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Інструкції до сонячного контролера LCD 
Перевірте, чи збігається модель продукту з тією, що вказана на упаковці, коли відкриваєте упаковку. 
 
Комплектація: 

• Контролер заряду 

• Копія посібника з використання 

• Упаковка осушувача 

I. Інструкції щодо моделі та специфікації 

Вхідна напруга: DC12V/24V/36V/48V/60V/96V/192V 
Вихідна напруга: DC12V/24V/36V/48V/60V/96V/192V DC5V/1.5A×2USB 
Робоча температура: -25°C~55°C 
 

II. Опис функції продукту 

 Продукт є багатофункціональним контролером сонячної енергії з РК-дисплеєм. Дисплей 
відображає годинник та сім режимів роботи: режим заряджання, режим керування освітленням, 
режим керування освітленням із затримкою часу, універсальний режим керування, режим ручного 
керування, режим керування часом та режим тестування. Тестовий режим застосовується лише для 
заводського тесту. 
 Контроль заряджання застосовний до будь-якого режиму, поки досягнуто умови зарядки, він 
може безпосередньо заряджатися. 
 Контроль розряду змінюється залежно від режиму заряду. у безвідмовному стані, конкретні 
інструкції наведені нижче: 

1. Режим зарядки: за будь-яких обставин не розряджати. 
2. Режим керування світлом: коли контролер виявляє, що настала ніч, він затримується на десять 

хвилин, а потім починає розряджати; коли він виявить денний час, він затримає десять 
хвилин, а потім припинить розрядку. 

3. Режим керування світлом із затримкою часу: коли контролер виявляє, що настала ніч, він 
затримується на десять хвилин, потім починає розряджатися. Розряджання припиниться тоді, 
коли таймер не зупиниться на нулі. Найбільша тривалість затримки – 23:59. 

4. Універсальний режим керування: у безвідмовному стані він завжди розряджається. 
5. Режим ручного керування: він використовує або не використовує «▼» для розряджання. 
6. Режим контролю часу: регулярно запускає або вимикає розрядження. 
7. Тестовий режим: такий самий, як режим керування освітленням із затримкою часу, але 

витрачається лише десять хвилин затримки часу. 
Контролер розряджає доки не спрацює захист від низької напруги. Натисніть і утримуйте «▼» 
протягом 5 секунд, щоб розрядження продовжувалося. Але розряд зупиняється тільки вручну. 
Зауважмо, що такі дії можуть пошкодити батарею, будьте обережні з цим! 
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III. Дисплей та інструкції з експлуатації 

1. Екран дисплея 

(1) Повний екран 

 
(2) Інструкції щодо області відображення стану роботи акумулятора 
 

індикація стану заряду акумулятора та напруги. Коли акумулятор заряджається, чотири 
поділки заповнятимуться послідовно. Якщо чотири поділки перебувають у статичному стані, це 
показує поточний рівень заряду акумулятора. 
 

Відображення напруги батареї та струму розряду, перемикається з інтервалом у 5 
секунд. 
 
(3) Зона відображення робочого стану сонячної панелі 

Коли сонячна панель відображається, це означає стан зарядки, якщо не відображається, це 
означає припинення зарядки. 
 

Він відображає струм заряду. 
  



3 
 

Офіційний постачальник в Україну:  .  
За питаннями звертайтесь: (067) 117-40-21; Сайт: elptr.com 

(4) Завантажити статус вихідного сигналу та область відображення параметрів 

Коли акумулятор розряджається, індикатор навантаження світиться; коли розрядження 
зупинене, індикатор навантаження не горить. 
 

Коли відображається «°C», чотири числові значення, що 
відображаються, є температурою контролера; коли відображаються «%», чотири числових значення, 
що відображаються, – це відсоток заряду АКБ; Коли відображається «Time», чотири цифрові 
значення – це теперішній час (формат 24:00). Коли відображається «Time ON», чотири цифрові 
значення, що відображаються, є часом початку відліку часу в режимі керування відліком; коли 
відображається «Time OFF», чотири числові значення є часом зупинки, коли увімкнений режим 
контролю часу або режим керування світлом із затримкою часу. 
 
(5) Область відображення керування режимом 

• «Operate Mode Select» («Вибір режиму роботи») – область є альтернативною областю режиму 
керування 

• «Charging» («Зарядка») – контролер знаходиться в режимі зарядки. 

• «Light control and delay» («Керування світлом із затримкою») – контролер знаходиться в 
режимі світлового запуску і зупинки з затримкою. 

• «Manual» («Ручний») – контролер знаходиться в режимі ручного керування. 

• «Timing» («Часовий») – контролер знаходиться в часовому режимі. 

• «Test» («Тест») – контролер знаходиться в тестовому режимі. 
(6) Область відображення нормального або несправного статусу роботи 
Якщо відображається «OK», це означає, що контролер знаходиться у нормальному стані. 
Якщо блимає «Fault» («Несправність»), це означає, що контролер виявив наступні відхилення: 

• Ненормальна напруга акумулятора; 

• Ненормальне значення сили струму; 

• Температура контролера перевищує 75°C (також блимає значення температури) 
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2. Інструкція з експлуатації 

(1) “▲” Числові значення та налаштування режиму. 
“■” Налаштування/підтвердження 
“▼” Переміщення та імпульсний пуск/зупинка 
(2) Налаштування часу 
Після заряджання контролер відразу переходить у стан встановлення часу, вихід навантаження та 
перше (перше ліворуч) із чотирьох значень у області відображення параметрів буде блимати. Це 
означає, що можна змінити цей параметр. Натисніть «▲», щоб регулювати, натисніть «▼» для 
зміщення праворуч. Якщо час потрібно налаштувати знову, натисніть і утримуйте «■» протягом 5 
секунд, щоб увійти в режим налаштування часу. 
(3) Регулювання режиму 
Натисніть «■», поточний режим керування може блимати, потім натисніть «▲», щоб отримати 
потрібний режим керування, потім натисніть «■» ще раз для підтвердження. 
(4) Регулювання часу керування світлом із затримкою + режим керування затримкою зупинки. 
Коли обрано та підтверджено «Керування освітленням із затримкою», автоматично з’являться 
параметри зупинки часу із затримкою, робочій підхід такий самий, як і налаштування часу, вихід 
навантаження та область відображення всіх параметрів відображатимуть «Time OFF», після 
налаштування натисніть «■», щоб повернутися до режиму відображення. Якщо параметри керування 
часом із затримкою потрібно змінити знову, двічі натисніть «■», щоб увійти в налаштування 
параметрів відкладеної зупинки. 
(5) Регулювання часу початку та часу зупинки режиму керування синхронізацією 
Коли режим керування «Timing» обрано та підтверджено, автоматично з’являться параметри часу 
зупинки із затримкою, налагоджується так само, як і налаштовується час. В такому випадку області 
вихідного навантаження та відображення всіх параметрів показуватиме «Time ON». Після 
налаштування часу початку та натискання «■» контролер автоматично ввійде у налаштування 
параметрів часу зупинки. В такому випадку області вихідного навантаження та відображення всіх 
параметрів показуватиме «Time OFF». Після завершення налаштування натисніть «■», щоб 
повернутися до режиму відображення. 

3. Напруга заряду, налаштування захисту від низької напруги та скасування функції змінного 
заряду. 

(1) Утримуйте кнопку «▲» протягом 5 секунд (якщо ви не можете ввійти, ви можете спочатку 
натиснути клавішу режиму «■» 2 рази, а потім натиснути клавішу «▲» протягом 5 секунд), щоб 
відобразити напругу при повному заряді, потім натисніть «▲», щоб зменшити значення напруги на 
0,1 В. Будьте обережні, не натискайте протягом тривалого часу, інакше неправильне значення буде 
збережено та контролер вийде з інтерфейсу налаштування. Коли напруга впаде до значення 
плаваючої напруги, якщо ви натиснете її ще раз, значення напруги підскочить до найвищого 
значення, а потім впаде, встановивши у одному циклі. 
(2) Натисніть кнопку, щоб відобразити значення плаваючої напруги, натисніть «▲» і «▼», значення 
напруги зміниться на 0,1 В, будьте обережні, не натискайте довго, тому що це збереже та вийде з 
інтерфейсу налаштувань. Коли воно впаде до значення захисту від низької напруги, якщо натиснути 
ще раз, значення напруги підскочить до повного заряду, а потім зменшиться, встановивши у одному 
циклі. 
(3) Натисніть клавішу «▲», щоб відобразити значення захисту від низької напруги, клацніть «▼», 
Щоб змінити напругу на 0,1 В. Будьте обережні, не утримуйте її занадто довго, інакше буде 
збережено неправильне значення та вийде з інтерфейсу налаштування. Коли воно впаде до 
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значення захисту від низької напруги, якщо ви натиснете його ще раз, значення напруги підскочить 
до повного заряду, а потім зменшиться та встановиться за один цикл. 
(4) Якщо значення напруги повністю зарядженого акумулятора встановлюється таким же, як і 
значення напруги плаваючого заряду, то коли напруга батареї заряджається до повного значення 
напруги, ланцюг заряджання буде відключено, а функцію заряджання плаваючого заряду буде 
скасовано. Він підходить для акумуляторів, які потребують відключення після повного заряджання, 
наприклад для літієвих АКБ. Коли напруга батареї нижча за максимальне значення напруги значення 
захисту від низької напруги, заряджання починається автоматично. 
(5) Значення параметра робочої напруги батареї контролера: 
 

Тип 
напруг

и 
Напруга повністю зарядженого Плаваюча напруга 

Значення захисту від низької 
зниження 

Напру
га АКБ 

Найви
ща 

напруг
а 

За 
замовчуванн

ям 

Найнижч
а напруга 

Найвища 
напруга 

За 
замовчуванн

ям 

Найниж
ча 

напруга 

Найви
ща 

напруг
а 

За 
замовчуванн

ям 

Найниж
ча 

напруга 

12 В 17 В 14,4 В 

Значенн
я 

плаваюч
ої 

напруги 

Повніст
ю 

зарядже
не 

значенн
я 

напруги 

13,8 В 10,2 В 13 В 10,5 В 8 В 

24 В 30 В 28,8 В 27,6 В 20,4 В 26 В 21 В 16 В 

36 В 45 В 43,2 В 41,4 В 30,6 В 39 В 31,5 В 24 В 

48 В 60 В 57,6 В 55,2 В 40,8 В 52 В 42 В 32 В 

60 В 90 В 72В 69 В 51В 65 В 10,6 В 40 В 

96 В 120 В 115,2 В 110,4 В 61,2 В 104 В 84 В 64 В 

192 В 240 В 230,4 В 220,8 В 122,4 В 208 В 168 В 128 В 

 

4. Опис захисту від зарядки 

• Під час використання батареї 12 В, коли напруга батареї заряджається до 14,4 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у стан плаваючого заряду 13,8 В без 
змін. 

• Під час використання батареї 24 В, коли напруга батареї заряджається до 28,8 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у плаваючий стан 27,6 В без змін. 

• Під час використання батареї 36 В, коли напруга батареї заряджається до 43,2 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у стан плаваючого заряду 41,4 В без 
змін. 

• Під час використання батареї 48 В, коли напруга батареї заряджається до 57,6 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у плаваючий стан 55,2 В без змін. 

• Під час використання акумулятора 60 В, коли напруга акумулятора заряджається до 72 В 
(значення напруги повного заряду), він автоматично переходить у плаваючий стан 69 В без 
змін. 

• Під час використання батареї 96 В, коли напруга батареї заряджається до 115,2 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у плаваючий стан 110,4 В без змін. 

• Під час використання батареї 192 В, коли напруга батареї заряджається до 230,4 В (значення 
напруги повного заряду), вона автоматично переходить у плаваючий стан 220,8 В без змін. 

IV. Параметри захисту 

(1) Інструкції із захисту від напруги 
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Під час використання батареї 12 В, якщо напруга батареї нижче 10,5 В, контролер затримає 6 секунд 
під захистом від низької напруги, у цей час значення напруги та «Fault» («Несправність») блимають, а 
розряджання припиняється. Коли напруга повертається до 11,5 В, контролер повертається до 
нормального режиму. Коли напруга перевищує 16,0 В, значення напруги та «Fault» («Несправність») 
блимають, а розряд припиняється. Коли напруга повертається до 15,0 В, вона повертається до 
нормального значення. 
Під час використання батареї 24 В, якщо напруга батареї нижче 21,0 В, контролер затримає 6 секунд 
під захистом від низької напруги, у цей час значення напруги та «Fault» («Несправність») блимають, а 
розряджання припиняється. Коли напруга повертається до 11,5 В, контролер повертається до 
нормального режиму. Коли напруга перевищує 16,0 В, значення напруги та «Fault» («Несправність») 
блимають, а розряд припиняється. Коли напруга повертається до 15,0 В, вона повертається до 
нормального значення. 
Під час використання батареї 36 В, якщо напруга батареї нижче 31,5 В, контролер затримає 6 секунд 
під захистом від низької напруги, у цей час значення напруги та «Fault» («Несправність») блимають, а 
розряджання припиняється. Коли напруга повертається до 34,5 В, контролер повертається до 
нормального режиму. Коли напруга перевищує 48,0 В, значення напруги та «Fault» («Несправність») 
блимають, а розряд припиняється. Коли напруга повертається до 45,0 В, вона повертається до 
нормального значення. 
Під час використання батареї 48 В, якщо напруга батареї нижче 42,0 В, контролер затримає 6 секунд 
під захистом від низької напруги, у цей час значення напруги та «Fault» («Несправність») блимають, а 
розряджання припиняється. Коли напруга повертається до 46 В, контролер повертається до 
нормального режиму. Коли напруга перевищує 64 В, значення напруги та «Fault» («Несправність») 
блимають, а розряд припиняється. Коли напруга повертається до 60 В, вона повертається до 
нормального значення. 
(2) Інструкції щодо захисту від струму розряду 
Коли струм розряду перевищує 150% від номінального струму, він негайно запускає захист, значення 
струму захисту блимає, «Несправність» блимає, розряд припиняється. 
Коли струм розряду перевищує 110~150% від номінального струму, він затримується на десять 
секунд для захисту, значення струму захисту та «Fault» («Несправність») блимають, а розряд 
припиняється. 
Коли струм розряду перевищує 100~110% від номінального струму, він затримується на десять 
секунд для захисту, значення струму захисту та «Fault» («Несправність») блимають, а розряд 
припиняється. 
(3) Інструкції щодо захисту заряджання 
Під час використання акумулятора 12 В, якщо напруга акумулятора нижче 13,0 В, він почне 
заряджатися, якщо напруга вище 14,8 В, він припинить заряджання. 
Під час використання акумулятора 24 В, якщо напруга акумулятора нижче 26,0 В, він почне 
заряджатися, якщо напруга вище 29,6 В, він припинить заряджання. 
Під час використання акумулятора 36 В, якщо напруга акумулятора нижче 39,0 В, він почне 
заряджатися, якщо напруга вище 44,8 В, він припинить заряджання. 
Під час використання акумулятора 48 В, якщо напруга акумулятора нижче 52,0 В, він почне 
заряджатися, якщо напруга вище 59,2 В, він припинить заряджання. 
 

   УВАГА   
1. Не підпалюйте виріб у разі остаточного пошкодження виробу 
2. Не використовуйте цей продукт при високій температурі та вологому середовищі 
3. Не розбирайте цей виріб у разі пошкодження 
4. Не допускайте короткого замикання на виході в разі небезпеки 
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