
 

TPS555 30A Solar Charge Regulator___________________________________________________________________ 

 

Návod k obsluze 
 

Solární regulátor nabíjení je určený pro řízení nabíjení akumulátorové baterie pomocí solárního panelu a pro 

přenos výkonu z baterie na výstupy.  

Charakteristiky  

• TPS555 solární regulátor nabíjení  ovládá nabíjení a vybíjení budˇakumulátorové baterie 12 V nebo 24 V 

(vyžaduje odlišnou verzi).   

• Provádí ochranu před nadměrným přebíjením, vybíjením, obvody ve zkratu, přetížením a obrácením polarity. 

Tím udržuje celý solární systém ve správném provozním stavu.  

• Tento solární regulátor nabíjení využívá nejnovější mikroprocesor pro realizaci inteligentního řízení.  

• Nabíjecí obvod PWM (pulsní šířková modulace) se používá pro vyšší účinnost.  

• Velký LCD displej je k dispozici pro snadné monitorování  

• Šrouby M4X20 se doporučují pro snadnou montáž 

Technická data: 

Položka Verze baterie 12V  
(TPS555-1230) 

Verze baterie 24V  
(TPS555-2430) 

Max. proud solárního vstupu 30A 30A 

Max. napětí solárního vstupu (Voc) 50V 50V 

Max. proud zátěže 30A 30A 

napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V 29V±0.2V 

Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V 21.4 V±0.2V 

Výstupní napětí DC12V DC24V 

Ztrátový proud bez zátěže <18mA <18mA 

Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V <0.4V 

Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V <0.2V 

Operační teplota -25C~+60C -25C~+60C 

Způsob použití 

• Připojit solární modul, dobíjenou akumulátorovou baterii a zátěž (jestliže je k dispozici) podle obr. na konci tohoto 

návodu 

*  Prosíme vždy propojovat v pořadí baterie  -> zátěž ->   solární modul 

*  Prosíme vždy odpojovat v pořadí  solární modul -> zátěž -> baterie. Před odpojením vypnout zátěž.  

*  Prosíme přezkoušet, že všechna propojení tohoto regulátoru nabíjení jsou utažená a bezpečná.  

*  Prosíme přezkoušet správnou polaritu ("+" pro kladný pól a  "—" pro záporný) 

*  Prosíme přezkoušet, že solární panel a připojená zátěž k tomuto regulátoru nabíjení vyhovují technickým 

specifikacím ve výše uvedené tabulce.  

*  Nikdy nezkratovat přívody, může dojít k jiskření nebo explozi.  

*  Připojené přívody zkrátit, jak jen to je možné pro zamezení výkonových ztrát.  

• Provozní stav se může monitorovat prostřednictvím LCD displeje. Přepínač “�” je k dispozici pro zobrazení  dat 

mezi 

Napětí baterie Vybíjecí proud od baterie k zátěži        Nabíjecí proud od solárního panelu k zátěži 
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• Přepínač    je dostupný pro zapnutí / vypnutí zátěže ON/OFF. Když LCD displej zobrazuje symbol  

je zapnuto propojení na zátěž.   Ale když se aktivuje ochrana proti nadměrnému vybíjení, toto propojení se 

vypne dokonce i při zobrazení tohoto symbolu.  

• Regulátor nabíjení provádí následující ochrany pro celý systém  

1. Ochrana proti nadměrnému vybíjení: Při aktivaci regulátor nabíjení vypne výstup napájení pro ochranu 

akumulátorové baterie před poškozením. V takovém případě prosíme ukončit všechny aplikace. 

2.  Ochrana proti nadměrnému nabíjení:  Při aktivaci  regulátor nabíjení vypne vstup napájení od solárního panelu 

k akumulátorové baterii. V takovém případě prosíme odpojit solární panel od regulátoru nabíjení. 

3. Ochrana proti přetížení: Vypíná výstup, jestliže je proud zátěží vyšší než 30 A 

4. Ochrana proti zkratu na zátěži: Jestliže je zkrat na zátěži, vypíná výstup.  

5. Ochrana proti obrácení polarity: Regulátor nabíjení nebude fungovat pro prevenci vůči poškození 

. Řešení závad: 
Problém Možné příčiny Možná řešení 

 
LCD displej nezobrazuje 
nabíjení při připojeném 
solárním modulu  

 
1.  Obrácená polarita 
2.  Přerušené propojení 
3.  Nedostatečné sluneční záření 

 
1. Připojit se správnou polaritou  
2. Utáhnout všechna propojení  
3. Umístit solární modul na plně ozářené místo  

Nelze použít zátěž 1.  Vypnutý přepínač zátěže 
2.  Žádná baterie není připojena, 

přerušené propojení k baterii 
nebo obrácená polarita  

3.  Obrácená polarita připojení 
zátěže.  

4.  Aktivovaná ochrana proti 
nadměrnému vybíjení 

5.  Aktivovaná ochrana proti 
zkratu nebo přetížení 
 

1.  Tisknout    dokud LCD nezobrazí    

2.  Připojit baterii k regulátoru nabíjení a zkontrolovat 
utažení propojení spolu se správnou polaritou.  

3.  Opravit obrácenou polaritu 
4.  Odpojit zátěž a plně dobít baterii  
5.  Přezkoušet, jestli nemá propojení zkrat a proud            
zátěží nepřekračuje 30 A. Když je vše OK, stisknout  
                                                                                        

 
Varování:  

• Nepřipojovat akumulátorovou baterii nebo jiný napájecí zdroj než solární modul k . Jinak se může 

výrobek poškodit  

• Vždy připojit nejprve baterii a naposledy ji odpojovat. 

• Nezkratovat zátěž, solární panel, baterii a neobracet jejich  polaritu   

• Regulátor nabíjení umístit na studeném a větraném místě. Vyhnout se polití vodou.  

 


