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1. O instrukcji  

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi przed użyciem 

produktu, zachowaj ją przez cały czas użytkowania produktu i przekaż przyszłemu właścicielowi lub 

użytkownikowi produktu.  

Instrukcja opisuje instalację, działanie, obsługę i konserwację sterownika ładowania słonecznego. Instrukcja 

obsługi przeznaczona jest dla użytkowników końcowych. 

W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą technikiem. 

 
2. Bezpieczeństwo 

Sterownik ładowania słonecznego można używać wyłącznie w systemach PV w celu ładowania i kontroli baterii 

ołowiowo-kwasowych zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacjami ładowania producenta baterii.  

Sterownik ładowania słonecznego można podłączać tylko do obciążeń lokalnych oraz baterii. Wykonuje to 

wykwalifikowany personel zgodnie ze stosownymi przepisami. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi i 

eksploatacyjnymi dla wszystkich komponentów systemu PV.  

Do sterownika ładowania słonecznego nie wolno podłączać jakichkolwiek innych źródeł energii niż generator 

słoneczny. Postępuj zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom danego kraju.  

Systemy PV muszą znajdować się z dala od dzieci. Nie używaj sterownika ładowania słonecznego w zapylonym 

otoczeniu, w pobliżu rozpuszczalników lub materiałów palnych, gazów i oparów.  W pobliżu baterii nie może 

znajdować się otwarty ogień, płomienie lub iskry. Zapewnij odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. Regularnie 

sprawdzaj proces ładowania.  

Postępuj zgodnie z instrukcjami ładowania producenta baterii. Kwas baterii może dostać się na skórę lub 

odzież. W takim wypadku natychmiast przemyj obficie wodą. Skontaktuj się z lekarzem.  

Nie obsługuj  sterownika ładowania słonecznego, kiedy urządzenie nie działa,  sterownik ładowania 

słonecznego lub podłączone kable są w sposób widoczny uszkodzone lub poluzowane. W takich wypadkach 

natychmiast odłącz sterownik ładowania słonecznego od modułów słonecznych i baterii.  

 

 3. Funkcje 

Sterownik ładowania słonecznego monitoruje stan naładowania zestawu baterii, steruje procesem ładowania, 

steruje podłączeniem/wyłączeniem obciążeń. W ten sposób optymizowane jest zużycie baterii co znacznie 

wydłuża ich żywotność.  

Poniższe funkcje zabezpieczające stanowią część podstawowego działania sterownika: ochrona rpzed 

przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowanie, ochrona przed zbyt niskim napięciem baterii, 

ochrona odwróconego prądu  modułu słonecznego.  

 

 4. Instalacja 

4.1 Wymagania w zakresie miejsca montażu  

Nie montuj sterownika ładowania słonecznego na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach. Nie narażaj 

sterownika ładowania słonecznego na bezpośrednie działanie słońca lub innych źródeł ciepła. Chroń sterownik 

ładowania słonecznego przed zanieczyszczeniem i wilgocią.  

Montuj w pozycji pionowej na ścianie (betonowej) na niepalnym podłożu. Zachowaj minimalną odległość 10cm 

od dołu i wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Zamontuj sterownik ładowania 

słonecznego jak najbliżej baterii (zachowując bezpieczny odstęp co najmniej 30 cm).  

4.2  Mocowanie sterownika ładowania słonecznego  

Zaznacz pozycję otworów montażowych sterownika ładowania słonecznego na ścianie.  
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Wywierć  4 otwory o średnicy Ø 6 mm i włóż kołki. Zamocuj sterownik ładowania słonecznego na ścianie, tak 

aby otwory na kable skierowane były do dołu, za pomocą 4 wkrętów o łbach owalnych M4x40 (DIN 7996).  

4.3 Podłączenie  

Zastosuj przewód o wymiarach odpowiednich do wartości znamionowych prądu sterownika ładownia, np. 

6mm²  dla 10A, 5 mm² dla 8A, 4 mm² dla 6A, 3 mm² dla 5A dla długości przewodu 10m.  

Dodatkowy zewnętrzny bezpiecznik 20A (nie dołączony) musi zostać podłączony do kabla podłączeniowego 

baterii, blisko bieguna baterii. Bezpiecznik zewnętrzny chroni przed zwarciami na kablach.  

Moduły słoneczne generują elektryczność w świetle padającym. Pełne napięcie występuje nawet w przypadku 

niskich poziomów światła padającego. Zabezpiecz moduły słoneczne przed światłem padającym podczas 

instalacji, np. zasłaniając je.  

Nigdy nie dotykaj niezaizolowanych końcówek kabli. Używaj wyłącznie narzędzi izolowanych. Upewnij się, że 

wszystkie obciążenia, które mają być podłączone są wyłączone. W razie konieczności wyjmij bezpiecznik. 

Podłączenia wykonuj zawsze zgodnie z poniżej opisaną kolejnością.  

 

Krok 1: podłącz baterię  

Podłącz kabel podłączeniowy baterii zachowując prawidłową biegunowość do środkowej pary zacisków na 

sterowniku ładowania słonecznego (z symbolem baterii).  

Jeśli występuje bezpiecznik zewnętrzny, wyjmij go. Podłącz kabel podłączeniowy baterii A+ do dodatniego 

bieguna baterii.  Podłącz kabel podłączeniowy baterii A– do ujemnego bieguna baterii. Włóż bezpiecznik 

zewnętrzny do kabla podłączeniowego baterii. 

Jeśli  biegunowość podłączenia jest prawidłowa, dioda informacyjna zaświeci się  na zielono.  

 

 

 

Krok 2: podłącz moduł słoneczny  

Upewnij się, że moduł słoneczny jest zabezpieczony przed światłem 

padającym (zakryj lub poczekaj na noc).  

Upewnij się, że moduł słoneczny nie przekracza maksymalnego 

dopuszczalnego prądu wejściowego.  

Najpierw podłącz kabel podłączeniowy modułu słonecznego M+ do 

prawidłowego bieguna lewej pary zacisków na sterowniku 

ładowania słonecznego (z symbolem modułu słonecznego), a 

następnie podłącz kabel M– . Zdejmij zasłonę z modułu 

słonecznego.  

 
Krok 3: podłącz obciążenia  

Najpierw podłącz kabel obciążenia L+ do prawidłowego bieguna prawej pary zacisków na sterowniku ładowania 

słonecznego (z symbolem lampy), następnie podłącz kabel L–. Włóż bezpiecznik obciążenia lub włącz 

obciążenie.  

 
Uwagi: Podłącz obciążenia, które nie będą wyłączane ochroną zbytniego rozładowania na sterowniku 

ładowania słonecznego, np. światła awaryjne lub podłączenie radiowe, bezpośrednio do baterii.  Obciążenia o 

większym zużyciu prądu niż wyjście urządzenia można podłączać bezpośrednio do baterii. W takim wypadku nie 

zadziała jednak  ochrona zbytniego rozładowania na sterowniku ładowania słonecznego. Obciążenia podłączane 

w taki sposób muszą posiadać niezależne bezpieczniki.  

 
Krok 4: działanie końcowe  

Zamocuj wszystkie kable z odprężeniem w bezpośredniej bliskości sterownika ładowania słonecznego (odstęp  

około 10 cm). 

 
5. Wyświetlacze diodowe 

 

Dioda Status Znaczenie  

Dioda informacji  świeci się  na zielono Praca normalna  
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miga powoli  na czerwono* Błąd systemu  

- zbyt wysoki prąd ładowania  

- przeciążenie/zwarcie  

- przegrzanie razem z czerwoną diodą  

- za niskie napięcie baterii razem z zieloną 

diodą  

- za wysokie napięcie baterii 

szybko miga* Bateria pusta, ostrzeżenie o  odłączeniu wskutek niskiego 

napięcia, obciążenia nadal włączone  

Czerwona dioda 

baterii 

miga powoli* Ochrona przed zbytnim rozładowaniem aktywna (LVD), 

obciążenia odłączone 

świeci się  Bateria słaba, obciążenia włączone Żółta dioda baterii 

miga powoli  na żółto* Nie osiągnięto zadanego punktu ponownego podłączenia 

LVD, obciążenia nadal wyłączone 

świeci się  Bateria OK.  Zielona dioda 

baterii miga powoli  na zielono* Bateria pełna, aktywna regulacja ładowania  

*miga powoli: 0,4Hz: 4  x 10 sekund, szybko miga: 3Hz: 3 x 1 sekunda  

 

6. Uziemienie 

Komponenty wolnostojących systemów nie musza być uziemiane – nie jest to praktyka standardowa i może być 

zabroniona przepisami danego kraju (np.: DIN 57100 Część 410: zabranianie uziemiania niskonapięciowych). 

Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji.  

 
7. Zabezpieczenie przed piorunami 

W systemach narażonych na zwiększone ryzyko wskutek przepięć zalecamy instalację dodatkowego 

zabezpieczenia odgromowego/przepięciowego w celu zredukowania spadków napięcia. Skontaktuj się ze 

sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

 
8. Konserwacja  

Sterownik ładowania słonecznego nie wymaga konserwacji.  

Wszystkie komponenty systemu PV należy sprawdzać co najmniej raz do roku, zgodnie ze specyfikacjami 

odpowiednich producentów. Zapewnij odpowiednia wentylację elementu chłodzącego. Sprawdzaj odprężenie 

kabli. Sprawdzaj czy wszystkie kable są dobrze zamocowane. W razie potrzeby dokręć śruby. Sprawdzaj czy 

zaciski nie korodują.  

 

 9. Błędy i naprawa błędów  

Brak wyświetlania : sprawdź  biegunowość baterii i bezpiecznik zewnętrzny. Napięcie baterii zbyt niskie lub 

bateria wadliwa.  

Bateria nie jest naładowana : sprawdź, czy  moduł słoneczny jest podłączony z prawidłową biegunowością lub 

czy na wejściu słonecznym nie ma zwarcia. Jeśli napięcie modułu słonecznego jest niższe niż napięcie baterii lub 

jeśli  moduł słoneczny jest uszkodzony, bateria nie będzie się ładować.  

Wyświetlacze baterii szybko migają: szybkie zmiany napięcia baterii. Duże prądy impulsowe powodują zmiany 

napięcia. Bateria zbyt mała lub wadliwa. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych 

informacji. 

Poniższe błędy nie uszkodzą sterownika. po naprawie błędu urządzenie będzie działało poprawnie:  

* zwarcia modułu słonecznego 

*  odwrócona biegunowość modułu słonecznego *2  

* zwarcia na wyjściu obciążenia  

* nadmierny prąd obciążenia 

* odwrócona biegunowość  baterii *1  

* nadmierny prąd modułu słonecznego 

* nadmierna temperatura urządzenia  

* przepięcie na wyjściu obciążenia  
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10. Gwarancja prawna 

Zgodnie z prawnymi wymaganiami obowiązującymi w Niemczech, niniejszy produkt objęty jest dwuletnią 

gwarancją.  

Sprzedawca wyeliminuje wszystkie wady  wykonawcze i rzeczowe w zakresie produktu w okresie gwarancyjnym 

wpływające na prawidłowe działanie produktu. Zużycie naturalne nie stanowi wadliwego działania.  

Gwarancja prawna nie obejmuje wad spowodowanych przez strony trzecie, nieprofesjonalna instalację lub 

oddanie do eksploatacji, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprawidłowy transport, 

nadmierne obciążanie, użycie niewłaściwego sprzętu, wadliwe prace konstrukcyjne, nieodpowiednie miejsce 

konstrukcyjne lub nieprawidłową obsługę lub eksploatację.  

Roszczenia gwarancyjne będą przyjmowane wyłącznie po natychmiastowym powiadomieniu o zaistniałym 

uszkodzeniu. Roszczenia gwarancyjne kierowane będą do sprzedawcy. Należy poinformować sprzedawcę 

zawczasu o zamiarze złożenia roszczenia gwarancyjnego.  

W przypadku złożenia roszczenia gwarancyjnego należy podać opis wady oraz fakturę/list dostawczy. 

Sprzedawca według własnego uznania może zaspokoić roszczenie gwarancyjne poprzez naprawę lub wymianę.  

Jeśli produktu nie można wymienić ani naprawić, lub jeśli nie wydarzy się to w odpowiednim okresie czasu 

pomimo określenia okresu przedłużonego przez klienta, nastąpi wyrównanie spadku wartości  spowodowanego 

wadą, lub jeśli jest to nie wystarczające z punktu widzenia interesów użytkownika końcowego, umowa ulega 

unieważnieniu. Wszelkie dalsze roszczenia względem sprzedawcy wynikające z zobowiązań gwarancyjnych, w 

szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty korzyści, utraty użytkowania lub szkód pośrednich 

zostają wyłączone, chyba, że odpowiedzialność taka jest obowiązkowa w świetle prawa Niemiec.  
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11. Dane techniczne 

 

Steca Solsum F 6.6F     |   8.8F   |      10.10F 

 

Napięcie systemu 12 V (24 V) 

Zużycie własne q < 4 mA 

Strona wejściowa DC 

Moduł słoneczny z napięciem obwodu otwartego  (w 

minimalnej temperaturze roboczej)  

< 47 V 

Prąd modułu 6 A          | 8 A      | 10 A 

Strona wyjściowa DC 

Prąd obciążenia 6 A          | 8 A      | 10 A 

Końcowe napięcia ładowania 13.9 V (27.8 V) 

Wzmocnione napięcie ładowania 14.4 V (28.8 V) 

Napięcie ponownego podłączenia  (SOC / LVR) *» > 50 % / 12.4 V ... 12.7 V (24.8 V ... 25.4 V) 

Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem (SOC / LVD) *
3 

< 30 % / 11.2 V ... 11.6 V (22.4 V ... 23.2 V) 

Temperatura otoczenia                                                                   |             -25 °C ... +50 °C 

Zacisk (wąski, pojedynczy przewód)  4 mm
2
 / 6 mm

2
 - AWG 12 / 9 

Stopień ochrony IP 32 

Wymiary  (X x Y x Z) 145 x 100 x 24 mm 

Ciężar  około 150 g 

 

* Zwarcia modułu słonecznego 

* Zwarcia na wyjściu obciążenia  

* Odwrócona biegunowość 
*1

 

* Nadmierna temperatura urządzenia 

 

 

 

Solsum jest zabezpieczony przed odwróconą biegunowością baterii  wraz z ochroną biegunowości obciążeń. 

Odwrócona biegunowość baterii  w połączeniu z obciążeniem poddanym zwarciu lub spolaryzowanym może 

uszkodzić obciążenie lub regulator.  

*2 Unikaj odwróconej biegunowości baterii  w systemie 24V  

*3 Niższa wartość dla prądu nominalnego, wyższa wartość dla najsłabszego prądu  
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