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1 Asennuskaavio 
  

 

Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan fyysisesti lähelle akkua, 

koska niiden tarkoitus on suojata kaapelien oikosulkutilanteessa. 

Katso kaapelien ja johtojen mitoitus kohdasta 6. 

2 Invertterin liittäminen (230 V) 
Jos järjestelmään liitetään 230 V invertteri, se asennetaan suoraan akkuun eikä 

lataussäätimen lähtöön. 

Matalajännitekuormitus 

Aurinkopaneeli 

Sulake 

Sulake 

Invertterin liittäminen 

 

Akku 
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3 Kiinnittäminen ja asennus 

3.1 Asennus rakennukseen 

Lataussäädin asennetaan lähelle akkua ja mahdollisen invertterin lähelle (Alle metrin 

etäisyydelle) johtojen jännitehäviöiden minimoimiseksi. Pidemmät alimitoitetut johdot 

voivat myös ylikuumentua jolloin eriste sulaa. Jos joudutaan käyttämään pidempiä 

johtoja, varmista että niiden pinta-ala on tarpeeksi suuri, katso johtojen mitoitus 

taulukosta kohdassa 6. 

Lataussäädin ei ole vesitiivis ja se on ainoastaan sisäkäyttöön. 

3.2 Lataussäätimen kiinnittäminen 

Lataussäädin asennetaan 

kiinteälle alustalle pystyyn. 

Käytä oikean kuvan mukaisia 

vähimmäisetäisyyksiä ja 

varmista että ilma kiertää 

hyvin säätimen ympärillä. 

Älä sulje lataussäädintä 

pieneen kaappiin ilman 

että ilma pääsee 

kiertämään säätimen 

ympärillä. 
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3.3 Lataussäätimen liittäminen 

Liitä PLUS ja MIINUS oikein sivun 2 kaavion mukaan. 

Kiinnittämisen jälkeen lataussäätimeen liitetään johdot aurinkopaneelilta, akulle ja 

matalajännitekuormituksille alla olevassa järjestyksessä. Katso mitoitus kohdasta 6. 

 

Liitä johdot seuraavassa järjestyksessä: 

1. Jos matalajännitelähtöön tulee kuormituksia, liitä ne ensimmäiseksi. Jos 

järjestelmään tulee invertteri, sitä EI liitetä tänne, vaan suoraan akkuun. 

2. Liitä akun johtimet ennen niiden liittämistä akkuun, (Jännitteettöminä) 

keskimmäisiin liittimiin. 

3. Liitä sen jälkeen akun johtimet akkuun, niin että lataussäädin valitsee 

automaattisesti oikean jännitteen akun jännitteen mukaan. (12 V tai 24 V) 

4. Liitä viimeisenä johtimet aurinkopaneelista (tai aurinkopaneeleista) 

vasemman puolen liittimiin. 

5. Älä oikosulje johtimia! 

Johtojen liittämisen jälkeen säätimen näyttö näyttää 

suurin piirtein kuten kuva vasemmalla (12V 

järjestelmä). Kun vasemmalla oleva nuoli vilkkuu, 

aurinkopaneeli lataa. Kun  nappia painaa kaksi 

kertaa, näkyy latausvirta. 

Lue enemmän valikkojen toiminnoista kohdassa 4.1 

3.4 Lämpötila-anturi 

Asenna mukana oleva lämpötila-anturi kuvan 

mukaan. Anturi mittaa lämpötilan ja säätää 

akun latauksen lämpötilan mukaan. Akun 

oletetaan olevan samassa tilassa tai ainakin 

että akun lämpötila on suurin piirtein sama. 

Lämpötila-anturi 
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4 Valikot 
Näytöllä on 10 eri 

toimintoa joiden välillä 

mennään painamalla 

keltaista  nappia 

vasemmalla. 

Muutaman sekunnin 

jälkeen näyttö palaa 

päävalikkoon. 

 

 

4.1 Näytön valikkotoiminnot 

1. Päävalikko 

Näyttää akkujännitteen ja akun lataustason. Vasemmalla 

oleva nuoli vilkkuu kun akku latautuu. Oikealla oleva nuoli 

vilkkuu kun on kulutusta (12 V tai 24 V). Invertterin kulutus ei 

näy tässä, koska se liitetään suoraan akkuun. 

 

2. Lämpötila 

Näyttää lataussäätimen lähiympäristön lämpötilan. 

1. Päävalikko ja 

akkujännite 

2. Lämpötila 3. Aurinkopaneelin 

latausvirta 

4. Tämän hetken 

kulutus (12 tai 24 V) 

5. Kokonaistuotanto 

(Ampeeritunteina) 

6. Kokonaiskulutus 

(Ampeeritunteina) 

7. Akun ylijännitetaso 

(lataus loppuu) 

8. Uudelleen-

kytkentäjännite 

9. Alijänniteraja 

(Autom. Poiskytkentä) 

10. Ajastintoiminto 

tai aina päällä 

Päävalikko ja 

akkujännite 

Lämpötila 
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3. Latausvirta aurinkopaneeleista 

Näyttää tämän hetken latausvirran joka vaihtelee auringon 

säteilyn mukaan. 

 Aurinkopaneelin maksimiin latausvirtaan päästään harvoin. 

 

 

4. Hetkellinen kulutus (Ainoastaan matalajännite) 

Näyttää hetkellisen kulutuksen joka kulutetaan lataussäätimen 

matalajännitelähdöstä. Invertterin kulutus ei näyt tässä, koska 

se liitetään suoraan akkuun. 

 

 

5. Aurinkopaneelin kokonaistuotanto (Ampeeritunteina) 

Näyttää aurinkopaneelin kokonaistuotannon 

Ampeeritunteina (Ah). Laskuri voidaan nollata painamalla 

 nappia vähintään 5 sekuntia. 

 

 

6. Kokonaiskulutus (Ainoastaan matalajännite 12 V tai 24 V) 

Näyttää kokonaiskulutuksen 12 V tai 24 V lataussäätimen 

matalajännitelähdöstä Ampeeritunteina (Ah). Mahdollisen 

invertterin kulutus ei näy tässä, koska se liitetään suoraan 

akkuun. Laskuri voidaan nollata painamalla  nappia 

vähintään 5 sekuntia. 

 

Aurinkopaneelin 

latausvirta 

Tämän hetken kulutus 

(12 tai 24 V) 

Kokonaistuotanto 

(Ampeeritunteina) 

Kokonaiskulutus 

(Ampeeritunteina) 
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7. Akun ylijännite 

Näyttää akun suurimman jännitteen ennen kuin ylijännitesuoja 

sammuttaa säätimen akun suojaamiseksi. Tason voi säätää alla 

olevan ohjeen mukaan. 

Oletusarvo (12/24V) jännitteille on 13,7/ 27,4V. 

 

Akun ylijännitesuojan jänniteraja säädetään näin: 

1. Paina  nappia vähintään 5 sekuntia. Numerot alkavat vilkkua. 

2. Käytä ja  nuolia oikean maksimiarvon säätämiseksi ylöspäin tai 

alaspäin. 

3. Paina vielä   nappia 5 sekuntia, valittu arvo tallentuu. 

8. Uudelleenkytkentäjännite 

Näyttää akun jännitetason vikatilanteen jälkeen, jolloin 

lataussäädin uudelleenkytkee jännitteen 

matalajännitelähtöön. Taso säädetään kohdan 7 ohjeen 

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

9. Akun alijänniteraja 

Näyttää alimman sallitun akkujännitteen ennen kuin säädin 

sammuttaa 12V tai 24 V syötön. Mahdolliseen invertteriin 

tämä ei vaikuta, koska se liitetään suoraan akkuun. 

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

10. Ajastintoiminto (yövalaistukseen) 

ajastintoiminto voi sytyttää 12 V tai 24 V syötön 

auringonlaskun jälkeen ja sammuttaa sen 1-23 tunnin jälkeen. 

24h tarkoittaa että lähtö on aina päällä. 0h tarkoittaa että 12 V 

tai 24 V syöttö lähtöön on päällä kun on pimeää. Ajastin 

säädetään kohdan 7 ohjeen mukaan. 

Akun ylijännitetaso 

(lataus loppuu) 

Uudelleen-

kytkentäjännite 

Alijänniteraja (Autom. 

Poiskytkentä) 

Ajastintoiminto tai aina 

päällä 
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Normaali käyttö 
Kun järjestelmä on käytössä, on säännöllisesti tarkistettava että 

kaikki toimii kuten pitääkin. Tarkista seuraavat asiat: 

4.2 Akkujännitteen ja lataustason tarkistaminen 

Lataustason tai akun kapasiteetin näkee päävalikosta 

näytön keskellä olevista pylväistä. Akun jännite näkyy myös 

ja normaalitaso on 12 - 14V, tai 24-28V jos on 24 V 

järjestelmä.  

Alla oleva taulukko näyttä akun jännitteen ja lataustason 

ilman kuormitusta eikä lataamista. Arvot ovat suuntaa 

antavia, koska jännite voi vaihdella monesta eri syystä. 

12V 24V Akun status ilman kuormaa 

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

4.3 Aurinkopaneelin latauksen tarkistaminen 

Päävalikon vasemmalla olevasta vilkkuvasta nuolesta näkyy 

että aurinkopaneeli lataa akkua. 

Latausvirran (Ampeeri) näkee valikossa 3, sen saa näkyviin 

painamalla  nappia kaksi kertaa. 

Aurinkopaneelin latausvirta vaihtelee auringon säteilyn 

mukaan. 

 Aurinkopaneelin maksimiin latausvirtaan päästään harvoin. 

  

Päävalikon lataustaso 

Aurinkopaneelin 

latausvirta 
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5 Virhetilanteet 

5.1 Liian matala akkujännite 

Tältä näyttö näyttää kun akun jännite on liian matala. 

Lataussäädin ei syötä matalajännitettä kun akun jännite on 

liian matala. Kuva on 24 V järjestelmästä. 

Sammuta tai irrota kaikki kulutus 12 V tai 24 V syötöstä. 

Sammuta myös mahdollinen invertteri. Lataa akku joko erillisellä laturilla tai anna 

aurinkopaneelin ladata akku. Varmista että aurinkopaneeli todella lataa. 

5.2 Ylikuormitussuoja 

Näyttö vilkkuu kuvan mukaisesti jos matalajännitelähdön 

kuormitus on ollut vähintään 150 % säätimen suurimmasta 

virrasta 30 A (siis vähintään 45 A) minuutin ajan. 

Lataussäädin ei syötä jännitettä tässä tapauksessa.  

 

Ratkaisu: 

Katkaise kulutukset matalajännitelähdöstä ja paina nappia lataussäätimen 

uudelleenkäynnistämiseksi. Tämä koskee ainoastaan lataussäätimen ylikuormitusta. 

Invertterin ylikuormitussuoja on invertterissä. 
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5.3 Oikosulkusuoja 

Näyttö vilkkuu kuvan mukaisesti jos matalajännitelähdössä 

on oikosulku. 

 

 

Ratkaisu: 

Tarkista johdot ja liittimet kuormituksiin ja paina nappia lataussäätimen 

uudelleenkäynnistämiseksi. Tämä koskee ainoastaan lataussäätimen oikosulkua. 

Invertterin oikosulkusuoja on invertterissä. 

5.4 Aurinkopaneeli ei lataa 

Kun tämä symboli vilkkuu, lataussäätimeen ei ole tullut latausta 

aurinkopaneelista vähintään 24 tuntiin. Tämä voi johtua 

aurinkopaneelin viasta, johdoista tai liittimien 

kontaktiongelmista. Syynä voi olla myös erittäin pilvinen sää, lumi 

tai muu syy. 

5.5 Tilapäinen suuri ylikuormitus 

Tämä symboli vilkkuu kuvan mukaisesti jos matalajännitelähdön 

kuormitus on ollut vähintään 200 % säätimen suurimmasta virrasta 30 

A (siis vähintään 60 A) lyhyen ajan. Lataussäädin ei syötä jännitettä 

tässä tapauksessa. 

 

Ratkaisu: 

Lataussäädin käynnistyy automaattisesti uudestaan ja yrittää palata normaalitilaan. Jos 

ylikuormitus jatkuu, säädin menee vikatilaan kuten kohdissa 5.2 tai 5.3.  
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6 Kaapelien ja johtimien mitoittaminen 

 

Yllä olevasta kaaviosta voi arvioida tarvittavat johdinten pinta-alat 12 V järjestelmässä. 

Esimerkiksi: 50W teho, 10m johdinten kokonaispituus (2 x 5m plus ja miinus). Laita 

viivoitin 50 W ja 10 m väliin ja lue keskeltä että johdinten pinta-ala on väh. noin 3mm
2
. 

Vastaavasti 24 V järjestelmässä, johdinten pinta-alan voi suurin piirtein puolittaa. 

     Teho                            Pinta-ala                   Kokonaispituus (+ ja -) 

 

       Wattia                          Neliömillimetriä                           Metriä 
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7 Tekniset tiedot 

Ominaisuus Data 

Suurin virta sisään tai ulos 30A 

Akkujännite 12V / 24V 

Aurinkopaneelijännite (12V) 15-18V (25V Voc) 

Aurinkopaneelijännite (24V) 30-36V (50V Voc) 

Alin akkujännite (12  / 24 V) 10.7V / 21.4V 

Uudelleenkytkentäjännite 12.6V / 25.2V 

ylijännitetaso 13.7V / 27.4V 

Kulutus ilman kuormitusta ≤30mA 

Latausmenetelmä PWM (Pulse Width Modulation) 

  Johdinten pinta-ala 4 - 10mm² 

Käyttölämpötila -20°C - 60°C 

Suhteellinen kosteus ≤90 % (Ei kondenssia) 

Mitat 90 x 188 x 48 mm 

Reikien etäisyys asentaessa 60 x 178mm - Ø5 

Paino 360g 
 

 

Maahantuoja:  

MG Engineering Kumputie 8  68600 Pietarsaari 

www.mg-engineering.fi +358 45 326 6565 

http://www.mg-engineering.fi/

