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1.0 YLEISTÄ   TIETOA

Kiitos että  valitsitte ProStar-sä  ä  timen. Tä  hä  n toisen sukupolven ProStar-sä  ä  timeen on lisä  tty
uusia ominaisuuksia sekä   suojia kä  yttä  en korkeatasoista teknologiaa. Morningstarin patentoitua PWM-
pulssilatausmenetelmä  ä   on jatkokehitelty antaakseen akustolle pidemmä  n eliniä  n ja paremman suorituskyvyn.

ProStarin useat toiminnot ovat ainutlaatuisia. Vaikka ProStarin kä  yttö   on yksinkertaista, ole ystä  vä  llinen ja
kä  ytä   tarvittava aika tä  mä  n ohjekirjan lä  pilukemiseen ja sä  ä  timeen tutstumiseen. Tä  mä   auttaa sinua
hyö  dyntä  mä  ä  n ProStarin eri ominaisuuksia aurinkosä  hkö  jä  rjestelmä  ssä  si.

2.0 TÄ  RKEITÄ    TURVALLISUUSOHJEITA

”Turvallisuus on tä  rkein“ 

•  Ole varovainen kun työ  skentelet avoimien lyijyakkujen kanssa. Kä  ytä  suojalaseja. Pidä  
puhdasta vettä   lä  hellä  si, jolla tarvittaessa huuhdella akkuhapporoiskeita.

•  Lataa vain akustoa, joka on oikein mitoitettu jär rjestelmä  ä  si.

•  Avoimia akkuja ladatessa saattaa vapautua rä  jä  hdysherkkiä   kaasuja. Huolehdi, että  
akkujen tila on hyvin tuuletettu.

•  Kä  ytä   eristettyjä   työ  kaluja ja vä  ltä   metalliesineiden kä  yttö  ä   lä  hellä   akkuja.

•  Lue huolellisesti myö  s akkujen ja muiden jä  rjestelmä  ä  n kuuluvien laitteiden ohjekirjat
ennen kuin ryhdyt asentamaan aurinkojä  rjestelmä  ä  . Ota huomioon kaikki varotoimet
kun työ  skentelet akkujen ja elektroniikan kanssa. 

•  Jä  rjestelmä   saattaa vaatia sulakkeita tai DC-katkaisijoita. Nä  mä   suojalaitteet eivä  t
sisä  lly ProStar-sä  ä  timeen.

•  Vä  ltä   suuria jä  nnitehä  viö  itä   akkujohdoissa. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, kä  ytä  
akkutunnistin-liitä  ntä  ä   (battery sense).

•  Vettä  ei saa pä  ä  stä  ä   sä  ä  timeen.

•  Ä  lä   koske sä  ä  timen jä  ä  hdytyslaippaan. Tietyissä   kä  yttö  oloissa, jä  ä  hdytyslaippa voi olla
kuuma.

•  Asenna sä  ä  din pystysuoraan asentoon, riittä  vä  sti tuuletettuun tilaan.

•  Huolehdi siitä  , että   jä  rjestelmä   on huolellisesti maadoitettu.

•  Sä  ä  stä   tä  mä   ohjekirja myö  hempä  ä   kä  yttö  ä   varten.

3.0 PIKAKÄ  YTTÖ   OHJEET

Tä  ssä   luvussa on kooste tä  rkeimmistä   ohjeista, jolla pä  ä  see alkuun ProStarin kä  ytö  ssä  . Lue kuitenkin lä  pi
koko ohjekirja, jotta saisit kaiken irti sä  ä  timestä  si ja vuosia kestä  vä  ä   huoletonta kä  yttö  ä  .

1.  Asenna ProStar-sä  ä  din pystysuoralle pinnalle. Sä  ä  timen alla ja ylä  puolella tulee olla
vapaata tilaa, jotta jä  ä  hdyttä  vä   ilma pä  ä  see virtaamaan vapaasti. Sä  ä  timen

    jä  ä  hdytyslaipan tulee olla pystysuorassa asennossa

2.  Tarkista, että  sekä  latausvirta että  kä  yttö  virta ovat sä  ä  timen nimellisarvojen puitteissa.
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3.  Kytke ensin Akku (battery). Huomaa, että   "Battery status"-LED-osoitinvalot vilkkuvat
vuorotellen kerran. Kiristä  liitä  ntä  ruuvit hyvin, maks. 4 Nm vä  ä  ntö  momentilla.

4. Kytke tä  mä  n jä  lkeen "Battery Sense"                -liitä  ntä   (akkujen jä  nnitteen tunnistaja). Tä  mä   on
suositeltavaa varsinkin jos akuston ja sä  ä  timen etä  isyys on yli 5 metriä  .

5.  Kytke aurinkopaneeli(t)         "PV". Jos aurinko paistaa, vihreä  "Charging"- LED syttyy.

6.  Kytke kuormituspiirit       "LOAD". Jos ilmenee joku vika, LED-osoitinvalot alkavat
vilkkumaan. Katso ohjekirjan kohtaa 4.0 virheen lö  ytä  miseksi.

7.  Valitse oikea akkutyyppi latausjä  nnitettä   varten. Kä  ä  nnä   pyö  reä   valitsin pienellä  
ruuvimeisselillä   oikean akkutyypin mukaan. "Battery Status"-LED valo vilkkuu yhtä   
monta kertaa. 1 = geeli, 2 = suljettu akku ja 3 = avoin lyijyakku.

8. Sä  ä  din tunnistaa kä  ynnistyessä  ä  n automaattisesti 12 tai 24 voltin
jä  rjestelmä  jä  nnitteen. Jos jä  rjestelmä  jä  nnite on 24 V, tarkista ensin, että   akkujä  nnite
on yli 15,5 V.

9. Tarkkaile LED-valojen ja digitaalisen mittarin (M-mallit) perusteella, että kaikki on 

10.  On suositeltavaa, että   jä  rjestelmä   maadoitetaan kunnolla.

4.0 LED-OSOITINVALOT

Sä  ä  timen alaosan 4 LED-valoa osoittavat jä  rjestelmä  n tilan ja mahdollisia virhetilanteita. Eri tilat ovat
kuvattuna alla:

CHARGING (LATAA LED 1 – vihreä  )

PÄ  Ä  LLÄ  : Akku latautuu auringonpaisteessa.

POIS: Normaalitila ö  isin (jos LED palaa vaikka aurinko paistaa, ilmaisee se vikatilaa joko
paneeli on asennettu vä  ä  rin tai liian suuresta virrasta.

BATTERY STATUS Akkujen tila (LEDs 2 – 4)

VIHREÄ   :  PÄ  Ä  LLÄ   
VILKKUU 

osoittaa että   akusto on lä  hes tä  ynnä  

KELTAINEN:PÄ  Ä  LLÄ             osoittaa, että   akusto on varaustilan puolessavä  lissä  . 

PUNAINEN: VILKKUU   osoittaa, että   akuston varaustila on alhainen ja varoittaa
alijä  nnitteen suojauksen aktivoimisesta (akkuvahti)
PÄ  Ä  LLÄ        osoittaa, että   alijä  nnitteen suojaus on aktivoitunut, kulutusvirta on katkaistu.

SENSE+ – –+– +

BATTERY LOADPV

+ –

+ –

1

UP

TEMP. SENSORCHARGING  BATTERY STATUS

BLINK: LOW
ON: LVD

4

2

31

BATTERY
TYPE

1 – GEL
2 – SEALED
3 – FLOODED

3 10

65

BATTERY

5 7 9

�
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VIRHEILMOITUKSET (V = vihreä  ; K = keltainen; P = punainen)

V/K/P kaikki vilkkuvat – Akuston tyyppi valittu vä  ä  rin

P – K vuorottelevat – Ylikuumenemissuoja

P – V vuorottelevat – Ylijä  nnitesuoja

P/V – K vuorottelevat – Kuormituspiirin oikosulku tai ylikuormitus

5.0 DIGITAALINEN MITTARI & POISKYTKEMINEN KÄ  SIN

ProStarin M-malleissa on digitaalinen mittari. Jos sinulla on tä  llainen malli, tä  mä   luku kertoo mittarin
toiminnasta ja lisä  toiminnoista, joita voi ohjata paininnapilla "PUSH".

5.1  DIGITAALINEN MITTARI
Tarkka kolminumeroinen digitaalinen mittari nä  yttä  ä   jatkuvasti akkujä  nniteen "BATTERY VOLTS", 
auringon latausvirran "SOLAR AMPS" sekä   kuormitusvirran "LOAD AMPS". Nä  mä   arvot vuorottelevat
jatkuvasti mittarin nä  ytö  llä  . Kolme punaista LED-valoa kertovat mitä   arvoa milloinkin nä  ytetä  ä  n.

Digitaalinen mittari toimii -30 - + 85 asteen lä  mpö  -alueilla. Nä  ytetyt arvot kalibroidaan tehtaalla 
elektroonisesti ja arvojen tarkkuus on muutaman prosentin sisä  llä  . Huomaa kuitenkin, että   ellei "Battery
Sense"- johtoja ole asennettu, akkujohtojen jä  nnitehä  viö  t aiheuttavat akkujä  nnitteen virhenä  ytö  n.
drops in the battery wires.

5.2  POISKYTKEMINEN KÄ  SIN
Nä  ytö  n viereisellä   paininnapilla voi kytkeä   pois kuormituspiirin tai sekä   kuormitus- että   aurinkopiirin.  
Jos painat toistamiseen, sä  ä  din palaa normaaliin toimintaan.

KUORMA POIS:       Lyhyt painallus (alle 2 sekuntia) kytkee pois kuormituspiirin. Aurinkopiiri
pysyy pä  ä  llä   ja lataa akustoa.

KUORMA JA AURINKO POIS:         Pidempi painallus (yli 2 sekuntia) myö  s aurinkopiiri
kytkeytyy pois pä  ä  ltä  .

Nappia painaessa, napin sisä  inen punainen LED-valo syttyy. Tä  mä  n lisä  ksi sekä   kuorma (LOAD) että  
aurinko (SOLAR) nä  yttä  ä   OFF nä  ytö  ssä  . Vahvistaen pois kytkennä  t.

5.3  NÄ  YTÖ   N POISKYTKEMINEN & SUOJAUKSET

Mittari nä  yttä  ä   seuraavat suojatoiminnot ja poiskytkentä  tilat mikä  li nä  mä   esiintyvä  t:

LUD LVD (Low Voltage Disconnect): Alijä  nnitteen suojaus (akkuvahti) 

HUD (High Voltage Disconnect) Ylijä  nnitteen suojaus ( sekä   aurinko että   kuorma)

HOT Ylikuumenemissuoja (sekä   aurinko että    kuorma)

OCP Ylivirta- tai oikosulkusuoja (kuorma sekä   aurinko ylivirta)

0.0 Oikosulkusuoja (vain aurinko)

5.4  SISÄ   INEN TARKISTUS (SELF-TEST)
Jos painat nappia yli 4 sekunnin ajan, ProStar-sä  ä  din suorittaa automaattisen sisä  isen tarkistuksen.
Tarkistus alkaa kun pä  ä  stä  t napin palautumaan ylä  asentoon.
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HUOM: PUSH-napilla voi edetä   nopeammin nä  ytö  n valikossa. Koko sisäinen tarkistus kestä  ä   30-45
sekuntia. Kuormituspiiri kytkeytyy pä  ä  lle 0,1 sekunnin ajan ja saattaa vä  lä  hdellä   testin 
aikana. Oikosulku tai ylikuormitustilan vallitessa sä  ä  din saattaa kä  ynnistyä   uudelleen.

Nä  yttö   kä  y lä  pi  seuraavan valikon (lukuarvot ovat esimerkinomaisia)

8.8.8 Sisä  inen tarkastus alkanut, digitaalisen mittarien osien tarkastus.

12U Jä  rjestelmä  jä  nnite (12/24/48)

15A ProStar-mallin nimellisvirta

R1.5 Asennettu ohjelmaversio

E04 Vikailmoitus (katso alla oleva lista)

– – - Ilmaisee ettei mitä  ä  n vikaa lö  ytynyt

25C Sä  ä  timestä   mitattu lä  mpö  tila 

RP Havaittu sä  ä  timeen kytketty ulkoinen akkujen lä  mpö  anturi

25C Lä  mpö  anturin mitattu lä  mpö  tila

SEN "BATTERY SENSE"-kytkentä   havaittu

S-1 Akkutyypin valinta (1, 2 tai 3)

J-1 Telecom-hä  iritsinkatkaisia jumpperilla (muutos on-off sä  ä  telyyn)

END Sisä  inen tarkastus loppunut

END  – – – END Jä  ä   nä  yttö  ö  n ellei vikaa lö  ytynyt

END            END Jä  ä   nä  yttö  ö  n jos sä  ä  din havaitsi jonkun virheen

Lopettaaksesi sisä  isen testin, paina PUSH-nappia.
Testi voidaan uusia jos haluat vahvistaa arvot.

Vikailmoitukset:

E0 I Virhe akkutyypin valinassa

E03 Jä  nnitereferenssi testi epä  onnistunut

E04 Virhe aurinkopiirin virrassa (piiri, FET-transistorit)

E07 FET-transistorien sulku-testi (kuormituspiiri, transistorit oikosulussa)

E08 Virhe kuormituspiirissä   (piiri, FET-transistorit)

E09 FET-transistorien avaus-testi (kuormituspiiri, transistorit auki)

E I0 Sisä  isen lä  mpö  mittarin arvo ylittä  ä  mä  ä  ritellyn ylä  rajan

E I I Sisä  isen lä  mpö  mittarin arvo alittaa mä  ä  ritellyn alarajan

E I2 Ulkoisen lä  mpö  anturin arvo ylittä  ä  / alittaa mä  ä  ritellyn arvon.

E I3 "Battery Sense"- tunnistinvika (jä  nnitehä  viö   yli 5 V tai miinusnavalla huono kontakti

HUOM:  Tarkkaile sisä  isen testin lisä  ksi aurinko- ja kuormitusvirran arvoja mittarin nä  ytö  stä  .
Nä  iden testien perusteella lä  hes kaikki ProStarissa havaittavissa olevat mahdolliset
virhetilat voidaan havaita. Sisä  inen testi kattaa kaikki yleisimmä  t mahdolliset 
virhetilanteet, joskin testin ulkopuolelle voi jä  ä  dä   joku havaitsematon virhetila.

Katso tarkemmin luvusta 9.0
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6.0 ASENNUSOHJEET

ProStarin asennukseen kuuluu 10 vaihetta. Seuraa kohdan 6.2 kohdat asennuksessa varmistaaksesi
oikean asennuksen ja hyvä  n toimivuuden.

6.1  YLEISIÄ   ASENNUSOHJEIT
•  ProStarissa on ruostumattomat liittimet, anodisoitu jä  ä  hdytyslaippa ja piirilevyn

kunnollinen suojapinnoitus (conformal coating) elektroniikan suojaukseen kovissa
olosuhteissa. Pitkä  n eliniä  n saavuttaaksesi vä  ltä   ä  ä  rilä  mpö  tiloja ja suolavettä  .

•  ProStar-sä  ä  din estä  ä  ö  isen takavirran, joten jä  rjestelmä  ssä  ei tarvita erillistä  
estodiodia.

•  ProStar-sä  ä  din on suunniteltu sä  ä  telemä  ä  n AINOASTAAN aurinkovoimaa. Ä  lä  kytke
muuntyyppisiä   latauslä  hteitä   sä  ä  timeen. Muuntyyppisiä   latauslä  hteitä   voi kuitenkin
kytkeä   suoraan akkuihin, ohi ProStar-sä  ä  timen.

•  Liittimiin mahtuu enintä  ä  n 16 mm2 (umpikupari tai monisä  ikeiset) tai 10 mm2
(hienosä  ikeiset) johdot. Kä  ytä   litteä  ä   ruuvimeisseliä   ja kiristä   tiukasti (4 Nm)

•  Jä  rjestelmä   saattaa vaatia sulakkeita tai DC-katkaisijoita. Nä  mä   suojalaitteet
eivä  t sisä  lly ProStar-sä  ä  timeen.

HUOM:  Seuraa tarkasti LED-osoitinvalojen toimintaa joka kytkennä  n yhteydessä  
LED-valot osoittavat oikean napaisuuden (+-) ja hyvä  n kontaktin.

6.2  ASENNUKSEN VAIHEET
Katso kohdan 3.0 kytkentä  kaaviota

VAIHE 1: Sä  ä  timen asennus

Tarkista, ettei sä  ä  timessä   ole kuljetusvaurioita. Kiinnitä   sä  ä  din pystysuoralle pinnalle.
Sä  ä  timen mukana tulee 4 kpl ruostumatonta ruuvia. Ä  lä   kiristä   ruuveja liian tiukasti,
ettet vaurioita sä  ä  timen muovikuorta. Ä  lä   asenna sä  ä  dintä   suoraan helposti syttyvä  n
materiaalin ylä  puolelle, sillä   tietyissä   olotiloissa sä  ä  din saattaa lä  mmetä   kohtalaisen
paljon.

HUOM:  Sä  ä  timen jä  ä  hdytyslaippa tulee olla pystysuorassa asennossa.

Sä  ä  timen ylä  - ja alapuolella tulee olla vä  hintä  ä  n 15 cm tilaa. Asennuspaikan tulee olla
suojattu suoralta vesi- tai lumisateelta ja auringonsä  teilyltä  .

Jos asennus tehdä  ä  n koteloon, kohtalainen tuuletus on suositeltava. Ä  lä   asenna 
sä  ä  dintä   koteloon, johon voi kertyä   akkuhö  yryjä  .

VAIHE 2: Sä  ä  timen nimellisarvot

Tarkista, että   sekä   latausvirta ja kä  yttö  virta ovat asennettavan sä  ä  timen
nimellisarvojen puitteissa.

Useita sä  ä  timiä   voi kytkeä  rinnan samaan akustoon mikä  li aurinkopaneelien mä  ä  rä  
ylittä  ä  yhden sä  ä  timen arvon. Ei kuitenkaan rinnankytkentä  ä   sä  ä  timillä  .
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HUOM:  Kytke ensin akku. Tä  mä   aktivoi sä  ä  timen omat suojatoiminnot ja antaa
  LED-valoille niiden tarvitseman virran, jotta voit seurata nä  itä   
  asennuksen aikana.

VAIHE 3: Akusto

Ennen kuin kytket akun / akuston, mittaa akun jä  nnite. Sen tulisi olla yli 8 V, jotta
sä  ä  din toimisi. Jos jä  rjestelmä  jä  nnite on 24 V, akun jä  nnitteen tulisi olla vä  hintä  ä  n
15,5 V. Muuten sä  ä  din olettaa jä  rjestelmä  ä   12 V jä  rjestelmä  ksi. Automaattinen
12/24 V jä  rjestelmä  jä  nnitteen valinta tapahtuu vain sä  ä  timen kä  ynnistyessä  .

Kytke akku ja varmista, että   kaikki kolme "Battery Status"-LED valoa vilkkuvat 
vuorotellen. Elleivä  t, joko navat ovat vä  ä  rin tai jä  nnite on liian matala tai korkea.

VAROITUS:  ProStar on suojattu kaikkia virheitä   vastaan PAITSI napaisuuden
vä  ä  rinkytkentä  ä   siinä   tapauksessa, että   kuormituspiirissä   on saman
aikaan oikosulku tai on polarisoitu. TARKISTA, että   akun + ja - navat
ovat varmasti oikein ennenkuin jatkat. Tarkista johdot ja LED-valot.

Vihreä  , keltainen tai punainen LED-valo syttyy, riippuen akun varaustilasta. Tarkista
että   yksi nä  istä   valoista on syttynyt, ennen kuin jatkat.

VAIHE 4: Battery Sense

Akkujä  nnitteen tunnistin "Battery Sense" suositellaan kytkettä  vä  ksi, mikä  li sä  ä  timen 
ja akuston vä  linen etä  isyys on yli 5 metriä  . Erilliset Sense-johdot akustoon parantavat
akkujen latausta ja latauksen ohjausta.

Tunnistimen johdot voivat olla hyvinkin pienet (0,75mm2)., koska niissä  kulkeva 
virta on hyvin pientä  . Kytke "Sense" johdot molemmille navoille(+-). Sää  ä  timessä  
tunnistinjohdot kytketä  ä  n "BATTERY" kohdan keskelle.

HUOM:I Mikä  li akkujen sisä  ä  ntulojä  nnite on enemmä  n kuin 5 V alle Sense-tunnistimen
tunnistama jä  nnite, ProStar ei tule havaitsemaan ja kä  yttä  mä  ä  n Sense-tunnistinta
Alhainen jä  nnite voi johtua jä  nnitehä  viö  istä   tai vä  ä  ristä   kytkennö  istä  .

VAIHE 5: Aurinkopaneelit

Nä  ihin liittimiin kytketä  ä  n aurinkopaneelit. Tarkasta ensin, että   aurinkopaneelien
jä  rjestelmä  jä  nnite (normaalisti 12 V tai 24 V) on sama kuin akkujen.

Ole huolellinen, sillä   aurinkopaneelit tuottavat aina virtaa kun aurinko paistaa. Kun
aurinkopaneelit ovat kytketty ja aurinko paistaa, lataus-LED-valon Charging tulisi
syttyä  . Tarkista LED-valoista, että  paneeli on kytketty oikein. 

VAIHE 6: Kuormitus

Sammuta kuormituspiirin eri kuormat (valot, jä  ä  kaappi yms.) ja kytke kuormituspiirin
johdot LOAD-liittimiin. Kä  ynnistä   joku kuorma, esim. sytytä   valo varmistaaksesi, että  

kytkentä   onnistui.

•  ProStar on alijä  nnitesuojaustilassa (LVD akkuvahti) punainen LED-valo palaa

•  Kuormituspiirissä   on oikosulku. LED-valot vilkkuvat P / V - K

•  Kuormitus on liian suuri. LED-valot vilkkuvat P / V - K

•  Kuorma ei ole kytketty, ei toimi tai ei ole pä  ä  llä  .

Tarkista, että   kuormituspiiri toimii ennen kuin siirryt vaiheeseen 7
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VAIHE 7: AKKUTYYPIN VALINTA

Pientä   ruuvimeisseliä   kä  yttä  en, kä  ä  nnä   pyö  reä   "BATTERY TYPE"- valitsin oikean
akkutyypin mukaan. Valittavana on kolme eri vaihtoehtoa (katso luku 8.2)

1 = Geeli

2 = Suljettu akku

3 = Avoin lyijyakku

"BATTERY STATUS"-LED-valo vilkkuu kerran (geeli), kaksi (suljettu) tai kolme (avoin)
kertaa riippuen valitusta akkutyypistä  .

Mikä  li pyö  reä   valitsin ei ole kunnolla jonkun nä  istä   kolmen kohdalla, kaikki kolme LED-
valoa vilkkuvat kunnes valitsin on kohdalla ja valitsin saa hyvä  n kontaktin.

VAIHE 8: Asennuksen tarkistus

Kun asennus on valmis, tarkkaile LED-valoista, että   sä  ä  din toimii odotetulla tavalla.
Tarkasta M-mallien digitaalisesta mittarista, että   nä  yttö   nä  yttä  ä   voltti- ja ampeeriarvot
vuorotellen. M-malleissa voit lisä  ksi suorittaa sä  ä  timen sisä  isen tarklastuksen "SELF
TEST" (katso kohta 5.4)

VAIHE 9: Maadoitus

Turvallisuustoimenpiteenä   ja tehokkaana ukkossuojaustoimenpiteenä  , aurinkojä  rjestelmä  n
MIINUS-navat maadoitetaan kuparijohtimella maadoitettuun kohtaan. Lisä  ksi jä  ä  hdytys-
laippa voidaan maadoittaa. Laipassa on 3,5 mm reikä   valmiina.

ProStar-sä  ä  timen sisä  llä   kaikki miinus-navat ovat kytketty toisiinsa UL-suositusten
mukaisesti. Sä  ä  timen miinuspiirissä   ei tehdä   virran poiskytkentö  jä  , eikä   sitä   kä  ytetä  
virran mittaukseen.

HUOMIO:       ProStar-sä  ä  timestä   on olemassa myö  s versioita, joissa POSITIIVISET 
johdot on kytketty yhteen sä  ä  timen sisä  llä  . Tä  llö  in  positiivinen johdin    
maadoitetaan. Tä  llö  in sä  ä  timen ylä  osassa lukee "Positive Ground"
versionumeron ylä  puolella.

7.0 KÄ  YTTÖ   

7.1 KÄ  YTTÄ  JÄ  N TEHTÄ  VÄ  T
ProStar-sä  ä  din on tä  ysautomaattinen aurinkojä  rjestelmä  n lataus- ja kuormituspiirisä  ä  din, johon sisä  ltyy
useita elektroonisesti ohjattuja toimintoja, jotka suojaavat sä  ä  dintä ja aurinkoenergiajä  rjestelmä  ä  . Akkujen
lataus on myö  s tä  ysin automatisoitu (katso luku 8.0).

Kä  yttä  jä  n tulee ainoastaan suorittaa:

a. Asennuksen (kohta 6.2)

b. Akkutyypin valinta (kohta 6.2, vaihe 7)

c. Poiskytkentä  -nappi / sisä  inen tarkistus (kohdat 5.2 ja 5.4)

d. Virhetilan kuittaus ja selvitys ellei se korjaannu itsestä  ä  n (kohta 7.3)

e. Huolto (kohta 7.4)
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7.2  TOIMINNOT
Aurinkoenergiajä  rjestelmä  n kä  yttä  jä  n on hyvä   oppia tuntemaan ProStar-sä  ä  timen seuraavat 
toiminnot. Katso eri asetusarvot kohdasta 10.0, Tekniset tiedot.

• Ei liikkuvia osia: Kaikki virtakytkennä  t tapahtuvat transistoreilla (FET). 
Sä  ä  timessä   ei ole mekaanisesti liikkuvia releitä  .

• Akkujen lataussä  ä  tely: ProStar on PWM-pulssilaturi (PWM=Pulse Width
Modulation). Katso tarkemmin kohdasta 8.0

• Akkuvahti (LVD):Kuormituspiirin poiskytkentä   alijä  nnitetilan sattuessa suojaa akkuja
liiallisesta purkaukselta. Kuormituspiiri kytkeytyy automaattisesti pä  ä  lle, kun akkujen
jä  nnitetaso nousee. Akkuvahdissa on kuitenkin viive 4 minuuttia.

• Alijä  nnitevaroitus: Akkujä  nnitteen ollessa alhainen punainen LED-valo vilkkuu
varoittaakseen mahdollisesta kuormituspiirin poiskytkemisestä  .

• Rinnakkaissä  ä  timet:ProStar-sä  ä  timiä   voi kytkeä   useampi rinnan. Erillisiä   estodiodeja
ei tarvita. Jokaisella erillisellä   sä  ä  timellä   tulee olla aurinkopaneeli- ja kuormituspiiri,
joiden virta-arvot ovat sä  ä  timen nimellisarvojen puitteissa.

• Ulkoinen lataus:Moottorigeneraattoreita tai muita latauslä  hteitä   voi kytkeä   suoraan
akkuun, ilman että   ProStar-sä  ä  dintä   tarvitsee kytkeä   irti akuista. Ä  lä   kuitenkaan kä  ytä   
ProStar-sä  ä  dintä   nä  iden latauslä  hteiden sä  ä  telyyn.

Radiohä  iriö  t::          ProStar-sä  ä  din minimoi kytkentä  hä  iriö  nsä   ja suodattaa lä  htö  nsä  .
Kunnollinen maadoitus auttaa minimoimaan radiohä  iriö  itä  . Jos ProStar  
aiheuttaa hä  iriö  itä  , katsokaa kohtaa 7.5 alla.

7.3  SUOJAUKSET
ProStar- sä  ä  din on tä  ysin suojattu alla olevia jä  rjestelmä  tiloja vastaan. Sä  ä  din palaa normaali-
toimintaan automaattisesti, ellei muuta mainita alla. Katso eri virhetilat luvusta 4.0 ja 5.0.

•  Aurinkopiirin oikosulku ja ylikuormitus. Automaattinen palautus.

•  Kuormituspiirin oikosulku ja ylikuormitus. Kolmen palautusyrityksen jä  lkeen (10 s
vä  lein) virhetilan tulee korjata ja kuormituspiirin tulee sammuttaa vä  h. kymmeneksi
sekunniksi ennenkuin virta jä  lleen voidaan kytkeä   kuormituspiirin.

•  Napaisuuden vä  ä  rinkytkentä  . Tä  ysin suojattu, paitsi alla olevan "VARO"-tilanteessa.

•  Akkujen poiskytkeytyminen - mahdolliset jä  nnitepiikit eivä  t pä  ä  se kuormituspiireihin.

•  Ylikuumentuminen- ensin aurinko- sitten kuormituspiirit kytkeytyy pois. 
Automaattinen palautus.

•  Ylijä  nnitetila- ensin aurinko- sitten kuormituspiirit kytkeytyy pois.
Automaattinen palautus.

•  Hyvin alhaisen akkujä  nnitteen suoja- "BROWNOUT"-tila,  palautus akkuvahtitilaan.

•  Akkujen tyyppivalintavirhe - sä  ä  din palauttaa valinnan geeliakkuihin, LED-valot vilkkuvat.

•  Lä  mpö  tila-anturi - ulkoisen lä  mpö  anturin vikaantuessa sä  ä  din kä  yttä  ä   sä  ä  timen 
sisä  istä   anturia. Tä  mä  n vikaantuessa sä  ä  din kä  yttä  ä   25 asteen oletuslä  mpö  tilaa.

VAROITUS:  ProStar saattaa vaurioitua, mikä  li akkujen napaisuus on vä  ä  rin kytketty 
saman aikaan kuin kuormituspiirissä  vallitsee oikosulku tai polarisoitunut 
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kuormituspiiri.
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7.4  TARKISTUS JA HUOLTO
Suosittelemme, että   seuraavat tarkistukset ja huoltotoimenpiteet suoritetaan vä  hintä  ä  n kaksi 
kertaa vuodessa.

1.  Tarkista, että   oikea akkutyyppi on valittu. Kä  ä  nnä   valitsinnappia toiseen arvoon ja 
 takaisin ja laske LED-valon vilkkujen mä  ä  rä  n.

2.  Tarkista, että   aurinkopaneelien tai kuormituspiirin enimmä  isvirta ei ylitä  
ProStar-sä  ä  timen nimellisarvoja.

3.  Kiristä   liitosten ruuvit. Tarkista, että   johdot ovat hyvin kiinni ja ehjä  t.

4.  Tarkista, että   sä  ä  din on hyvin kiinnitetty puhtaaseen suojattuun ympä  ristö  ö  n.

5.  Tarkista, että   tuuletus ja mahdolliset tuuletinreiä  t ovat vapaat.

6.  Tarkista ja poista lika, hyö  nteiset ja muut ilmankiertoa haittaavat esteet sekä   ruoste.

7.  Tarkista LED-valojen perusteella, että   sä  ä  din toimii.

7.5  ERIKOISTOIMINNOT
Kaksi erikoistoimintoa koskee joitain ProStar omistajia.

A)  Ulkoinen lä  mpö  tila-anturi

Erikseen myytä  vä   ulkoinen lä  mpö  anturi voidaan juottaa ProStar-sä  ä  timeen milloin tahansa.
Anturi toimitetaan vakiona 7,6 m kaapelilla, jota voidaan jatkaa jopa 30 m tai ylikin.
Anturikaapelin molemmat navat juotetaan piirilevyyn, sisä  isen lä  mpö  anturin ja vihreä  n 
LED-valon vä  liin, "J12" kohtaan.

Ulkoinen lä  mpö  anturi toimitetaan asennusohjeineen. ProStar tunnistaa asennetun ulkoisen
lä  mpö  anturin automaattisesti, ja siirtyy heti kä  yttä  ä  mä  ä  n sen antamaa lä  mpö  tietoa.

B)   Radiohä  iriö  iden minimointi telecom-sovelluksissa ("Telecom Noise Jumper")

Jotkut radiolaitteet voivat havaita ProStar-sä  ä  timen aiheuttamaa radiosä  teilyä  , kun akusto on
tä  ysin ladattu ja ProStar kä  yttä  ä   PWM ohjausta lataustoiminnon maksimoimiseksi. Tä  mä   voidaan
estä  ä   katkaisemalla toinen sä  hkö  vastuksen jaloista, jolloin PWM ohjaus kytkeytyy pois.

•  Ensin, yritä   parantaa jä  rjestelmä  n maadoitusta, joka usein eliminoi  radiohä  iriö  t. PWM
lataustoiminto tarjoaa merkittä  vä  n edun akustolle. Nä  in ollen on suotavaa pitä  ä   PWM
lataustoimintoa mikä  li vain mahdollista.

• IJos hä  iriö  t jatkuvat, irroita ProStar johdoistaan ja avaa kotelo.

•  Etsi pystysuorassa seisova vastus lä  hellä   oikeata ylä  nurkaa piirilevyssä  , jonka nimi on
"J11".

•  Katkaise toinen jalka, ja varmista että   sä  hkö  inen yhteys on poikki.

Toimenpide muuntaa lataustoiminnon tavalliseksi "on-off" sä  ä  dö  ksi.  Latausohjaus on hyvin
hidasta, eivä  tkä   radiohä  iriö  itä   enä  ä   muodostu. Equalisaatio ja ja yllä  pitolataus toimii nyt
hitaalla "on-off" sä  ä  dö  llä  .

Katkaistu jalka on mahdollista juottaa takaisin yhteen, jolloin PWM toiminto palautuu.
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8.0 TIETOA AKKUJEN LATAUKSESTA

ProStar on pitkä  lle kehittynyt, tä  ysin automaattinen aurinkolataussä  ä  din. ProStar ei tarvitse
sä  ä  tö  ä  , akkutyypin valintaa lukuunottamatta (katso 8.2 alla).

8.1  PROSTARIN LATAUSTAPA
ProStar kä  yttä  ä   4-vaihemenetelmä  ä   nopean, tehokkaan ja turvallisen akkulatauksen aikaansaamiseksi.
Vaiheet kuvattuna alla:

1.  Lataa akkuja tä  ydellä  aurinkopaneelien tuottamalla teholla.

2. Lataa PWM vakiojä  nnitesä  ä  dö  llä   estä  ä  kseen akuston kuumenimisen ja liiallisen
kaasuuntumisen. ProStar pulssittaa virran lataakseen akuston tä  yteen (pulssilataus).

3.  Yllä  pitolataus kä  ynnistyy kaun akusto on tä  yteen ladattu. Akuston latautumisaika riippuu akuston
 iä  stä   ja kunnosta. Yllä  pito vaiheessa ProStar laskee latausjä  nnitteen, jottei akusto vaurioituisi.
 Jos kuormituspiirin virrankulutus ylittä  ä   aurinkotuoton, sä  ä  din palautuu PWM vaiheeseen.

4.  Tasauslataus: korkea jä  nnite kiehauttaa akuston, jolloin kaasuuntuminen sekoittaa nesteet
 tehokkaasti. Toimenpide tasauttaa akkukennot ja pidentä  ä   akuston elinikä  ä  .

8.2  AKKUTYYPIN VALINTA
Akkutyypinvalitsin mahdollistaa kolmen eri akkutyypin valintaa (kolme eri latausmenetelmä  ä  ). Nä  mä  
on mä  ä  ritelty seuraaviksi:

1. Geeli:   Jotkut geeli- ja muut akut tarvitsevat matalamman latausjä  nnitteen eivä  tkä   siedä  
tasauslatausta. Tä  mä   asetus lataa akuston enintä  ä  n 14,0 jä  nnitteellä   (12 V akustolla).

2. Suljettu: AGM huoltovapaat akut ja jotkut geeliakut. Lataus enintä  ä  n 14,15 V (12 V
akustolla) 14,35 V tä  ydennyslatauksella.

3. Avoin:Avoimet kennot jotka vaativat vettä   mä  ä  rä  vä  lein. Lataus enintä  ä  n 14,4 V (12 V
akustolla) 14.9 V ja 15.1 V tasauslatauksella.

Yllä   olevat arvot kerrotaan kahdella 24 V jär rjestelmä  ssä   ja neljä  llä   48 V jä  rjestelmä  ssä  .

Akkutyypin valinnan voi muuttaa milloin tahansa.

8.3 PROSTARIN LATAUSTOIMINNOT
Muita ProStar ominaisuuksia jotka pidentä  vä  t akuston ikä  ä  :

• Poiskytkentä   yö  llä  :  Aurinkopaneelitulo kytkeytyy pois yö  ksi, estä  ä  kseen takavirtaa.
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• Akkutunnistin-liitä  ntä  :            Hyvä   suorituskyky vaatii tarkat tiedot. Virrasta johtuvaa
jä  nnitehä  viö  tä   akkukaapeleissa. Voidaan ohittaa kä  yttä  mä  llä   erillistä  
akkutunnistin kaapeliparia.

• Lä  mpö  tilakompensointi:Neljä   ohjausreferenssipistettä   (kalibroitu +25 asteessa) korjataan
lä  mpö  tilan mukaan (PWM ohjaus, yllä  pito, tasauslataus, ylijä  nnitteen suojaus). Lataustoimintoa
korjataan -5 mV / aste / kenno (-30 mV / aste / akku 12 V akulle). Kompensaatio -30 asteeseen asti.

• Ulkoinen lä  mpö  anturi: Vaihtoehtoinen ulkoinen lä  mpö  antura kä  ytetä  ä  n kun ProStar ja 
akusto sijaitsevat eri lä  mpö  tiloissa. Tä  mä   vaatii kahden johdon juottamisen ProStarin
piirilevyyn (katso 7.5).

• Akuston tasauslataus:

Suljettu        Avoin
Kalenteri - 25 pä  ivä  ä  

Tasauslatausjä  nnite                        14.35 14.9
Kumulatiivinen aika                       1 tunti          1 tunti
Aika alkaa kun ylitetä  ä  n jä  nnite       14.3 14.6

Akkuhistoriaa (vain avoimet akut)
Akkujä  nnite laskee alle (V)            ei pä  de          11.7
Tasauslatausjä  nnite                                           15.1
Kumulatiivinen aika                                          2 tuntia
Aika alkaa kun ylitetä  ä  n jä  nnite (V)                     14.6
Nollaa laskuri joka 25 pä  ivä                                 kyllä  

Yllä   olevat arvot kerrotaan kahdella jos jä  rjestelmä   24 V ja neljä  llä   jos 48 V.

9.0 TESTAUS JA VIANETSINTÄ  

9.1  SISÄ   INEN TARKISTUS
Jos ProStar lataussä  ä  timellä  si on digitaalinen nä  yttö  , katso kohdasta 5.4 miten sisä  inen testaus
suoritetaan. Tä  mä   testi lö  ytä  ä   lä  hes kaikki mahdolliset virheet ja ilmoittaa syyn nä  ytö  lle.

Mikä  li sisä  isessä   testauksessa ei lö  ydy vikaa, ongelma on todennä  kö  isesti aurinkopaneeleissa
tai akuissa.

9.2  Tekninen tuki
Lisä  ä   teknistä   tietoa lö  ydä  t valmistajan kotisivuilta (alla) tai ottamalla yhteyttä   Suomen maahantuojaan.

www.morningstarcorp.com  tai www.sunwind.fi

9.3  Teholä  hteellä   testaaminen
ProStar voidaan testata teholä  hteellä   joko aurinkopaneelin tai akun sijasta. Vä  lttä  ä  kseen vaurioita
ProStar-sä  ä  timeen, huomaa seuraavat seikat:

•  Rajoita teholä  hteen antovirta alle puoleen ProStar-sä  ä  timen nimellistehosta (esim. 7,5 A PS15M)

•  Aseta jä  nnite 15 V tai alle 12 V jä  rjestelmä  ä  n (vastaavasti 30 V tai alle 24 V jä  rjestelmä  ä  n
ja 60 V 48 V jä  rjestelmä  ä  n).

•  Kytke ainoastaan yksi teholä  hde ProStar-sä  ä  timeen.

Tehdastakuu ei kata tilannetta joissa nä  itä   sä  ä  ntö  jä   on rikottu.
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9.4  VIANETSINTÄ  
ProStar valmistetaan automaattisella tuotantolinjalla, testataan tietokoneilla, ja suojataan vioilta.
Suosittelemme että   tutkit vikatilanteessa koko aurinkojä  rjestelmä  n, koska ProStar on harvemmin
syyllinen. Useimmat ongelmat liittyvä  t johtojen kiinnitykseen, huonoihin akkuihin tai viallisiin kuormiin.

VAROITUS:

1. Vianetsinnä  n tulee tehdä   osaava henkilö  .

2. Oikosulussa oleva akku voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa.

3. ProStar-sä  ä  timen sisä  llä   ei ole vaihdettavia tai huollettavia osia kuten sulakkeita.

4. Huomioi kaikki normaalit varotoimenpiteet työ  skennellessä  si sä  hkö  istetyssä   jä  rjestelmä  ssä  .

HUOMIO:     Jos juottaminen on tarpeen, juota suojalakan lä  pi. Suojalakka on 
akryylipohjainen eikä   vaikuta juotostulokseen.

1.   Akusto ei lataudu
•  Tarkista vihreä   CHARGING LED-valo aurinkotulon ylä  puolelta. tä  mä  n LED-valon

pitä  ä   palaa kun aurinko paistaa paneeleihin.

•  Tarkista että   oikea akkutyyppi on valittu.

•  Tarkista, että   kaiken kaapeloinnin napaisuus on oikea ja kaapelit kunnolla kiinni.

•  Mittaa aurinkopaneelien kuormaton antojä  nnite (irroita kaapeli sä  ä  timestä  ) ja varmista
että   jä  nnite on normaali. Jos aurinkopaneelijä  nnite on matala tai nolla, korjaa paneelit.

•  Varmista, ettei kuorma ole jatkuvasti suurempi kuin aurinkopaneelien tuotto.

•  Jos BATTERY SENSE -terminaalit eivä  t ole kä  ytö  ssä  , on mahdollista että   akuston ja 
sä  ä  timen vä  lisessä   kaapeloinnissa on liikaa jä  nnitehä  viöi itä  . Tä  mä   aiheuttaa helposti 
akuston alhaisen varaustilan. Katso kohta 6.2.

•  Tarkista akuston kunto. Mittaa putoaako kuormittamattoman akuston jä  nnite. Mikä  li 
akusto ei pysty pitä  mä  n jä  nnitettä  ä  n se pitä  ä   vaihtaa.

•  Mittaa aurinkotuloa ja akkujä  nnitettä   pä  ivä  llä   ProStarin-liittimistä  . Jos jä  nniteet ovat
samat (0,5 V sisä  llä  ) paneelit lataavat akustoa. Jos aurinkopaneelijä  nnite on lä  hellä  
kuormaamatonta jä  nnitelukemaa (esim. 20 V 12 V jä  rjestelmä  ssä  ) ja akkujä  nnite on
matala, ohjain ei lataa akustoa ja saattaa olla vioittunut. Tä  tä   testiä   suoritettaessa
varmista ettei ProStar ole PWM-ohjauksessa (katso kohta 4.3)

HUOMIO:     Jos akusto ei lataudu tä  ysin, mittaa jä  nnitettä   ProStar akkunavoista, ja
sen jä  lkeen akustosta suoraan. Tee tä  mä   keskellä   pä  ivä  ä   hyvissä   lataus-
olosuhteissa, kun ProStar ei ole PWM latausmoodissa. Jos jä  nnitelukema 
ProStar navoista on yksi voltti esim. korkeampi kuin akustosta mitattu
tä  mä   jä  nnitehä  viö   tarkoittaa että   akustoa ladataan yksi voltti alle 
vaadittua tasoa, ja akusto lataantuu hitaammin. Tä  ssä  tapauksessa 
"BATTERY SENSE" kaapelit tulisi asentaa, oikean jä  nnitelukeman
aikaansaamiseksi. 

2.   Akkujä  nnite on liian korkea
   Tarkista ensin kä  yttö  olosuhteet jotta lä  mpö  tilakompensointia ja tasauslatausta

voitaisiin huomioida (+15 asteen lä  mpö  tilassa PWM lataus tapahtuu 0,3 V korkeammalla
jä  nnitteellä   12 V akustolle)
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•  Tarkasta, että   oikean akkutyyppi on valittu.

•  Irrota aurinkopaneeli(t) ja positiivinen (+) akkujohto sä  ä  timestä  . Odota muutama sekunti
ja kytke jä  lleen positiivinen akkunapa (jä  tä   aurinkopaneelit kytkemä  ttä   vielä  ). Kä  ynnistyksen
jä  lkeen, vihreä   CHARGING LED-valon ei pitä  isi palaa. Mittaa jä  nnitettä   aurinkopaneelinavoista
(paneelit edelleen irti). Jos tä  mä   mittaus nä  yttä  ä   akkujä  nnitettä   (tai lä  hellä  ) ja vihreä  
CHARGING LED-valo palaa, sä  ä  din saattaa olla vioittunut.

VAROITUS:  Jos ProStar mallisi on "POSITIVE GROUND" versio, viitteet yllä   positiiviseen
akkunapaan pitä  ä   vaihtaa koskemaan negatiivista akkunapaa.

3.   Kuormituspiiri ei toimi
•  Tarkista, että   kuorma on kytkettynä   ja pä  ä  llä  . Varmista ettei sulakkeita tai katkaisijoita

ole poikki / pois pä  ä  ltä   (ProStar-sä  ä  timessä   ei ole sulakkeita).

•  Tarkista kaikki kuorman kytkennä  t ja akkukytkennä  t. Varmista ettei jä  rjestelmä  ssä  
ole liian suuria jä  nnitehä  viö  itä  .

•  Tarkkaile ProStarin ilmoittamat LED-signaalit. Jos punainen LED.valo palaa, kuormituspiiri   
on irtikytketty matalan akkujä  nnitteen vuoksi. Tä  mä   on normaali suojaustoiminto, ja  
kuormituspiiri kytkeytyy automaattisesti pä  ä  lle, kun akusto on ehtinyt latautua.

•  Jos LED-valot vilkkuvat, kuormituspiiri on saattanut kytkeytyä   pois pä  ä  ltä  , suojatakseen 
ProStaria jostain seuraavista virhetiloista:

–  Oikosulku tai ylikuormitus (P / V - K vilkkuvat vuorotellen)

HUOMIO:      Kolmen jä  lleenkytkentä  yrityksen jä  lkeen kuorma on kytkettä  vä   pois tai
johdot sille irroitettava ainakin kymmeneksi sekunniksi, jotta virran kytkeminen 
kuormalle olisi jä  lleen mahdollista.

–  Ylikuumeneminen (P - K vilkkuvat vuorotellen)

–  Ylijä  nnite (P - V vilkkuvat vuorotellen)

•  Mittaa jä  nnitettä   BATTERY-navoista ProStar-sä  ä  timestä  . Ellei mikä  ä  n LED-koodeista
esiinny, eikä   vikoja kuormituspiirissä   lö  ydy, kuormituspiirissä tulisi olla jä  nnitettä  . Ellei
nä  in ole, ProStar- sä  ä  din saattaa olla vioittunut.

HUOMIO:      Lisä  tietoja testauksesta MorningStarin englanninkielisiltä   kotisivuilta
www.morningstarcorp.com
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10.0 TEKNISET TIEDOT

HUOMIO:      Arvot pä  tevä  t 12 voltin malleille. Arvot kerrotaan kahdella jos 
jä  rjestelmä  jä  nnite on 24 V ja neljä  llä   jos 48 V, ellei muuta mainita.

SÄ  HKÖ   TIEDOT

•  Tarkkuus
12V 40 mV
24V 60 mV
48V 80 mV

•  Alin toimintajä  nnite
12/24V 8 V
48 V 15 V

•  Oma virrankulutus
12/24V 22 / 25 mA
48V 28 mA

•  Alijä  nnitesuojan virran kompensointi
–20 mV/amp kuorma
24 V / 48 V –40 mV / –80 mV

•  Ylikuumenemissuoja
70°C aurinkopaneelin poiskytkeminen
80°C kuorman poiskytkeminen
60°C kuorman uudelleenkytkeminen
50°C aurinkopaneelin uudelleenkytkeminen

•  Jä  nnitehä  viö  t
aurinko / akku   0.2 V
akku / kuorma  0.12 V

•  Oletettu elinaika
15 vuotta

•  Syö  ksyvirtasuoja / ylijä  nnitesuoja
Tehopiikkikestä  vyys               1500 W
Vasteaika                              < 5 nanosec

MITTARIN NÄ   YTTÖ   

• Tyyppi LCD

•  Lä  mpö  tila –30 to +85°C

•  Tarkkuus, jä  nnite 0.5%

•  Tarkkuus, virta 2.0%

•  Oma kulutus 1 mA

AKKUVARAUSTILAN LED-VALOT

  Laskeva V      NousevaV
V  => K               12.1 13.1             K=> V
K => vilkkuva P    11.7 12.6            vilkkuva P => K
vilkkuva  P => P   11.4 12.6              P  => K

AKKUJEN ASETUSARVOT (+ 25°C)

Geeli    Suljettu   Avoin
• 11.4 11.4 11.4

•  - palautus 12.6 12.6 12.6

• Pulssisä  ä  tely 14.0 14.15 14.4

• Yllä  pitolataus 13.7 13.7 13.7

• Tasauslataus N/A 14.35 14.9 / 15.1

• Ylijä  nnite (aurinko) 15.2 15.2 15.2

• Ylijä  nnite (kuorma) 15.3 15.3 15.3

AKKUJEN LATAAMINEN

• Lataustapa Pulssi, vakiojä  nnite

• Lä  mpö  tilan kompensointi –5mV/°C/kenno (25°C )

• Kompensointialue –30°C => +80°C

• Kompensoidut arvot PWM, yllä  pitolataus,tl, yj.

• Tasauslataus Katso kohta 8.3

MEKAANISET TIEDOT

• Mitat (mm) 150 X 105 X 55

• Paino 340 g

• Johtojen poikkipinnat
Umpikupari       #6 AWG / 16 mm2
Monisä  ikeinen  #6 AWG / 16 mm2
Hienosä  ikeinen #8 AWG / 10 mm2

• Liittimien halkaisija  5.4 mm

• Liittimien kiristys Maks. 4 Nm

YMPÄ   RISTÖ   TIEDOT

• Toimintalä  mpö  tila –40 => +60°C

• Varastointilä  mpö  tila –55 => +85°C

• Ilman suht. kosteus 100% ei kondensoiva
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Sunwind Gylling Oy
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SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE
Valmistaja, jälleenmyyjä tai kääntäjä eivät vastaa 

käyttöohjeessa tai sen käännöksissä mah-
dollisesti olevista virheistä. Olemme tehneet kaikkemme, 

jotta tekniset tiedot, termit, kuvat ja 
tekstit olisivat virheettömiä. MorningStar corp. -yhtiön jatkuvan 

tuotekehityksen takia käytössänne 
oleva laite ja tämän käyttöohjeen sisältö 
saattavat joiltakin osin poiketa toisistaan.

Mikäli alkuperäisen (englanninkielisen) ja suomenkielisen 
käyttöohjeen välillä on ristiriita, nouda-

tetaan ensisijaisesti englanninkielistä versiota. 




