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Programovatelný solární regulátor  
PHOCOS CML05     na   12/24 V 

TECHNICKÉ ÚDAJE: MONTÁŽ : : Blízko akumulátoru (30-100 cm), svisle na 
zdi se zajištěním proudění vzduchu (nezakrývat).Není 
určen k venkovnímu použití  a instalaci ve vlhku. Krytí 
IP20 
Jako první připojit kabely do regulátoru pak k 
akumulátoru 
Jako druhé připojit kabely do regulátoru pak k  
panelům ¨ 
a nakonec spotřebiče, jen v případě že je regulátor 
vypnutý.  
Měnič připojte přímo na akumulátor nikdy ne do 
regulátoru.  
NEPŘEPÓLOVAT !!!! 
DEMONTÁŽ :U  Nejprve odpojit spotřebiče poté 
panely a nakonec akumulátor. 
Neodpojovat akumulátor pokud je připojen solární 
panel !! 

 Elektrické parametry:  
 

• nominální napětí 12 / 24  V 
• maximální  nabíjecí napětí     14,5 / 29 V 
• hystereze   0,5 V 
• napětí odpojení zátěže 11,5-12 / 23-24 V 
• napětí připojení zátěže 12,8 / 25,6 V 
• maximální vstupní proud 5 A 
• maximální proud zátěže 5 A 
• napájecí proud        4 mA 
•   

 
 

Konstrukční parametry: 
• vývody (svorkovnice) max. 16   mm TYPICKÉ APLIKACE: V fotovoltaických / solárních 

systémech zabezpečuje především nabíjení akumulátoru. 
• rozměry 89 x 90 x 39   mm GARANCE : Záruční doba :     24 měsíců 
 
Regulátor CML05  je možno používat pro nabíjení olověných 
akumulátorů s elektrolytem i pro nabíjení gelových akumulátorů. 

Regulátor je z výroby nastaven na nabíjení Pb akumulátorů 
s elektrolytem. Pokud používáte akumulátory gelové je NUTNÉ 
regulátor přednastavit (viz. stránka 4). 

Datum, razítko a podpis prodejce 
 
 
 
 
 
Výr. číslo 

               Květen 2011 / CML zarucak_brozura_110530.DOC 

 
Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si zakoupil náš Phocos výrobek. 
Před použitím zařízení si přečtěte pečlivě celý návod k použití. 
 
Základní bezpečnostní pokyny 
V bateriích je nahromaděno velké množství energie. Nikdy ze žádných důvodů neprovádějte zkratování kontaktů 
baterie. Doporučujeme vám přímo ke svorce baterie připojit pojistku (pomalu působící typ, podle jmenovitého 
proudu regulátoru). 
V bateriích se mohou vytvářet výbušné plyny. Zabraňte jiskření, nepřibližujte se k ohni nebo k jakémukoliv 
otevřenému plamenu.  Ujistěte se, zda je místnost, ve které se nachází baterie, řádně odvětrána. 
Zabraňte kontaktům nebo zkratům mezi vodiči a svorkami. Uvědomte si, že napětí na specifických svorkách 
nebo vodičích může dosahovat až dvojnásobku napětí baterie. Používejte izolované nářadí, stůjte vždy na suché 
zemi a dbejte na to, abyste měli vždy suché ruce. 
Dbejte na to, aby se k bateriím a k regulátoru nabíjení nedostaly děti. 
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny výrobce baterie. Máte-li jakékoliv pochybnosti, proveďte prosím 
konzultaci s prodejcem nebo servisním mechanikem.  
 
Účel použití 
Regulátor nabíjení je určen pro použití ve fotovoltaických systémech, které pracují se jmenovitým napětím 12 
nebo 24 V. Může být používán pouze s bateriemi s odvzdušněním nebo s bezúdržbovými olověnými bateriemi. 
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Záruční podmínky 
Výrobce nebude zodpovědný za poškození, zejména na baterii, způsobená použitím regulátoru k jiným, než 
určeným účelům nebo použitím regulátoru jiným postupem, než je postup uvedený v tomto návodu nebo 
v případě, kdy nejsou dodržena doporučení výrobce baterie. Výrobce nebude zodpovědný za škody, došlo-li 
k provádění servisu nebo oprav neoprávněnými osobami, byl-li výrobek používán nesprávným způsobem, byla-li 
provedena jeho nesprávná instalace nebo je-li nesprávná konstrukce celého systému. 
 
Demontáž skříňky regulátoru ruší platnost záruky. 
 
Popis funkcí 
Regulátor nabíjení chrání baterii před nadměrným nabitím solárními články a před velkým vybitím, způsobeným 
zátěží. Charakteristiky nabíjení zahrnují několik stupňů. Charakteristiky nabíjení ovlivňuje také teplota okolního 
prostředí. 
Regulátor nabíjení provádí automatické přizpůsobení 12 V nebo 24 V systémovému napětí. 
Regulátor nabíjení je vybaven mnoha bezpečnostními a grafickými funkcemi. 
 
Volba umístění 
Regulátor nabíjení není určen pro venkovní použití. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a umístěte jej 
do suchého prostředí. Nikdy neinstalujte regulátor do vlhkých místností (jako jsou koupelny). 
Regulátor měří okolní teplotu, aby upravoval nabíjecí napětí, a proto musí být umístěn ve stejné místnosti jako 
baterie. Vzdálenost mezi regulátorem a baterií by měla být v rozmezí 30 až 100 cm. 
Během provozu dochází k zahřívání regulátoru. Proto musí být umístěn pouze na nehořlavém povrchu. 
 
 
Zapojení regulátoru nabíjení  
1. Montujte regulátor pouze na suchý, rovný a nehořlavý povrch. Při montáži použijte montážní otvory (1). 
2. Připojte vodiče vedoucí k baterii ke svorkám (2) a před připojením těchto vodičů k baterii zkontrolujte 

správnou polaritu. 
3. Připojte vodiče ke svorkám baterie a dodržujte správnou polaritu. Doporučujeme vám, abyste chránili 

baterii připojením pojistky přímo na svorku baterie. 
4. Připojte vodiče vedoucí k solárním článkům ke svorkám (3) a dodržujte správnou polaritu. Chcete-li 

zabránit jiskření, během připojování vodičů sluneční články zakryjte. Maximální zkratový proud nesmí 
překročit hodnotu jmenovitého proudu regulátoru. 

5. Připojte vodiče vedoucí ke spotřebiči ke svorkám (4) a dodržujte správnou polaritu. Chcete-li zabránit 
jiskření, před připojením vodičů spotřebič vypněte. Nikdy neodebírejte větší proud, než je hodnota 
jmenovitého proudu regulátoru. 

 
Bezpečnostní funkce 
Ochrana před nadměrným vybitím: Aby byla baterie chráněna před nadměrným vybíjením, regulátor vypne 
spotřebič, bude-li hrozit poškození baterie způsobené nadměrným vybitím. 
Ochrana před přetížením spotřebiče: V regulátoru je zabudovaná elektronická pojistka, která zajistí vypnutí 
spotřebiče v případě zkratu nebo přetížení. 
Ochrana před opačnou polaritou: Jsou-li sluneční články připojeny s obrácenou polaritou, regulátor je chráněn 
elektronickou pojistkou. 
Ochrana před opačnou polaritou u baterie: Je-li baterie náhodou připojena s obrácenou polaritou, regulátor je 
chráněn zabudovanou elektronickou pojistkou. 
 
VAROVÁNÍ: Je-li baterie připojena s obrácenou polaritou, napětí na svorkách spotřebiče bude mít také 
obrácenou polaritu. Může dojít k poškození spotřebiče, který je připojen ke svorkám spotřebiče. 
 
 
 
Grafické a signální funkce 
Akustické signály Jev Akustický signál 
 Kapacita baterie nižší než 75% 1 pípnutí 
 Kapacita baterie nižší než 25% 3 pípnutí 
 Kapacita baterie nižší než 10% 5 pípnutí 
 Před odpojením spotřebiče 25 pípnutí 
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Optická indikace 
 
Zobrazení nabíjení 
Dioda svítí: Solární články nabíjí baterii 
 
Stav zobrazení nabíjení 
(kapacita baterie, jaká je k dispozici) 
Svítí horní dioda: > 75% 
Svítí střední dioda: 25 - 75% 
Svítí spodní dioda: < 25% 
Spodní dioda bliká: < 10% 
 
Zobrazení zatížení 
Dioda svítí: spotřebič je odpojen z důvodu nízkého napětí baterie 
Dioda bliká: přetížení nebo zkrat 
 
 
Pokyny pro použití 
Regulátor nevyžaduje žádnou údržbu nebo servis. Odstraňujte pouze prach pomocí suchého hadříku. 
Je velmi důležité, aby byla baterie často zcela nabitá (minimálně každý měsíc). V jiném případě dojde 
k trvalému poškození baterie. 
Baterie může být zcela nabita pouze v případě, není-li během jejího nabíjení odebíráno příliš mnoho energie. 
Nezapomeňte na to zejména v případě, budete-li připojovat další spotřebiče. 
 
 
Závady a jejich odstranění 

Problém Signalizace Příčina problému Řešení problému 
Spotřebič není napájen Spodní červená dioda svítí Baterie je málo nabitá Spotřebič bude znovu 

připojen, jakmile bude 
baterie znovu nabita. 

Spotřebič není napájen Spodní červená dioda 
bliká 

Nadproud / zkrat  
spotřebiče  

Odpojte všechny 
spotřebiče. Odstraňte 
příčinu zkratu. 

Baterie není nabíjena Horní dioda během dne 
nesvítí 

Porucha solárního článku 
nebo nesprávná polarita 

Zkontrolujte solární 
články a zapojení vodičů. 

Baterie je po krátké době 
vybitá 

Spodní červená dioda svítí Baterie má nedostatečnou 
kapacitu 

Vyměňte baterii. 

 
 
Technické údaje 
Jmenovité napětí 12 / 24 V, automatické rozpoznávání 
Zvýšené napětí 14,5 / 29 V (25 °C) 
Vyrovnávací napětí 14,8 / 29,6 V (25 °C) 
Kolísavé napětí 13,7 / 27,4 V (25 °C) 
Přesnost regulace < 1% 
Napětí při odpojení spotřebiče 11,5 - 12 / 23 - 24 V v závislosti na stavu nabití 
Napětí při připojení spotřebiče 12,8 / 25,6 V 
Teplotní kompenzace -3 mV / článek 
Maximální proud solárního článku 5 / 8 / 10 / 15 / 20 A dle čísla modelu 
Maximální zátěžový proud 5 / 8 / 10 / 15 / 20 A dle čísla modelu 
Rozměry 80 x 100 x 32 mm 
Hmotnost 180 g 
Maximální průřez vodiče 16 mm2 
Vlastní spotřeba  4 mA 
Rozsah okolní teploty Od -20 do +50 °C 
Stupeň ochrany IP 20 
Právo na změny bez předchozího upozornění vyhrazeno. Verze: CML040305 
Výrobce: Phocos AG – Německo      www.phocos.com 
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Funkce hlídání nízkého napětí  (LVD)                                         . 
Regulátor má dvě funkce pro ochranu akumulátorů před hlubokým vybitím. 
 
1. stav regulace nabíjení:  
    Odpojení akumulátoru při 11.4V ( při nominálním spotřebě)  , 11.9V (při žádné 
    spotřebě) . Normální operační nastavení pro dobrou ochranu akumulátorů. 
 
2. kontrola napětí:  
    Fixní nastavení na 11V. Vhodné pokud je z akumulátorů přímo připojen spotřebič. 
 
Regulátor je nastaven na program 1. , případná změna je popsaná v následující tabulce. 
V případě, že si nejste jisti konzultujte způsob zapnutí s vaším prodejcem, v závislosti na způsobu využití 
akumulátorů. 
 
Nastavení regulátoru                                                                   . 
Regulátor může být nastaven na určité speciální funkce. Pro toto nastavení je potřeba odšroubovat šroubek na 
spodní straně regulátoru a sejmout kryt regulátoru. 
 
Pozor:  tuto operaci nesmíte provádět pokud je regulátor pod napětím 
 
Po otevření regulátoru je vidět tištěný spoj osazený součástkami včetně 3 jumperů. 
 
       Nastavování regulátoru  se   
       provádí pomocí spojení obou  
       kolíků  jumperů nebo jen jednoho 
       kolíku. 
 
       Zavřený jumper 
 
       Otevřený jumper 
 
 
 
 
 
 
Pomocí jumperů mohou být nastaveny následující funkce: 

Jumper GEL (1) LVD (2) BUZ (3) 

Funkce Typ Aku Funkce odpojení při 
nízkém napětí 

Akustická signalizace 
stavu 

Nastavení 
Otevřený jumper Pb aku s elektrolytem Nastavení kontroly 

regulátorem Signalizace vypnuta 

Nastavení 
Zavřený jumper Pb aku gel (VRLA) Kontrola nepětí Signalizace zapnuta 

Tovární 
nastavení 

Otevřený jumper 
(Aku s elektrolytem) 

Otevřený jumper 
(Nastavení kontroly 

regulátorem) 

Zavřený jumper 
(Signalizace zapnuta) 

Po nastavení funkcí opět zkompletujte regulátor a přišroubujte kryt 
 

Solartec s.r.o. 
Televizní 2618 

756 61 Rožnov p.R. 
Tel:  575 750 030 
Fax:  575 750 038 

 

www.solartec.cz 
obchod@solartec.cz 
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