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Solární regulátor TPS 545 (7A) 

 
 

 
 
 

Chrání 12V baterii před přebitím a úplným vybitím. 
LED indikátory pro snadné monitorování stavu baterie signalizují:    

 
 - baterie je nabitá 
 - baterie se dobíjí 

 - baterie je vybitá 
 

Rychlé a snadné připojení k baterii a solárnímu panelu: 
 

1. Jako první k regulátoru, jeho levému kabelovému vývodu označenému „Battery“, připojte 
SAE kablík se zástrčkou do konektoru cigaretového zapalovače. Zástrčku zastrčte do 
zásuvky cigaretového zapalovače ve vašem voze. Pokud při vypnutém zapalování není 
zásuvka cigaretového zapalovače vašeho vozu aktivní, použijte pro připojení autobaterie 
SAE kablík s bateriovými krokosvorkami. Vždy důsledně dbejte na dodržení polarity! 
Červenou krokosvorku připojte na „+“ pól a černou na „–“ pól baterie. 
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2. Pokud hodláte kromě dobíjení 12V automobilové (či jiné olovo kyselinové) baterie 
současně používat další spotřebič na 12V stejnosměrných, připojte jej pomocí SAE 
prodlužovacího kablíku ukončeného prostými kabelovými vývody k pravému vývodu 
regulátoru označenému „Load“. 

3. Na závěr k regulátoru připojte solární panel. Kabel, který z něj vychází je obvykle ukončený 
SAE konektorem. Ten připojte k prostřednímu kabelovému vývodu regulátoru označenému 
„Solar“. 

   
 

Solární panel k solárnímu regulátoru připojujeme vždy jako poslední zařízení 
a odpojujeme jej od něj vždy jako první zařízení! 

 
 

Technické parametry 
 
 
       

 
 

 
  

Parametr Hodnota 

Rozměry (Š x V x H) 71 x 90 x 21 mm 

Maximální nabíjecí proud 7A 

Maximální dobíjecí napětí 14,5V 

Maximální výkon 100W 

Schématické znázornění připojení jednotlivých zařízení k regulátoru. 
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