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1 Yleistä 
Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä 

on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 

2 Kytkentäkaavio 
  

 

Seuraa yllä olevaa kaaviota. Sulakkeet kytketään mahdollisimman lähelle akkua, näin se 

suojaa parhaiten oikosulun varalta. 

Katso kaapelien mitoitus kohdasta 8. 

 

2 x USB lähtö 

Mahd. kytkin 

Matalajännitelähtö 

12/24V, ei käytetä 

invertterille 

15-50 A sulake 

Paneeli(t) 

Akku 

230 V invertteri, lisävaruste 



 

 

 

3 Asennus ja kytkeminen 

3.1 Sijoittaminen rakennuksessa 

Lataussäädin sijoitetaan lähelle akkua ja mahdollista invertteriä, mielellään korkeintaan 
1 metrin päähän jännitehäviöiden pienentämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on 
varmistettava että kaapelien pinta-ala on riittävä. Katso suunta antavat ohjeet 
kohdasta 8 tai ota yhteyttä myyjään. 
 

Lataussäädin on ainoastaan sisäkäyttöön. 

3.2 Lataussäätimen kiinnittäminen 

Lataussäädin asennetaan kiinteälle alustalle pystyyn. Huomioi että lataussäätimen 

ympärille on jätettävä 10 cm joka suuntaan (paitsi takana) vapaata ilmanvaihtoa 

varten.  

Älä sulje lataussäädintä pieneen kaappiin jossa ei ole ilmanvaihtoa. 

3.3 Mahdollisen 230V invertterin kytkeminen 

Jos järjestelmään tulee 230V invertteri, sitä EI kytketä lataussäätimen 
matalajännitelähtöön, vaan suoraan akkuun sulakkeen kautta. 
 

 

  



     

 

 

 

3.4 Lataussäätimen kytkeminen 

Lataussäädin kytketään sivun 2 kaavion mukaan. Huomioi että kaikkien 

kaapelien PLUS ja MIINUS kytketään oikein. 

Lataussäätimen kiinnittämisen jälkeen, se kytketään akkuun ja aurinkopaneeliin. Katso 

ohjeet kaapelien mitoitukseen kohdasta 8. 

 

Kaapelit kytketään seuraavassa järjestyksessä: 

1. Jos matalajännitelähtö (liittimet oikealla) tulee käyttöön, se kytketään ensin. 

Mahdollista invertteriä ei kytketä tähän, vaan se kytketään suoraan akkuun, 

sulakkeen kautta. 

2. Kytke (JÄNNITTEETTÖMÄT) akkukaapelit lataussäätimen akkuliittimiin 

(keskellä). 

3. Kytke tämän jälkeen akkukaapelit akkuun ja odota hetki. Lataussäädin 

määrittelee järjestelmän jännitteen akun jännitteen perusteella. 

Lataussäätimen näyttö syttyy hetken päästä. 

4. Kytke aurinkopaneeli(t) lataussäätimen vasemman puolen liittimiin. Varmista 

paneelien jännite, 12 V akulla sen pitää olla 15-18V (25V maks. Voc) ja 24 V 

akulla 30-36V (50V maks. Voc). 

Kaapeleita ei saa oikosulkea! 

4 Ensimmäinen käynnistäminen 
Akun (ja paneelin) kytkemisen jälkeen säätimen näyttö 

syttyy ja näyttää suurin piirtein tältä. (12V 

järjestelmä). Kun vasemmalla oleva nuoli vilkkuu, se 

tarkoittaa että aurinkopaneeli lataa. 

Jos näytölle ei tule mitään näkyviin, akkujännite on 

liian matala, tai polariteetti on väärä. Jos 

lataussäätimen näytön vasemmalla reunalla ei ole aurinkopaneelin symbolia, 

aurinkopaneeli ei ole kytketty, tai sen polariteetti on väärä. 



 

 

 

5 Käyttö 
Lataussäätimen näyttöjä on 6 

kpl ja ne valitaan vasemmalla 

olevalla napilla.  

Viiden sekunnin jälkeen näyttö 

palaa päävalikkoon. 

 

Oikealla olevalla napilla 

voidaan sammuttaa oikealla oleva matalajännitelähtö. 

5.1 Valikkotoiminnot 

1. Päävalikko 

Näyttää akkujännitteen ja akun kapasiteetin, kun vasemmalla 

oleva nuoli vilkkuu, aurinkopaneeli lataa akkua. 

 

 

 

2. Akun ylijännite – lataus keskeytyy 

Näyttää korkeimman sallitun jännitteen ennen kuin säädin 

keskeyttää latauksen liian korkean jännitteen takia. Tämä 

suojaa akkua. Vakioasetus (12/24V) on: 13,7/ 27,4V. 

 

3. Akun uudelleenkytkentäjännite 

Näyttä pienimmän vaadittavan jännitteen 

matalajännitelähdön uudelleenkytkennälle liian matalan 

jännitteen jälkeen. Ei vaikuta mahdollisen invertterin 

toimintaan, joka on kytketty suoraan akkuun. Vakioasetus 

(12/24V) on: 12,6/ 25,2V. 

 



     

 

 

 

4. Akun alijännite 

Näyttää alijänniterajan. Kun jännite laskee tämän tason alle, 

lataussäädin katkaisee matalajännitelähdön syötön ja suojaa 

näin akkua. Ei koske mahdollista invertteriä joka on kytketty 

suoraan akkuun.  

Vakioasetus (12/24V) on: 10,7/ 21,4V. 

 

5. Ajastintoiminto (yövalaistukseen) 

Ajastintoiminto aktivoi matalajännitelähdön auringonlaskun 

jälkeen ja katkaisee syötön valitun aja jälkeen 1-23 tuntia. 

24h tarkoittaa että matalajännitelähtö on aina aktiivi. 

0h tarkoittaa että matalajännitelähtö on aktiivi ainoastaan kun 

on pimeää. 

6. Akkutyyppi 

akkutyypin valinta: 

B01 - AGM akku 

B02 – GEELI akku 

B03 – Tavallinen lyijyakku 

Valinta tehdään valikossa 6 joka näyttää akkutyypin. Paina vasenta nappia 5 sekunnin 

ajan ja valitse sen jälkeen akkutyyppi painamalla kahta muuta nappia (ylös tai alas).  

Paina sen jälkeen vasenta nappia 5 sekuntia, tämä tallentaa valinnan. 

Oikean akkutyypin valinta pidentää akun elinikää. 

  



 

 

 

5.2 Parametrien muuttaminen 

Valikkojen 2-5 arvot voidaan asettaa seuraavalla tavalla: 

1. Oikeaan valikkoon mennään  napilla. 

2. Paina   nappia 5 sekunnin ajan, numerot alkavat vilkkua. 

3. Käytä ja  nappeja arvon muuttamiseksi. 

4. Paina taas   nappia 5 sekunnin ajan arvon tallentamiseksi. 

Jos numerot eivät ala vilkkua 5 sekunnin painalluksen jälkeen, lataussäädin on ehkä 

valikossa 1, jossa ei ole valintoja.  

5.3 Palauta tehdasasetukset: 

Jokaisen valikon arvon kohdalla voidaan palata tehdasasetukseen seuraavalla tavalla: 

1. Valitse valikkosivu painamalla   nappia. 

2. Paina  nappia 5 sekunnin ajan jonka jälkeen arvo muuttuu tehtaan 

alkuarvoksi. 

 

Kierrätetään elektroniikkajätteenä, ei saa heittää tavallisen jätteen mukana. 
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6 Ylläpito 
Kun järjestelmä on käytössä, suosittelemme sen toiminnan 

seuraamista säännöllisesti. Tarkkaile seuraavia asioita säännöllisesti: 

6.1 Akkujännitteen ja akkukapasiteetin tarkistaminen 

Akun lataustason näkee näytön keskellä olevasta 

symbolista. Palkit näyttävät akun kapasiteetin. Kuvassa 

näkyy miltä symboli näyttää kun akun kapasiteetti on 

maksimissaan. Jännitteen näkee myös, ja se on yleensä 12 - 

14V, tai 24 - 28V jos akku on 24V. 

Alla oleva taulukko näyttää akkujännitteen ja vastaavan akkukapasiteetin, kun akku on 

kuormittamaton eikä sitä ladata. Arvot ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella useasta 

syystä johtuen. 

12V akku 24V akut Kuormittamattoman akun kapasiteetti 

Yli 13,5V: Yli 27V: 100% kapasiteetti. Akku täysin ladattu. 

12,5 – 13V: 25 – 26V: 60 - 80% kapasiteetti 

11,5 – 12,5V: 23 – 25V: 30 - 50% kapasiteetti 

10,5 – 11,5V: 21 – 23V: 0 - 30% kapasiteetti 

6.2 Aurinkolatauksen tarkistaminen 

Päävalikosta nähdään onko paneeleista latausta.  

Kun vasemmalla oleva nuoli vilkkuu, paneelit lataavat akkua. 

  



 

 

 

7 Vikatilanteet 

7.1 Aurinkopaneelin ikoni puuttuu, tai ei latausta 

Jos vasemmalla puolella ei ole aurinkopaneelin symbolia, 

se tarkoittaa että aurinkopaneeli ei ole kytketty, tai että 

polariteetti on väärä. 

Ratkaisu: 

Mittaa aurinkopaneelista tuleva jännite erillisellä 

volttimittarilla. Sen kuuluu olla 16V ja maks. 50V välillä. 

7.2 Ylikuormitussuoja 

Kun oikealla oleva lampun symboli vilkkuu, se tarkoittaa 

että matalajännitelähdön virta on ollut suurempi kuin 10 

A, tai matalajännitelähtö on ollut oikosulussa. 

Ratkaisu: 

Kytke pois kuormitus ja käynnistä lataussäädin 

katkaisemalla akkujännite. 

7.3 Akku on täyteen ladattu 

Kun vasemmalla oleva aurinkopaneelin symboli vilkkuu, 

se tarkoittaa että akku on täyteen ladattu, ja lataus on 

vähäinen (ylläpitolataus). 

 

 

 

  



     

 

 

 

8 Kaapelien mitoitus 

 

Yllä olevan kaavion mukaan voidaan mitoittaa kaapelit. Esimerkki: 50W teho, 10m 
kaapelia (2 x 5m plus ja miinus). Laita viivoitin 50 W ja 10 m väliin, vaadittava pinta-ala 
on vähintään 3mm

2
. 

Teho  Pinta-ala  Pituus 

Wattia                Neliömillimetriä  Metriä 



 

 

 

9 Tekniset tiedot 

Ominaisuus Data 

Suurin virta 10A 

Akkujännite 12V / 24V 

Paneelijännite (12V akku) 15-18V (25V Voc) 

Paneelijännite (24V akku) 30-36V (50V Voc) 

Alin akkujännite 10.7V / 21.4V 

Uudelleenkytkentäjännite 12.6V / 25.2V 

Ylläpitolatausjännite 13.7V / 27.4V 

Equalization voltage 
(säännöllinen toiminto akun 
eliniän pidentämiseksi) 

B01 (AGM): 14,4V 
B02 (GEL): 14,2V 
B03 (Lyijyhappoakku): 14,6V 

Latausmenetelmä PWM (Pulse Width Modulation) 

USB lähtö 5V / 3A 

Kaapelien pinta-ala 1 - 4mm² 

Käyttölämpötila -35°C - 60°C 

Suhteellinen ilmankosteus ≤90% (Ei kondenssia) 

Mitat 150 x 78 x 35 mm 

  Paino 150g 
 

 

 


