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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

1. Переконайтеся, що ваш акумулятор має достатню напругу, щоб контролер розпізнав тип батареї, перш ніж 

встановлювати. 

2. Кабель акумулятора повинен бути максимально коротким, щоб мінімізувати втрати. 

3. Регулятор підходить тільки для свинцево-кислотних АКБ: що обслуговуються, AGM або GEL. Він не підходить для 

нікель-метал-гідратних, літій-іонних або інших акумуляторів. 

4. Регулятор заряду підходить тільки для регулювання сонячних модулів. Ніколи не підключайте інше джерело 

зарядки до регулятора заряду. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ 

1. Вбудований промисловий мікроконтролер. 

2. Великий РК-дисплей, всі регульовані параметри. 

3. Повністю 3-х ступеневе управління ШІМ зарядами. 

4. Вбудований захист від короткого замикання, захист від розімкнення, реверсивний захист, захист від надмірного 

навантаження. 

5. Подвійний MOSFET захист від зворотного струму, низький нагрів. 

РК-ДИСПЛЕЙ / КЛАВІША 

 

Меню: Перемикатися між різними дисплеями або входити / виходити з налаштувань довгим натисканням.  

UP: Натисніть, щоб збільшити значення.  

ВНИЗ: Натисніть, щоб зменшити значення. 
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ 

1. Підключіть АКБ до регулятора заряду – плюс і мінус. 

2. Підключіть фотоелектричний модуль до регулятора – плюс і мінус. 

3. Підключіть споживача до регулятора заряду – плюс і мінус. 

Зворотний крок застосовується при відключенні! 

Неправильний крок послідовності може пошкодити контролер! 
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РК-ДИСПЛЕЙ / НАЛАШТУВАННЯ 

 

Також зверніть увагу: 

1. Натисніть кнопку [ВНИЗ], щоб увімкнути / вимкнути навантаження вручну на головному дисплеї. 

2. Режим роботи працює, як показано нижче 

[24H] вихідне навантаження 24 години.  

[1-23H] навантаження після заходу сонця і закриваються після встановлених годин.  

[0H] Від заходу до світанку. 
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

 

Ситуація Ймовірна причина Ситуація 

Значок заряду не 
відображається, коли сонячно 

Сонячна панель відключена 
або підключена неправильно 

Повторне підключення 

Значок навантаження не 
відображається 

Неправильне налаштування 
режиму 

Знову встановити 

Акумулятор розряджений Зарядити 

Блимає значок навантаження Надмірне навантаження Зменшити навантаження (Вт) 

Контролер не вмикається Напруга АКБ занадто мала, 
або підключення до АКБ 
реверсивне 

Перевірка акумулятора / 
підключення 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР 

 

МОДЕЛЬ YJSS10 YJSS20 YJSS30 

Напруга АКБ Автоматична адаптація 12В / 24В 

Струм заряду 10А 20А 30А 

Струм розряду 10А 10А 10А 

Максимальна напруга 
від панелей 

12В система < 25В / 24В система < 50В 

Вирівнювання В01 герметичний B02 гелевий В03 рідкий електроліт 

14.4В 14.2В 14.6В 

Плаваюча напруга 13.7В (за замовчуванням, регулюється в діапазоні 13-15В) 

Зупинка розряду 10.7В (за замовчуванням, регулюється в діапазоні 9-11.5В) 

Перепідключення 
розряду 

12.6В (за замовчуванням, регулюється в діапазоні 11.5-13В) 

Резервний струм < 10 мА 

USB-вихід 5В / 2А максимально 

Робоча температура -35 ~ +60°C 

Розмір / Вага 133 * 70 * 35мм / 132г 

 

* Усі значення напруги, виділенні червоним кліром, помножуйте на 2 при використанні системи на 24В.  

** Технічні характеристики товару можуть бути змінені без попередження. 


