Tabela 4: Zestawienie punktów alarmowych
niskiego napiêcia akumulatora
Model
punkt alarmowy
SCCMPPT 300W
10.5 V SCC
MPPT 600W
21.0 V

zbyt

SCCMPPT
Solarny kontroler ³adowania

Tabela 5: Porównanie czasów ³adowania
Pojemnoæ baterii
Do 90% pojemnoci @ 25A
52 Ah
2h
100 Ah
4h
200 Ah
8h
300 Ah
12 h
400 Ah
16 h
500 Ah
20 h

przewodnik

Tabela 6: Zu¿ycie energii przez urz¹dzenia gospodarstwa domowego*
Urz¹dzenie

Pobór mocy (W)

¿arówka
Zarówka energooszcz.
Wentylator
TV
pralka
Klimatyzacja
zamra¿arka
PC z 17
monitorem
Laptop

60

Godziny u¿ytkowa Dzienne zu¿ycie
nia
energii (Wh)
6
360

13
60
100

6
12
4

78
720
400

800

1

800

800
400

6
24

4800
9600

150

6

900

70

6

420

SCCMPPT 300W

SCCMPPT 600W

*Tabela mo¿e istototnie ró¿niæ siê dla ró¿nych u¿ytkowników oraz lokalnych
uwarunkowañ klimatycznych
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1. Wstêp
Kontroler ³adowania SCCMPPT u¿ywa algorytmu opartego na PWM . Sterownik
DSP reguluje procesy pracy akumulatora i chroni go przed prze³adowaniem i
nadmiernym roz³adowaniem. Zastosowanie inteligentnego algorytmu ledzenia
maksymalnego punktu mocy (MPPT) umo¿liwia wyci¹gniêcie z do³¹czonych
modu³ów PV maksymalnej iloci energii w zmiennych warunkach owietlenia.
Solarny kontroler ³adowania jest przeznaczony do pracy w systemach typu
wyspowego /offgrid, standalone/ . Typowe zastosowania kontrolera to:
l Solarne systemy mobilne samochodowe i jachtowe, domki letniskowe itp.
l Owietlenie ulic, podjazdów, znaków drogowych i sygnalizacyjnych.
l W ka¿dym miejscu na ziemi z dostêpem do wiat³a s³onecznego a
pozbawionym dostêpu do sieci energetycznej.

3. Instalacja
Inspekcja
Wyj¹æ urz¹dzenie z opakowania transportowego, skontrolowaæ pod wzglêdem
ewentualnych uszkodzeñ mog¹cych powstaæ w transporcie. W przypadku
jakichkolwiek podejrzeñ uszkodzeñ powiadom o tym dostawcê.
Uwagi instalacyjne
l
l

Przed rozpoczêciem instalacji przeczytaj rozdzia³ omawiaj¹cy instalacjê.
Uwaga! Postêpuj ostro¿nie aby unikn¹æ upadku jakiegokolwiek przedmiotu na
akumulator. Mo¿e to spowodowaæ zaiskrzenie lub zwarcie obwodu akumulatora co
mo¿e skutkowaæ po¿arem a nawet eksplozj¹.
Uwaga! Przy pracy z akumulatorem zdj¹æ wszelkie metalowe ozdoby osobiste jak
obr¹czki, piercionki, bransolety, naszyjniki, zegarki. Zwarcie w obwodzie
akumulatorów mo¿e spowodowaæ przep³yw pr¹du o natê¿eniu zdolnym stopiæ metal i
spowodowaæ bardzo powa¿ne oparzenia.
Uwaga! Unikaæ dotkniêcia oczu w czasie pracy z akumulatorami.
Uwaga! W przypadku kontaktu skóry, luzówki, oczu lub odzie¿y z elektrolitem u¿yæ
du¿ej iloci wody i myd³a.
W czasie ³adowania mog¹ wydzielaæ siê gazy palne, nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹
wentylacjê aby uwalniaj¹ce siê gazy mog³y swobodnie opuciæ pomieszczenie .
Uwaga! Nigdy nie paaliæ I nie u¿ywaæ otwartego ognia w pobli¿u akumulatorów.
Nie wystawiaæ ³adowarki na deszcz, nieg oraz ryzyko zalania jakimikolwiek p³ynami.
OSTRZE¯ENIE! Zapewniæ mo¿liwoæ wentylacji przestrzeni w której ukryte s¹
akumulatory. Otwarcie takie jest niezbêdne z uwagi na mo¿liwoæ koncentracji wodoru.
Uwaga! U¿ywaæ izolowanych narzêdzi dla zminimalizowania ryzyka zwarcia podczas
instalacji lub w trakcie pracy z inwerterem.
Uwaga! Dla utrzymania poprawnego dzia³ania baterii stossowaæ siê do zaleceñ I
instrukcji producenta akumulatorów.
£adowwaæ wy³¹cznie akumulatory: Uszczelnione o³owiowokwasowe,wentylowane
o³owiowe, NiCd lub ¿elowe.
Uwaga! Dla ograniczenia ryzyka obra¿eñ stosowaæ wy³¹cznie akumulatory wysokiej
jakoci pochodz¹ce od renomownych prodducentów lub dystrybutorów.
Nie u¿ywaæ sstarych lub zu¿ytych akumulatorów. Nale¿y sprawdziæ typ akumulatora oraz
datê produkcji dla unikniêcia ryzyka obra¿eñ lub zniszczeñ.
OSTRZE¯ENIE! Z powodów bezpieczeñstwa bardzo wa¿ne jest u¿ycie w³aciwego kabla
³¹cz¹cego akumulator z urz¹dzeniem. Aby zmniejszyæ ryzyko niebezpieczeñstwa ca³oæ
okablowania tzn. kable solarne, przy³¹cze obci¹¿enia powinny byæ odporne na UV oraz
wytrzymywaæ temperaturê do 75 ° C lub wiêcej. Nie u¿ywaæ kabli miedzianycch poni¿ej
2,5 mm kw. Poni¿sza tabela obrazuje wymagania dla parametrów elektrycznych
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u Wy³¹cznik zasilania
v Wskanik statusu energii solarnej (LED niebieski)
w Wskanik statusu ³adowania (LED zielony)
x Wskanik b³êdnego pod³¹czenia przewodów (LED
y
z
{
|

Czerwony/Pomarañczowy/¯ó³ty)
Wywietlacz LCD (szczegó³y w rozdziale: Opis
dzia³ania)
Terminal przy³¹czeniowy paneli PV
Terminal przy³¹czeniowy akumulatora
Terminal przy³¹czeniowy obci¹¿enia (DC)

l

.
Model
SCCMPPT 300W
SCCMPPT 600W

Nominane napiêcie baterii Typowy pr¹d (A)
12 V
25 A
24 V
25 A

UWAGA: Zaleca siê aby panel solarny zainstalowa³ dowiadczony personel,
poniewa¿ iloæ energii zale¿y od k¹ta instalacji. Parametry zainstalowanego
panela PV musz¹ byæ zgodne z parametrami ³adowarki i akumulatora.

Monta¿
Krok 1: wybór lokalizacji
Ulokowaæ urz¹dzenie na pionowej powierzchni we w³aciwym miejscu. U¿yj
poziomicy aby wyznaczyæ poziom¹ liniê o d³. 150mm. Zaznacz na cianie oba kej
koñce (patrz rys. 1 & rys. 3)
Krok 2: Sprawdziæ czystoæ otoczenia pod wzglêdem nadmiernego zapylenia
oraz przep³ywu powietrza. Aby unikn¹æ interferencji odleg³oæ od innych urz¹dzeñ
powinna wynociæ min. 20 cm . NIE U¯YWAÆ w warunkach ponadnormatywnej
temperatury i wilgotnoci . ( Sprawdziæ w specyfikacji ograniczeñ.)
Krok 3: Wywierciæ dziury
Usun¹æ sterownik i wywierciæ 2 dziury w zaznaczonych miejscach pod 2 ko³ki
rozporowe
Krok 4: Przymocowaæ sterownik
Dwoma wkrêtami lub rubami do wybranej powierzchni
Patrz rys. 2 & rys. 4)

Okablowanie
UWAGA! Dok³adnie sprawdziæ okablowanie, szczególnie w przypadku zastosowañ
mobilnych. U¿yæ uchwytów kablowych, zacisków i opasek aby uniemo¿liwiæ
przemieszczanie siê kabli podczas ruchu pojazdu. Niezabezpieczone kable mog¹
spowodowaæ przetarcie izolacji, zwarcie i w konsekwencji po¿ar lub inne znaczne
straty.
1. Okablowanie obci¹¿enia 12V DC
Wyjcie obci¹¿enia przekazuje energiê z akumulatora do przy³¹czonych
urz¹dzeñ jak owietlenie, pompy, monitory i inne urz¹dzenia elektroniczne .

ciana
Krok 1: Pod³¹cz przewód dodatni obci¹¿enia (+) do dodatniego wyjcia terminala
oznaczonego plusem(+), za przewód ujemny () do ujemnego terminala
oznaczonego ()
Krok 2: Zainstaluj roz³¹cznik lub podstawkê pod bezpiecznik pr¹du sta³ego DC na
dodatnim przewodzie. Obci¹¿alnoæ pr¹dowa roz³¹cznika DC lub bezpiecznika DC jest
uzale¿niona od pr¹du ³adowania (40A). Pozostawiæ rozwarty roz³¹cznik oraz/lub nie
instalowaæ bezpiecznika w gniedzie .
Rys. 1

Rys. 2

OSTRZE¯ENIE! U¿yæ w³aciwego do pr¹du obci¹¿enia przekroju kabla. Sprawd
szczegó³y w rozdzialeinstrukcji bezpieczeñstwa oraz opis zabezpieczeñ przed
wzrostem temperatury .
2. Okablowanie akumulatora

Rys. 3

Rys. 4

Krok1: Pod³¹cz dodatni (+) biegun akumulatora z dodatnim (+)zaciskiem portu
³adowarki oraz ujemny () biegun z ujemnym () zaciskiem portu ³adowarki .
Krok 2: Zainstalowaæ roz³¹cznik DC lub bezpiecznik DC na dodatnim przewodzie .
Wartoæ obci¹¿alnoci pr¹dowej zale¿y od pr¹du ³adowania (40 A).Utrzymuj
roz³¹cznik wy³¹czony I/lub nie instaluj bezpiecznika w gniedzie bezpiecznikowym.

1) Akumulatory po³¹czone w bateriê szeregowo (jak na rys. 5):
Wszystkie po³¹czone szeregowo akumulatory musz¹ byæ tego samego typu
i musz¹ mieæ identyczne parametry: napiêcie, pr¹d max., pojemnoæ.
Suma napiêæ musi byæ równa wartoci znamionowej napiêcia baterii ³adowarki.

2) Modu³y solarne w po³¹czeniu szeregowym (rys. 8): Wszystkie modu³y
mus¹ mieæ te same parametry elektryczne( charakterystyki pr¹dowo
napiêciowe). Suma napiêæ modu³ów powinna zawieraæ siê w zakresie pracy
regulatora MPPT ³adowarki. Pr¹d nominalny modu³ów nie mo¿e przekraczaæ
maksymalnego pr¹du wejcia ³adowarki. .

Rys. 5
2) Akumulatory po³¹czone w bateriê równolegle (jak na rys. 6): ka¿dy
akumulator musi byæ tego samego typu, musi mieæ identyczne parametry w tym
to samo napiêcie nominalne równe nominalnej wartoci napiêcia ³adowarki.

Rys. 6

Rys. 8
3) Modu³y solarne po³¹czone równolegle (rys. 9): Wszystkie modu³y musz¹
mieæ zbli¿one charakterystyki pr¹dowonapiêciowe. Maksymalne napiêcie
modu³u nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ maksymalne napiêcie ³adowarki.

3. Okablowanie generatora PV (paneli fotowoltaicznych)
UWAGA: Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem! Zachowaj szczególn¹
ostro¿noæ przy po³¹czeniach modu³ów fotowoltaicznych. Wysokie napiêcie
generatora PV mo¿e spowodowaæ miertelne pora¿enie lub ciê¿kie oparzenia. Przed
instalacjê okablowania zas³oniæ modu³y PV przed dostêpem wiat³a.
Krok 1: po³¹czyæ przewód dodatni (+) modu³u PV do dodatniego teminala
³adowarki oraz ujemny () przewód modu³u solarnego do ujemnego terminala.
1) Po³¹czenie pojedyñczego modu³u (patrz rys. 7): Kiedy u¿ywamy
pojedyñczego modu³u PV jego napiêcie maksymalne nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿
maksymalne napiêcie wejcia DC ³adowarki (patrz tabela 1 poni¿ej).

Rys.
Tabela 1:
Model
SCCMPPT300W
SCCMPPT 600W

Maksymalne napiêcie DC Maksymalna moc modu³ów PV
50 VDC
3 0 0 W
75 VDC
600 W

Rys. 9
Suma pr¹dów nominalnych modu³ów nie mo¿e przekraczaæ maksymalnego pr¹du
wejcia PV ³adowarki
UWAGA: Odwrócenie polaryzacji wejcia PV trwale uszkodzi ³adowarkê .
OSTRZE¯ENIE! U¿yæ w³aciwych przekrojów kabli. Postêpuj zgodnie ze
wwskazówkami bezpieczeñstwa opisanymi w odpowiednim rozdziale.
OSTRZE¯ENIE!! Je¿eli napiêcie paneli przekroczy 15 V, ³adowarka automatycznie
rozpocznie pracê po wykryciu akumulatorów i obci¹¿enia. £adowarka alarmuje w
przypadku braku akumulatorów
4) Za³¹czenie obwodu DC roz³¹cznikiem lub poprzez umieszczenie bezpiecznika
Po zakoñczeniu okablowania, sprawdziæ poprawnoæ dwukrotnie a nastêpnie
w³¹czyæ obwód DC roz³¹cznikiem lub instaluj¹c bezpiecznik obwodu DC w gniedzie
bezpiecznikowym. Zdj¹æ nakrycie z modu³ów solarnych. Kiedy napiêcie generatora
PV wzronie powy¿ej 15V, ³adowarka rozpocznie pracê automatycnie.

4. U¿ytkowanie.
Po zakoñczeniu okablowania ³adowarka aktywuje siê automatycznie. W tym
czasie zawieci siê niebieski LED i wywietlacz LCD poka¿e informacje.
Dzia³anie prze³¹cznika
Prze³¹cznik ma trzy tryby pracy:
Aktywacja podwietlenia LCD Nacisn¹æ przycisk przez 1 s
*Wybór typu akumulatora
W momencie za³¹czania nacisn¹æ przez 13 s
.
: akumulator wentylowany kwasowoo³owiowy
: akumulator kwasowoo³owiowy uszczelniony
: akumulator ¿elowy
: akumulator NiCd
Przycisn¹æ > 3 s

Mute

*Zachowaæ szczególn¹ uwagê przy wyborze typu akumulatora. Z³y wybór
uszkodzi akumulator i mo¿e spowodowaæ zniszczenia lub obra¿enia

Tabela kodów b³êdów i usterek:
Status
LCD
Defekt akumulatora.
Dociera energia z gen.
PV, ale napiêcie baterii
jest zbyt niskie.
12V system: < 8.5V;
24V system: < 17V
Prze³adowanie ; ³adowarka
automatycznie odcina
akumulator
Przeci¹¿enie 130%;
³adowarka automatycznie
odcina wyjcie obci¹¿enia
Zbyt wysokie napiêcie PV;
³adowarka automatycznie
odcina wyjcie ³adowania

Status, wskaniki LED/LCD i alarmy dwiêkowe

LED

Alarm

Green LED
on.

Ci¹g³y
dwiêk.

Niebieski LED
Za³¹czony

Niedostêpny
Niebieski
LED wieci
co sekundê

Ci¹g³y
dwiêk

Ci¹g³y dwiêk

niedostêpny

5. Specyfikacja

Status
Odwrócenie
polaryzacji na
wejciu PV
Odwrócenie polaryzacji
na we aku.
Odwrócenie
polaryzacji na
wejciu acu i PV
£adowanie
Baterii akumulatorów

LCD

LED

Alarm

Niedostêpny

¯ó³ty LED

Nedostêpny

N/A

Czerwony on.

Niedostêpny

Pomarañcz LED
on.

Niedostêpny

Niedostêpny

Niebieski i
Zielony

Niskie napiêcie baterii
akumulatorów.*

Niedostêpny

Niedostêpny

Dwiêk w ka¿dej sek.

Niedostêony

Sygna³ dwiêkowy co 2 s
przez 5 min. Nastêpnie
dwiêk ci¹g³y

Flashing every sec.
Przeci¹¿enie 110% .

B³yska co 2 s.

* W za³¹czniku podano informacje n/t alarmów niskiego napiêcia

Model
SCCMPPT 300W
SCCMPPT 600W
Wejcie PV
Zakres napiêcia regulatora MPPT
15 V ~ 33 V @ 12 V
30 V ~ 66 V @ 24 V
Maksymalne napiêcie PV w stanie rozwarcia
50 V
75 V
Moc maksymalna generatora PV
300 W
600 W
Pr¹d maksymalny wejcia PV
18 A
Wyjcie baterii akumulatorów
Nominalne napiêcie baterii
12V
24V
Typ obs³ugiwanych akumulatorów
kwasowoo³owiowe szczelne i wentyl, ¿elowe, NiCd
Maksymalny pr¹d ³adowania
25 A
Zu¿ycie eenergii w trybie czuwania
2W
Metoda ³adowania
Trzy fazy: masowa, absorbcji, p³ynna
Dane fizyczne:
Wymiary (D³ xSzer. X Wys. mm)
135 x 170 x 57.5
200 x 170 x 57.5
Waga netto (kg)
0.92
1
Srodowisko pracy
wilgotnoæ wzglêdna 0100 % brak kondensacji
20˚C  55˚C
Temperatura pracy
40˚C  75˚C
Temperatura przechowywania

6. Rozwi¹zywanie problemów
Problem
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Odwróciæ polaryzacjê
¯ó³ty LED za³¹czony
Odwrócona polaryzacja
generatora PV.
Odwrócona biegunowoæ
Czerwony LED za³.
Odwróciæ polaryzacjê.
po³¹czenia akumulatorów.
Odwróciæ polaryzacjê
Odwrócona polaryzacja
Pomarañczowy LED za³.
przy³¹cza PV i baterii
Generatora PV i baterii
akumulatorów
Przerwa na przewodach
Sprawdziæ po³¹czenia
Brak energii s³onecznej
przy³¹cza generatora PV
kablowe modu³ów PV.
na wejciu PV
Usterka generatora PV.
lub skontaktowaæ siê z
dealerem w celu wymiany
Modu³ów.
B³êdne pod³¹czenie kabli Sprawdziæ po³¹czenie
F0 kod b³êdu na panelu
baterii akumulatorów
wywietlacza LCD
kablowe akumulatorów
Bateria uszkodzona
Wymieniæ bateriê aku.
Krótki czas pracy baterii.
Bateria uszkodzona.
Wymieniæ bateriê.
F1 kod b³êdu na panelu
wywietlacza LCD

Niepoprawne po³¹czenie
Okablowania baterii aku.
Uszkodzenie ³adowarki.

F2 kod b³êdu na panelu
wywietlacza LCD

Przeci¹¿enie.

E1 kod b³êdu na panelu
Napiêcie generatora PV
wywietlacza LCD
jest zbyt wysokie.

DODATEK
Tabela 1.
Zalecane przekroje kabli przy³¹cza baterii akumulatorów
Model

Pr¹d
nominalne
³adowania
napiêcie baterii

SCCMPPT 300W
SCCMPPT 600W

12 V
24 V

25 A
25 A

Przekrój w
1 metr
mm
(pojedyñczy)
AWG 12
AWG 12

2.0525
2.0525

Tabela 2. Zalecane przekroje w zale¿noci od d³ugoci kabla
AWG

Diamm

(American Wire Gauge Size)
0000(4/0)

(Diameter in millimeters)
11.684

000(3/0)

Ohms/Kft (Ohms per
1,000 ft or 304.8 meter)
0.049

10.405 /////////////////////////////////////0.0618

00(2/0)

9.2657

0(1/0)

8.2513

0.0983

1

7.348

0.1239

2

6.5436

0.1563

Sprawdziæ po³¹czenie
kablowe baterii aku.
Wymieniæ bateriê aku.
Wymieniæ ³adowarkê.

3

5.8272

0.197

4

5.1893

0.2485

5

4.6212

0.3133

6

4.1153

0.3951

Zmniejszyæ nadmierne
obci¹¿enie.
Sprawdziæ poprawnoæ
Okablowania PV.
Sprawdziæ napiêcie PV

7

3.6648

0.4982

8

3.2636

0.6282

Je¿eli pojawi siê jakakolwiek nienormalna sytuacja nieuwzglêdniona na powy¿szej
licie, natychmiast skontaktuj siê z dealerem lub autoryzowanym serwisem w celu
profesjonalnego ustalenia przyczyny i ewentualnej naprawy urz¹dzenia.

0.0779

9

2.9063

0.7921

10

2.5881

0.9989

11

2.3048

1.2596

12

2.0525

1.5883

Tabela 3: Napiêcia ³adowania dla 4 typów akumulatorów
KOD typu
baterii
Wentyl.
Szczelny
Gel
NiCd

01
02
03
04

SCCMPPT 300W
SCCMPPT 600W
Napiêcie fazy Napiêcie fazy Napiêcie fazy
Napiêcie fazy
Masowej
p³ynneji
Masowej
p³ynnej
14.3 V
13.2 V
28.6 V
26.4 V
14.3 V
13.4 V
28.6 V
26.8 V
14.3 V
13.7 V
28.6 V
27.4 V
14.3 V
14.0 V
28.6 V
28.0 V

