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TPS – 535 

solární regulátor dobíjení 

 

 

 

Solární regulátor dobíjení TPS-535 je určený k regulaci proudu a napětí v malých 12V 

solárních aplikacích do instalovaného výkonu 180Wp. 

Technická data 

Maximální připojitelný solární výkon 180Wp 

Maximální proud solárního vstupu 15A 

Maximální proud zátěže 15A 

Maximální napětí solárního vstupu 30V 

Napětí systémové baterie 12V 

Přepěťová ochrana 16V ± 0,4V 

Podpěťová ochrana 10,5V ± 0,4V 

Řídící metoda PWM (pulzně šířková modulace) 

Provozní teplota od -25 do +40 °C 

Proud bez zátěže < 80mA 

Hladina připojovacího napětí 12V ± 0,4V 

Rozmezí plovoucího vyrovnávacího napětí 13,6V ± 0,5V 
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Připojování regulátoru dobíjení: 

 Připojení k regulátoru provádějte izolovaným více žilovým měděným drátem o průřezu 

nejméně 2,5 mm2. 

 Nejprve připojte ke svorkám označeným symbolem  baterii 12V. 

 Poté připojte zátěž (spotřebiče na 12V stejnosměrných) ke svorkám označeným . 

 Dále připojte ke svorkám označeným  solární panel. 

 Nakonec stiskněte tlačítko přepínače ON/OFF, kterým aktivujete regulátor. 

 Při rozpojování systému postupujte opačně. Stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 2 vteřin 

vypněte regulátor. Odpojte od regulátoru solární panel, dále vypněte nebo odpojte 

zátěž a nakonec odpojte baterii. 

 

Důležitá upozornění: 

 Na vstup regulátoru nikdy nepřipojujte větší solární výkon než 180Wp. 

 Nikdy nepřekračujte proudové hodnoty regulátoru na vstupu ani na výstupu (maximální 

připojitelná zátěž – spotřebič na 12V stejnosměrných – je 180W). 

 Solární regulátor dobíjení není voděodolný, chraňte jej před deštěm, vlhkem a tekoucí 

vodou. 

 Z bezpečnostních důvodů regulátor nabíjení umístěte na chladné a větrané místo, 

vyhněte se přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, prachu a vlhkosti. 

 Vždy důsledně dbejte na to, aby všechna zařízení připojovaná k regulátoru byla 

připojena se správnou polaritou. 
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 Dva USB konektory na čelní straně regulátoru poskytují stejnosměrné napětí 5V. 

 LCD displej zobrazuje aktuální hodnotu napětí systémové baterie. 

 Pro snadnou montáž regulátoru jsou doporučovány šrouby M4 x 20.  


