
Modele kontrolerów:
DH20 LC    12V,  5A,   Vpv<30V, prąd /napięcie/moc wyjściowa: 0,15~1,67A / <60V / max 20W
DH50 LC    12/24V auto, 8A, Vpv<55V, prąd/napięcie/moc wyjściowa: 0,15~1,98A / <60V / max 25W(12V)/50W(24V)
DH100 LC  12/24V auto, 15A, Vpv<55V, prąd/napięcie/moc wyjściowa: 0,15~3,3A / <60V /max 50W(12V)/100W(24V)

Kontrolery solarne serii DH ze sterownikami prądowymi dedykowane do autonomicznych 
instalacji oświetleniowych z kontrolą oświetlenia z wykorzystaniem źródeł światła LED

DC 

AKUMULATOR

Typ NVSPY-P300 NVSPY-P1000
Nr katalogowy 524003 524004
Moc znamionowa /chwilowa invertera 300W / 600W 1000W / 2000W
Napięcie i gniazda wyjściowe AC 230V 50Hz, 2 gniazda
Kształt przebiegu na wyjściu invertera czysta sinusoida
Sprawność invertera 87~93%
Napięcie systemowe / akumulatora 12V DC  
Wbudowany kontroler solarny PWM 10A 20A
Ochrona przeciążeniowa 400W 1200W
Ochrona przed nadmiernym napięciem bezpiecznik
Alarm niskiego napięcia akumulatora 10~11V
Napięcie odcięcia  akumulatora <10V
Temperatura otoczenia -25ºC ~ +60ºC
Certyfikaty CE-EMC/LVD, RoHS
Wymiary (szer x gł x wys) / masa 237x119x334 / 3,1kg 286x119x334 / 4,95kg

Link do produktu

CECHY SPECJALNE I WŁAŚCIWOŚCI
1. Urządzenie główne z regulatorem solarnym PWM i inwerterem 230V 50Hz - czysta sinusoida na wyjściu.
2. Układy elektroniczne wykonane w technologii SMD z zastosowaniem podzespołów klasy przemysłowej
3. Transformatorowa konstrukcja inwertera zapewnia uzyskanie lepszej sprawności, trwałości i cichszej pracy niż inne rozwiązania
4. Ochrona przed zwarciem, przekroczeniem obciążenia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora i przekroczeniem temp.
5. Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu ładowania/naładowania akumulatora napięcia akumulatora i wyjściowego inwertera 
6. Metalowa obudowa odporna mechanicznie, wbudowane 2 wentylatory z inteligentnym systemem chłodzenia
7. Terminale wejściowe: 2 zaciski laboratoryjne do podłączenia akumulatora, 2 gniazda 2 stykowe do podłączenia paneli PV
8. Terminale wyjściowe: 3 gniazda 12V DC, gniazdo USB 5V 1A, 2 gniazda 230V AC
9. Wyposażenie podstawowe: kabel do panelu ze złączami MC4, przewody do akumulatora, przewód uziemienia
UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.
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APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
230V AC oraz zasilanych przez USB
Zestaw zawiera regulator solarny
typu PWM i przetwornicę 230V 50Hz z 
czystą sinusoidą na wyjściu.

PROSTA INSTALACJA
Każdy może wykonać ją bezpiecznie sam
korzystając z informacji w instrukcji obsługi.

PROSTA OBSŁUGA
Inteligentna automatyczna kontrola, regulacja 
ładowania i ochrona przed przeciążeniem 
oraz informacje wyświetlane na LCD 
sprawiają, że zestaw jest bardzo wygodny w 
użyciu. Przetwornice z czystą sinusoidą na 
wyjściu nadają się najlepiej do zasilania 
różnorodnych odbiorników elektrycznych, 
zapewniając ich pracę bez zakłóceń.

Bogate wyposażenie dodatkowe

Lampa LED 12V Mini radio USB Wentylator USB 

Schemat instalacji

zapasowa żarówka

+ + +

DC 
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1. Połączenie szeregowe 5 żarówek LED 12V/3W: 
        prąd 250mA, napięcie 60V, moc całkowita15W

2.   Połączenie równoległe 5 żarówek LED 12V/3W
      Prąd 1250mA, napięcie 12V, moc całkowita 15W
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przewód adapter do połączenia
z panelem PV        

Przewody do podłączenia
akumulatora        

Przewód uziemienia      Bezpieczniki
  (komplet)       

Panel słoneczny 
fotowoltaiczny (PV)

NV-SPY

AKUMULATOR

Domowy zestaw fotowoltaiczny mogący służyć do zasilania przenośnych lub też podłączonych na stałe domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych napięciem stałym 12V lub napięciem przemiennym 230V AC. Zestaw zawiera regulator solarny
typu PWM i inverter/falownik 50Hz z czystą sinusoidą na wyjściu.

PROSTA INSTALACJA
Nie wymagająca udziału profesjonalnych elektryków, każdy może wykonać ją bezpiecznie sam korzystając
z informacji w instrukcji obsługi. Należ przy tym bezwzględnie przestrzegać kolejności podłączeń zgodnie z instrukcją.

PROSTA OBSŁUGA
Inteligentna automatyczna kontrola, regulacja ładowania i ochrona przed przeciążeniem i informacje wyświetlane na LCD
sprawiają, ze zestaw jest bardzo wygodny w użyciu. LCD wskazuje wartości napięcia wejściowego i napięcia akumulatora, 
stanu naładowania akumulatora i statusy pracy (ładowanie z panelu PV albo zasilanie tylko z akumulatora).
Zastosowane invertery prądu przemiennego z czystą sinusoidą na wyjściu nadają się najlepiej do zasilania różnorodnych 
odbiorników elektrycznych, zapewniając ich pracę bez zakłóceń

APLIKACJE

NVSPY-P300

NVSPY-P1000
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UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.
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APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
230V AC oraz zasilanych przez USB
Zestaw zawiera regulator solarny
typu PWM i przetwornicę 230V 50Hz z 
czystą sinusoidą na wyjściu.

PROSTA INSTALACJA
Każdy może wykonać ją bezpiecznie sam
korzystając z informacji w instrukcji obsługi.

PROSTA OBSŁUGA
Inteligentna automatyczna kontrola, regulacja 
ładowania i ochrona przed przeciążeniem 
oraz informacje wyświetlane na LCD 
sprawiają, że zestaw jest bardzo wygodny w 
użyciu. Przetwornice z czystą sinusoidą na 
wyjściu nadają się najlepiej do zasilania 
różnorodnych odbiorników elektrycznych, 
zapewniając ich pracę bez zakłóceń.

Bogate wyposażenie dodatkowe

Lampa LED 12V Mini radio USB Wentylator USB 

Schemat instalacji

zapasowa żarówka

+ + +

DC 

AKUMULATOR

Typ NVSPY-P300 NVSPY-P1000
Nr katalogowy 524003 524004
Moc znamionowa /chwilowa invertera 300W / 600W 1000W / 2000W
Napięcie i gniazda wyjściowe AC 230V 50Hz, 2 gniazda
Kształt przebiegu na wyjściu invertera czysta sinusoida
Sprawność invertera 87~93%
Napięcie systemowe / akumulatora 12V DC  
Wbudowany kontroler solarny PWM 10A 20A
Ochrona przeciążeniowa 400W 1200W
Ochrona przed nadmiernym napięciem bezpiecznik
Alarm niskiego napięcia akumulatora 10~11V
Napięcie odcięcia  akumulatora <10V
Temperatura otoczenia -25ºC ~ +60ºC
Certyfikaty CE-EMC/LVD, RoHS
Wymiary (szer x gł x wys) / masa 237x119x334 / 3,1kg 286x119x334 / 4,95kg

Link do produktu

CECHY SPECJALNE I WŁAŚCIWOŚCI
1. Urządzenie główne z regulatorem solarnym PWM i inwerterem 230V 50Hz - czysta sinusoida na wyjściu.
2. Układy elektroniczne wykonane w technologii SMD z zastosowaniem podzespołów klasy przemysłowej
3. Transformatorowa konstrukcja inwertera zapewnia uzyskanie lepszej sprawności, trwałości i cichszej pracy niż inne rozwiązania
4. Ochrona przed zwarciem, przekroczeniem obciążenia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora i przekroczeniem temp.
5. Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu ładowania/naładowania akumulatora napięcia akumulatora i wyjściowego inwertera 
6. Metalowa obudowa odporna mechanicznie, wbudowane 2 wentylatory z inteligentnym systemem chłodzenia
7. Terminale wejściowe: 2 zaciski laboratoryjne do podłączenia akumulatora, 2 gniazda 2 stykowe do podłączenia paneli PV
8. Terminale wyjściowe: 3 gniazda 12V DC, gniazdo USB 5V 1A, 2 gniazda 230V AC
9. Wyposażenie podstawowe: kabel do panelu ze złączami MC4, przewody do akumulatora, przewód uziemienia
UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.
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APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
230V AC oraz zasilanych przez USB
Zestaw zawiera regulator solarny
typu PWM i przetwornicę 230V 50Hz z 
czystą sinusoidą na wyjściu.

PROSTA INSTALACJA
Każdy może wykonać ją bezpiecznie sam
korzystając z informacji w instrukcji obsługi.

PROSTA OBSŁUGA
Inteligentna automatyczna kontrola, regulacja 
ładowania i ochrona przed przeciążeniem 
oraz informacje wyświetlane na LCD 
sprawiają, że zestaw jest bardzo wygodny w 
użyciu. Przetwornice z czystą sinusoidą na 
wyjściu nadają się najlepiej do zasilania 
różnorodnych odbiorników elektrycznych, 
zapewniając ich pracę bez zakłóceń.
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Schemat instalacji

zapasowa żarówka

+ + +

DC 

AKUMULATOR

Typ NVSPY-P300 NVSPY-P1000
Nr katalogowy 524003 524004
Moc znamionowa /chwilowa invertera 300W / 600W 1000W / 2000W
Napięcie i gniazda wyjściowe AC 230V 50Hz, 2 gniazda
Kształt przebiegu na wyjściu invertera czysta sinusoida
Sprawność invertera 87~93%
Napięcie systemowe / akumulatora 12V DC  
Wbudowany kontroler solarny PWM 10A 20A
Ochrona przeciążeniowa 400W 1200W
Ochrona przed nadmiernym napięciem bezpiecznik
Alarm niskiego napięcia akumulatora 10~11V
Napięcie odcięcia  akumulatora <10V
Temperatura otoczenia -25ºC ~ +60ºC
Certyfikaty CE-EMC/LVD, RoHS
Wymiary (szer x gł x wys) / masa 237x119x334 / 3,1kg 286x119x334 / 4,95kg

Link do produktu

CECHY SPECJALNE I WŁAŚCIWOŚCI
1. Urządzenie główne z regulatorem solarnym PWM i inwerterem 230V 50Hz - czysta sinusoida na wyjściu.
2. Układy elektroniczne wykonane w technologii SMD z zastosowaniem podzespołów klasy przemysłowej
3. Transformatorowa konstrukcja inwertera zapewnia uzyskanie lepszej sprawności, trwałości i cichszej pracy niż inne rozwiązania
4. Ochrona przed zwarciem, przekroczeniem obciążenia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora i przekroczeniem temp.
5. Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu ładowania/naładowania akumulatora napięcia akumulatora i wyjściowego inwertera 
6. Metalowa obudowa odporna mechanicznie, wbudowane 2 wentylatory z inteligentnym systemem chłodzenia
7. Terminale wejściowe: 2 zaciski laboratoryjne do podłączenia akumulatora, 2 gniazda 2 stykowe do podłączenia paneli PV
8. Terminale wyjściowe: 3 gniazda 12V DC, gniazdo USB 5V 1A, 2 gniazda 230V AC
9. Wyposażenie podstawowe: kabel do panelu ze złączami MC4, przewody do akumulatora, przewód uziemienia
UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.
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APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
230V AC oraz zasilanych przez USB
Zestaw zawiera regulator solarny
typu PWM i przetwornicę 230V 50Hz z 
czystą sinusoidą na wyjściu.

PROSTA INSTALACJA
Każdy może wykonać ją bezpiecznie sam
korzystając z informacji w instrukcji obsługi.
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Inteligentna automatyczna kontrola, regulacja 
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sprawiają, że zestaw jest bardzo wygodny w 
użyciu. Przetwornice z czystą sinusoidą na 
wyjściu nadają się najlepiej do zasilania 
różnorodnych odbiorników elektrycznych, 
zapewniając ich pracę bez zakłóceń.
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Schemat instalacji
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AKUMULATOR

Typ NVSPY-P300 NVSPY-P1000
Nr katalogowy 524003 524004
Moc znamionowa /chwilowa invertera 300W / 600W 1000W / 2000W
Napięcie i gniazda wyjściowe AC 230V 50Hz, 2 gniazda
Kształt przebiegu na wyjściu invertera czysta sinusoida
Sprawność invertera 87~93%
Napięcie systemowe / akumulatora 12V DC  
Wbudowany kontroler solarny PWM 10A 20A
Ochrona przeciążeniowa 400W 1200W
Ochrona przed nadmiernym napięciem bezpiecznik
Alarm niskiego napięcia akumulatora 10~11V
Napięcie odcięcia  akumulatora <10V
Temperatura otoczenia -25ºC ~ +60ºC
Certyfikaty CE-EMC/LVD, RoHS
Wymiary (szer x gł x wys) / masa 237x119x334 / 3,1kg 286x119x334 / 4,95kg

Link do produktu

CECHY SPECJALNE I WŁAŚCIWOŚCI
1. Urządzenie główne z regulatorem solarnym PWM i inwerterem 230V 50Hz - czysta sinusoida na wyjściu.
2. Układy elektroniczne wykonane w technologii SMD z zastosowaniem podzespołów klasy przemysłowej
3. Transformatorowa konstrukcja inwertera zapewnia uzyskanie lepszej sprawności, trwałości i cichszej pracy niż inne rozwiązania
4. Ochrona przed zwarciem, przekroczeniem obciążenia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora i przekroczeniem temp.
5. Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu ładowania/naładowania akumulatora napięcia akumulatora i wyjściowego inwertera 
6. Metalowa obudowa odporna mechanicznie, wbudowane 2 wentylatory z inteligentnym systemem chłodzenia
7. Terminale wejściowe: 2 zaciski laboratoryjne do podłączenia akumulatora, 2 gniazda 2 stykowe do podłączenia paneli PV
8. Terminale wyjściowe: 3 gniazda 12V DC, gniazdo USB 5V 1A, 2 gniazda 230V AC
9. Wyposażenie podstawowe: kabel do panelu ze złączami MC4, przewody do akumulatora, przewód uziemienia
UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.
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APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
230V AC oraz zasilanych przez USB
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typu PWM i przetwornicę 230V 50Hz z 
czystą sinusoidą na wyjściu.
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Wbudowany kontroler solarny PWM 10A 20A
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Link do produktu

CECHY SPECJALNE I WŁAŚCIWOŚCI
1. Urządzenie główne z regulatorem solarnym PWM i inwerterem 230V 50Hz - czysta sinusoida na wyjściu.
2. Układy elektroniczne wykonane w technologii SMD z zastosowaniem podzespołów klasy przemysłowej
3. Transformatorowa konstrukcja inwertera zapewnia uzyskanie lepszej sprawności, trwałości i cichszej pracy niż inne rozwiązania
4. Ochrona przed zwarciem, przekroczeniem obciążenia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora i przekroczeniem temp.
5. Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu ładowania/naładowania akumulatora napięcia akumulatora i wyjściowego inwertera 
6. Metalowa obudowa odporna mechanicznie, wbudowane 2 wentylatory z inteligentnym systemem chłodzenia
7. Terminale wejściowe: 2 zaciski laboratoryjne do podłączenia akumulatora, 2 gniazda 2 stykowe do podłączenia paneli PV
8. Terminale wyjściowe: 3 gniazda 12V DC, gniazdo USB 5V 1A, 2 gniazda 230V AC
9. Wyposażenie podstawowe: kabel do panelu ze złączami MC4, przewody do akumulatora, przewód uziemienia
UWAGA: zestaw nie zawiera akumulatora i panelu PV.

Fotowoltaika / zestawy fotowoltaiczne /  domowe zestawy typu NVSPY                          

www.biall.com.pl

APLIKACJE
Służy do zasilania domowych urządzeń
elektrycznych zasilanych 12V DC lub 
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sprawiają, że zestaw jest bardzo wygodny w 
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Bogate wyposażenie dodatkowe

Lampa LED 12V Mini radio USB Wentylator USB 

Schemat instalacji

zapasowa żarówka

+ + +

Właściwości kontrolerów:
▶ Maksymalne moce źródeł światła LED w zależności od modelu od 20W (12V) aż do 100W (24V) pozwalają zrealizować    

 oświetlenie nawet rozległego terenu, lub kontrolowanie lampy oświetleniowej LED dużej mocy.
▶ Nielimitowane źródła prądowe sterowników dostarczają i zapewniają stabilne świecenie LED, a więc zwiększają ich żywotność 
▶ Programowalne 4 okresy czasowe 0~15 godzin pracy obciążenia; programowalna moc 0~100% dla każdego okresu osobno       

 pozwalają na ograniczenie potrzebnej energii, pozwalają zastosować akumulatory  o mniejszej pojemności.
▶ Bezprzewodowe ustawienia sterownika LED, napięcia zmierzchowego, długości interwałów, mocy świecenia i innych parametrów  

 przy pomocy pilota. Także funkcje testu i odczytu parametrów systemu zapisywanych w pamięci kontrolera (za ostatnie 7 dni).
▶ Automatycznie modyfikowany tryb ładowania i inteligentny pobór mocy w zależności od stanu akumulatora, zwiększa czas pracy     

 bez ładowania i chroni przed nadmiernym rozładowaniem.
▶ Metalowa obudowa i ochronność IP68 pozwala na stosowanie kontrolera w najtrudniejszych warunkach.
▶ Automatyczne odsiarczanie co 30 dni zwiększa żywotność, a więc czas eksploatacji akumulatora.

Podstawowe obliczenia dotyczące doboru kontrolera, akumulatora i panelu słonecznego
1. Przy zainstalowaniu 5 diod LED 12V/3W jak wyżej potrzebna jest moc 15W, 1250mA - można zastosować każdy z kontrolerów.                     

Dla 1. ustawić prąd sterownika LED  250mA. Napięcie wyjściowe (60V) ustawia się automatycznie.                                                                                 
Dla 2. ustawić prąd sterownika LED 1250mA. Napięcie wyjściowe (12V)ustawia się automatycznie.                                                
(Oczywiście można podłączyć do kontrolera kilka łańcuchów LED ale zawsze tego samego typu tzn. albo szeregowe albo 
równoległe i zawsze o tym samym napięciu zasilania. Całe obciążenie nie może przekraczać max prądu, napięcia i mocy 
wyjściowej kontrolera).        

2. Dla czasu świecenia np. 6 godzin na dobę w okresie nocy i z pełną mocą - konieczna energia będzie: E=6h*15W= 90W.             
Przy doborze akumulatora przyjęta jest zasada, że rozładowanie nie powinno przekraczać 62,5% nominalnej pojemności.

       Zatem energia nominalna akumulatora powinna być E= 90Wh/0,625= 144Wh. Przeliczamy to na pojemność akumulatora  
       o napięciu np. 12V.  Ah = 144Wh/12V= 12Ah. A więc wystarczający byłby akumulator 12V/12Ah.
       UWAGA: Praktycznie dobieramy akumulator o większej pojemności, co jest zawsze korzystne, biorąc pod uwagę  zapas energii 
       i max prąd ładowania akumulatora przez kontroler . Nie należy obawiać się przeładowania ani nadmiernego rozładowania  
       akumulatora. Proces ładowania i rozładowania jest inteligentnie nadzorowany przez kontroler.    
3. Obliczenie panelu PV. Panel powinien nam dostarczyć energię minimum 90Wh w okresie jednego dnia. Przy założeniu pracy 

panelu w okresie 8h ze średnią mocą wynoszącą ok 50% mocy nominalnej panelu (założenia zależne od regionu, warunków 
oświetlenia i inne). Konieczna moc panelu będzie wtedy: P=(90Wh/8h)/0,5=22,5W. Przeglądając dane katalogowe znajdujemy 
najbliższy panel o mocy zawsze większej niż wynikająca z obliczenia, sprawdzając jednocześnie, czy parametry napięcia 
rozwarcia i max prąd  panelu PV mieszczą się w w granicach danych katalogowych kontrolera.

www.biall.com.pl

http://www.biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

