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Solární regulátor TPS-535-II 
 Návod k obsluze 

 

 

Solární regulátor nabíjení řídí tok energie produkované fotovoltaickým panelem, která slouží      

k nabíjení 12V olovo kyselinových akumulátorových baterií energií a kontroluje proud zátěže 

připojené k jeho výstupům.  

Charakteristika 

* Solární regulátor nabíjení  TPS-535-II řídí nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie 12V.   

* Chrání baterii před přebitím ze strany fotovoltaického panelu a vybitím, proudovým 

přetížením, zkratem a přepólováním ze strany zátěže. Tím udržuje celý solární systém 

ve správném provozním stavu.  

* Pro řízení procesů nabíjení a vybíjení baterie je použitý mikroprocesor.  

* Pro vyšší účinnost nabíjení je použita pulzně šířková modulace (PWM).  

* Pro odečet hodnoty provozního napětí slouží velký displej.  

Technická data 

Parametr Hodnota 

Maximální proud solárního vstupu 10A 

Maximální napětí solárního vstupu (Voc) 17,5V 

Maximální proud zátěže 10A 

Napětí nadměrného přebíjení 15V±0.2V 

Napětí nadměrného vybíjení 10.5V±0.2V 

Výstupní napětí 12V 

Ztrátový proud bez zátěže <18mA 

Výstupy 3, 6, 9 a 12 V (±10%) 

Pracovní teplota  -10°C až +42°C 

Operační teplota -25°C až +60°C 
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Způsob použití   

* Zařízení k regulátoru vždy připojujte v pořadí: baterie  -> zátěž ->   solární modul. 

* Zařízení od regulátoru vždy odpojujte v pořadí: solární modul -> zátěž -> baterie. 

Zátěž před odpojením vypněte.  

* Přezkoušejte, zda jsou všechna propojení regulátoru bezpečně utažená.  

* Vždy se přesvědčte, zda zařízení k regulátoru připojujete ve správné polaritě ("+" pro 

kladný a "-" pro záporný pól) 

* Vždy se přesvědčte, zda fotovoltaický panel a zátěž, které k regulátoru připojujete, 

vyhovují technickým specifikacím ve výše uvedené tabulce.  

* Nikdy nezkratujte přívodní kabely, může dojít k jiskření nebo explozi a zničení regulátoru.  

* Z důvodu zamezení výkonových ztrát volte vždy přívodní kabely nejmenší možné délky.  

* Provozní napětí regulátoru lze monitorovat prostřednictvím osazeného displeje. 

 

 

 

 

 

                                        

 

Obrázek č. 1: Popis prvků na čelním panelu přístroje. 

 

* CLA – 12V zásuvka automobilového cigaretového zapalovače. 
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Obrázek č. 2: Popis prvků na zadním panelu přístroje. 

 

Měniče 12V DC / 230V AC nikdy nepřipojujte ke konektorovým zdířkám výstupního napětí! 

DC vstupy těchto měničů připojujte výhradně na svorky baterie!  
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Poznámky 


