, záruka na komponenty příslušenství a regulátor 
je 1 rok. Solární panely mají záruku na 1 rok vadné záruky výrobce a 5 let na solární články.

Často kladené otázky: 
Otázka: Jaký typ baterií lze s touto sadou použít?
Odpověď: Jakoukoliv 12V stejnosměrnou baterii používanou pro karavany, obytné 
automobily, auta, lodě, motocykly atd.
Otázka: Kdy se rozsvítí modré světlo systému?
Odpověď:  Pouze v případě, že solární panely generují dostatek energie pro dobití baterie a 
správné připojení k baterii. (MUSÍ BÝT PŘIPOJENY K BATERII K PRÁCI)
Otázka: Mohu prodloužit kabel baterie?
Odpověď: Ano, prodloužení je možné, ale čím delší je délka, tím méně energie bude 
generovat.
Otázka: Musím čistit solární panel?
Odpověď:  Ano. Prach a nečistoty by měly být nejprve odstraněny z povrchu panelu měkkým 
hadříkem a poté otřete povrch panelu, abyste odstranili zbývající nečistoty a špínu. Doporučuje
se, aby byly všechny nečistoty (např. výkaly ptáků) odstraněny co nejdříve, jinak by mohlo 
dojít k poškození povrchu.
Otázka: Poškodí voda můj solární panel?
Odpověď:  Solární panely jsou velmi dobře utěsněné, voda by je neměla vůbec ovlivňovat. 
Regulátor, i když dobře utěsněný, by neměl být vystaven nadměrnému množství, voda může 
vniknout přes vodiče.

Odstraňování problémů, pokud systém nefunguje
- Zkontrolujte všechna připojení a ujistěte se, že jsou bezpečná a bez vlhkosti a nečistot.
- Změřte napětí baterie, pokud je 14,4 V nebo vyšší, mělo by se rozsvítit zelené světlo na 
ovladači solární nabíječky. Zkontrolujte stav baterie a ujistěte se, že bude nabitá.
- Zajistěte dostatečné osvětlení. Umístěte vaši sadu solárních panelů směrem k slunci.
- Baterie musí být připojena k vodičům baterie, než LED dioda regulátoru svítí.
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Solární regulátor série Landstar B

1. Přehled
Série LandStar B je regulátor solárního nabíjení PWM, který využívá nejmodernější digitální 
techniku. Více režimů řízení zátěže umožňuje jeho široké použití v solárních systémech, 
dopravních signálech, solárním pouličním osvětlení, solární zahradní lampě atd.

Funkce:
- Přijměte vysoce kvalitní komponenty ST, IR a Infineon, ujistěte se, že je životnost produktu v
pořádku
- Terminály mají certifikaci UL a VDE, produkt je bezpečnější a spolehlivější
- 100% vstup a výstup v rozsahu teplot prostředí
- Inteligentní nabíjení PWM ve 3 fázích: hromadné, zesilující / vyrovnávací, udržovací
- Podporuje 3 možností nabíjení: Bezúdržbové, gelové, klasické údržbové a uživatelské
- Komunikační rozhraní RS485 a komunikační protokol Modbus
- Funkce kompenzace teploty baterie
- Funkce energetické statistiky
- Více režimů řízení zatížení
- Rozsáhlá elektronická ochrana

 2. Vlastnosti produktu

1. Port vzdálené teploty (RTS)
2. PV svorky
3. Terminály baterie
4. zátěžové terminály
5. Komunikační port RS485
6. Montážní otvor
7. Tlačítko
8. Indikátor stavu zatížení
9. Indikátor stavu baterie
10. Indikátor stavu nabití
Pokud je teplotní senzor zkratovaný nebo poškozený, regulátor se nabije nebo vybije při 
výchozím nastavení teploty 25 °C.
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3. Zapojení

Obrázek 2 schéma zapojení

Postup instalace:
1. Připojte komponenty k regulátoru podle pořadí, které ukazuje obrázek výše. Věnujte velkou 
pozornost označení “+” a “-“. Vždy připojte nejdříve baterii. 
2. Po připojení regulátoru ke zdroji zkontrolujte indikátor baterie, zda svítí zeleně, pokud ne, 
prosím přejděte ke kapitolám 6 a 7. 
3. Pojistka baterie by měla být nainstalována tak blízko k baterii, jak je to jen možné. 
Doporučená vzdálenost je cca 150 mm. 

4. Indikátor a tlačítko
(1) Indikátor

Indikátor  Barva  Stav  Informace

 

 Zelená  Svítí Připojení PV je normální, ale napětí je 
nízké, žádné nabíjení

 Zelená  VYP Není připojení k PV (noční čas) nebo je s 
připojením PV problém

 zelená  pomalu bliká 
(1Hz) 

Probíhá nabíjení

 Zelené  rychlé blikání (4 
Hz) 

Přepětí PV

 Zelená Svítí  Normální
 Zelená Pomalu bliká 

(1Hz) 
Nabito

 Zelená  Rychlé blikání (4
Hz)

Přepětí

 Oranžová  Svítí Pod napětím
 Červená  Svítí Příliš hluboké vybitý
 červená  pomalu bliká 

(1Hz) 
Přehřátí baterie

 Červená  Svítí Normální
 Červená  VYP Vypnuto
 Červená  pomalu bliká 

(1Hz) 
 Přetížení 

 Červená  Rychlé blikání (4
Hz) 

Zkrat 

Indikátory nabíjení, zátěže a baterie (oranžově) blikají 
současně

Regulátor se přehřívá

Indikátory nabíjení, zátěže a baterie (červeně) blikají 
současně 

Chyba systémového napětí

(2) Funkce vypínacího tlačítka 
1. Manuální ovládání zátěže ON/OFF 
2. Návrat do normálního režimu po odstranění chyby.

5. Nastavení
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(1) Použijte převodní kabel RS485 na USB s CC-USB-RS485-150U 
Webový software pro PC: www.epever.com (PC Software pro solární nabíječku)
(2) Použijte převodní kabel 2-USB na RS485: CC-RS485-RS485-150U
Kabel OTG: OTG-12CM
Webová stránka softwaru telefonu APP (podporuje pouze systém Android)
www.epever.com (Android APP pro solární nabíječku)
(3) Použijte převodní kabel USB na RS485: CC-RS485-RS485-200U-MT)

(1) Typy baterií
Parametry řízení napětí baterie
Níže uvedený parametr je v systému 12 V při 25 °C, prosím zdvojnásobte hodnoty v systému 
24V

Typ baterie  Bezúdržbová  Gelová Klasická 
údržbová

 uživatelská

Napětí pro 
odpojení při 
přepětí

 16V  16V  16V 9 - 17V

Limit nabíjecího 
napětí

 15V  15V  15V  9 - 17V

Napětí pro 
opětovné 
připojení při 
přepětí

 15V  15V  15V  9 - 17V

Vyrovnávací 
nabíjecí napětí 

 14,6 V   14,8 V  9 - 17 V

Zvýšení nabíjecí 
napětí 

 14,4 V  14,2 V  14,6 V  9 - 17 V

Udržovací 
nabíjecí napětí 

 13,8 V  13,8 V  13,8 V  9 - 17 V

Zvýšení 
nabíjecího napětí 
pro opětovné 
připojení

 13,2V  13,2V  13,2V  9 - 17V

Napětí pro 
opětovné 
připojení po 
nízkém napětí

 12,6V  12,6V  12,6V  9 - 17V

Varovné napětí 
pro opětovné 
připojení po 
podpětí

 12,2V  12,2V  12,2V  9 - 17V

Varovné napětí 
pro podpětí

 12V  12V  12V  9 - 17V

Napětí pro 
odpojení při 
nízkém napětí

 11,1 V  11,1 V  11,1 V  9 - 17 V

Limit napětí při 
vybíjení 

 10,6 V  10,6 V  10,6 V  9 - 17 V

Doba trvání 
vyrovnávání

 120 min   120 min  0 - 180 min

Trvání zvýšení  120 minut  120 minut  120 minut  10 - 180 minut
POZNÁMKY: 
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1) Když je typ baterie uzavřený, gelový, S dolévaným elektrolytem, rozsah nastavení doby trvání 
vyrovnání je 0 až 180 minut a doba zesílení je 10 až 180 minut.
2) Při úpravě hodnoty parametrů v uživatelském typu baterie je třeba dodržovat následující 
pravidla (výchozí tovární hodnota je stejná jako u uzavřeného typu):
A. Napětí pro odpojení při přepětí ＞Limit nabíjecího napětí ≥Vyrovnávací nabíjecí napětí 
≥Zvýšení nabíjecího napětí ≥Udržovací nabíjecí napětí＞Zvýšení nabíjecího napětí pro 
opětovné připojení 
B. Napětí pro odpojení při přepětí＞Napětí pro opětovné připojení při přepětí; 
C. Napětí pro opětovné připojení při nízkém napětí＞Napětí pro odpojení při nízkém napětí ≥ 
Limit napětí při vybíjení; 
D. Varovné napětí pro opětovné připojení po podpětí＞Varovné napětí pro podpětí ≥ Limit 
napětí při vybíjení; 
E. Zvýšení nabíjecího napětí pro opětovné připojení＞Napětí pro odpojení při nízkém napětí
UPOZORNĚNÍ: Podrobnosti o nastavení najdete v uživatelské příručce nebo v kontaktu s 
prodejem.

(2) Režim načtení
1) Ruční ovládání (výchozí nastavení ZAPNUTO)
Zatížení se zapíná / vypíná tlačítkem.
2) Světlo ZAP / VYP

3) Světlo ZAP / VYP + Časovač

4) Časovač
Ovládejte čas zapnutí / vypnutí zátěže nastavením hodin reálného času

6. Ochrana
- FV přetížení
Pokud nabíjecí výkon FV generátoru překročí jmenovitý výkon, bude nabíjen jmenovitým 
výkonem.
- FV zkrat
Pokud není ve stavu nabíjení FV, regulátor nebude poškozen v případě zkratu ve FV poli.
- FV opačná polarita
Když je polarita FV pole obrácena, nemusí být regulátor poškozen a může pokračovat v 
normálním fungování po opravě polarity.
- Přepětí baterie
Když napětí baterie dosáhne cílového napětí přepětí, automaticky zastaví nabíjení baterie, aby 
nedošlo k poškození baterie způsobenému přebíjením.
- Přehřátí baterie
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8. Technické specifikace
Položka  LS1024B  LS2024B  LS3024B
Jmenovité napětí 
systému 

12/24 VDC Auto

Typy baterií bezúdržbové / gelové / klasické údržbové / uživatelské
Jmenovitý nabíjecí 
proud 

 10A  20A  30A

Jmenovitý vybíjecí 
proud 

 10A  20A  30A

Rozsah pracovního 
napětí regulátoru 

8-32V

Maximální napětí 
operačního obvodu 

50V

Vlastní spotřeba ≤8,4 mA / 12 V; ≤7,8 mA / 24 V
Pokles napětí 
nabíjecího obvodu 

≤0,28V

Pokles napětí na 
vybíjecím obvodu 

≤0,20V

Koeficient kompenzace
teploty 

-3mV / °C / 2V (výchozí)

Teplota pracovního 
prostředí 

-35 °C ~ + 50 °C

Relativní vlhkost ≤95% (N.C.)
Příloha IP30
Uzemnění běžné pozitivní
Rozměr  138,6 x 69,3 x 37 

mm 
 159,6 x 81,4 x 47,8 
mm 

 200,6 x 101,3 x 57 
mm

Montážní rozměr  126 mm  147 x 50 mm  190 x 70 mm
Velikost montážního 
otvoru 

 4.3  4.3  4.5

Terminál  4 mm2  10 mm2  10 mm2
Hmotnost  0,13 kg  0, kg  0,5 kg

9. Zřeknutí se odpovědnosti
Tato záruka se nevztahuje na následující podmínky:
- Poškození nesprávným použitím nebo použitím v nevhodném prostředí.
- FV nebo zátěžový proud, napětí nebo výkon je vyšší než jmenovitá hodnota regulátoru.
- Provozní teplota regulátoru překračuje mezní teplotu pracovního prostředí.
- Demontáž uživatele nebo pokus o opravu regulátoru bez povolení.
- Regulátor je poškozen přírodními prvky, jako je osvětlení.
- Regulátor je poškozen během přepravy a nakládání.

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

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. 
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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. 
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