
SUNWIND GTR MARINE  
VENE- JA ASUNTOVAUNUKÄYTTÖÖN SUUNNITELTU AURINKOPANEELISÄÄDIN 

SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 
 

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi vain Sunwind Gylling Oy:n maahantuomien tuotteiden käyttöön. 
 
1.  YLEISTÄ 
 
1.1 Tietoja käyttöohjeesta 
Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Copyright © Sunwind Oy 2009. Käyttöohjeen kopiointi millä 
tahansa menetelmällä ilman Sunwind Oy:ltä etukäteen pyydettyä kirjallisesti annettua lupaa on ehdottomasti kielletty. 
 
1.2 Liittyvät mallit 
Tämä käyttöohje pätee Sunwind GTR MARINE -tyypin säädinmalliin. 
 
1.3 Huomautuksia GTR MARINE -säätimen käyttöön liittyen 
Tämä lataussäädintyyppi EI sovellu geelityyppisten akkujen latauksen säätöön. 
 
1.4 Yleiset suositukset 
Akkuihin varastoituu huomattavia määriä energiaa. Älä koskaan oikosulje akkua. Suosittelemme, että akun ja säätimen 
välinen kytkentä suojataan ylimääräisellä sulakkeella, jonka arvo vastaa säätimen nimellisvirtaa. Sunwind AGM-akut eivät 
muodosta kaasuja, mutta tietyt muun tyyppiset akut voivat muodostaa latauksen aikana herkästi räjähtäviä kaasuja. Muun 
kuin AGM-tyyppisten akkujen tapauksessa: Älä käytä avotulta tai kipinöiviä laitteita akkujen lähellä. Varmista, että akkujen 
säilytys- ja käyttötilat ovat riittävän hyvin tuuletettuja. Vältä johtojen ja liitäntöjen koskettelua tai oikosulkemista.  
 
Huomaa, että tietyissä kohdissa jännnite saattaa vastata kaksinkertaista akkujännitettä. Käytä eristettyjä työkaluja, seiso 
kuivalla pinnalla ja pidä kädet kuivana käsitellessäsi akkuja ja liitäntöjä. Irrota rannekorut, kaulakorut ja sormukset sekä 
rannekellot ennen akkujen kanssa työskentelyä vaarallisten oikosulkujen ja niistä aiheutuvien palovammojen 
ehkäisemiseksi.  
 
Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi akkuihin tai säätimeen. Noudata kaikkia akkuvalmistajan antamia ohjeita ja 
suosituksia. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjään. 
 
1.5 Aurinkopaneelisäädin ja muut laitteet 
Tuuligeneraattoria tai generaattoria ei saa kytkeä tähän säätimeen. Tuuligeneraattorin kanssa on käytettävä sille 
suunniteltua erillistä säädintä. Generaattorin tapauksessa liitäntä tehdään suoraan akkuun. Aurinkopaneelien tuottama 
maksimivirta ei saa ylittää säätimen virrankestoa. Lisätietoja antavat Sunwind-jälleenmyyjät. 
 
1.6  Säätimen toiminta 
Säädin on keskeinen osa aurinkopaneelijärjestelmää ja säätimen ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti koko järjestelmän 
toimintaan ja suorituskykyyn. Yöaikaan säädin estää virran kulun "väärään suuntaan" aurinkopaneeleille estodiodin avulla. 
Päivällä säädin valvoo akkujännitettä.. Jos akkua varataan liikaa, akku alkaa tuottaa räjähdysherkkiä kaasuja. Kun akun 
varaus saavuttaa tason, jonka jälkeen siirrytään kaasua muodostavalle tasolle (ei koske AGM-akkuja), säädin vaihtaa 
lataustyyppiä nk. ylläpitolataukseen (pulssilataus).  
 
Pulssilatauksen pulssitaajuus vaihtelee tarpeen mukaan siten, että akku pysyy mahdollisimman täyteen latautuneena ilman 
vaaraa kaasuntuotosta. Pulssitoiminto vähentää myös akkuveden kulutusta ja pidentää akkujen käyttöikää. 
 
1.7 Akkuvahti  
GTR MARINE -säädin EI sisällä akkuvahtitoimintoa, joka estäisi akun syväpurkautumisen, jos esimerkiksi kulutuslaitteet 
ovat jääneet vahingossa päälle. Usein toistuvat syväpurkaukset saattavat lyhentää akun käyttöikää. Asennukseen on 
mahdollista liittää erikseen hankittava akkuvahti, joka asennetaan kulutuslaitteen tai -laitteiden ja akun väliin. Vahti 
katkaisee syöttövirran kulutuslaitteelle, mikäli akkujännite putoaa liian alas.  
 
VAROITUS AUTOMAATTISIIN PILSSIPUMPPUIHIN LIITTYEN!  
Akkuvahdin käyttö esimerkiksi automaattisen pilssipumpun yhteydessä saattaa aiheuttaa sen, että vuodon 
ilmetessä akkuvahti katkaisee virransyötön pumpulle, jolloin on vaarana veneen uppoaminen tilanteessa, jossa 
akussa olisi vielä ehkä ollut jäljellä virtaa pumpun käyttöön joksikin aikaa. 
 
1.8 Pikalataus 
GTR MARINE ei sisällä erityistä pikalataustoimintoa. 
 
1.9 Kulutuslaitteet 
GTR MARINE ei sisällä erillisiä liitäntöjä kulutuslaitteille. 
 
1.10 Pääsulake 
Aurinkopaneelijärjestelmään tulee liittää erillinen pääsulake, jonka lisäksi akun ja kulutuslaitteiden välille tulee asentaa 
sopivasti mitoitettu sulake lähelle akkua. Säädin itsessään ei sisällä sulaketta mutta se on suojattu oikosulkua ja 
ylikuumentumista vastaan. 



 
1.11 Mittarit ja merkkivalot 
GTR MARINE ei sisällä mittareita. Sen sijaan säädin on varustettu merkkivalolla, joka ilmaisee lataustilan (vilkkuva valo) 
sekä täyden akun tilan (jatkuvasti palava valo). 
 
1.12 Järjestelmän akku 
Sunwindin aurinkopaneelijärjestelmissä hyödynnetään pääasiassa venttiilillä varustettuja AGM-akkuja. Akun kapasiteetista 
tulisi käyttää korkeintaan 70%:ia eikä akkua saisi koskaan purkaa kokonaan tyhjäksi, sillä täydellinen syväpurkaus lyhentää 
akun käyttöikää tai saattaa rikkoa sen kokonaan. Akku, jota puretaan korkeintaan 50%:iin täydestä kapasiteetista kestää 
huomattavasti pitempään. Akun tilaa voidaan valvoa asentamalla järjestelmään erillinen akkumittari. Uuden ja täyteen 
ladatun akun lepojännite on tyypillisesti 12,76 V. Tyhjentyneen akun jännite on vastaavasti 11,88 V.  
  
Avoimen lyijyhappoakun käyttöikä on tyypillisesti 5 - 6 vuotta. AGM-akkujen käyttöikä on huomattavasti pitempi, jonka 
lisäksi akku kestää purkautumis-latauskertoja tyypillisesti jopa viisinkertaisen määrän. Akun kapasiteetti putoaa hiljalleen 
käyttöiän myötä. Kun akun kapasiteetti ei enää tunnu nousevan alkuperäiselle tasolle, on aika vaihtaa akku. Käyttöiältään 
vanhan akun lepojännite ei välttämättä poikkea uuden akun lepojännitteestä ja latausaika voi jopa olla lyhyempi kuin 
uudella akulla, sillä vähentyneen kapasiteetin lataukseen ei kulu yhtä paljon aikaa kuin alkuperäisen suuremman 
kapasiteetin täyteen lataukseen. Akun ikääntyminen näkyy akun nopeammasta tyhjentymisestä. 
 
Akkunavat kannattaa pitää puhtaana avaamalla akkuliittimet silloin tällöin ja puhdistamalla liittimet ja navat (varo 
oikosulkuja).  
 
1.13 Säätimen huolto 
GTR Marine -säädin on täysin suljettu ja roiskevesitiivis. Säätimen elektroniikka on valettu kokonaan epoksiin ja se on siten 
roiskevesitiivis eikä myöskään sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Säätimen ulkopinnan voi tarvittaessa puhdistaa  
pyyhkimällä hiukan vedellä kostutetulla (purista kangas huolellisesti liiasta vedestä ennen puhdistusta) nukkaamattomalla 
kankaalla. Tarkista liitännät ja kiristä tarvittaessa. 
 
HUOM! Akku on syytä ladata täyteen säännöllisin välein (noin kerran kuukaudessa). 
 
HUOM! Akkujen jännitteen tulisi aina olla yli 12 V. Alijännite voi vahingoittaa akkuja. 
 
2.  SÄÄDINMALLI - GTR MARINE 
 
2.1. Yleistä 
Pelkistetty lataussäädin ilman käyttökytkimiä ja mittareita, joka on toteutettu samalla korkealuokkaisella tekniikalla kuin 
muutkin Sunwindin edustamat säätimet. Soveltuu käytettäväksi veneissä, asuntovaunuissa sekä kotitalouksissa. 
Sovitettavissa myös teollisuuskäyttöön. Sisältää lämpötilan kompensointipiirin. GTR Marine on varustettu ylikuumentumis- 
ja oikosulkusuojauksella sekä LED-merkkivalolla, jotka ilmaisevat lataustilan sekä täyden latauksen tilan. Elektroniikka on 
valettu epoksiin ja se on täysin roiskevesitiivis. Säätimeen on mahdollista liittää jopa 100 Watin tehoinen aurinkopaneeli. 

Säätimessä on nk. pulssilataus, jonka avulla säädin säätää jatkuvasti akun jännitettä ja syöttää latausvirtaa 
aurinkopaneelilta "pulssimuodossa". Siten akulle saadaan syötettyä juuri se määrä energiaa kuin mitä se kulloinkin 
kykenee ottamaan vastaan. Menetelmä vähentää akkuveden kulutuksen minimiin ja samalla akku pysyy jatkuvasti 
täyteenladattuna. Säädin pidentää myös akkujen käyttöikää huomattavasti. 

Säädin on varustettu LED-merkkivalolla, joka ilmaisee lataustilan (palaa jatkuvasti) sekä akun täyden lataustilan (vilkkuva 
valo). Säätimen kytkentä on yksinkertainen, säädin sisältää kaksi johdinta aurinkopaneelin liittämiseksi ja kaksi akun 
liittämiseksi. Johtimet on merkitty kotelon etupaneeliin selvästi ja napaisuudet on lisäksi merkitty johtimen värillä (musta on 
negatiivinen, punainen positiivinen). 
 
Käytännöllisen muotoilun ansiosta säädin on helppo asentaa. Etupaneelin sivuilla olevissa siivekkeissä on reiät (Ø 5mm) 
kiinnitysruuveja varten. Säätimen alareunasta tulee neljä johdinta, joiden poikkipinta-ala on 4mm2 ja joiden pituus on 12cm. 
Kaapelit liitetään asennuksessa erikseen hankittavaan liitinrimaan (ruuvilla kiristettävät liitännät), johon myös 
aurinkopaneelin sekä akkunapojen liitäntäjohdot liitetään. Liitännät tulee varmistaa mekaanisesti sopivien vedonpoistajien 
ja kaapelikiinnikkeiden avulla.   

HUOM! Tämä säädinmalli ei sovellu käytettäväksi geeliakkujen kanssa! 

2.2 Lataustoiminto 
Automaattisesti toimiva pulssilatausmenetelmä. 
 

2.3 Kaapelien liitäntä 
Liittimet aurinkopaneelia ja akkua varten sijaitsevat säätimen alareunassa. Kuori liitäntäjohtojen päät siten, että paljaan 
alueen pituus on noin 5mm ja työnnä kaapelin kuorittu pää sisään sopivaan erikseen hankittavaan liittimeen (riviliitin tai nk. 
sokeripalaliitin). Kiristä liittimen ruuvejaa sopivasti, älä ylikiristä. Varmista kaapeleiden pysyminen liittimessä kiinnittämällä 
kaapelit liittimestä eteenpäin aurinkopaneelille ja akkua kohti sopivin välimatkoin sopivilla kaapelikiinnittimillä. 



 

 
 
Kuva: Vasemmalla GTR MARINE ja oikealla tyypillinen riviliitin (nk. "sokeripala") esimerkkinä liitinvaihtoehdosta. 
 
2.4 Turvatoiminnot 
 

• Akun väärä polariteetti 
Jos akku liitetään säätimeen väärin päin, säädin ei vahingoitu (suojattu sisäisesti väärältä polariteetiltä).  

 
3. LIITTIMIEN JÄRJESTYS 
 

 
PANEL 

 
BATTERI 

Aurinkopaneeli Akku 

+ - + - 
 

4.  ASENNUS 
 
4.1 Yleistä 
Asenna ensin aurinkopaneelin teline siten, että aurinkopaneeliin kohdistuu mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa.  
Poraa kaapeleille läpivienti veneen kanteen tai asuntovaunun kattoon tai seinään siten, kaapelit on mahdollista tiivistää 
asianmukaisella tavalla ja siten, että kaapeleihin ei kohdistu mekaanisia rasituksia. Saatavissa on myös IP-luokitettuja 
erikoisliittimiä, joiden avulla asennus on kätevämpää tehdä, sillä näin aurinkopaneeli on helpommin irrotettavissa 
esimerkiksi talvisäilytystä varten. Asenna liitin tai vedä kaapelit läpi reiästä ja tiivistä liitin tai reikä tarkoitukseen sopivalla 
tiivistemassalla. Lisätietoja aiheesta on saatavissa Sunwind-luettelosta, Sunwindin Internet-sivuilta osoitteesta 
www.sunwind.fi sekä jälleenmyyjiltä. 
 
4.2 Säätimen asennuspaikan valinta ja säätimen asennus 
Asenna säädin pystyasentoon (johtimet osoittavat alaspäin) ja mieluiten sisätilaan siten, että säätimeen ei kohdistu suoraa 
auringonvaloa tai muiden lämmönlähteiden lämpösäteilyä (ei esimerkiksi lämpöpatterin yläpuolelle). Säädin lämpenee 
käytön aikana, joten se tulee asentaa lämpenemistä kestävälle syttymättömälle pinnalle. Säädin on roiskevesisuojattu. 
Säätimen sivuilla on siivekkeet, jotka johtavat lataussäätimessä muodostuvaa lämpöä kiinnitysalustaan. Siivekkeissä on 
reiät kiinnityksen helpottamiseksi. Säädin on varustettu lämpötilakompensoinnilla, joka toimii sitä tarkemmin, mitä 
lähempänä säädin on itse akkua. Asenna säädin siksi mieluiten lähelle akkua. 
 
4.3 Asennustoimenpiteet 
• Tarkista, että aluksen sähköjärjestelmän pääkytkin on pois päältä.   
• Asenna säädin sopivaan seinäpintaan edellä kuvattuja ohjeita ja suosituksia noudattamalla. 
• Asenna akku asianomaisia liittimiä käyttäen. Jos kyseessä on muu kuin AGM-akku, akun tulee sijaita hyvin 

tuuletetussa tilassa. Asenna ensin negatiivinen kaapeli ja sitten positiivinen kaapeli säätimen liitäntään ja vastaavat 
johtimet samassa järjestyksessä akun napoihin. Varmista, että noudatat säätimen kanteen ja akun napojen viereen 
merkittyjä napaisuusmerkintöjä (+ liitetään akun positiiviseen napaan, - akun negatiiviseen napaan).  

• Tarkista vielä että sekä sähköjärjestelmän pääkytkin että kaikki akkuihin sähkökaapin kytkinpaneelin kautta tai suoraan 
liitetyt kulutuslaitteet (kuten pilssipumput jne.) ovat pois päältä.  

• Mikäli aurinkopaneeli on asennettu asiamukaisella tavalla, voit liittää seuraavaksi aurinkopaneelin kaapelit säätimeen 
asianomaisia liittimiä käyttäen. Noudata säätimen kanteen merkittyjä napaisuusmerkintöjä (+ liitetään aurinkopaneelin 
positiiviseen johtimeen, - negatiiviseen). Voit estää kipinöinnin asennuksen aikana peittämällä aurinkopaneelin riittävän 
paksulla kankaalla. Poista kangas asennuksen jälkeen.  

• Tarkista lopuksi vielä kerran kaikki liitännät ja erityisesti napaisuudet ennen kuin kytket pääkytkimen ja kulutuslaitteita 
päälle. 

 
HUOM! Aurinkopaneeli liitetään viimeisenä, irrotetaan ensimmäisenä! 
HUOM! Aurinkopaneelien maksimi latausvirta ei saa ylittää säätimen nimellistä virransäätökapasiteettia (7 A)! 

 

 

 Kuorittu alue 5 mm 

Kiristä ruuvi sopivasti 



 
4.4 Akkujen asennus 
Akku tulee asentaa mieluiten lämpimään tilaan.  
 
4.5 Asennuksen purkaminen 
Kytke akkuun liitetyt kulutuslaitteet pois päältä ja kytke sähköjärjestelmän pääkytkin pois päältä. Peitä aurinkopaneeli 
paksulla kankaalla ja irrota aurinkopaneelin kaapelit, suojaa kaapeleiden päät oikosulkujen välttämiseksi. Jos jätät kaapelit 
irralleen, varmista, että kaapeleiden paljaat päät eivät pääse koskettamaan toisiaan tai koskettamaan metallisia johtavia 
pintoja. Tämän jälkeen voit tarvittaessa poistaa aurinkopaneelin päällä olevan kankaan tai voit jättää sen toistaiseksi 
aurinkopaneelin päälle. Irrota akkuun menevät johtimet, ensin positiivinen kaapeli ja sitten negatiivinen ja suojaa 
kaapeleiden päät oikosulkujen välttämiseksi kuten aurinkopaneelin kaapeleiden tapauksessa. Kun kaikki kaapelit on 
irrotettu, voit ottaa säätimen irti seinästä. 
 
5.  TOIMINTOJEN TARKISTUS JA KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TIETOJA 
 
• Jos paneeleihin osuu auringonvaloa, voit tarkistaa syöttääkö säädin akkuihin virtaa. Jos säädin toimii oikein, akun 

varaus (akun jännite) nousee hiljalleen (kulutuslaitteet kytkettynä pois päältä). Säätimen LED-merkkivalo palaa. Kun 
akku on täynnä, LED-merkkivalo vilkkuu. 

• Jos kulutusvirta on suurempi kuin latausvirta, akku tyhjenee pikku hiljaa vaikka aurinkopaneeli akkua lataakin. LED-
merkkivalo vilkkuu osoituksena siitä, että aurinkopaneeli ja säädin syöttävät latausvirtaa akulle. Jos haluat estää akun 
syväpurkautumisen vahingossa, kytke akun ja kulutuslaitteen tai kulutuslaitteiden välille erikseen hankittava akkuvahti. 
Akkuvahti kytkee virransyötön kulutuslaitteille pois päältä, mikäli akun jännitetaso putoaa alle 11,88 V:n (tyypillinen 
arvo). 

 
6.  MAHDOLLISET ONGELMAT 
 
Mikäli säätimen käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä lähimpään Sunwind-jälleenmyyjään. Luettelo 
jälleenmyyjistä löytyy Sunwindin Internet-sivuilta osoitteesta www.sunwind.fi. 
 
7.  VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 
Valmistaja tai maahantuoja eivät vastaa vahingoista (erityisesti akkuun kohdistuvista vahingoista), jotka aiheutuvat muista 
kuin tässä käyttöohjeessa kuvatuista käyttötavoista, väärästä asennuksesta tai akkuvalmistajan ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä. Valmistaja ei vastaa korjauksista tai huolloista, jotka on suoritettu ei-valtuutetun tahon toimesta, väärän 
asennustavan tai kokonaisjärjestelmän väärän toteutustavan aiheuttamista vahingoista. 
Takuu ei ole voimassa, mikäli säädin on avattu tai sitä on yritetty avata. Normaali takuu säätimelle on 1 vuosi ostokuitin 
päivämäärästä luettuna. 
 

8.  TEKNISET TIEDOT 
 
Nimellisjännite          12 V 
Katkaisujännite          tietoja odotetaan valmistajalta 
Ylläpitojännite          tietoja odotetaan valmistajalta 
Latauksen käynnistysjännite      tietoja odotetaan valmistajalta 
Lämpötilakompensointi       Säätimen sisään rakennettu lämpötila-anturi 
Mitat runko(L x K x S)        85 mm x 63 mm x 30 mm 
Mitat runko ja siivekkeet (L x K x S)   138 mm x 63 mm x 30 mm         
Liitäntäjohtimien pinta-ala       4 mm2 
Virrankulutus lepotilassa       tietoja odotetaan valmistajalta 
Ympäristön lämpötila        tietoja odotetaan valmistajalta 
Suojausluokka (kotelointi)      tietoja odotetaan valmistajalta 

 
SÄÄDIN MAKSIMI 

TULOVIRTA 
AURINKOPANEELIN 

MAKSIMITEHO 
MAKSIMI 

KAAPELIKOKO 
AURINKOPANEELIEN 

LUKUMÄÄRÄ 
PÄÄSULAKE 

GTR 
MARINE 

7 A 100 W 4 mm2 1 XX A 

 
9.  MAAHANTUOJA 
Sunwind Oy 
Niemeläntie 1 
FI-20780 KAARINA 
Faksi:    02 - 236 1550  
Sähköposti:  sunwind@sunwind.fi 
 



10.  KYTKENTÄESIMERKKI 
 
 

 

KULUTUSLAITE 

AURINKOPANEELI 

VESIPUMPPU 

SULAKE 

TV 

 

 

GTR MARINE 
 

LED 
 

   PANEL                           BATTERI 

+  -                       + - 

  

+         12 V        - 
 

AKKU 
(ei geeliakku) 

LED VILKKUU = LATAUS 
LED PÄÄLLÄ KOKO AJAN = AKKU LADATTU TÄYTEEN 


