
Solární regulátor CX-10, 20, 40
12V-24V / 10A, 20A, 40A 
Se sadou CX-I umožňuje stahování dat a programování přes PC (není součástí). 

Nominální napětí: 12 V / 24 V
Nabíjecí napětí: 14,4V / 28,8V (25°C)
Vyrovnávací napětí: 14,8V / 29,6V (25°C), 2 h
Plovoucí napětí: 13,7V / 27,4V (25°C)
Odpojení zátěže: 11,0–12,2V /22,0–24,4V, dle nastavení
Připojení zátěže: 12,8 V / 25,6 V

Teplotní kompenzace:
-4 mV/článek x °K 

Max. zátěž z FV systému: 10; 20; 40 A dle typu při 25°C
Max. proudová zátěž: 10; 20; 40 A dle typu při 25°C
Rozměry: 89 x 90 x 38 mm (v x š x tl)
Váha: CX10 a CX20 168gr / CX40 179gr
Max.průřez vodičů: 16 mm2 (AWG#6)
Vlastní spotřeba: 4mA
Okolní pracovní teplota: Od -25°C do +50°C
Krytí: IP22

Tento  regulátor  je  navržen  pro  domácí  i  průmyslové  použití.  Regulátor  je  možno  použít  v  menších  systémech  s  výkonem
fotovoltaického pole do 180Wp při 12V a 360Wp při 24V. Regulátor slouží jako propojovací a ochranný prvek pro solární články,
akumulátor a spotřebiče.

Popis fotovoltaického regulátoru CX-10, 20, 40: 

1.  Regulátor  nabíjení  chrání  akumulátor  před  přebíjením  solárními  články  a  před  hlubokým  vybitím  spotřebičem.  Nabíjecí
charakteristika je složena z několika fází které se přizpůsobují i teplotě okolního prostředí. 

2. Regulátor provádí automatickou volbu režimu 12V nebo 24V dle připojeného systému. 

3. Tlačítko umožňuje zapínat a vypínat připojené spotřebiče. 

4. Regulátor může být programován pro automatické spínání spotřebičů (osvětlení, ...). 

5.  Regulátor  obsahuje  řídící  výstup  pro  spínání  speciálních  spotřebičů,  schopných  využít  přebytky  energie  (například  solární
chladnička Phocos SF32E a SF50E). 

6. Obsahuje sériové rozhraní,  které lze pomocí sady CX-I (lze přikoupit) propojit s počítačem pro stahování dat a programování
funkcí regulátoru. 

7.  Regulátor nabíjení je vybaven mnoha bezpečnostními a grafickými funkcemi.

Připojení fotovoltaického regulátoru CX-10, 20, 40: 

POZOR, kladné svorky jsou v regulátoru propojeny. Potřebujete-li systém uzemnit, pak vžy na kladném vedení. 

Postup připojení je tento: 
1. Připojte akumulátor 
2. Fotovoltaický panel 
3. Spotřebiče 

Při výběru nezapomínejte na možnost případného dodatečného rozšiřování výkonu fotovoltaického pole a raději volte regulátor s
dostatečnou rezervou. 

spol. s r.o.

Antala Staška 33a, 140 00  Praha 4       tel.: 225 282 737
tel.: 225 282 750 GSM 1: 731 412 860 
fax.: 225 282 724  GSM 2: 731 492 353
URL: http://www.micronix.cz  e-mail: micronix@micronix.cz 



Programovatelný solární regulátor s funkcí  

 

 

„No ní sv!tlo“ CX10; CX20; CX40 
 
 Milý zákazníku, 
d kujeme velice, že jste si zakoupil náš Phocos výrobek. Tím, že jste se stali vlastníky CX regulátoru, 
stáváte se majitelem malého samostatného um leckého za!ízení, které vzniklo podle posledních 
dostupných technických standard". 
P!ináší mnoho význa#ných (mimo!ádných) prvk" jako : 

- vícefunk#ní display 
- programovatelná úrove$ nízkého nabití s novým ALVD 
- kultivovaná programovatelná funkce no#ního osv tlení 
- !ízení p!ebyte#né energie – pro lepší využití Vašeho FV systému 
- kompletní elektronická ochrana, krytí, jišt ní 

 
Tento manuál poskytuje d"ležité doporu#ení k instalaci, použití a programování, stejn  jako opat!ení 
v p!ípad  poruch. 
 
%T&TE PE%LIV& VE VLASTNÍM ZÁJMU A VEZM&TE V ÚVAHU DOPORU%ENÍ 
ZABEZPE%ENÍ A POUŽÍVÁNÍ UVEDENÁ NA KONCI TOHOTO MANUÁLU. 
 
Popis funkcí : 
1. Regulátor nabíjení chrání baterii p!ed nadm rným nabitím solárními #lánky a p!ed velkým 

vybitím, zp"sobeným spot!ebi#em. Charakteristiky nabíjení ovliv$uje také teplota okolního 
prost!edí.  

2. Regulátor provádí automatické p!izp"sobení  12V nebo 24V v závislosti na p!ipojený systém. 
3. Tla#ítko umož$uje zapínat a vypínat proud 
4. Regulátor m"že být programován pro sv telné aplikace 
5. Regulátor poskytuje regulaci výstupního nap tí pro speciální spot!ebi#e, které využívají 

p!ebyte#nou energii, jako je nap!íklad solární chladni#ka Phocos SF32E a SF50E  
6. Má možnost i naprogramovat výstup na sériové rozhraní PC, které muže být použito 

s volitelným rozhraním adapteru 
7. Regulátor nabíjení je vybaven mnoha bezpe#nostními a grafickými funkcemi. 
 
Montáž a p!ipojení regulátoru : 

Regulátor je ur#en pouze pro vnit!ní použití 
Chra$te jej p!ed p!ímým slune#ním zá!ením a umíst te jej do suchého prost!edí 
Nikdy neinstalujte do vlhkých místností (jako jsou koupelny) 
Regulátor m !í okolní teplotu, aby upravoval nabíjecí nap tí, a proto musí být umíst n ve stejné 

místnosti jako baterie.  
Regulátor se b hem provozu zah!ívá. Musí být instalován na neho!lavé podložce. 

POZNÁMKA :  Zapojte regulátor podle následujících krok" : 
1. otev!ete svorky 

                                     
2. uvoln te šrouby z nap 'ových svorek a odložte  

 
3.   

 
 
 
 
                                                           
  

Montáž na DIN plechy je možná. Použijte lištu 35mmDIN 
(kolejnici). Šrouby nahra(te montážními podložkami a 
p!ipojte na regulátor. 
4. Vodi#e hlavního vedení k baterii správnou polaritou. 
Vyhn te se jakémukoliv nap tí na vodi#ích. NEJD)ÍVE 
P)IPOJTE VODI%E NA REGULÁTOR A POTÉ NA 
AKUMULÁTOR. 

Doporu#ené délky kabel": (min 30cm do max. 100cm) 
CX 10 --- min. Ø 2,5 mm2

CX 20 --- min. Ø 4 mm2

CX 40 --- min. Ø 10 mm2

P!i zapojení s opa#nou polaritou bude regulátor vydávat stálý varovný 
signál. 
VAROVÁNÍ : je-li akumulátor p!ipojen opa#nou polaritou, proudové 

svorky mají též opa#nou polaritu. NIKDY se nesmí v tomto p!ípad  p!ipojovat zát ž. 
POZNÁMKA :  regulátor má vestav nu kompenzaci klesajícího nap tí, které automaticky odškodní 
vedení baterie p!i poklesu  až do 250mV 
POZNÁMKA :  zohledn te doporu#ení Vašeho výrobce akumulátor". Rozhodn  doporu#ujeme 
p!ipojení pojistky p!ímo k akumulátoru, k ochran , aby se žádné proudy nakrátko nedostaly k baterii. 
Pojistka musí p!enést nominální elektrický proud regulátoru : 
  CX 10   15A; CX 20   30A; CX 40   50A 

5. P!ipojení solárního za!ízení k regulátoru. Vyhn te se 
jakémukoliv nap tí na vodi#ích.  
NEJD ÍVE P IPOJTE VODI!E NA REGULÁTOR 
A POTÉ NA SOLÁRNÍ ZDROJ.  

 
POZNÁMKA :  Solární panely vytvá!ejí nap tí jakmile jsou osv tleny 
slune#ným zá!ením.Berte v úvahu doporu#ení výrobc" solárních panel". 

6. Aby jste p!edešli  nap tí na svorkách, zma#kn te knoflík a nastavte 
vypnuto. P!ipojte vodi#e vedoucí proud se správnou polaritou dle 
následujícího doporu#ení: 
CX 10 --- min. Ø 2,5 mm2

CX 20 --- min. Ø 4 mm2

CX 40 --- min. Ø 10 mm2

 
 
 
7. Nasa(te a p!itáhn te nap 'ové svorky. 

 
 
 
 
8. Máte-li v úmyslu použít výstup !ízení p!ebyte#né energie  (EEM), následujte tyto kroky : 

 Vyndejte zelenou svorku umíst nou mezi vývody regulátoru a 
oto#te ji vrchní stranou dolu 

 P!ipojte vedení p!ebyte#né energie (EEM( tak jak ukazuje obrázek 
vedle 

 P!ipojte kabel vedení z EEM na výstup z vhodného p!ipojovaného 
za!ízení 

 P!ipojte zelenou svorku do CX 
9. Zav!ete kryt svorek vývod" z regulátoru. Nyní jste úsp šn  

p!ipojili Váš CX … regulátor. 

 
 
 

Zemn"ní solárního systému. 
Uv domte si že kladné svorky CX regulátoru jsou 
propojeny vnit!n , a proto mají stejný elektrický 
potenciál. Je-li vyžadováno  n jaké zemn ní, 
vždy jej ud lejte na (+) vedení. 

 
POZNÁMKA : je-li CX … použit v automobilech, 
které mají akumulátor p!ipojený na podvozek,zát ž a 
solární panely p!ipojené na regulátor nesmí mít 
el.p!ipojení na kostru vozu. V opa#ném p!ípad  si 

vyžádá p!íliš vysokou cenu jišt ní, krytí.  
Nízké nap tí – vypnutí a elektronické jistící funkce regulátoru je krátkým obvodem. 
Spušt"ní regulátoru – samostatný test : 
Jakmile je regulátor napájen energií jedním nebo dv ma akumulátory nebo z FV systému, je 
start(spušt ní) osobního testu jednoduché. Nejd!íve ukazuje LCD b žící m!ížku na cca. 0,5 sek a 
potom firemní výrobky ukazuje na n kolik sekund v kódových symbolech (toto slouží pouze pro 
servisní ú#ely. Potom se display ustálí v pracovní podob . 
Systémové nap"tí : regulátor se sám se!ídí automaticky na nap tí 12V nebo 24V. Jakmile nap tí 
v #ase zapnutí p!esahuje 20,0V regulátor p!edpokládá 24V systém. Pokud nap tí na baterii není 
v normálním pracovním intervalu ( cca.12 až 15,5V nebo 24 až 31V) p!i zapnutí, display signalizuje  
CHYBA – viz. popis poruch. 
Typ akumulátoru : regulátor je nastaven v hlavní pozici na PB baterie s elektrolytem. Máte-li 
v úmyslu používat VRLA akumulátory ( typ GEL) – musí se nastavit  dle programovacího Menu na 
zadní stran . 

Zrovnoprávn ní zát že je pak deaktivováno. V každém p!ípad  p!i pochybnostech konzultujte se 
svým prodejcem.  
DOPORU!ENÍ P I POUŽÍVÁNÍ : 
Regulátor se b hem normálního provozu zah!ívá. Není-li zajišt no dostate#né v trání (nap!. v 
instala#ní sk!í$ce). Regulátor omezuje FV proudovou zát ž preventivn  proti p!eh!átí.  
Regulátor nepot!ebuje žádnou údržbu nebo servis. Odstra$ujte pouze prach pomocí suchého had!íku. 
Je velmi d"ležité, aby byla baterie #asto zcela nabitá (minimáln  každý m síc). V jiném p!ípad  dojde 
k trvalému poškození baterie. Baterie m"že být zcela nabita pouze v p!ípad , není-li b hem jejího 
nabíjení odebíráno p!íliš mnoho energie. Nezapome$te na to zejména v p!ípad , budete-li p!ipojovat 
další spot!ebi#e. 
FUNKCE DISPLAYE : 
V základním nastavení ukazuje display regulátoru stav nap tí akumulátoru. Každá zm na úrovn  
nabití akumulátoru je ohlášena akusticky   viz. obrázky. % odpovídající spodní z pln  nabitého 
akumulátoru. 

 

 
 
 

Tak jak FV systém zásobuje energií akumulátor, je znázorn no st!ídav  na pohyblivém kódu display. 
V normálním nastavení m"že být zát ž zapnuta nebo vypnuta stla#ením tla#ítka. Na display se objeví 
speciální podmínky.  
           Zát ž                        Zát ž 
         ru#n  zapnuta          ru#n  vypnuta 

 
 
Spodní podmínky odpojují zát ž, p!eruší dodávku 
energie, nebo v p!ípad  r"zných dalších 
chyb(poruch). 
 

FUNKCE odpojení p#i nízkém nap"tí : 
Regulátor má 5 r"zných úrovní ochrany baterie . 

MODE 1 :  odpojení nastaveno na 11,4V (p!i nominální b žné zát ži) p!ipojení p!i 11,9V ( bez 
aktuální zát že). Základní nastavení pro dobrou ochranu akumulátoru. 
MODE 2 : odpojení nastaveno na 11,0V (p!i nominální b žné zát ži) p!ipojení p!i 11,75V ( bez 
aktuální zát že). Nastavení s nízkým bodem odpojení. Akumulátor je opakovan  (cyklicky) hluboce 
vybíjen, to m"že zkrátit jeho životnost. 
MODE 3 :  odpojení nastaveno na 11,0V a p!ipojení na 12,2V je závislé na proudovém zatížení a 
p!edcházejících nabíjecích cyklech. Toto nastavení má za následek prodloužení životnosti 
akumulátoru, nebo' umož$uje jeho znovu nabití  na plnou kapacitu. Maximální životnost 
akumulátoru. 
MODE 4 :  odpojení a p!ipojení v 11,5 V – pevné nastavení – vhodné tam, kde zát ž je p!ipojena 
(vedena) p!ímo z akumulátoru 
MODE 5 :  odpojení a p!ipojení v 11,o V – pevné nastavení – vhodné tam, kde zát ž je p!ipojena 
(vedena) p!ímo z akumulátoru. Nastavení s nízkým bodem odpojení. Akumulátor je opakovan  
vybíjen na nízké nap tí. Tato skute#nost m"že zkracovat  jeho životnost. 
Regulátor je nastaven na MODE 1 od výrobce. Použijte [ programovací menu 2 ] pro zm nu nastavení  
[viz. zadní strana]. V p!ípad  pochybností, který MODE vybrat, konzultujte s Vaším prodejcem, 
protože nastavení musí být vybráno (vyhodnoceno) v závislosti na použitém akumulátoru. 
FUNKCE „EEM“ – #ízení p#ebyte$né energie. 
Regulátor má k dispozici vestav no funkci „#ízení p#ebyte$né energie“   EEM. Tato funkce 
v kombinaci se speciáln  navrženými výrobky (Phocos lednice, klimatizace) umož$uje využití 
p!ebyte#né energie, která m"že být ztracena v opa#ném p!ípad , protože akumulátor žádá vysokou 
ochranu. Lepší využití FV systému je výhodou. Také zacházení s akumulátorem se zlepšilo, protože 
více energie p!ichází p!ímo z FV systému místo s akumulátoru. 

Informujte se u prodejce na dostupné výrobky, spot!ebi#e, jenž mohou být napájeny pomocí této 
funkce EEM 

P!ipojení Vaší zát že-p!ebyte#né energie s regulátorem viz.obr.8 (znamení p!ipojení) 
FUNKCE „No$ní osv"tlení“ : 
CX … regulátor umož$uje využití elegantní funkce „No#ní osv tlení“. Je kontrolována výstupní zát ž 
v noci  je široce programovatelná.  
Existují dv  modelové možnosti  : „SOUMRAK a JITRO“  (S/J) a „VE%ER a RÁNO“  (V/R) 
Nastavení MODU m"že být vybráno v [programovací menu 3]. 

 
Je-li vybráno V/R v [programovací menu 4] 

p!id lejte regulátor na ze( šrouby vyhovujícími 
materiálu st ny. P!išroubujte šrouby Ø 4 až 5 mm 
s hlavi#kou max. Ø 9 mm se zápustnou hlavou.  
V zte, že šrouby musí nést také tíhu 
aplikovaného elektrického vedení. 

Pamatujte také na minimální požadovanou 
vzdálenost od podlahy, stropu (horní mez). To je 
nezbytné z d"vodu !ádného v trání. 



Tovární nastavení viz. Tabulka. 

                                                                         



Následuje výb r „ranního“ #asového chování a v [programovací menu 5] následuje výb r „no#ního“ 
#asového chování. 
)ídící jednotka jenž hlídá kapacitu(nap tí)akumulátoru, odpojí zát ž, jakmile akumulátor dosáhne 
meze odpojení pro nízké nap tí. Odpojení p!i nízkém nabití má p!ednost p!ed funkcí „No#ní 
osv tlení“.  
„ST)ED NOCI“ je vybírán(nastaven) automaticky jako st!ed mezi soumrakem a rozb!eskem(jitrem). 
Nastavení reálného (skute#ného) #asu není požadováno. Nastavení m"že trvat až n kolik dní, než si 
regulátor nastaví tento „st!ed noci“. Tato metoda p!ináší n jakou nep!esnost, ale vyhýbá se 
nastavování hodin. „St!ed noci“ (p"lnoc) regulátoru se m"že lišit od skute#né p"lnoci reálného #asu 
p!íslušného místa. 
Regulátor rozpozná noc a den na základ  nap tí z FV systému. V  [programovací menu 6] m"že být 
práh (mez)  den/noc modifikován (zm n n)  podle toho jaké pot!eby jsou v míst  požadovány a dle 
použitého FV systému.  

 
Dv  nap 'ové úrovn  p!ed/po jsou lomítkem rozd leny v po!adí pro 12V a 24V. 
K nalezení správné hodnoty, doporu#ujeme odhadnout nap tí FV systému v #ase, když 
soumrak(svítání) dosáhne úrovn  kdy by m la být tato funkce regulátoru zapnuta/vypnuta. Tato 
hodnota (nejblíže dostupná) m"že pak být podle toho nastavena v programu. 
FUNKCE „Zvuková signalizace“ :  
Regulátor má vestav nu zvukovou signalizaci, která upozor$uje na zm nu úrovn  nabití akumulátoru. 
Tato funkce m"že být zapnuta/vypnuta v [programovací menu 7] 
FUNKCE „ Rozhraní po$íta$e“ : 
Regulátor umož$uje p!ipojení sériovým rozhraním, p!es n j m"že být p!ipojený k PC. Adaptér 
umož$ující optimální p!ipojení k PC viz. nabídka (více v manuálu adaptéru). V [programovací menu 
8] m"že být fungování sériového rozhraní (p!ipojení) m n no. 
Nem $te tovární nastavení regulátoru, pokud nepoužíváte p!ipojovací adaptér. 
BEZPE!NOSTNÍ ZNAKY : 
Regulátor je chrán n proti chybám instalace nebo použití : 

 FV systém Akumulátor Spot#ebi$e 

P!ipojení AKU 
správnou polaritou 

Bez omezení V b žném provozu Bez omezení 

P!ipojení AKU 
opa#nou polaritou 

Bez omezení 
Bez omezení. 

Zvukový varovný signál 
Bez omezení 

Opa#ná polarita 
Ano, ne  24V 
nap 'ových 
systémech 

Ano, jestliže je p!ipojen 
pouze  AKU. 

Zvukový varovný signál 

„I“ výstup je chrán n,  
ale elektrická zát ž 
muže být poškozena 

Proud nakrátko Bez omezení 
Bez omezení. AKU musí 

být chrán n pojistkou 
Bez omezení 

P!ebíjení R. omezuje proud -------------------------- R. odpojí zát ž 

P!eh!átí 
R. je elektronicky 

ochrán n 
-------------------------- R. odpojí zát ž 

Nep!ipojeno Bez omezení Bez omezení Bez omezení 

Zp tný proud Bez omezení -------------------------- -------------------------- 

P!ep tí „U“odpor56V;2,3J Max. 40V R. odpojí zát ž 

Nízké nap tí V b žném provozu R. odpojí zát ž R. odpojí zát ž 
VAROVÁNÍ : V kombinaci s jinými chybnými podmínkami m%že být p#í$inou poškození 
regulátoru.VŽDY odstra&te chyby p#ed op"tovným p#ipojováním regulátoru. 
POPIS PORUCH : 

 Problém  Signalizace P!í#ina problému Odstran ní poruchy 

 AKU je málo 
nabitý 

Zát ž bude znovu 
p!ipojena, bude-li 
baterie znovu nabita 

P!ebíjení/ zkrat 
spot!ebi#e 

Odpojte všechny 
spot!ebi#e. Odstra$te 
p!í#inu zkratu. 
Regulátor p!ipojí 
zát ž automaticky po 
max. 1 minut  

SPOT)EBI% NENÍ 
NAPÁJEN 

 
 
 
 
  
 
 
 

Regulátor je 
p!eh!átý a je 
odpojená zát ž 

Ov !te správnou 
ventilaci regulátoru. 
Po poklesu teploty je 
zát ž p!ipojena 
automaticky. 

    

Nap tí na AKU je 
p!íliš veliké 
(>15,5 V / 31,0 V) 

Zkontroluj ješt  další 
zdroje nabíjení AKU. 
Když nic, regulátor je 
poškozený 

 

         

Vodi#e AKU, nebo 
pojistka jsou 
poškozeny, baterie 
má velký odpor 

Zkontroluj vodi#e , 
pojistku a  
akumulátor 

AKU je vybitý po 
krátký #as          

AKU má nízkou 
kapacitu 

Vym $ AKU 

AKU není b hem dne 
dobíjena 

Bez pohybující se 
m!ížky(dílk") 

FV systém je 
rozbitý, nebo má 
špatnou polaritu 

Zkontroluj FV 
systém a kabely 
vedení (p!ipojení) 

Špatná polarita AKU Nep!etržitý zvuk AKU je p!ipojen  
opa#nou polaritou 

Odstra$te opa#nou 
polaritu 

Regulátor je 
p!eh!átý 

Namontujte regulátor 
na místo s lepším 
proud ním vzduchu 

Regulátor je 
limitovaný (omezený) 
solárním proudem 

 
 

          
FV S p!ekra#uje 
nominální proud R. 

Zkontrolujte proud 
FV systému. 

PROGRAMOVÁNÍ VAŠEHO CX : 
Do programovacího menu (modu) vstoupíte dlouhým zatla#ením na knoflík. Struktura 
programovacího menu  je na obrázku níže.  
Pozor, jakmile  jedenkráte vstoupíte do programovacího menu, m"žete jej opustit až pro projití 
poslední položky. 
Proto doporu#ujeme aby nejd!íve prvn  prošli poznámky dole vaše požadavky nastavení v kontrolních 
bodech podle struktury menu a pak programovali v jednom kroku.  
Takto provedené programování je jednodušší a vyvarujete se chyb. 
Celé programované nastavení je uloženo ve vnit!ní (nem nné) pam ti a z"stává nastaveno p!estože 
byl regulátor odpojen od AKU. 
Jestliže chcete obnovit tovární nastavení regulátoru, vyberte [programovací menu 9] 
ZAMKNUTÍ NAPROGRAMOVANÉHO NASTAVENÍ : 
Zmá#kn te knoflík na 8 sekund i základním nastavení a programový zámek je zapnutý, je to prevence 
proti nehodám p!i zm n  nastavení. Následující 8 sekundové zmá#knutí uvolní zámek. 
ZÁKLADNÍ BEZPE!NOST A UŽITE!NÉ RADY : 
Zamýšlené použití : regulátor je zamýšlen pro použití ve FV systémech se 12V nebo 24V 
nominálního nap tí. M l by být používaný POUZE s uzav!enými nebo hermeticky uzav!enými 
(VRLA) olov nými kyselinovými akumulátory. 
Bezpe$nostní rady : 
 Baterie ukládají velké množství energie. Za všech okolností nikdy krátký proud Akumulátoru. My 

doporu#ujeme p!ipojit pojistku (zvolna p"sobícího typu, hodící se (podle) nominálního proudu 
regulátoru) p!ímo k akumulátoru. 

 AKU m"že produkovat(uvol$ovat) ho!lavé plyny. Vyvarujte se d lání jisker, používání ohn  nebo 
nekrytého plamene. Zajist te bezpe#nost, tak že místnost s AKU bude v traná. 

 Vyvarujte se dotyk", nebo zkrat" vedení nebo svorkách. Uv domte si, že nap tí na svorkách nebo 
vodi#ích m"že být dvakrát vyšší než nap tí  AKU. Používejte izolované ná!adí,  st"jte v na suché 
zemi a udržujte si suché ruce. 

 Nepoušt jte d ti  do blízkosti AKU a regulátoru (udržujte d ti pry# (daleko) od AKU a regulátoru) 
 Prosíme, všímejte si doporu#ení výrobce AKU. Jste-li na pochybách konzultujte je s prodejcem 

nebo s montážní spole#ností. 
ZÁVAZNÁ VYLOU!ENÍ : 
Výrobce není povinen nahradit škodu, zvlášt  na AKU, použitím jiným než jak je ur#eno, nebo jak je 
uvedeno v tomto manuálu, nebo jsou-li doporu#ení výrobce akumulátoru zanedbávána. 
Výrobce není povinen nahradit škodu, jestliže servis nebo opravu provedla neautorizovaná osoba, 
špatným použitím nebo špatným (chybným) návrhem systému. 
Otev!ení regulátoru (krabice) ruší záruku. 
Technická data : 
Nominální nap tí 12 V / 24 V, automatická nastavení 
Nabíjecí nap tí 14,4 V / 28,8 V (25°C) 
Vyrovnávací nap tí 14,8 V / 29,6 V (25°C), 2 h 
Plovoucí nap tí 13,7 V / 27,4 V (25°C) 
Odpojení zát že 11,0–12,2V/22,0–24,4V, dle nastavení 
P!ipojení zát že 12,8 V / 25,6 V 
Teplotní kompenzace - 4 mV/ FV #lánek x K 
Max. zát ž z FV systému 10; 20; 40 A dle typu 25°C(bez proudové 

zát že v 50°C 
Max. proudová zát ž 10; 20; 40 A dle typu 25°C(bez proudové 

zát že FV v 50°C 
Rozm ry 89 x 90 x 38 mm (v x š x tl) 
Váha CX10 a CX20   168gr; CX40  179gr 
Max.pr"!ez vodi#" 116 mm2 (AWG#6) 
Vlastní spot!eba  4 mA 
Okolní pracovní teplota Od - 25°C do + 50°C 
Krytí   IP 20
Vyhrazujeme si právo zm ny bez upozorn ní. Verze : CX0401215 
Vyrobeno v jedné z následujících zemí : %ína – SRN; Phocos AG – N mecko; www.phocos.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


