
 

 

 

MODEL KT1205 KT1210 KT1215 KT1220 

Tensiune wați 12V / 24V, auto adaptare 

Curent de încărcare 5A 10A 15A 20A 

Curent de descărcare 5A 10A 15A 20A 

Tensiune maximă de intrare 50V 

Cădere de tensiune a circuitului de încărcare <0.2V 

Cădere de tensiune a circuitului de descărcare <0.25V 

tensiunea de încărcare maximă in serviciu 14.6V pentru 12 V / 29,2 V pentru 24 V 

Tensiune de încărcare directă 14.5V pentru 12 V / 29 V pentru 24 V 

Tensiune constanta de încarcare  14.2V PWM 12 V / 28,4 V pentru  24 V 

Variația tensiunii 13,8 V pentru 12 V / 27,6 V pentru 24 V 

Reconectarea încărcării 13.0V pentru 12 V / 26 V pentru 24 V 

Oprirea descărcării 11.2V pentru 12 V / 22,6 V pentru 24 V 

Reconectarea descărcării 12.6V pentru 12 V / 25,6 V pentru 24 V 

Consum propriu controler <10mA 

Compensarea temperaturii N/C 

Temperatura de operare -35~+60 ℃ 
Dimensiuni / Greutate 125*90*28mm /180g 

 

 

SFATURI PENTRU MONTATEA PANOURILOR FOTOVOLTAICE 
• Indiferent de locul in care le montezi, trebuie sa te asiguri ca sunt expuse la soare. Acestea trebuie 

indreptate spre partea sudica; 

• Alegerea monturii - aceasta asigura montarea optima a panourilor solare si le protejeaza impotriva 

vantului puternic, furtunilor sau altor conditii meteo aspre. 

• Asigura-te ca vantul poate sa bata pe sub panouri si apa se scurge cu usurinta de pe suprafata 

panourilor. 

• Dupa ce ai instalat panourile solare, trebuie sa calculezi unghiul de inclinare in care lumina se 

reflecta cel mai bine. Unghiul optim se calculeaza in functie de latitudinea casei, din care trebuie scazute 

sau adunate 15 grade, in functie de anotimp. Iarna, de exemplu, trebuie adaugate 15 grade pentru ca 

panourile solare sa devina inclinate spre orizont. 

• Periodic este necesară îndepartarea prafului de pe suprefața acestora în vederea obâinerii de 

randamente maxime. 

 

*Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă 

 
 

MANUAL DE UTILIZARE: 

CONTROLER PENTRU ÎNCĂRCĂTOR FOTOVOLTAIC ȘI GESTIUNEA CONSUMATORIOR CU 

MODULARE DE PULS 

 
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ 

1. Asigurați-vă ca acumulatorul dumneavoastră nu este foarte descărcat, pentru a permite controlerul de a 

recunoaște în mod automat tipul de acumulator 12V versus 24V. Nu dispune de funcție manuală de de 

setare a nivelului de tensiune nominală. 

2. Secțiunea conductorului care asigură legătura dintre acumulator și regulator trebuie să fie în 

concordanță cu curentul nominal al regualatorului (5/10/15/20 Amp.), pentru evitarea unei 

functionalitați defectuase se poate compensa prin alegerea unor trase cât mai scurte. In general se 

acceptă o pierdere de tensiune în jurul valorii de 2,5 %. 

3. Regulatorul este potriviit doar pentru acumulatorii acid-plumb, deschise sau fără mentenanță, de tip cu 

gel (VRMLA). Nu se recomandă acumultaorii de tip NI-MH, Li-Ion sau alte tipuri de acumulatori. 

4. Regulatorul de încărcare este potrivit numai pentru conectarea la modulele fotovotaice. Nu conectați 

niciodată o altă sursă de încărcare la regulator,  generatoare artizanale sau alte surse de CC. 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

1. Funcționarea aparatului este gestionată de un mictocontroler de uz industrial. 



 

 

  2. Asigură programre printro singură tasă, dispune de afisaj numeric-digital și funcție de memorie 

automată. 

  3. Managementul încărcării prin modularea pulsului în 4 stadii diferite ale acumulatorului și 

consumatorilor. 

4. Asigură protecție la scurtcircuit, la circuit deschis, la alimentare inversă, și la suprasarcină. 

5. Protecție la curent invers și temperatură scazută realizată cu MOSFET-uri de tip N/P. 

CONECTAREA SISTEMULUI 

1.Conectați acumulatorul la regulatorul de încărcare respectând polaritatea. Afisajul va afișa  cifra „1” 

dacă detectează o baterie de 12V, și „2” dacă detectează o baterie de 24V. 

2. Conectați modulul fotovoltaic la regulator respectînd polaritatea. 

3. Conectați consumatoii la regulatorul de încărcare, respectâd polaritatea. 

  4. La dezinstalare se aplică ordinea inversă. O ordine de secvență necorespunzătoare poate deteriora 

regulatorul. 
 

 
Starea Încarcarii:         Iluminare intermitenta de frecvență înaltă.= incărcare peste 

90% ; 

                    Iluminare continuă = încărcare acceptabilă; 

                Iluminare intermitentă cu frecvență redusă = sarcină oscilantă; 

Lipsă iluminare = încărcare oprită (lipsa radiatie solară sau U= Umax 

 

    Indicator stare baterie:  iluminare verde intermitentă = supra tensiune; 

      Iluminare verde continuă = inarcare la 100%; 

     Iluminare galbenă continuă = incărcare 50%; 

    Iluminare rosie continuă = Acumulator descarcat 25%; 

   Iluminare rosie cu frecventă redusă = Acumulator descărcat; 



 

 

     

   Indicator consumatori:      Iluminare continua = consumatori cu comportament normal; 

            Iluminare absentă = consumator inexistent; 

    Iluminare intermitentă de frecvență redusă = depășire de sarcină; 

  Iluminare intermitentă de frecvență înaltă = scurtcircuit; 

       

 

 

 
PROGRAMAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE 

Apăsați butonul de setare pentru a activa modul afișaj, apăsați apoi butonul pentru timp e 3 

secunde și selectați modul dorit. 
AFISAJ MOD FUNCȚIONARE DESCRIERE FUNCTIONARE 

0 Doar pentru încărcare 
Instalația realizeaza dosar încarcarea 

acumultorului. Consumatorul este 

deconectatat. 
1-3 Iluminare pornita cu întărziere Iluminarea dupa apus și oprire dupa un interval 

reglabil de 1-13 ore 
L Din amurg până in zori Lumineaza necondiționat din amurg până în zori 

cu intârziere și la pornire și la oprire. 
C Sistem Iluminarea pornita tot timpul（în afară de cazul 

când bateria este descărcată sub nivelul de 

prag minim） 
H Manual Încărcarea acumulatorului este pornită manual. 
d Mod depanare Lumineaza necondiționat din amurg până în zori 

(fără întârziere） 
 

 

ERORI POSIBILE 
SITUAŢIE CAUZA PROBABILĂ SOLUŢIE 

LED-ul de încărcare nu este 

aprins când este însorit 

Legaturi electrice intrerupte 

sau intrerupte sau inversate.  

Refaceți legaturile cu 

polaritatea corectă  

LED-ul care confirmă prezenta 

consumatorului este stins 

Programarea neconformă Refacți programarea 

Baterie descărcată Asteptați reâncărcarea, 

sau reâncărcați din 

redresor. 

LED-ul de consumator luminează 

intermitent, lent 

Suprasarcină Reduceți puterea 

consumatorului  

LED-ul de încărcare luminează 

intermiten, lent 

Protecție la scurtcircuit Reconectare automată 

Alimentarea este oprită Acumulator descărcată sau 

inversată 

Verificați acumulatorul sau 

polaritatea conexiunilor 

 


