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TPS – 205 

SADA SOLÁRNÍHO OSVĚTLENÍ 
 

funguje na bázi amorfního fotovoltaického panelu, který vlivem slunečního záření produkuje 
stejnosměrný (DC) elektrický proud. Ten je parametricky upravován regulátorem nabíjení a 
přiváděn na svorky bezúdržbové olovo kyselinové akumulátorové baterie 12V (není součástí 
dodávky) k jejímu nabíjení. Systém slouží primárně k napájení LED žárovkové sady 12V DC o 
celkovém příkonu 4W, která je jeho součástí, lze jej však použít i pro napájení jiných 12V DC 
aplikací o řádově stejném příkonu. Výrobek je vhodný pro chaty a kempy, kde není dostupná 
napájecí síť. 

Seznam dílů  

Položka č.  Popis dílů Množství 

1 
Amorfní křemíkový fotovoltaický panel o rozměrech 
313 x 923 x 22 mm a špičkovém výkonu 15W 1 

2 
Regulátor nabíjení s výstupy stejnosměrného (DC) napájení 
12V a USB 5V 

1 

3 
LED žárovka 2W s objímkou E27 a napájecím kabelem délky 3m 
opatřeným kulatým konektorem Jack 6,3mm  

2 

4 Propojovací vodiče mezi baterií a regulátorem nabíjení délky 1 m 1 

5 Zásuvka automobilového cigaretového zapalovače 12V  1 

Důležité informace 

 Vždy dbejte na to, abyste všechna propojení systému provedli ve správné polaritě. Zabráníte tím 
jeho poškození. Červená barva indikuje kladný pól (+), černá záporný (-).    

 Před připojováním zařízení k regulátoru nabíjení nebo jejich odpojováním od něj regulátor 
vždy vypínejte.  

 Zařízení k regulátoru připojujte vždy v pořadí: akumulátorová baterie  aplikace (LED 
osvětlení)   fotovoltaický panel. 

Od regulátoru je odpojujte vždy v pořadí: fotovoltaický panel  aplikace (LED osvětlení)  
akumulátorová baterie. 

 Maximální proud na výstupu z regulátoru nabíjení nesmí překročit hodnotu 4 A.  

 Žádný z dílů, kromě solárního modulu, není vodotěsný.  

 Povrch fotovoltaického panelu pravidelně čistěte měkkým hadříkem.   

 Systém nikdy neprovozujte bez baterie připojené k regulátoru nabíjení. 

 Před nákupem baterie se vždy poraďte s naším prodejcem. 

 Baterii provozujte dle pokynů jejího výrobce. 
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Obrázek č. 1 

Návod pro použití (Viz. Obrázek č. 1) 

1. Fotovoltaický panel 

 Umístěte jej vždy na místo přímo vystavené slunečnímu svitu, černou stranou směrem          
ke slunci. Zajistěte, aby na něj (na jeho černý povrch) nedopadal žádný stín.  

 Při montáži panel pro dosažení jeho maximální účinnosti nakloňte proti slunečnímu svitu pod 
správným úhlem. Ten má být přibližně stejný, jako lokální zemská šířka (cca 50°).   
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 Kabelová očka přívodních vodičů fotovoltaického panelu přišroubujte na svorky regulátoru 
nabíjení označené symbolem panelu osvíceného slunečními paprsky. Po zapnutí regulátoru   
a osvícení panelu slunečním světlem se na regulátoru rozsvítí LED indikace „nabíjení“. 

2. Akumulátorová baterie  

 Akumulátorovou baterii připojte ke svorkám regulátoru nabíjení označeným symbolem baterie 
12V. K připojení použijte dodané přívodní vodiče (viz. Obrázek č. 1). 

 Při nákupu olovo – kyselinové bezúdržbové akumulátorové baterie 12V volte její kapacitu 
(udává se v Ah – ampérhodinách) podle toho, jakou aplikaci s ní budete napájet. Mějte na 
paměti, že baterii tohoto typu byste nikdy neměli vybíjet více než na 50% její svorkové 
kapacity. 

Například plně nabitá akumulátorová baterie 12V / 7Ah dovolí napájet systémovou osvětlovací 
sadu (2 x LED žárovka 2W) po dobu deseti hodin.    

3. Regulátor nabíjení 

 Regulátor nabíjení zajišťuje následující ochrany systému:  

A. Ochrana proti vybití (napětí baterie klesne pod 10.5V): Při aktivaci zhasne LED 
indikátor „práce“ a regulátor nabíjení vypne výstup napájení od akumulátorové baterie pro 
ochranu baterie před poškozením. V takovém případě ukončete všechny aplikace           
a baterii za dobrého slunečního svitu dobíjejte 2-3 dny.  

B. Ochrana proti přebíjení (napětí baterie stoupne nad 14.5V): Při aktivaci zhasne 
indikátor „nabíjení“ a regulátor zkratuje vstup napájení od fotovoltaického panelu 
k akumulátorové baterii. 

C. Ochrana proti přetížení (proud do zátěže přesáhne hodnotu 4A): Když výstupní 
napájecí proud příliš vzroste, přeruší se pojistka regulátoru nabíjení pro zabránění 
poškození samotného regulátoru. Pro uvedení regulátoru nabíjení zpět do provozního 
stavu je nutné následně vyměnit pojistku (4A).   

Regulátor zajišťuje výše uvedené funkce výhradně v zapnutém stavu! 

 Otočný držák s očkem pro montáž na háček je dostupný na zadní straně regulátoru.  

4. Aplikace 

 Na horní straně regulátoru nabíjení jsou dostupné dva výstupy DC napájení 12V pomocí 
konektorových zásuvek Jack 6,3mm. Na téže straně je regulátor opatřený napájecí zásuvkou 
USB 5V.   

 Dvě LED žárovky 2W/12V DC lze připojit ke dvěma DC výstupům 12V pro podporu osvětlení 
(viz Obrázek č. 1). Doba jejich svícení se bude měnit v závislosti na délce a intenzitě slunečního 
záření, které fotovoltaický panel přijme během dne. 

 Ke svorkám regulátoru označeným symbolem LED žárovky lze připojit dodanou zásuvku 
automobilového cigaretového zapalovače 12V (viz. Obrázek č. 1) pro nabíjení aplikací 
prostřednictvím automobilového nabíjecího zařízení (není součástí dodávky). 
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Poznámky 


