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Denne brukerveiledningen inneholder viktig informasjon og forslag om hvordan man installerer, bruker 

og gjennomfører feilsøking. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet, og følg 

sikkerhetsanbefalingene. 

 

Spesifikasjonssammendrag: 

Nominell systemspenning:   12 / 24 VDC
1
 

Maksimum PV tilførselspenning:  50V 

Nominell lade/utslippstrøm 10A 
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1
 Regulatoren vil gjenkjenne systemets merkespenning ved oppstart. Hvis batterispenningen er lavere enn 

18 V, vil den anerkjenne systemet som 12V. Hvis batterispenningen er høyere enn 18V, vil den anerkjenne 
systemet som 24V. Brukere kan også definere systemspenningen. 
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1. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 

 

Spar på denne instruksjonen! 

Denne veiledningen inneholder viktige sikkerhets-, installasjons- og driftsinstruksjoner. 

 

De følgende symbolene brukes i denne veiledningen for å indikere mulige farlige forhold, eller 

markere viktige sikkerhetsinstruksjoner. Vær forsiktig når du ser disse symbolene. 

 

ADVARSEL: Indikerer mulig farlige forhold. Utvis ekstrem forsiktighet når du utfører disse 

oppgavene.  

 

FORSIKTIG: Indikerer en kritisk prosedyre for trygg og ordentlig drift av kontrolleren.  

 

MERK: Indikerer en prosedyre eller funksjon som er viktig for en trygg og ordentlig drift av 

kontrolleren.  

 

Generell sikkerhetsinformasjon 

 Undersøk regulatoren nøye etter leveranse. Hvis det finnes noen synlig skader, 

vennligst ta kontakt med transportfirmaet eller oss umiddelbart. Et foto av skaden kan 

være til hjelp. 

 Les alle instruksjoner og advarsler i denne veiledningen før du begynner 

installeringen.  

 Hold regulatoren unna regn, eksponering, mye støv, vibrasjoner, etsende gasser og 

intense elektromagnetisk forstyrrelser. 

 Installer eksterne sikringer/brytere etter behov. 

 Koble fra solcellepanelet og sikringer/brytere nær batteriet før du installerer eller 

justerer regulatoren. 

 Kontroller at strømtilkoblingene er strammet til for å unngå overdreven oppvarming 

fra dårlig kontakt. 

 Ikke la det komme vann inn i regulatoren. 

 Det finnes ingen deler brukere kan reparere inni regulatoren. Ikke ta regulatoren fra 

hverandre eller forsøk å reparere den. 

 

2.  GENERELL INFORMASJON 

 

2.1 Produktoversikt 

 12V / 24V gjenkjenner automatisk spenningen 

 Effektiv Series PWM lading, øker batterilevetid og forbedrer solsystemytelse 

 Bruker MOSFET som elektronisk bryter, uten noen mekanisk bryter 

 Automatisk gjenkjenning av dag/natt  

 Digital LED-meny 

 Intelligent timer-funksjon med 1-15 timers valg 

 Unik dobbel timer-funksjon som forbedrer fleksibiliteten av gatelyssystem 

 Valg av Gel, forseglet og åpent batteritype  

 Temperaturkompensert lading og utlading  

 Elektronisk beskyttelse: overoppheting, overlading, utlading, overbelastning og 

kortslutning 

 Returstrømbeskyttelse 

Regulatoren er for off-grid solcellesystemer, og beskytter batteriet fra overbelastning fra panelet. 

Ladeprosessen er optimalisert for å forsikre en lang batterilevetid og bedre systemytelse. Den 

omfattende selvdiagnostiseringsfunksjonen elektronikkbeskyttelsesfunksjonen kan forhindre skader fra 
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feil under installasjonen eller systemfeil. 

Selv om regulatoren er enkel å betjene og bruke, vennligst les veiledningen og gjør deg kjent med den. 

Dette vil hjelpe deg til å optimalt benytte alle funksjoner og forbedre ditt PV solsystem.  

 

2.2 Produktegenskaper 

1. LED-ladestatusindikator 

2. LED-batteristatusindikator 

3. Last-statusindikator 

4. Last-knapp (AV/PÅ) 

5. Ekstern temperatursensorkobling 

Batteriets temperaturverdi blir samlet for lading og utlading temperaturkompensasjon. 

Hvis regulatoren ikke er koblet til fjernsensoren vil sampling-verdien til den 

innebygde temperatursensoren automatisk anvendes som temperaturverdien i batteriet, 

for temperaturkompenseringsberegninger.  

6. Solpanelterminaler 

7. Batteriterminaler 

8. Lade-terminaler 

9. RS-485 Port 

RJ45-kontakten for RS-485 bussforbindelser kan brukes til å koble MT50/100 

displayenhet, overvåkingsprogramvare på PC eller annet individuelt 

kommunikasjonsutstyr. 

 

3 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 

 

3.1 Generelle installasjonspunkter  

 Les nøye gjennom installasjonsseksjonen før du begynner installeringen. 

 Vær svært varsom når du jobber med batterier. Beskytt øynene, og ha rent 

vann klart i tilfelle du kommer i kontakt med batterisyre. 

 Bruk isolert verktøy og unngå å plassere metallgjenstander nær batteriene. 

 Eksplosive batterigasser kan være tilstede under lading. Vær sikker på at det 

er tilstrekkelig ventilert for å frigjøre gasser. 

 Unngå dirkete sollys, og ikke installer regulatoren på steder hvor vann kan 

komme inn i den. 

  Løse strømtilkoblinger og/eller korroderte ledninger kan føre til tilkoblinger 

som smelter i isolasjon, brenner rundt materialer eller til og med forårsaker 

brann. Sørg for tette forbindelser, og bruk kabelklemmer til å feste kabler og 

hindre dem fra å svaie i mobile applikasjoner. 

 Kun lad batterier som er i samsvar med regulatorens parametere  

 Batteriforbindelsen kan være koblet til ett batteri eller en batteribank. De 

følgende instruksjonene referer til enkeltstående batterier, men det er 

underforstått at batterikoblingen kan gjøres til enten ett batteri eller en gruppe 

batterier i en batteribank.  

 Velg systemkabler i henhold til 3.5A/mm2 strømtetthet 

 

3.2 Montering 

MERK: Ved montering av regulatoren er det viktig å sikre fri luft gjennom 

kjøleribbefinnene. Det bør være minst 150mm klarering over og under regulatoren for 

å tillate avkjøling. Hvis du monterer i et kabinett er ventilasjon anbefalt. 

 

ADVARSEL: Fare for eksplosjon! Aldri installer regulatoren i et forseglet kabinett 

hvor batterigasser kan akkumulere. 
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Steg 1: Velg monteringsplassering 

Plasser regulatoren på en vertikal overflate unna direkte sollys, høy temperatur og 

vann. Pass på at det er god ventilasjon.  

 

Steg 2: Pass på klarering 

Plasser regulatoren der den skal monteres. Forsikre deg om at det er nok plass til å 

legge ledninger, og at det er nok plass over og under regulatoren for en luftstrøm. 

 

Steg 3: Marker hull 

Bruk en blyant eller penn til å markere hullenes posisjon på monteringsoverflaten. 

 

Steg 4: Drill hull 

Fjern regulatoren, og drill 4mm hull i de markerte posisjonene.  

 

Steg 5: Sikre regulatoren 

Plasser regulatoren på overflaten og juster monteringshullene med hullene du drillet i 

steg 4. 

Sikre regulatoren ved bruk av monteringsskruer. 

 

3.3 Koblinger 

MERK: En anbefalt rekkefølge er tilgjengelig for maks sikkerhet under installering. 

 

MERK: Regulatoren er en felles positiv regulator. 

 

FORSIKTIG: Ikke belast regulatoren med koblinger som overskrider dens 

energiforbruk 

 

FORSIKTIG: For mobile applikasjoner, pass på å sikre alle ledninger. Bruk 

kabelklemmer for å hindre at kablene svaier når kjøretøyet er i bevegelse. Usikrede 

kabler skaper løse forbindelser som kan føre til overdreven oppvarming og/eller 

brann.  

 

Steg 1: Batterikoblingene 

 

ADVARSEL: Fare for eksplosjon eller brann! Aldri kortslutt et positivt (+) batteri og 

et negativt (-) batteri.  

 

Før batteriet er tilkoblet må du kontrollere at batterispenningen er større enn 6V for å 

starte opp regulatoren. Hvis systemet er 24V, sørg for at batterispenningen ikke er 

mindre enn 18V. Systemspenningen blir kun automatisk gjenkjent når regulatoren 

startes opp første gang. Når sikringen monteres, må du passe på at den største 

avstanden mellom sikringsholderen og den positive batteriterminalen er 150mm. Ikke 

sett inn sikringen på dette stadiet.  

 

Steg 2: Forbrukskurs 

Regulatorens forbrukskurs kan bli koblet til elektrisk utstyr som lys, pumper, motorer 

og lignende. 

 

Koble de positive (+) og negative (-) batteriene til regulatorens forbrukskurs. 

 

En innebygd sikringsholder skal kobles i serie i forbrukskursens positive(+) eller 

negative (-) ledning som vist i figuren. Ikke sett inn sikringen på dette stadiet. 
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Hvis koblingen av forbrukskurstilkoblingen til panelet, bør hver forbrukskurs ha en 

separat sikring. Det totale strømtrekket skal ikke overstige regulatorens maks 

forbruksstrøm. 

 

Steg 3: Solpanelkobling 

 

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt! Utvis forsiktighet når du håndterer koblingen av 

solpanelet. Solcellenes høye spenningsutgang kan forårsake alvorlig støt eller skade. 

Dekk til solpanelet før du installerer koblingen. 

 

Regulatoren aksepterer 12V eller 24V nominell off-grid solpaneler.  

 

Steg 4: Bekreft koblingen 

 

Dobbeltsjekk koblingen. Bekreft korrekt polaritet på hver forbindelse. Forsikre deg 

om at alle seks terminaler er strammet. 

 

Steg 5: Installer sikringen 

Installer en passende sikring i hver sikringsholder i følgende rekkefølge: 

 

1. Batterikrets 

2. Forbrukskurs 

 

Steg 6: Bekreft oppstart 
Når batteristrøm anvendes og regulatoren starter opp, vil batteriets LED-indikatoren 

lyse grønt.  

Hvis regulatoren ikke starter, vennligst se seksjon 5 for feilsøk. 

 

 

4 DRIFT 

4.1 Batteriladingsinformasjon 

ADVARSEL: Fare for eksplosjon! 

Ved å utjevne et åpent batteri kan det produseres eksplosive gasser. God ventilasjon i 

batteriboksen er derfor nødvendig. 

 

MERK: Utstyrskade! 

Utjevning kan øke batterispenningen til et nivå som er skadelig for sensitiv likestrøm 

strømforbruk.  

Sørg for at alle forbrukstillatte inngangsspenninger er høyere enn den utjevnende 

innstilte spenningen.  

 

MERK: Utstyrskade!  

Overlading og overdreven gassing kan skade batteriplatene og aktivere materialer. 

Overdreven utjevningsstrøm kan forårsake skade. Vennligst les de spesifikke kravene 

til batteriene brukt i systemet nøye. 

Enkelte typer batterier drar nytte av en periodisk utjevningsstrøm, som vil røre 

elektrolyttene og balansere batterispenningen. 

Kun ved overutlading av batteriet, vil regulatoren automatisk slå over til utjevnende 

lading, som vil forbli på i 120 minutter. 
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4.2 LED-indikatorer 

Ladestatusindikator: 

GRØNN PÅ: når sollys er tilgjengelig for batterilading. 

GRØNN BLINKER RASKT: over spenning. 

 

Vennligst se seksjon 5 – feilsøking. 

 

FARGE INDIKATOR LADESTATUS 

Grønn På stabil Lader 

Grønn Blinker raskt Overspenning 

 

 Statusindikator: batteri. 

GRØNN PÅ: batterispenningen er innen normal rekkevidde. 

GRØNN BLINKER SAKTE: batteriet er fullt. 

ORANGE PÅ: i tilfellet batteriet har for lav spenning 

RØD PÅ: batteriet er overutladet 

Vennligst se seksjon 5 – feilsøking. 

 

 LED-indikator batteristatus. 

FARGE INDIKATOR BATTERISTATUS 

Grønn På stabil Normal 

Grønn Blinker sakte Fulladet 

Oransje På stabil For lav spenning 

Rød På stabil Overutladet 

 

 Forbruksstrømindikator 

Når strømforbruket er 1.25 ganger merkestrømmen i 60 sekunder, eller strømforbruket er 1.5 ganger 

merkestrømmen i 5 sekunder (overbelastning); eller strømforbruket er mer enn 3.5 ganger 

merkestrømmen (kortslutning), vil LED-displayet vise «L» blinke sakte. Vennligst se seksjon 5 – 

feilsøking. 

 

 Forbruksstrøm LED-indikator 

FARGE LED DIGITALT RØR STATUS 

Rød «L» blinker sakte Overbelastning eller kortslutning 

 

 Beskyttelsesindikator for overoppheting  

Når kjøleribben i regulatoren overstiger 85°C, vil regulatoren automatisk avskjære inn- og utgangen, og 

LED-displayet viser «H» blinke sakte. Vennligst se seksjon 5 – feilsøking. 

FARGE LED DIGITALT RØR STATUS 

Rød «H» blinker sakte Regulator overopphetes 

 

4.3 Drift og innstillinger 

Dobbelt timer-funksjon. 

 

Standard nattlengde er 10 timer. Regulatoren kan lære nattelengden basert på den 

forrige natten, og på den måten endrer den seg etter årstidene. Det vil ta litt tid å lære 

dette. 

MERK: Når «AV»-tiden innstilt på timer 1 er senere enn lokal tid for soloppgang, vil 

regulatoren slå av forbruksutgangen ved soloppgang. 
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Kontrollinnstillinger for forbruk 

 

1. Skumring til daggry 

Ved solnedgang vil regulatoren skru på forbruket 10 minutter etter spenningen på 

solcellepanelet har sunket under terskelen for nattidspenning. For å stille inn 

antall timer forbruket vil være på etter solnedgang, vennligst se seksjon 4.4. 

 

Ved soloppgang vil regulatoren skru av forbruket 10 minutter etter spenningen til 

solcellepanelet har økt over terskelen for dagtidspenning. For å stille inn antall 

timer forbruket vil være på før soloppgang, vennligst se seksjon 4.4. 

 

2. Testmodus 

Dette moduset er det samme som ‘skumring til daggry’, men det er ingen 10 

minutters forsinkelse når regulatoren registrer startspenningen. Testmoduset gjør 

det enklere å sjekke systemet. 

 

3. AV/PÅ-modus 

Dette moduset er for å skru PÅ og AV forbruket manuelt. 

 

 

4.4 Innstilling av timere 

Velg den nødvendige innstillingsindikatoren ved å presse innstillingsknappen 

(setting). 

 

Når LED for timer 1 er på, trykk og hold innstillingsknappen inne i minst 5 sekunder 

til LED-displayet blinker. Så trykker du på innstillingsknappen til det ønskede 

nummeret vises i henhold til den følgende tabellen. Innstillingen er komplett når 

displayet slutter å blinke. 

 

Gjenta for timer 2. 

 

 

Forbruk arbeidsmodus 

TIMER 1 LED DISPLAY 

NR. 

Aktiver n 

Skumring til daggry, forbruk på hele natten 0 

Forbruk vil være på 1 time etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

1 

Forbruk vil være på 2 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

2 

Forbruk vil være på 3 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

3 

Forbruk vil være på 4 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

4 
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Forbruk vil være på 5 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

5 

Forbruk vil være på 6 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

6 

Forbruk vil være på 7 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

7 

Forbruk vil være på 8 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

8 

Forbruk vil være på 9 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

9 

Forbruk vil være på 10 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

10 

Forbruk vil være på 11 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

11 

Forbruk vil være på 12 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

12 

Forbruk vil være på 13 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

13 

Forbruk vil være på 14 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

14 

Forbruk vil være på 15 timer etter en 10 minutters forsinkelse 

etter solnedgang 

15 

Testmodus 16 

AV/PÅ-modus 17 

 

Forbruk arbeidsmodus 

 

TIMER 2 LED DISPLAY 

NR. 

Aktiver n 

Forbruk vil være på 1 time før soloppgang 1 

Forbruk vil være på 2 timer før soloppgang 2 

Forbruk vil være på 3 timer før soloppgang 3 

Forbruk vil være på 4 timer før soloppgang 4 

Forbruk vil være på 5 timer før soloppgang 5 

Forbruk vil være på 6 timer før soloppgang 6 
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Forbruk vil være på 7 timer før soloppgang 7 

Forbruk vil være på 8 timer før soloppgang 8 

Forbruk vil være på 9 timer før soloppgang 9 

Forbruk vil være på 10 timer før soloppgang 10 

Forbruk vil være på 11 timer før soloppgang 11 

Forbruk vil være på 12 timer før soloppgang 12 

Forbruk vil være på 13 timer før soloppgang 13 

Forbruk vil være på 14 timer før soloppgang 14 

Forbruk vil være på 15 timer før soloppgang 15 

 

MERK: Timer 2 er deaktivert når timer 1 er stilt inn på skumring til daggry-

modus(0), testmodus(16) eller AV/PÅ-modus(17). 

 

 Innstilling for batteritype 

Når innstillingen for batteritype er på LED-displayet, trykk og hold 

innstillingsknappen inne i minst 5 sekunder til LED-displayet blinker. Så trykker du 

på innstillingsknappen til det ønskede nummeret vises i henhold til den følgende 

tabellen. Innstillingen er komplett når displayet slutter å blinke. 

 

Innstillinger av batteritype 

BATTERITYPE LED-DISPLAY 

Forseglet blybatteri 1 

Gele-batterier 2 

Åpent batteri 3 

 

5 Beskyttelse, feilsøking og vedlikehold 

5.1 Beskyttelse 

 Kortslutning 

Hvis solcellepanelet/panelene kortslutter, må dette utbedres for å gjenoppta 

normal funksjon. 

 

 Overbelastning av forbruksutgang 

Hvis forbrukets strøm overskrider den maksimale belastningsstrømmen vil 

regulatoren frakoble forbruket. Større overbelastning betyr forbruket vil bli 

frakoblet raskere. En liten overbelastning kan ta noen få minutter å frakoble. 

Frakobling på grunn av overbelastning må bli klarert ved å presse 

innstillingsknappen (setting). 

 

 Kortslutning av forbruksutgang 

Etter et forsøk på en automatisk tilkobling av forbruket, må feilen bli klarert 

ved å presse innstillingsknappen (setting). 

 Solcellepanelet omvendt polaritet 

Koblingsfeilen må korrigeres for å gjenoppta normal funksjon. 

 

 Batteriets omvendte polaritet 
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Koblingsfeilen må korrigeres for å gjenoppta normal funksjon.  

 

 Skadet temperatursensor 

Hvis temperatursensoren er skadet eller kortslutter vil regulatoren lade eller 

utlade på standardtemperaturen på 25°C. 

 

 Beskyttelse for overoppheting 

Hvis temperaturen på regulatorens kjøleribbe overstiger 85°C vil regulatoren 

stanse inn- og utgangen. 

 

 Høyspente transienter  

Batteriet er beskyttet mot høyspente transienter. I områder hvor lynnedslag er 

vanlig, anbefales ekstra ekstern lynavleder.  

 

 

5.2 Feilsøking 

Feilsøking 

FEIL MULIGE GRUNNER FEILSØKING 

LED-indikatoren for lading er av på 

dagtid når sollys treffer 

solcellepanelene ordentlig. 

Solcellepanelet/panelene er 

frakoblet. 

Sjekk at solcellepanelets og 

batteriets koblinger er korrekte 

og strammet til. 

LED-indikatoren for lading blinker 

grønn raskt. 

Batterispenningen er høyere enn 

overspenning, frakoblet 

spenningen. 

Sjekk batterispenningen. 

Frakoble solcellepanelet. 

LED-indikatoren for batteri er oransje Batteri har for lite spenning Forbrukets utgang er normalt, 

LED-indikatoren for lading vil 

gå tilbake til å bli grønn 

automatisk når fulladet. 

LED-indikatoren for batteri er rød og 

forbruk fungerer ikke 

Batteriet er overutladet Regulatoren slår av forbrukets 

utgang automatisk. LED-

indikatoren vil gå tilbake til 

grønn når batteriet er fulladet. 

LED-display viser «L» blinke sakte Overbelastning eller kortslutning Overbelastning: vennligst 

reduser forbruket og trykk på 

knappen en gang. Regulatoren 

vil gjenoppta normal funksjon 

etter 3 sekunder.  

Kortslutning: etter første 

kortslutning vil regulatoren 

automatisk gjenoppta normal 

drift etter 10 sekunder. Ved den 

andre kortslutningen, trykk på 

knappen, og regulatoren vil 

gjenoppta normal drift etter 3 
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MERK: Om alle LED-indikatorer er av. Mål batteriets spenning med multimeter. 

Minst 6V trengs for å starte regulatoren. 

 

MERK: Ingen ladestatus LED-indikator med normal tilkobling. Mål 

inngangsspenningen på solcellepanelet – inngangsspenningen må være høyere enn 

batterispenningen! 

 

5.3 Vedlikehold 

Følgende inspeksjoner og vedlikeholdsoppgaver anbefales minst to ganger årlig for 

best mulig ytelse av regulatoren. 

 

 Kontroller at regulatoren er sikkert montert i et rent, tørt miljø.  

 Kontroller at luftstrømmen og ventilasjonen rundt regulatoren ikke er 

blokkert. Fjern all smuss eller fragmenter på kjøleribben. 

 Kontroller koblingene for å forsikre deg om at isolasjonen ikke er skadet av 

sollys, friksjonsslitasje, insekter eller rotter osv. Skift ut om nødvendig. 

 Stram alle terminalene. Inspiser for løse, ødelagte eller brente 

ledningstilkoblinger. 

 Se etter feilindikasjoner eller feilsøking. Ta nødvendige korrigerende tiltak.  

 

6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Elektriske parametere. 

BESKRIVELSE PARAMETER 

Nominell systemspenning 12/24 VDC med automatisk gjenkjennelse av 

systemspenning 

Batterispenning-vidde 6-36V 

Rated battery current 10A 

Ladekrets spenningsfall ≤0.26V  

Utladekrets spenningsfall ≤0.15V 

Selvforbruk ≤6mA 

  

 

Terskel for spenningsparametere 

 

BESKRIVELSE PARAMETER 

Nattid spenning-terskel (NTTV) 5V; x2/24V  

Dagtid spenning-terskel (DTTV) 6V; x2/24V 

 

 

 

sekunder. 

LED-displayet viser «H» blinke sakte Over temperatur Når regulatorens kjøleribbe 

overstiger 85°C vil regulatorens 

automatisk kutte inn- og 

utgangskretsene. Når 

temperaturen har sunket til 

mindre enn 75°C vil regulatoren 

gjenoppta normal drift. 
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Temperaturkompensasjon koeffisient  

 

BESKRIVELSE PARAMETER 

Temperaturkompensasjon koeffisient 30mV/℃/12V（25℃ ref) 

 

 

 

 

 

 

 

Batterispenning parameter (temperatur på 25°C) 

BATTERILADING-

INNSTILLING 

GELE AGM ÅPENT 

Overspenning frakoble 

spenning 

16V 16V 16 

Maksspenning 15.5V 15.5 15.5V 

Celleutjevningsspenning ----- 14.6V 14.8V 

Toppspenning 14.2V 14.4V 14.6V 

Vedlikeholdsspenning 13.8V 13.8V 13.8V 

Gjeninnkobling av 

toppspenning 

13.2V 13.2V 13.2V 

Lav spenning 

gjeninnkobling 

12.6V 12.6V 12.6V 

Gjeninnkobling av last 12.2V 12.2V 12.2V 

Advarsel lav 

batterispenning 

12V 12V 12V 

Batterivakt last utkobles 11.1V 11.1V 11.1V 

Tomt batteri 10.8V 10.8V 10.8V 

Selvutjevningsperiode ----- 2 timer 2 timer 

Toppspenningsperiode 2 timer 2 timer 2 timer 

 

Ved 24V-system dobles verdiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

Miljøparameter 

MILJØPARAMETER PARAMETER 

Drift-temperatur -35°C til +55°C 

Lagringstemperatur -35°C til +80°C 

Fuktighet 10% - 90%  ikke-kondenserende 

Kabinett IP30 

 

 

Mekaniske parameter 

MEKANISKE PARAMETER PARAMETER 

Totale mål 140(5.51) x 65(2.56) x 34(1.34)mm/inches 

Montasjemål 130(5.12) x 45(1.77) mm/inches 

Hullstørrelse for montering Φ4.5  

Terminaler 6mm2  

Nettovekt 0.15 kg 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

 

 
 
• 

Sunwind Gylling AS • Postboks 64 • N-1309 RUD • Norge 
Rudssletta 71-75 • N-1351 RUD • Norge 

(+47) 67 17 13 70 
post@sunwind.no 

 
 

Sunwind Gylling AB • Vendevägen 90 • S-182 32 DANDERYD • Sverige 
(+46) 8-544 98 994 

 
Sunwind Gylling OY • Niemeläntie 1. • Kaarina 

  FIN-20780 
(+358) 2236 1515 

 


