
 

 

Fotovoltaický ostrovní systém 

TPS – 203 

 

 
Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší.  

 

Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS – 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný jako zdroj 

energie pro napájení energeticky nenáročných aplikací všude tam, kde není dostupná přípojka 

k distribuční soustavě nízkého napětí 230/400 V.  

Poznámka 1 

Výstupní výkon zařízení bude významně ovlivňovat úhel náklonu fotovoltaických (dále jen FV) 

panelů, teplota jejich aktivních povrchů, intenzita slunečního záření a oblačnost. 

Poznámka 2 

Stav, kdy výkon FV panelů na bázi amorfního křemíku v prvních šesti měsících jejich provozu 

dramaticky klesne až o 20% je běžný. Tenká vrstva amorfního křemíku se po této době stabilizuje. 
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Umístění zařízení 

Pro umístění FV panelů (14) vyberte místo, kde se jim dostane osvícení plným, ničím nerušeným 

slunečním zářením, zejména pak v poledních hodinách. Vlivem okolní vegetace může docházet  

ke znečišťování jejich aktivních povrchů, které pak budou vyžadovat časté čištění. 

Z důvodu zamezení úrazu elektrickým proudem zabraňte přístup k zařízení zejména dětem.          

V případě potřeby vybudujte nad elektrickými součástmi odklápěcí kryt. 

Regulátor nabíjení a baterii instalujte v povětrnostním krytu s řádnou ventilací. 

Zvolte takové místo pro montáž zařízení, aby aktivní plochy FV panelů byly přivráceny ke slunci    

a zároveň nebyly nijak stíněny. Umístění zařízení by mělo být takové, aby byla zajištěna ochrana 

FV panelů před jejich náhodným poškozením. Podloží pro montáž zařízení by mělo být rovné        

a pevné, schopné unést jeho váhu. Před montáží se ujistěte, že všechny kabely dosáhnou           

na místa jejich připojení bez jejich zbytečného napínání. 

Úhel, který svírá konstrukce nosného panelového rámu při její orientaci přímo k jihu s podložím, by 

měl být v podmínkách ČR v období od jara do podzimu cca 30°. Počátkem jara (duben) a koncem 

léta (září) cca o 10° vyšší. 

Montáž zařízení 

Rám sestavujte vždy tak, aby otvory pro montáž panelů v horní a spodní trubce (4 a 5) směřovaly 

k čelu rámu.  

Rohové spojky (6) zasaďte do bočních trubek (1). Rohové spojky bočních trubek fixujte v horní 

trubce šrouby s maticemi. 

 

 

Pro fixaci spojek opěrných noh konstrukce a opěrných noh do těchto spojek použijte rovněž šrouby 

s maticemi. 
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Spojovací 
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Spojky opěrných noh konstrukce lze na horní trubce fixovat ve dvou polohách, podle 

požadovaného úhlu sklonu panelů vůči slunečnímu záření. Přesvědčte se, že jsou obě spojky 

fixovány ve shodné poloze, jinak bude konstrukce nestabilní! 

Přesvědčte se, že jsou všechny spoje řádně utažené a rám je pevný. Panely montujte jen na 

správně smontovaný a pevně stojící rám. Ujistěte se, že rám čelí k jihu a nejsou před ním žádné 

překážky, které by mu stínily. 

Regulátor dobíjení (16) umístěte poblíž nosné konstrukce na suchém a dobře větratelném místě. 

Pokud to bude nutné, vybudujte pro něj přístřešek pro ochranu před deštěm a sněhem. 

FV panely přikládejte na rám tak, aby montážní otvory v panelech a horní i spodní trubce rámu 

vzájemně seděly. FV panely k rámu připevněte šrouby s křídlovými maticemi. 

 

 

Konektory výstupních kabelů FV panelů připojte ke kabelovému slučovači (15). 
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Konce kabelu s bateriovými svorkami (krokodýlky) připojte ke svorkám pro připojení baterie na 

zadní straně regulátoru dobíjení. Poté připněte svorky kabelu (krokodýlky) ke svorkám baterie 

(není součástí dodávky). Pozor na polaritu připojení – červenou barvou je značený + pól, 

černou – pól! 

 

Připojte kabelový slučovač k prodlužovacímu kabelu (20), a ten následně připojte ke svorkám 

„Solar panel“ na zadní straně regulátoru dobíjení. Opět dbejte na dodržení správné polarity 

připojení! 

 

Regulátor 
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Nakonec zkontrolujte, zda jsou všechny konektorové spoje pevné a všechny šroubovací svorky 

pevně utažené. 

Poznámka 3 

Přehled jednotlivých součástí zařízení naleznete na konci této příručky. 

Nabíjení akumulátorové baterie 

Olovo kyselinová VRLA akumulátorová baterie 12V není součástí dodávky zařízení. 

O jejím výběru a nákupu se vždy poraďte s naším prodejcem! 

Pokud jste zařízení sestavili a připojili podle předchozího návodu, zapněte regulátor dobíjení 

vypínačem na jeho přední straně. Uvedete tím zařízení do chodu a zahájíte dobíjení 

akumulátorové baterie.  

O stavu nabití připojené akumulátorové baterie se leze přesvědčit pomocí digitálního voltmetru na 

přední straně regulátoru. Zmáčknutím tlačítka na pravé straně displeje zahájíte měření napětí 

baterie. Úroveň napětí plně nabité olovo kyselinové akumulátorové baterie 12V se pohybuje mezi 

13 – 14 V. Pokud je napětí připojené akumulátorové baterie nižší než 13V, nabíjejte ji bez 

připojené zátěže (spotřebičů) po dobu tří po sobě následujících dnů. Voltmetr vždy tlačítkem 

vypněte, sám se chová jako spotřebič. 

 

 

 

 

Po dobu provozu zařízení zajišťuje regulátor nabíjení tři základní ochrany baterie: 

a) Ochrana proti nadměrnému vybití 

Při poklesu napětí pod 11V odpojí regulátor všechny své výstupy určené pro připojení zátěže. 

Poté, co napětí dosáhne 13V, opět je automaticky připojí. 
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b) Ochrana proti přebití (nadměrnému nabití) 

Při nárůstu napětí nad 14,5V odpojí regulátor svůj výstup určený pro připojení akumulátorové 

baterie 12V. Opět jej automaticky připojí poté, co napětí poklesne na hodnotu pod 13V. 

c) Ochrana proti přetížení a zkratu zátěže 

Pokud proud tekoucí zátěží překročí hodnotu 4A, dojde k přerušení pojistky na zadní straně 

regulátoru. Poté, co zjistíte důvod nadměrného nárůstu proudu zátěží a odstraníte jeho příčinu, 

vyměňte pojistku a uveďte zařízení opět do chodu. 

Použití osvětlovací sady a jiných spotřebičů 

Kabelový konektor LED svítidla zasuňte do libovolné ze zásuvek 12V na přední straně regulátoru. 

Svítidlo zapnete (vypnete) vypínačem na jeho patici. Po dobu, kdy svítidlo není používáno, jej není 

nutné od regulátoru odepínat. 

 

 

 

 

Zřízení je schopné napájet i malé aplikace (spotřebiče) o napětí 3 nebo 6 V. 

a) Zasuňte zástrčku na druhém konci kabelu připojeného k vícekonektorovému adaptéru (19)          

do příslušné zásuvky na regulátoru. 

b) Konektivita připojovaného spotřebiče musí být shodná s některou z konektivit 

vícekonektorového adaptéru a jeho napájecí napětí shodné s připojeným výstupem regulátoru. 

c) Po ukončení provozu připojeného spotřebiče odpojte vícekonektorový adaptér nejprve                 

od regulátoru a poté od spotřebiče. 

Malá zařízení a mobilní telefony lze dobíjet připojením k USB konektoru na přední straně 

regulátoru. 

12V zásuvky pro připojení automobilového cigaretového zapalovače slouží pro připojení 

automobilových měničů 12V DC / 230V AC (pouze zásuvka označená Invertor) nebo ostatních 

zařízení vybavených touto zástrčkou (zásuvka označená 12V). 

Výstupy 12V DC pro napájení 

osvětlovací sady 

Výstup 3V DC pro připojení 

vícekonektorového adaptéru 

Výstup 6V DC 

pro připojení 

vícekonektorového 

adaptéru 
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Čistění a údržba 

Pro udržení maximální účinnosti provádějte kontrolu a čištění zařízení minimálně jednou za měsíc. 

Při servisu údržbě a čistění zařízení: 

a) Noste elektrické izolační rukavice a ochranné brýle. 

b) Aktivní povrchy FV panelů zakrývejte neprůhledným krytem. 

c) Od regulátoru odpojujte nejprve FV panely a až poté akumulátorovou baterii. Jejich připojování 

provádějte v opačném pořadí. 

d) FV panely a venkovní kabelové rozvody důkladně osušte. 

e) Aktivní povrchy FV panelů jednou za čas očistěte neabrazivními prostředky za použití měkkých 

látkových nebo papírových utěrek. 

f) Kontrolujte uvolněné části, poškození nebo zvětrávání izolace kabelů, prasklé sklo, otevřené 

kryty, popraskané nebo zlomené díly, volné nebo zkorodované kontakty, které mohou ovlivnit 

bezpečný provoz zařízení. 

Akumulátorovou baterii udržujte podle pokynů dodavatele. 

Varování 

Aby se zabránilo vážnému poranění elektrickým proudem nebo pořezáním, nepoužívejte 

poškozené FV panely. Před dalším používáním zařízení odstraňte všechny závady na izolaci 

kabelů a vyměňte FV panely s prasklými skly. Nepoužívejte regulátor s rozbitým nebo jinak 

poškozeným krytem. 

Přehled součástí zařízení 

Číslo 
součásti 

Popis Množství 
Číslo 

součásti 
Popis Množství 

1 Boční trubka 2 11 Zadní rám 3 

2 Středová trubka 1 12 Přední rám 3 

3 Opěrná noha 2 13 Panelový šroub 12 

4 Horní trubka 1 14 FV panel 3 

5 Dolní trubka 1 15 Kabelový slučovač 1 

6 Rohová spojka 4 16 Regulátor dobíjení 1 

7 Spojka opěrné nohy 2 17 Kabel s krokodýlími svorkami 1 

8 Spojka středové trubky 2 18 LED svítidlo s kabelem 2 

9 Spojovací šroub 12 19 Vícekonektorový adaptér 1 

10 Spojovací matice 24 20 Prodlužovací kabel 1 
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