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G976 - Přenosný fotovoltaický solární panel 12V/2x40W s regulátorem

10A

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Souhrn struktury skládacího solárního panelu

1- Složte solární panel pro řádné zabalení
2- Krokosvorky pro připojení baterie, červená pro anodu, 
černá pro katodu
3- K upevnění rozloženého solárního panelu

4 - Řízení výstupu a ochrana modulu.
5- složení rozloženého solárního panelu.

Návod k použití
1. Najděte slunnou oblast, kde Vám nestíní větve ani jiné překážky.
2. Po otevření úložného vaku se skládací plachta rozloží a zařízení solárního panelu by mělo 
směřovat ke slunci
Tip: Za účelem získání maximálního výstupního výkonu modulu solárních článků se doporučuje
upravit jej podle orientace solárních článků.
3. Vyjměte svorky baterie a připojte je k baterii tak, aby se svorky baterie nedotýkaly. 
Červená svorka baterie je připojena ke kladné elektrodě a černá svorka je připojena k záporné 
elektrodě, zajistěte pevné připojení.
4. Nastavte typ baterie.
5. Stiskněte a držte programové tlačítko déle než 5 sekund, indikátory baterie LED1, LED2, 
LED3 budou odpovídajícím způsobem blikat.
6. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte přesný typ baterie. Po dokončení výběru pusťte 
tlačítko. Kontrolka nebliká, což znamená, že nastavení je dokončeno.
LED1 LED2 LED3  Typ baterie
o x x  Bezúdržbová
o o x  Gelová
o o o  Klasická údržbová
Poznámka: „o“ znamená, že světlo svítí, „x“ znamená, že světlo nesvítí

7. Způsob nastavení spínače zatížení
Pokud je ovladač normálně napájen, stiskněte tlačítko „Set“ pro načtení ovládání výstupu. 
Pokaždé, když stisknete tlačítko nastavení, stav zatížení se odpovídajícím způsobem změní ve 
vypnutém stavu. Pouze při zapnutém výstupu zatížení bude port USB mít výstup napětí 5 V.
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Regulátor

Nabíjení, indikátory zatížení
Kontrolky  kontrolka 

stavu 
 systémový stav  poznámky

Indikátor stavu 
nabíjení 

svítí  normální nabíjení  normální
Rychle bliká Přetlak baterie

Indikátor stavu 
zátěže 

 svítí  načteno  1. Indikátor zátěže se 
rozsvítí, když je zátěž na 
výstupu normální; 2. Když 
proud zátěže překročí 
1,25násobek jmenovitého 
zatěžovacího proudu 60 
sekund a 1,5krát jmenovitého
zatěžovacího proudu 5 sekund
(přetížení)) Když indikátor 
zátěže pomalu bliká z výstupu
zátěže

Popis indikátoru baterie

Stav systému LED1 LED2 LED3 LED4
Pomalu blikající x x x baterie pod napětím
Rychle blikající x x x baterie je vybitá (bez zatížení)

Proces zvyšování napětí baterie
o o x x 12,8V <Ubat <13,4V
o o o x 13,4V <Ubat <14,1V
o o o o 14,1V <Ubat

Proces poklesu napětí baterie
o o o x 12,8V <Ubat <13,4V
o o x x 12,4V <Ubat <12,8V
o x x x Ubat <12,4V
"O" znamená, že indikátor svítí 
"X" znamená, že je vypnutý
"Ubat" znamená napětí baterie
Indikátor baterie (parametr napětí je 25C, systémový parametr 12V, systémový parametr 24V 
x2)
Způsob nastavení zátěže
Po zapnutí regulátoru stiskněte tlačítko nastavení „SET“, abyste provedli výstupní kontrolu 
zátěže. Po každém stisknutí tlačítka nastavení se zátěžový výstup odpovídajícím způsobem 
změní, jakmile je vypnutý. Pouze pokud je zátěžový výstup zapnutý, port USB bude mít výstup
napětí 5 V.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Běžné odstraňování problémů
Problém  vysvětlení problému  řešení
Když modul směřuje přímo ke
slunci, indikátor nabíjení 
nesvítí 

 1. Připojení pole solárních 
baterií je odpojeno 
2. Připojení solárních baterií 
je obrácené 

 1. Zkontrolujte, zda jsou 
napájecí svorky správně a 
dobře připojeny
2. Regulátor může být 
poškozen, vyměňte jej za jiný

Kontrolka nabíjení rychle 
bliká 

Napětí je vypnuto, když je 
napětí baterie příliš vysoké 

Změřte, jestli není napětí 
baterie příliš vysoké, a poté 
odpojte modul

LED1 rychle bliká Baterie je vybitá Výstup regulátoru je 
automaticky vypnut a 
indikátor bliká, když je 
baterie plně nabitá

Kontrolka zátěže pomalu bliká Výkon zátěže překračuje 
jmenovitý výkon 

Snižte některou zátěž 
střídavého proudu, poté 
stisknutím tlačítka na 3 
sekundy obnovte výstup 
regulátoru.

Kontrolka zátěže rychle bliká  Zátěž: Zkrat Pokud dojde ke zkratu 
poprvé, počkejte prosím 10 
sekund, automaticky se 
restartuje systémový výstup, 
nebo stiskněte tlačítko na 3 
sekundy pro obnovení 
normálního výstupu; pokud 
dojde ke zkratu jeden po 
druhém, pouze Výstup 
systému se může vrátit do 
normálu po stisknutí tlačítka 
na 3 sekundy

Kontrolka nesvítí během 
normálního nabíjení 

Vstupní výkon je menší než 
výkon baterie 

Vstupní napětí měřicího 
regulátoru musí být vyšší než 
napětí baterie

Často kladené otázky (FAQ)
Otázka: Jaké druhy baterií se mohou tyto solární moduly nabíjet?
Odpověď: 1. Bezúdržbová baterie 2. Gelová baterie 3. Klasická údržbová baterie 4. (Rozhraní 
na regulátoru je na výstupu z USB) Například: mobilní telefony, tablety, navigační systémy 
atd.

Otázka: Je skládací solární modul vodotěsný?
Odpověď: Protože systém obsahuje složité elektronické komponenty, neměla by do něj 
vniknout vlhkost.

Parametry výkonu skládacího solárního modulu
Typ Module 2x40W
Velikost modulu mm 560 * 440 * 15
Čistá hmotnost kg 1,6

Specifikace
Maximální výkon W 80
Maximální napájecí napětí V 20,88
Maximální proud proudu A 3,98
Napětí otevřeného obvodu V 24,64
Zkratový proud A 4,22
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Návod k použití regulátoru 10A

1. Bezpečnostní instrukce
- Přečtěte si všechny instrukce a upozornění v manuálu, než začnete s instalací výrobku.
- V regulátoru nejsou žádné díly, které může opravovat sám uživatel. Nerozebírejte jej, ani se 
jej nepokoušejte opravovat.
- Je vyžadována instalace externích pojistek/vypínačů.
- Než začnete s instalací nebo přemisťováním regulátoru odpojte prosím solární panel a po-
jistky/vypínače u baterie.
- Ujistěte se, že elektrická zapojení jsou pevná, abyste zabránili tvorbě přílišného tepla z 
uvolněného spojení.
- Nabíjejte jedině baterie, které odpovídají parametrům regulátoru.
- Připojená může být jedna baterie nebo bateriová banka.
- Riziko elektrického šoku. Panel a zátěž mohou při činnosti regulátoru vytvářet vysoké napětí.
- Nepoužívejte regulátor, pokud byl jakkoliv poškozen kontaktujte prodejce.
- Nedovolte, aby se do regulátoru dostala jakákoliv tekutina, byl vystaven mechanickým 
šokům, povětrnostním vlivům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla, korozivním látkám, 
vlhkosti a dalším faktorům, které by jej mohly poškodit.
- Udržujte regulátor mimo dosah dětí a domácích zvířat.

2. Vlastnosti
Tato série regulátorů má třífázové nabíjení PWM, v němž jsou využity nejpokročilejší digitální 
technologie. Snadno se používá a je velmi úsporný.
- Třífázové inteligentní PWM nabíjení zvyšující životnost baterie a zlepšující výkon celého systé-
mu.
- Podporuje tři typy baterií: Bezúdržbové, gelové, klasické údržbové
- LED indikátor určující stav baterie.
- Funkce kompenzace teploty baterie.
- Snadné a pohodlné ovládání.
- Nastavení typu baterie a výstupní zátěže pomocí tlačítka.
- Různé elektronické ochrany.

3. Vzhled výrobku

1) Terminály pro panel
2) Terminály pro baterii
3) Terminály pro zátěž
4) Výstupní rozhraní USB (pouze řada LS E)
5) Otvor pro montáž Ø 4,5 mm
6) Tlačítko
7) LED indikátor stavu baterie
8) LED indikátor stavu zátěže
9) LED indikátor stavu nabíjení
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4. Zapojení

1) Připojte části k regulátoru v pořadí, které vidíte níže. Dávejte pozor na značky „+“ a „-„. Bě-
hem instalace nezapojujte pojistku, ani nezapínejte vypínač. Když systém rozpojujete, pořadí 
je opačné.
2) Po spuštění regulátoru zkontrolujte indikátory baterie a zátěže. Měly by svítit zeleně.  Pokud
ne, nahlédněte do kapitoly 8. Vždy nejprve připojte baterii, aby regulátor mohl rozeznat napětí
systému.
3) Připojte sériově pojistku na pozitivním (+) spojení baterie. Musí mít hodnoty 1,25 až 2ná-
sobku nominálního proudu. Vzdálenost při instalaci by měla být do 150 mm od baterie.

5. LED indikátory
1) Indikátory stavu nabíjení a zátěže

2) 

Indikátor stavu baterie

LED1  LED2  LED3  LED4  Stav baterie
Pomalu bliká  x  x  x  Příliš nízké napětí
Rychle bliká  x  x  x  Příliš velké napětí
LED indikátor baterie při vysokém napětí
○  ○  x  x  12,8 V < Ubat < 13,4 V
○  ○  ○  x  13,4 V < Ubat < 14,1 V
○  ○  ○  ○  14,1 V < Ubat
LED indikátor baterie při nízkém napětí
○  ○  ○  x  12,8 V < Ubat < 13,4 V
○  ○  x  x 12,4 V < Ubat  < 12,8 V
○  x  x  x  Ubat < 12,4 V

Poznámky:
1) Jedná se o hodnoty napětí pro 12V systém při 25°C. Pro 24V systém vynásobte dvěma.
2) „○“ LED indikátor je zapnut, „x“, indikátor je vypnut.

6. Nastavení
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Indikátor  Barva  Stav  Informace

 

 Zelená  Svítí Připojení PV je normální, ale napětí je 
nízké, žádné nabíjení

 Zelená  VYP Není připojení k FV (noční čas) nebo je s 
připojením FV problém

 Zelená  pomalu bliká Probíhá nabíjení
 Zelená  rychlé bliká Přepětí FV
 Zelená Svítí Zapojeno
 Zelená VYP Nezapojeno
 Zelená Pomalu bliká Přetížení
 Zelená  Rychlé bliká Zkrat zátěže



1) Nastavení zapnutí a vypnutí
Když je regulátor zapnutý, stiskněte tlačítko pro ovládání výstupu zátěže.
2) Nastavení typu baterie
Krok 1: Spusťte mód nastavení stiskem tlačítka na 5 sekund, dokud nezačnou blikat stavové 
LED baterie.
Krok 2: Vyberte stiskem tlačítka požadovaný mód.
Krok 3: Když po dobu 5 sekund nebudete nic dělat, mód se automaticky uloží a LED přestane 
blikat.

Indikátor typu baterie
LED1  LED2  LED3  Typ baterie
○  x  x  Bezúdržbová (základní nastavení)
○  ○  x  Gelová
○  ○  ○  Klasická údržbová

Poznámka: 
„○“ LED indikátor je zapnut, „x“, indikátor je vypnut 

Parametry řízení napětí baterie
Níže uvedené parametry jsou v systému 12 V při 25 ° C, prosím zdvojnásobte hodnoty v 
systému na 24 V

Typ baterie  Bezúdržbová  Gelová  Klasická údržbová 
Napětí pro odpojení při přepětí  16V  16V  16V 
Limit nabíjecího napětí  15V  15V  15V 
Napětí pro opětovné připojení při
přepětí

 15V  15V  15V 

Vyrovnávací nabíjecí napětí  14,6 V   14,8 V 
Zvýšení nabíjecí napětí  14,4 V  14,2 V  14,6 V 
Udržovací nabíjecí napětí  13,8 V  13,8 V  13,8 V 
Zvýšení nabíjecího napětí pro 
opětovné připojení

 13,2V  13,2V  13,2V 

Napětí pro opětovné připojení po
nízkém napětí

 12,6V  12,6V  12,6V 

Varovné napětí pro opětovné 
připojení po podpětí

 12,2V  12,2V  12,2V 

Varovné napětí pro podpětí  12V  12V  12V 
Napětí pro odpojení při nízkém 
napětí

 11,1 V  11,1 V  11,1 V 

Limit napětí při vybíjení  10,6 V  10,6 V  10,6 V 
Doba trvání vyrovnávání  120 min   120 min 
Trvání zvýšení  120 minut  120 minut  120 minut 

7. Ochrana
- Ochrana před přepětím baterie
 Když napětí baterie dosáhne nastaveného bodu odpojení při přepětí, regulátor přestane
baterii nabíjet, aby ji ochránil před poškozením.
- Ochrana před podpětím baterie
Když napětí baterie dosáhne nastaveného bodu odpojení při podpětí, regulátor
přestane baterii vybíjet, aby ji ochránil před poškozením.
- Ochrana před přetížením zátěže
Zátěž se vypne, když dojde k 1,25násobku nominálního proudu. Uživatel musí snížit
zátěž spotřebiče a poté stisknout tlačítko nebo restartovat regulátor.
- Ochrana před zkratem zátěže 
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Zátěž bude vypnuta, když dojde ke zkratu (≥trojnásobek nominálního proudu). Uživatel
musí zkrat odstranit a poté stisknout tlačítko nebo restartovat regulátor.
- Ochrana před krátkodobým zvýšeným napětím
Regulátor je chráněn před krátkými zvýšeními napětí. V místech s častými bouřkami je doporu-
čena další ochrana.

8. Řešení problémů
Poruchy  Možné příčiny  Řešení problémů
LED indikátor nabíjení vypnutý 
během dne, i když sluneční 
svit dopadá řádně na FV 
moduly

 Odpojení FV pole Přesvědčte se, že připojení 
vodičů FV modulů a baterie 
jsou správná a utažená.

Indikátor nesvítí  Napětí baterie je nižší než 8V Zkontrolujte napětí baterie. 
Napětí musí být alespoň 8V pro
aktivaci ovladače.

Indikátor nabíjení rychle bliká  Přepětí baterie Zkontrolujte, zda je napětí 
baterie vyšší než OVD (přepětí 
při odpojení napětí) a odpojte 
FV

LED 1 rychle bliká  Baterie je vybitá Když je napětí baterie 
obnoveno na nebo nad LVR 
(nízké napětí pro opětovné 
připojení), zátěž se obnoví

Indikátor zatížení bliká pomalu  Přehřátí baterie 1) Snižte počet připojených za-
řízení.
2) Stiskněte tlačítko nebo re-
startujte regulátor

Indikátor zatížení bliká rychle  Přehřátí regulátoru 1) Zkontrolujte spojení a od-
straňte chybu.
2) Stiskněte tlačítko nebo re-
startujte regulátor

(1) Přetížený proud je> 1,02krát, 1,05krát, 1,25krát, 1,35x, 1,5x jmenovitým zatěžovacím 
proudem, regulátor automaticky vypne výstup po 50 s, 30 s, 10 s, 2 s a 0,5 s.

9. Technické specifikace
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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