
  Strana 1 z 2 

 

 
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 - 956 – 50Wp 

přenosný rozkládací solární dobíječ 

 



  Strana 2 z 2 

 

 
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 

Výkonný solární dobíječ vybavený solárním regulátorem dobíjení 12V, 7A určený pro 

dobíjení olovo kyselinových údržbových i bezúdržbových (VRLA) baterií v provedení GEL 

nebo AGM. Vhodný pro kempování, karavany, lodě a jiné venkovní aktivity. 

 Parametry výrobku 

Špičkový výkon 50Wp 

Pracovní napětí (Vmpp) 17,0V 

Pracovní proud (Impp) 2,95A 

Regulátor dobíjení 12V, 7A 

Velikost - složený 368 × 325 × 50 mm 

Velikost - rozložený 1 598 × 325 × 5 mm 

Použití: 

Zařízení před použitím rozbalte a z povrchů solárních panelů odstraňte podložky proti 

jejich oděru. Umístěte je tak, aby povrchy solárních panelů byly vystaveny maximální 

intenzitě slunečního záření. Vždy mějte na paměti, že stíny na površích panelů mohou 

zcela zamezit jejich činnosti. Pomocí kovových ok na podložkové textilii a textilních poutek 

na jejích bocích lze zařízení ve zvolené poloze zafixovat. Zařízení není voděodolné. 

Nepokládejte je do vlhka nebo mokra. 

Solární regulátor dobíjení, umístěný v kapse uzavíratelné na suchý zip nacházející se na 

boku zařízení ve složeném tvaru, připojte pomocí kabelu s krokosvorkami, umístěnému 

tamtéž, ke kontaktům / pólům dobíjené baterie. Konektor kabelu připojte ke konektoru 

výstupu regulátoru označenému „battery“, červenou krokosvorku k „+“ pólu baterie a 

černou krokosvorku k „–“ pólu baterie. Poté připojte konektor kabelu vycházejícího ze 

zmíněné kapsy k výstupu regulátoru označenému „solar“. Zařízení začne pracovat a na 

solárním regulátoru se rozsvítí některá ze signalizačních LED. V případě, že na regulátoru 

svítí zelená nebo žlutá LED, lze k jeho výstupu označenému „load“ (nebo svorkám 

baterie, pokud je použit měnič 12V DC / 230V AC, připojuje se ke svorkám baterie 

vždy!) připojit jeden nebo více paralelně zapojených spotřebičů. 

Kabel s konektorem SAE pro připojení spotřebičů není součástí dodávky.   

Při rozpojování zařízení postupujte opačně. Nejprve odpojte spotřebiče (ve vypnutém 

stavu), poté kabel vycházející z kapsy na zařízení a nakonec odpojte baterii 12V. 

Význam LED indikací na solárním regulátoru dobíjení (svítí-li): 

 - baterie je nabitá 

  - probíhá nabíjení baterie 

 - baterie je vybitá 

 


