
KÄYTTÖOHJE  

Näyttö: MT-5  

Näyttö (Malli MT-5) voidaan liittää Tracer MPPT (10A/20A) aurinkopaneelisäätimiin.  

 

YLEISTÄ 

Digitaalinen näyttö antaa tietoja järjestelmän toiminnasta, virheilmoituksia, sekä itsediagnostiikan lukemia. 

Tiedot näkyvät taustavalaistulta LCD-näytöltä. Suuri numeerinen näyttö ja kuvakkeet ovat helposti 

luettavissa ja suuret painikkeet tekevät Navigoinnin helpoksi. Näyttö voidaan asentaa joko 

uppoasennuksena taikka pitaasennuksena hyödyntämällä asennussokkelia (mukana pakkauksessa). MT-5 

mukana toimitetaan 2m kaapelia sekä pinta-asennussokkeli. MT-5 kytketään Traser 

aurinkopaneelisäätimen RJ45-porttiin.  

 

MITAT 

 

 

 



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ  

Pinta-asennussokkeli, voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena 2 metrin kaapelilla.  

 

NÄYTTÖ  

 

Kaksi LED-merkkivaloa yläpuolella LCD-näytön yläpuolella osoittavat seuraavaa: vasemmanpuoleinen että 

akku latautuu, ja oikeanpuoleinen punainen indikoi virhetilannetta. 

 

LCD-näytöllä on kaksi eri kirkkautta. Kun mitä tahansa näppäintä on painettu näyttö aktivoi korkean 

kirkkauden. Säästääkseen virtaa näyttö menee automaattisesti stand-by tilaan 30 sekunnin kuluttua. 

  

KÄYTTÖOHJE  

Näppäimet vasemmalta oikealle ovat: K1 ~ K4  eli ”NEXT”, Vasen (<), Oikea (>),”SET”  

 

1. Mittarin näyttöön tulee tietoja seuraavassa järjestyksessä:  

(Aurinkopaneeli jännite), (akun jännite, akun virta), (kuorman jännite, kuormitusvirta), (akun kapasiteetti 

AH, akun lämpötila.), (akkukapasiteetti prosenttiosuus, temp. korvaus), (akun kapasiteetti AH, akun tyyppi),  

(Load Timer1 -tila, Load Timer2 -tila), (kulutetun virran kertymä AH, kulutetun virran kertymä WH). Käytä 

K2, K3, (tai vasen, oikeaa nuolinäppäin) selataksesi tietoja. Tiedot näkyvät ao kuvan mukaisesti:  

Akku symboli Lataus symboli 
Aurinkopaneeli 

symboli 

Vika symboli 

Asetus symboli 

Numerotiedot 



 

Huomautuksia: MPPT aurinko-ohjain on Maximum Power Point seuranta teknologiaa. Joten aurinkopaneeli 

latausvirta ei välttämättä ole yhtä kuin akun latausvirran ja kuormitusvirta erotus.  

 

Näytössä näkyvä ”työkalu”-kuvake ilmestyy kun kyseinen arvo on muutettavissa. Se häviää kun ollaan vain-

luku-tilassa 

  

2. Tietojen syöttö-tila:  

Kun olet luku-tilassa (eli työkalu-kuvake ei näkyvissä) paina K4/”SET” siirtyäksesi tietojen syöttö-tilaan, 

painamalla K2 ”vasen nuoli”, K3 ”oikea nuoli” voit muuttaa tietoja. Painamalla K4 /”SET” pääset takaisin 

luku-tilaan ja syöttämäsi tiedot tallentuvat. Painamalla K1/”NEXT” pääset takaisin ilman että tiedot 

tallentuvat.  

Toiminta ao. kuvan mukaisesti:  

 

3. Tietojen syöttö 

Akun kapasiteetin muokkaaminen: kapasiteetti on mahdollisuus asettaa välillä: 10Ah > 900AH, oletusarvo 

on 200AH. Tiedon pitäisi olla lähellä tai yhtä suuri kuin todellinen kapasiteetti. Kun näytössä näkuu akun 

kapasiteetti ja lämpötila paina K4/”SET” päästäksesi muokkaustilaan ja muuta tietoja nuolipainikkeilla K2 ja 

K3. Tämän jälkeen paina K4/”SET” datan tallennukseen ja takaisin luku-tilaan. Tai paina K1/”NEXT” takaisin 

luku-tilaan tallentamatta.  

 



Akun lämpötilan kompensointi: lämpötilan kompensointi on mahdollisuus asettaa välille 0-10mV/Cell /C, 

kun arvo on 0, ei kompensointitoiminto ole aktiivinen. Kun näyttö ilmaisee akun kapasiteetin prosentteina 

sekä lämpötilan kompensoinnin, paina K4 / ”SET” painamalla K2 ”vasen nuoli”, K3 ”oikea nuoli” voit 

muuttaa tietoja. Painamalla K4 /”SET” pääset takaisin luku-tilaan ja syöttämäsi tiedot tallentuvat. 

Painamalla K1/”NEXT” pääset takaisin ilman että tiedot tallentuvat.  

Akun tyyppi: akun tyyppi on kolme vaihtoehtoa: SEL=suljettu akku (AGM), GEL=geeliakku, FLD=nesteakku. 

Kun näyttö ilmaisee akun kapasiteetin sekä akkutyypin paina K4/”SET” muokataksesi tietoja. Valitse 

nuolinäppäinten avulla sopiva akkutyyppi ja tallenna tiedot painamalla uudelleen K4/”SET” –näppäintä. 

Latausajastimen asettaminen: Lataussäätimessä on kaksi ajastinta: Timer1 ja Timer2. Kun näytössä on 

lataustila timer1 tai timer2, paina K4/”SET” siirtyäksesi muokkaustilaan ja aseta työtila nuolinäppäinten 

avulla. Paina K1/”NEXT” poistuaksesi muokkaustilasta. Kun lataus-tila on manuaalinen, kuorma voidaan 

asettaa päälle ”ON” ja pois ”OFF” painamalla K1/”NEXT” –näppäintä missä tahansa näytön tilassa.  

 

4. Muu toiminta:  

Säädin poistaa tiedot automaattisesti, kun kertymä on yli 999. 24 tunnin tiedot alkavat kertyä sillä hetkellä, 

kun aurinkopaneeli jännite on yli 8V ensimmäistä kertaa päivän aikana.  

 

MUUT OHJEET  

Vika-symboli:  

Punainen led vilkkuu virheen sattuessa. Tarkista kuorman liitokset/johdotukset, ja paina K4/”SET”, mikä 

poistaa virhekuvakkeen.  

1. Kun kuormitusvirta on yli 1,25 kertaa ja alle 1,5 kertaa nimellisvirran  

Katkaisee säädin kuormituksen automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.  

2. Kun kuormitusvirta on yli 1,5 kertaa nimellisvirran, kuormitus poistuu käytöstä automaattisesti 5 

sekunnin kuluttua.  

3. Kun kuormitusvirta yli oikosulkuvirran, oikosulkusuoja katkaisee kuormituksen.  

 

LED Merkkivalo:  

Vihreä, kun aurinko lataa akkua, vihreä pois poissa kun latausta ei ole.  

Keltainen, kun on joku virhetilanne. Keltainen ei pala normaalitilanteessa.  


