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TPS - 102 

Fotovoltaické dobíječe 
olovo kyselinových akumulátorových baterií 12V 

 

Automobilové startovací olovo kyselinové baterie 12V ztrácejí v době stání automobilů, kdy nejsou 
v činnosti jejich alternátory, které baterie během jízdy dobíjí, svoji kapacitu. K tomu se připojují 
ztráty vlivem nejrůznějších aplikací, které jsou automaticky činné v době, kdy automobily parkují 
(centrální zamykání, zabezpečovací systém, GPS komunikátor a jiné). Tyto ztráty sice během 
jednoho dne nečinnosti vozidla nebývají příliš vysoké, ale při jejich akumulaci v průběhu několika 
dnů či týdnů obvykle dochází k poklesu kapacit těchto baterií až o několik Ah. Jakýkoli pokles 
kapacity baterie pod její výrobcem udanou nominální hodnotu je nežádoucí. Vnitřní odpor baterie 
klesá, proces „samovybíjení“ se tím zrychluje a klesá i odolnost baterie vůči klimatickým vlivům, 
zejména jejímu možnému promrznutí. K eliminaci ztrát kapacity baterie slouží fotovoltaické 
(solární) dobíječe rodiny TPS - 102. 

Fotovoltaické dobíječe rodiny TPS - 102 lze díky jejich rozměrům používat i při parkování 
automobilů na veřejných prostranstvích. Lze je instalovat uvnitř automobilů za jejich přední či zadní 
okna. Důležité je, aby aktivní povrchy panelů dobíječů byly vystavené přímému slunečnímu svitu 
maximální intenzity. Při jejich používání je nutné mít na paměti, že špičkové výkony udávané 
výrobcem dosahují až při intenzitě slunečního záření 1kW / 1m2, což je hodnota dosahovaná       
ve velmi slunných dnech roku. 

Dobíječe lze k bateriím automobilů připojovat zastrčením zástrčky SAE konektorového adaptéru 
připojeného k vývodnímu kabelu fotovoltaického panelu do 12V zásuvky cigaretového zapalovače 
ve vozidle. V případě, kdy je tato zásuvka po vypnutí zapalování automobilu nečinná, je nutné 
k připojení baterie použít krokosvorky. Nutné je dodržet polaritu připojení. Červená krokosvorka se 
připíná k „+“ pólu baterie, černá k „-“ pólu. Z bezpečnostních důvodů odpojujte dobíječe při 
startování vozů od jejich elektrických soustav!  

Balení každého dobíječe sestává z: 

1 ks fotovoltaického panelu na bázi amorfního křemíku s vývodním kabelem opatřeným SAE 
konektorem 

1 ks SAE kabelového adaptéru se zástrčkou 12V automobilového cigaretového zapalovače 

1 ks SAE kabelového adaptéru s bateriovými krokosvorkami                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                           

 

TPS - 102 2,4Wp 

 Špičkový výkon:   2,4Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 
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TPS - 102 4,8Wp 

 Špičkový výkon:   4,8Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

 

 

 

 

 

TPS - 102 6Wp 

 Špičkový výkon:     6Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

 

 

 

 

 

 

TPS - 102 15Wp 

Špičkový výkon:   15Wp 

Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

Tento dobíječ doporučujeme používat v kombinaci 

se solárním regulátorem dobíjení TPS - 545. 
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TPS - 102 

Fotovoltaické dobíječe 
olovo kyselinových akumulátorových baterií 12V 

 

Automobilové startovací olovo kyselinové baterie 12V ztrácejí v době stání automobilů, kdy nejsou 
v činnosti jejich alternátory, které baterie během jízdy dobíjí, svoji kapacitu. K tomu se připojují 
ztráty vlivem nejrůznějších aplikací, které jsou automaticky činné v době, kdy automobily parkují 
(centrální zamykání, zabezpečovací systém, GPS komunikátor a jiné). Tyto ztráty sice během 
jednoho dne nečinnosti vozidla nebývají příliš vysoké, ale při jejich akumulaci v průběhu několika 
dnů či týdnů obvykle dochází k poklesu kapacit těchto baterií až o několik Ah. Jakýkoli pokles 
kapacity baterie pod její výrobcem udanou nominální hodnotu je nežádoucí. Vnitřní odpor baterie 
klesá, proces „samovybíjení“ se tím zrychluje a klesá i odolnost baterie vůči klimatickým vlivům, 
zejména jejímu možnému promrznutí. K eliminaci ztrát kapacity baterie slouží fotovoltaické 
(solární) dobíječe rodiny TPS - 102. 

Fotovoltaické dobíječe rodiny TPS - 102 lze díky jejich rozměrům používat i při parkování 
automobilů na veřejných prostranstvích. Lze je instalovat uvnitř automobilů za jejich přední či zadní 
okna. Důležité je, aby aktivní povrchy panelů dobíječů byly vystavené přímému slunečnímu svitu 
maximální intenzity. Při jejich používání je nutné mít na paměti, že špičkové výkony udávané 
výrobcem dosahují až při intenzitě slunečního záření 1kW / 1m2, což je hodnota dosahovaná       
ve velmi slunných dnech roku. 

Dobíječe lze k bateriím automobilů připojovat zastrčením zástrčky SAE konektorového adaptéru 
připojeného k vývodnímu kabelu fotovoltaického panelu do 12V zásuvky cigaretového zapalovače 
ve vozidle. V případě, kdy je tato zásuvka po vypnutí zapalování automobilu nečinná, je nutné 
k připojení baterie použít krokosvorky. Nutné je dodržet polaritu připojení. Červená krokosvorka se 
připíná k „+“ pólu baterie, černá k „-“ pólu. Z bezpečnostních důvodů odpojujte dobíječe při 
startování vozů od jejich elektrických soustav! 

Balení každého dobíječe sestává z: 

1 ks fotovoltaického panelu na bázi amorfního křemíku s vývodním kabelem opatřeným SAE 
konektorem 

1 ks SAE kabelového adaptéru se zástrčkou 12V automobilového cigaretového zapalovače 

1 ks SAE kabelového adaptéru s bateriovými krokosvorkami                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                           

 

TPS - 102 2,4Wp 

 Špičkový výkon:   2,4Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

 

mailto:solarix@micronix.cz


 
 

 
MICRONIX, spol. s r.o. Antala Staška 1076/33a T. +420 225 282 737 solarix@micronix.cz IČ 48584118, DIČ CZ48584118  

 140 00 Praha 4, ČR F. +420 225 282 724 www.micronix.cz Spis. Zn. C 17675, Měst. Soud Praha 

TPS - 102 4,8Wp 

 Špičkový výkon:   4,8Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

 

 

 

 

 

TPS - 102 6Wp 

 Špičkový výkon:     6Wp 

 Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

 

 

 

 

 

 

TPS - 102 15Wp 

Špičkový výkon:   15Wp 

Maximální napětí naprázdno: 17,5V 

Tento dobíječ doporučujeme používat v kombinaci 

se solárním regulátorem dobíjení TPS - 545. 
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