
LCD  ZASLON/KLJUČKA

TEHNIČNI  PARAMETER

ODPRAVLJANJE  TEŽAV

SISTEMSKA  POVEZAVA

PRIKAZ/NASTAVLJANJE

LASTNOSTI  IZDELKA

VARNOSTNA  NAVODILA

Pritisnite  MENU  za  brskanje

drugačen  vmesnik.

MENU:  preklapljanje  med  različnimi  zasloni,  ali  za  vstop/izhod  iz  nastavitve  z  dolgim  pritiskom.

Situacija

IZKLOPLJENO

izpraznitev  ponovno  priključite

DOL/VKLOP/

Verjeten  vzrok  Rešitev

pritisnite  MENU  za  vstop

Pri  demontaži  velja  obratni  vrstni  red!

MENI

5V/3A

12V/24V  avto

30A

Plavajoči  naboj

Zmanjšajte  obremenitev  v  vatih

*napetost  rdeče  barve  X2,  X4  pri  uporabi  sistema  24V/48V.

obnovitveni  parameter.

Brskanje

14,4  V

2.  Velik  LCD  zaslon,  vsi  nastavljivi  parametri.

Največji  sončni  vhod

Ponovno  se  povežite

obremenitev  24  ur

DOL:  pritisnite  za  zmanjšanje  vrednosti.

[24h]

2.  način  dela  deluje  kot  spodaj:

parameter,  dolg  pritisk

Batt  napetost

plavajoča  napetost

1.  Prepričajte  se,  da  ima  baterija  dovolj  napetosti  za  krmilnik

  zaustavitev  praznjenja

V  vmesniku  2-5,  dolgo

3.  Priključite  porabnika  na  regulator  polnjenja  -  plus  in  minus.

B03  poplava

-35  ~  +60  ℃

Napačna  nastavitev  načina

30A
5.  Dual  mosfet  Zaščita  proti  povratnemu  toku,  nizka  proizvodnja  toplote.

20A

Na  regulator  polnjenja  nikoli  ne  priključite  drugega  vira  polnjenja.

napolniti

UP

2.Priključite  fotovoltaični  modul  na  regulator  -  plus  in  minus.

1.  Vgrajen  industrijski  mikro  krmilnik.

Odprt  sončni  panel

[0H]

Izpustni  tok

Dolgo  pritisnite  [DOL]  za

1.  Pritisnite  gumb  [Down]  za  ročno  vklop/izklop  nalaganja  na  glavnem  zaslonu.

<80V

USB  izhod

10,7  V  (privzeto,  nastavljivo)

[DOWN],  da  nastavite

MODEL

glavni  zaslon

3.  Regulator  je  primeren  samo  za  svinčene  baterije:  OPEN,  AGM,  GEL

način  dela

48  V

B02  gel

Ikona  za  nalaganje  je  izklopljena

zaščita,  zaščita  pred  preobremenitvijo.

1.  Priključite  baterijo  na  regulator  polnjenja  -  plus  in  minus.

14,6  V

Nastavite  parameter

B01  zapečateno

ali  obrnjeno

4.  Vgrajena  zaščita  pred  kratkim  stikom,  zaščita  pred  odprtim  tokokrogom,  vzvratno

MENU  ponovno  za  izhod.

Polnilni  tok

<50V

Ponovno  nastavite

10A

4.  Regulator  polnjenja  je  primeren  samo  za  regulacijo  solarnih  modulov.

12,6  V  (privzeto,  nastavljivo)

Pozor:

2.  Kabel  akumulatorja  mora  biti  čim  krajši,  da  zmanjšate  izgubo.

Prekomerna  obremenitev

Nepravilno  zaporedje  lahko  poškoduje  krmilnik!

150  *  78  *  35  mm /  150  g

pritisnite  za  povečanje  vrednosti.

20A

Izenačenje

<10mA
vrsta  baterije

30A

Zaustavitev  praznjenja

nastavitev  in  uporaba  [UP]

30A

3.  Popolnoma  4-stopenjsko  upravljanje  polnjenja  PWM.

ko  je  sončno

naloži  se  po  sončnem  zahodu  in  zapre  po  urah,  ko  se  nastavi

Samozaužiti

ni  primeren  za  nikelj  metal  hidridne,  litijeve  ione  ali  druge  baterije.

vmesnik

14,2  V

*  Specifikacije  izdelka  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.

Velikost/teža

UP:

10A

Ikona  polnjenja  ni  vklopljena

[1-23  h]

Ugasniti

20A

13,7  V  (privzeto,  nastavljivo)

Samodejna  ponovna  povezava

Od  mraka  do  zore

20A

pred  prvo  namestitvijo  prepoznajte  vrsto  baterije.

Prazna  baterija

Uporabniški  priročnik

Ikona  za  nalaganje  počasi  utripa

Ponovno  povežite  izpust

Baterija  je  prenizka/vzvratna

Ikona  za  nalaganje  počasi  utripa

Preverite  baterijo/priključek

Delovna  temperatura

Zaščita  pred  kratkim  stikom
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