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Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji dla późniejszego wykorzystania przy eksploatacji

Model MPPT48Z60-III
Napięcie akumulatora (systemowe) 12V/24V/36V/48V auto
Max napięcie wejściowe łańcucha paneli PV 150V
Prąd ładowania 60A
Prąd obciążenia 60A
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kontrolera. 
Ta instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i 
eksploatacji  regulatora MPPT48Z40-III  [nr kat. 525509]
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. W związku z tym, że w regulatorach z serii SR-ML obecne są wartości napięcia potencjalnie 
niebezpieczne dla użytkownika, należy uważnie przeczytać zalecenia zawarte w niniejszej 
instrukcji oraz upewnić się co do ich prawidłowej interpretacji.
2. Wewnątrz regulatora nie ma podzespołów, które wymagałaby czynności konserwacyjnych 
lub serwisowych. Nie podejmować prób samodzielnej naprawy lub rozmontowywania 
kontrolera. 
3. Regulator  należy montować wewnątrz pomieszczeń oraz unikać jego kontaktu z wodą. 
4. Podczas pracy regulatora  użebrowanie jego radiatora może osiągać bardzo wysoką 
temperaturę, dlatego należy montować regulator  w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
5. Zaleca się zamontowanie zewnętrznych bezpieczników lub wyłączników nad-prądowych
6. Przed montażem i podłączeniem regulatora  należy odłączyć panele solarne oraz 
bezpiecznik lub wyłącznik nad-prądowy przy zaciskach akumulatora.
7. Po zakończeniu czynności montażowych, należy sprawdzić czy wszystkie podłączenia 
wykonano pewnie i solidnie. Przy luźnych połączeniach elektrycznych może dojść do 
niebezpiecznych sytuacji związanych z nadmiernym wydzielaniem ciepła

1. Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Regulator  MPPT eSMART monitoruje moc wytwarzaną przez panele solarne oraz śledzi 
punkty maksymalnych wartości napięcia i prądu (U, I) w czasie rzeczywistym, umożliwiając 
systemowi solarnemu ładowanie akumulatora z maksymalną mocą. Regulator   jest 
zaprojektowane do pracy w instalacjach solarnych typu off-grid, koordynując pracę panelu 
solarnego, proces ładowania i rozładowywania akumulatora oraz pracę obciążenia, 
funkcjonując jako kluczowy element kontroli nad instalacją solarną typu off-grid.
Regulator  wyposażony jest w graficzny ekran LCD przedstawiającym dynamicznie statusy 
pracy systemu i parametry techniczne jak napięcie i prąd wejściowy PV, wygenerowaną 
energię za dzień/miesiąc/całkowitą, prąd i moc obciążenia i wiele innych.
Wyposażony jest w komunikację RS485 i zewnętrzną sondę temperatury

1.2 Cechy regulatora 

• Wysoce efektywny algorytm MPPT (śledzenia punktu max mocy). Efektywność 
śledzenia MPPT ≥ 99,5%. Całkowita efektywność kontrolera aż do 98%

• Trzy tryby ładowania: ładowanie stałym max prądem (MPPT), ładowanie przy stałym 
napięciu, ładowanie spoczynkowe

• Różnorodne tryby pracy obciążenia: tryb manualnego ZAŁ i WYŁ, załączanie z kontrolą 
napięcia PV (włącznik zmierzchowy), tryb z dwoma stoperami naliczającymi czas, tryb z 
kontrolą napięcia PV (włącznik zmierzchowy) i kontrolą czasu

• Użytkownik może wybrać typy akumulatorów: z płynnym elektrolitem (FLD), szczelne 
kwasowo-ołowiowe (SLD/AGM), żelowe (GEL), inne typy mogą być definiowane

• Najważniejsze informacje o systemie są wyświetlane na dynamicznym LCD. Są to 
m.innymi : typ systemu, napięcie wejściowe PV, prąd wejściowy PV,  wyprodukowana 
energia energia dzienna/miesięczna/całkowita, typ akumulatora, napięcie akumulatora, 
prąd ładowania, moc ładowania, prąd obciążenia, moc obciążenia 

• Komunikacja RS485, oferowany jest także protokół transmisji, ułatwia to bardzo 
integrację zarządzania systemem (np. kilka kontrolerów pracujących równolegle) przez 
użytkowników
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36 [V] 6 4 4 3 4 3 3 3

48[V] 6 5 4 4 4 3 3 3

Wejście PV < 150V DC Przekraczanie całkowitego napięcia wejściowego 150V jest zabronione

Napięcie
systemu

 Panel  72 ogniwa
      Voc < 46V 

Panel  96 ogniw
      Voc < 62V 

Moduł cienkowarstowy
80 < Voc < 150V

Max Najlepiej Max Najlepiej Max Najlepiej

12 [V] 3 1 2 1 1 1

24 [V] 3 2 2 1 1 1

36 [V] 3 2 2 1 1 1

48[V] 3 2 2 2 1 1

Uwaga: Dane w Tabeli wyliczono na podstawie danych testowych paneli prowadzonych 
zgodnie ze standardem STC  (Standard Test Condition): Irradiancja 1000W/m2, temperatura 
panelu 25ºC.

3.4. Całkowita moc wejściowa łańcucha paneli PV
Ten regulator MPPT posiada funkcję ograniczania prądu ładowania. Ograniczanie to 
powoduje, że prąd znamionowy ładowania nie będzie przekraczany. Dzięki temu, akumulator  
będzie ładowany zawsze prądem nie większym od znamionowego, nawet gdyby moc 
wejściowa dołączonych paneli PV byłaby przekroczona. Oznacza to, że w przypadku np. 
systemu 12V z prądem ładowania 60A (jak nasz regulator) bez znaczenia jest ile byłoby 
podłączone paneli PV to zawsze prąd ładowania nie będzie przekraczał 60A. 

Rzeczywista moc operacyjna łańcucha PV może spełniać następujące warunki
1. Moc łańcucha PV ≤ moc znamionowa regulatora x 1,2 – regulator ładuje akumulator w 
aktualnym punkcie mocy maksymalnej
2. Moc łańcucha PV > moc znamionowa regulatora – regulator ładuje akumulator z mocą 
znamionową. Jeżeli moc PV jest większa niż moc znamionowa regulatora, to czas ładowania 
akumulatora z mocą znamionową nie ulegnie skróceniu – w sumie potrzeba więcej energii dla 
uzyskania tej samej wydajności akumulatora. Dzieje się tak z powodu ograniczania prądu 
ładowania do wartości znamionowej i część energii słonecznej, zwłaszcza w ostrym słońcu, 
będzie tracona.
Wniosek: nie ma sensu zwiększać mocy paneli PV ponad limit, regulator to wytrzyma ale z 
uwagi na ograniczanie prądu ładowania do wartości znamionowej część energii z paneli PV 
będzie tracona (w tabeli niżej podano zalecane moce instalacji PV dla regulatora).

Napięcie systemowe Moc znamionowa

12 [V] 780 W

24 [V] 1560 W

36 [V] 2340 W

48 [V] 3120 W

3.5. Napięcie systemowe i rodzaje akumulatorów
1. Ten regulator  może ładować akumulatory (baterie akumulatorów) o napięciu 12V, 24V, 
36V, 48V z automatycznym wyborem napięcia systemowego. Regulator  automatycznie 
rozpoznaje napięcie akumulatora przy pierwszym uruchomieniu. Ponowna identyfikacja 
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odbywa się po każdym wyłączeniu i następnym restarcie. Gdy kontroler wystartuje, należy 
sprawdzić jaka wartość napięcia systemowego jest wyświetlana na LCD. Jeżeli napięcie 
automatycznie wykryte przez regulator jest różne od spodziewanego należy ponownie 
sprawdzić napięcie podłączonych akumulatorów (patrz tabela niżej).

Napięcie systemowe Zakres wykrywalności

12 [V] 9V~15V DC

24 [V] 18V~30V DC

36 [V] 32V~40V DC

48 [V] 42V~60V DC

2. Możliwe jest ustawienie wstępne typu akumulatora. Opcjonalnie możne wybierać 3 typy 
akumulatorów. Ustawianie innych typów akumulatorów jest możliwe z poziomu 
zainstalowanego na PC oprogramowania. Podstawowe typy akumlatorów i ich parametry 
ładowania przedstawia tabela niżej (parametry są podane dla napięcia systemowego 12V.
Dla napięcia 24V mnożyć x2, dla 36V x3, dla 48V x4)

Typ akumulatora Napięcie ładow. absorpcyjnego
(stałe napięcie)

Napięcie ładow. spoczynkowego

FLD 14,6 [V] 13,8 [V]

SLD/AGM 14,4 [V] 13,8 [V]

GEL 14,2 [V] 13,8 [V]

Użytkownika C  (9V~15V) F  (9V~15V)

3.6. Napięcie wyjściowe DC na terminalach obciążenia. Prąd obciążenia.
Regulator posiada 2 terminale wyjściowe do podłączenia obciążenia DC. Napięcie wyjściowe 
odpowiada aktualnemu napięciu systemowemu regulatora;: tj dla napięcia systemowego 12V 
napięcie wyjściowe wynosi 12V, dla 36V wynosi 36V itd. Należy podkreślić, że w odróżnieniu 
od wielu regulatorów napięcie to jest stabilizowane z dokładnością ±1,5%.
Regulator zapewnia podłączanie dużych obciążeń prądowych aż do 60A.

3.7. Specyfikacja kabli i zabezpieczeń (rozłączników)
Okablowanie i instalacja powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
dotyczącymi instalacji elektrycznych i lokalnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa.

Wybór łańcucha paneli PV i jego okablowanie
Moc wyjściowa paneli PV zależy od typów paneli, ich połączenia  i kąta padania promieni 
słonecznych. Dlatego minimalny przekrój okablowania należy skalkulować w odniesieniu do 
prądu zwarcia Isc łańcucha paneli PV. Należy sprawdzić w specyfikacji paneli prąd Isc.
Jeżeli będziemy podłączać do regulatora pewną ilość paneli połączonych szeregowo to prąd
Isc panelu będzie jednoznaczny z max prądem jaki będzie płynął w okablowaniu PV.  Jeżeli
panele PV będą łączone równolegle to max prąd instalacji będzie sumą prądów Isc paneli.
Należy dobrać przekrój przewodów w zależności od wartości max prądu instalacji przyjmując,
że obciążenie prądowe dla przewodu miedzianego typu linka nie powinno przekraczać 4A/mm2

Dla prawidłowej i wygodnej eksploatacji zalecamy wykonanie wszystkich podłączeń za 
pośrednictwem rozłączników bezpiecznikowych
W tabeli niżej podajemy zalecane przekroje przewodów i wartości bezpieczników
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wyświetlanych parametrów (interfejs przeglądania parametrów)
Przy wybraniu odpowiedniego ekranu z ustawianym parametrem (patrz interfejs ustawiania 
parametrów), wciśnięcie na 3s przycisku „CONFIRM” pozwala na wejście w tryb ustawień.
Następnie możemy dokonywać zmian ustawienia przez chwilowe wciskanie przycisku 
„SELECT”. Po odpowiednim wybraniu ustawienia zatwierdzamy je przez wciśnięcie przycisku 
„CONFIRM” i jednocześnie opuszczamy tryb ustawień.

Ustawianie obciążenia DC
Z poziomu regulatora można ustawić dwa tryby pracy obciążenia: Załączenie („ON”) i 
Wyłączenie („OFF”). Natomiast ustawienia  z kontrolą oświetlenia, z kontrolą oświetlenia i 
czasu  dostępne są z poziomu PC.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Regulator   [nr kat.] MPPT48Z60-III  12/24/36/48V auto 60A   [525510]

Tryb ładowania MPPT (śledzenie punktu mocy maksymalnej)

Metoda ładowania 3 etapy: stały prąd (MPPT), stałe napięcie, ładowanie 
spoczynkowe

Rodzaj systemu DC 12/24/36/48 V Automatyczne rozpoznawanie

Napięcie systemowe System 12V DC 9V ~ DC 15V

System 24V DC 18V ~ DC 30V

System 36V DC 32V ~ DC 40V

System 48V DC 42V ~ DC 60V

Efektywność MPPT ≥ 99,5%

Charakterystyka napięcia wejściowego PV

Max napięcie PV Voc System 12/24/36/48VDC 150V

Punkt startu ładowania PV System 12/24/36/48VDC > od bieżącego napięcia bat o 3V

Ochrona dla za niskiego napięcia PV System 12/24/36/48VDC > od bieżącego napięcia bat o 2V

Ochrona dla za wysokiego napięcia PV System 12/24/36/48VDC 150V

Napięcie wysokie powrotne PV System 12/24/36/48VDC 145V

Znamionowa moc PV System 12V 780Wp

System 24V 1560Wp

System 36V 2340Wp

System 48V 3120Wp

Charakterystyka ładowania

Typy akumulatorów System 12/24/36/48VDC FLD, SLD/AGM, GEL, User
(domyślnie GEL)

Napięcie ładowania akumulacyjnego System 12/24/36/48VDC Sprawdzić napięcia zgodnie ze 
specyfiką akumulatorówNapięcie ładowania spoczynkowego System 12/24/36/48VDC

Znamionowy prąd ładowania System 12/24/36/48VDC 60A

Współczynnik temepraturowy System 12/24/36/48VDC ±0.02%/°C 
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Kompensacja temperaturowa System 12/24/36/48VDC -3mV/°C/2V (domyślnie)

Tętnienia napięcia wyjściowego (pik) System 12/24/36/48VDC 200mV

Stabilizacja napięcia wyjściowego System 12/24/36/48VDC ≤ ±1.5% 

Charakterystyka wyjścia obciążenia (rozładowania akumulatora)

Napięcie wyjściowe Bazuje na napięciu akumulatora

Punkt ochrony dla za niskiego napięcia 
akumulatora

domyślnie 10,5V (odcięcie) ; 11V (powrót) - ustawiane
                           (x2-24V, x3-36V, x4-48V)

Znamionowy prąd obciążenia 60A

Tryby pracy wyjścia (obciążenia) ZAŁ, WYŁ, z kontrolą oświetlenia PV, z kontrolą oświetlenia 
PV + kontrola czasu

Wyświetlacz i oprogramowanie

Wyświetlane parametry Rodzaj systemu, napięcie PV, napięcie ładowania, prąd łado-
wania, moc ładowania, temperatura i wiele innych

Komunikacja RS 485

System PC dla oprogramowania Windows 7, 8, 10

Ochrona

Wejścia przed niskim napięciem Tak

Wejścia przed nadmiernym napięciem Tak

Przed nadmierną mocą ładowania Tak

Przed przekroczeniem prądu 
wyjściowego

Tak

Przed przekroczeniem temperatury Tak

Przed odwrotnym podłączeniem 
akumulatora i paneli PV

Tak

Pozostałe dane

Wilgotność względna 0~90% RH (bez kondensacji)

Temperatura pracy / Przechowywania -20°C ~ +50°C / -40°C ~ +75°C 

Wysokość /  Ciśnienie atmosferyczne Do 3000 m n.p.m / 70~106 kPa

Poziom hałasu ≤40dB 

Metoda odprowadzania ciepła Wewnętrzny wentylator

Ochronność obudowy IP 21

Certyfikaty CE, RoHS

Wymiary (szer x gł x wys) 180x85x270 mm

Masa 2600 g
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, 
że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do od-
powiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z 
odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa 
lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.
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