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 DISPLAY OCH KNAPPAR 

ANSLUTNING AV SYSTEMET 

DISPLAY OCH INSTÄLLNINGAR 

FELSÖKNING 

TEKNISKA DATA 

1. För att regulatorn ska ställa in sig på rätt spänning 

bör batteriet vara laddat vid fösta anslutningen. 

2. Batterikablarna bör vara så korta som möjliga för 

lägsta förluster i kablarna. 

3. Regulatorn är lämplig endast för blybatterier och 

gelébatterier. Ej för NiMH, Lithium eller liknande. 

4. Regulatorn är endast för solpaneler. Anslut inte 

andra strömkällor till regulatorn. 

1. Mikroprocessor 

2. Stor LCD display, med möjlighet att ställa in para-

metrar. 

3. Laddning med 4 olika steg enligt behov. 

4. Inbyggda överbelastnings– och kortslutningsskydd. 

Skydd mot fel polaritet och öppen spänningskrets. 

5. Låg värmeutveckling 

Spänning 

LCD display 

Solpanel 

Lyser vid laddning, 

blinkar när spänning-
en är uppnådd. 

 

Batteri, visar laddningsnivå 

Timmar 

Ampere 

Belastning 

Förbrukning på 

Meny 

Knapparnas användning 

Upp 

Ner 

Aktivera 12V ut 

Meny: starta menyn, förflyttning i menyn, håll inne för att kunna 

ändra parametervärde. 

Upp: Öka värdet på en variabel, eller byt batterityp. 
Ner: Minska värdet på en parameter, spara värde med lång tryckning. 

1. Anslut batteri med rätt polaritet, plus och minus rätt. 

2. Anslut solpanel till regulatorn, plus och minus rätt. 

3. Anslut eventuell belastning till lågspänningsuttaget 

längst till höger. Anslut plus och minus rätt. 

5. Timerinställning 

6. Batterityp 

1. Normal display 2. Vilospänning 

3. Återanslutnings-

spänning efter  

underspänning. 

4. Lägsta tillåtna spänning då 

lågspänningsuttaget kopplas ur 
för att skydda batteriet 

Systemet urkopplas i omvänd ordning jämfört med anslutningen! 

Anslutning eller urkoppling i fel ordning kan skada regulatorn. 

Bläddring genom  

menyerna 

Inställning av  

parametrar 

Bläddra i menyerna genom 

att trycka på menyknappen 

Håll ”meny” knappen 

intryckt i menyerna 2-5 

för att kunna ändra 

värde. Välj värde med 

”Upp” eller ”Ner” 

knappen. Gå ur menyn 

genom att hålla meny-

knappen intryckt. Valda 

parametervärden sparas 

genom att hålla ”Ner” 

knappen intryckt   

OBS: 

1. Lågspänningsutgången sätts på och släcks med ”Ner”-

knappen 

2. Timerläget kan vara (24H), då är lågspänningsutgången ak-

tiv hela tiden. Om timer är ett värde mellan (1-23) anger det 

hur många timmar efter solnedgång som lågspänningsutta-

get släcks av. Inställningen (0H) betyder att lågspänningsut-

taget är aktivt från soluppgång till solnedgång. 

Situation Orsak Lösning 

Solen skiner men 

ingen laddn. symbol  

Solpanel felkopplad 

eller inte ikopplad 

Granska solpanelens 

anslutningar 

Ingen laddn. Symbol 

syns  

Regulator felinställd Granska inställning 

Batteriet för tomt Ladda batteriet 

Laddningssymbol 

blinkar långsamt 

Överbelastning Minska belastning 

Kortslutningsrisk Granska anslutning 

Display stängd Ingen batterispänning Granska batterianslutning 

och batterispänning 

Modell 
 

10A 20A 30A 

Batterispänning 12V/24V auto 

Max. laddningsström 

Max. Ström ut 

Panelspänning 

Batterityp 
 

Laddninsspänning 

B01 slutet B02 GEL B03 öppet 

Vilospänning 

Urladdningsskydd 

Återanslutningsnivå 

USB utgång 

Strömförbrukning 

Användningstemp. 

Mått och vikt 

Möjligt att ändra 

Möjligt att ändra 

Möjligt att ändra 

Röda värden är dubbelt större vid 24V systemspänning 
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