preVent CMP 30 ɍ 12V/24V
Intelligent Solar Charge Controller

Uživatelská příručka

Před použitím si přečtěte tento návod.
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1. Informace o výrobku
Kontrolery řady CM jsou typem inteligentních, modulárních solárních kotrolerů nabíjení a vybíjení. Tato řada
se stabilním displejem a příjemným uživatelským rozhraním nabízí mnoho uživatelsky nastavitelných
parametrů a plní tak různé požadavky. Kontroler řady CM nabízí následující prvky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednoduché ovládání tlačítky
Velké grafické symboly na LCD panelu
Automatické nastavení napětí
Inteligentní nabíjecí režimy
Automatickou teplotní kompenzaci
Nastavení nabíjecích/vybíjecích parametrů
Nastavení provozních režimů
Sloučené funkce pro nabíjecí/vybíjecí kapacity Ah
Dálkové ovládání funkcí a režimů
Ochranu proti zpětnému vybíjení baterie
Hlídání odpojení baterie při nízkém napětí (LVD)
Ochranu proti přepólování baterie
Ochranu proti přetížení a zkratu

2. Instalace

Instalace:

Připravte si nářadí a kabely. Přesvědčte se, že používáte správné kabely. Použití kabelů s průřezem větším než 4mm² zabraňuje napěťovým
ztrátám na vedení. Doporučení: 30A s 10mm² kabelem. Zajistěte odpovídající prostředí pro instalaci - beprašné, suché, větrané
nevýbušné.
Nainstalujte kontroler svisle na místo s ohledem na přívodní kabely a teplotní prostředí.
Jak je zobrazeno na obrázku, připojte (1) spotřebiče (2) baterii (3) solární panel v tomto pořadí. Dbejte na správnou polaritu spotřebičů, baterie
a solárního panelu.
Zapojte externí teplotní čidlo do příslušné zásuvky (probe port). Teplotní čidlo musí být umístěno u baterie. Jinak kontroler nebude pracovat se
správnými hodnotami teplotní kompenzace
Pokud chcete vzdáleně kontrolovat stav a chod, zapojte konec přiloženého komunikačního vedení do kontroleru (communication port)
druhý konec do počítače.
Při nehodě odpojte spotřebiče, baterii a solární panel od kotroleru

Poznámka: Špatná polarita baterie nepoškodí kontroler ale můžete zničit spotřebiče!
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3. Provoz
1

Popis grafických symbolů na LCD panelu

Vypnuté napájení spotřebičů
Vypnuté nabíjení baterie
Zapnuté napájení spotřebičů (bez odběru)
Nabíjení baterie
Odběr spotřebičů
Plovoucí nabíjení baterie
Spotřebiče
Systém pracuje normálně
Solární panel
Systém má poruchu
Senzor napájení spotřebičů
Informace o kapacitě baterie
Časovač napájení spotřebičů
Baterie

2 Popis funkcí tlačítek:
: Používání hlavního tlačítka, cyklicky přepíná jednotlivé stránky, jak je zobrazeno na obr.1
: Nastavení parametrů tlačítkem Plus. Navíc, ve stavu nastavování parametrů, dlouhé podržení tlačítka
více jak 5s nastaví komplet tovární nastavení.
: Nastavení parametrů tlačítkem Mínus. Navíc, na hlavní stránce, kliknutí zapíná napájení spotřebičů.

Napětí baterie
(hlavní stránka）

Teplota
baterie

Solární panel
nabíjecí proud

Spotřebiče
napájecí proud

Kompletní
nabíjecí proud

Spotřebiče
Horní napěťová Dolní napěťová Dolní napěťová
Kompletní
v provozu
mez vypnutí(HVD) mez zapnutí(LVR) mez odpojení(LVD) vybíjecí proud

Obrázek 1
3 Prohlížení a nastavení parametrů:
Po správné instalaci a připojení zůstane kontroler na základní stránce "Napětí baterie". Použitím tlačítka
sledujete další parametry kontoleru. Pokud nejsou parametry nastavené, dlouho podržte (více jak 5s, čísla
začnou blikat) tlačítko
. Uložení parametrů se provede opětným dlouhým stiskem tlačítka
(čísla
přestanou blikat)
3.1 Zobrazení napětí
Jak je vidět vpravo, zobrazuje se hodnota aktuálního napětí baterie. Tato stránka (hlavní stránka)
zobrazuje režim nabíjení, vybíjení, kapacitu a napětí baterie.
3.2 Zapnutí/vypnutí spotřebičů
Na hlavní stránce baterie, použitím tlačítka
zapínáte/vypínáte spotřebiče.
Na jiných stránkách nemá tlačítko žádnou funkci
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3.3 Zobrazení teploty
Jak je zobrazeno vpravo, zobrazuje se teplota na displeji kontroleru, tato hodnota se použije pro teplotní
kompenzaci nabíjení. Senzor musí být připojen před použitím kontroleru.
3.4 Nabíjecí proud solárního panelu
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazuje nabíjecí proud ze solárního
panelu.
3.5 Vybíjecí proud na napájení spotřebičů
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazuje hodnotu vybíjecího proudu
pro napájení spotřebičů
(Total ampere hour), stlačení tlačítka
déle jak 5s hodnotu vynuluje
3.6 Zobrazení dodaného proudu ze solárního panelu (Ah)
Jak je zobrazeno vpravo,displej zobrazuje hodnotu dodaného proudu do baterie
3.7 Zobrazení odebraného proudu do spotřebičů
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazuje hodnotu odebraného proudu spotřebiči,
(Total ampere hour), stlačení tlačítka

déle jak 5s hodnotu vynuluje.

3.8 Zobrazení a nastavení ochrany odpojení při nízkém napětí (LVD)
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazuje hodnotu LVD ochrany napětí. Pokud je napětí baterie menší
než nastavená hodnota, kontroler odpojí okruh napájení spotřebičů jako prevenci proti zničení baterie.
Dlouhým stiskem tlačítka
spustíte nastavení LVD (čísla začnou blikat), tlačítky
a
nastavíte
parametry. Dlouhým stiskem tlačítka
(více jak 5s) přestanou čísla blikat a kontroler uloží nastavené
hodnoty.
3.9 Zobrazení spodní napěťové meze připojení
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazí hodnotu napětí LVR. Díky této ochraně
kontroler, pokud se na baterii zvýší napětí znovu připojí spotřebiče.
Dlouhým stiskem tlačítka
Dlouhým stiskem tlačítka

spustíte nastavení LVR (čísla začnou blikat), tlačítky
a
nastavíte parametry.
(více jak 5s) přestanou čísla blikat a kontroler uloží nastavené hodnoty.

3.10 Zobrazení horní napěťové meze odpojení
Jak je zobrazeno vpravo, displej zobrazí hodnotu napětí HVD. Díky této ochraně kontroler, pokud se
na baterii zvýší napětí nad tuto mez odpojí nabíjecí okruh. Po poklesu napětí na baterii pod
nastavenou mez okruh znovu připojí.
Dlouhým stiskem tlačítka
Dlouhým stiskem tlačítka

spustíte nastavení HVD (čísla začnou blikat), tlačítky
a
nastavíte parametry.
(více jak 5s) přestanou čísla blikat a kontroler uloží nastavené hodnoty.

3.11 Zobrazení a nastavení provozu spotřebičů
Jak je zobrazeno vpravo, různé hodnoty reprezentují různá schémata provozu.
24h představuje Normalní provoz; spotřebiče jsou v provozu bez poruchy.
1h～23h znamená světelná kontrola s časovou kontrolou, zapnutí spotřebičů po soumraku a vypnutí dle časovače
0h—znamená světelnou kontrolu, zapnutí spotřebičů po soumraku a vypnutí po vybití.
Dlouhým stiskem tlačítka
spustíte nastavení provozu (čísla začnou blikat), tlačítky
a
nastavíte
parametry. Dlouhým stiskem tlačítka
(více jak 5s) přestanou čísla blikat a kontroler uloží nastavené hodnoty.
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4. Obvyklé chyby a odstranění
LVD ochrana a odstranění:
Displej zobrazuje stav po zásahu LVD ochrany. Kontroler zobrazí stav ochrany, okruh spotřebičů je vypnutý.
Pomocí solárního panelu nabijte baterii. V okamžiku, kdy napětí na baterii dosáhne hodnoty LVR, kontroler
zapne okruh spotřebičů a začne pracovat normálně.
Ochrana proti přetížení a odstranění:
Displej zobrazuje stav jako na obrázku s blikajícími symboly, pokud je odběr větší než 1,5 násobek max
proudu, po dobu 60s, poté kontroler přejde do stavu ochrany přetížení. Po zredukování odběru stiskem
tlačítka
znovu zapnete okruh.
Ochrana proti zkratu a odstranění:
Symboly na displeji (obrázek vpravo) a jejich blikání upozorňují na zkrat v napájení spotřebičů a kontroler
přechází do stavu ochrany proti zkratu. Zkontrolujte spotřebiče, zda nejsou vadné, jejich připojení, kabely. Po
odstranění příčiny krátkým stiskem tlačítka
obnovíte provoz kontroleru.

Závady solárního panelu a odstranění:
Blikající symbol označuje,že kontroler po dobu 24 hodin nedetekoval solární panel. Zkontrolujte připojení
ze solárního panelu a spojení s kontrolerem.

5. Technická Data
Data

Model

Nominální proud

CM3024Z
20A

CM3048
30A

20A

Data
30A

Model

CM3024Z

CM3048

Průřez připojovacích
kabelů

≤ (16mm2)

12V/24V

48V

Provozní teplota

-10℃~60℃

≤50V

≤100V

Skladovací teplota

-30℃~70℃

Plovoucí napětí

13.8V/27.6V

55.2V

Pracovní vlhkost

Dolní napěťová
mez odpojení (LVD)

10.7V/21.4V

42.8V

Rozměry

90 mm×188 mm×48 mm

Dolní napěťová mez
zapnutí (LVR)

12.5V/25.0V

50.0V

Montážní prostor

60 mm×178 mm --Φ5

Hmotnost

360g

Nominální napětí
Napětí ze solárního
panelu bez zatížení

Vlastní spotřeba

≤30mA

Zvlnění napětí

≤170mV

Způsob nabíjení
Teplotní
kompenzace
Poznámka

≤

≤90％,nekondezující

≤
PWM mode
-4mV/Cell/℃

Model ozn. “Z” reprezentuje automatickou identikaci napětí，“T” reprezentuje kontroler s dálkovým ovládáním.
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