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Kontroler zasilania w systemach solarnych 

SPSC20 
Instrukcja użytkownika  

 

Kontroler (regulator) SPSC20 jest urządzeniem służącym do nadzoru ładowania 

akumulatora kwasowego w systemach zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi.Układ jest 

przystosowany do pracy w instalacjach o napięciu 12 lub 24V. Ustalenie napięcia 

instalacji kontroler dokonuje automatycznie podczas uruchomienia. Poprzez kontrolę 

napięcia akumulatora gromadzącego energię z baterii słonecznych SPSC20 realizuje 

następujące funkcje: 

-zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora poprzez odłączenie ładowania 

-zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora poprzez odłączenie 

obciążenia 

-wizualizacja stanu systemu poprzez dwie diody LED 

 
Opis działania 
 
Po podłączeniu do zasilania regulator dokonuje pomiaru napięcia akumulatora i 

automatycznie dostosowuje się do napięcia instalacji w jakiej pracuje (12V lub 24V) . 

Sygnalizowane jest to podczas startu urządzenia jednym długim (12V) lub dwoma 

krótkimi (24V) błyśnięciami diod czerwonej i zielonej.  Następnie sprawdza stan 

naładowania akumulatora i jeżeli ma on wystarczającą ilość zgromadzonej energii 

załącza odbiornik (obciążenie ). Jeżeli zapas energii w akumulatorze jest zbyt mały 

odbiornik nie zostaje załączony. Następnie uruchomiona zostaje funkcja ładowania 

akumulatora jeżeli tylko występują do tego warunki (oświetlenie modułów 

fotowoltaicznych). Podczas pracy kontrolowany jest stan naładowania akumulatora tak 

by nie dopuścić do ,szkodliwego dla niego, nadmiernego rozładowania bądź 

przeładowania . Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem polega na tym że jeżeli 

napięcie na zaciskach akumulatora spadnie poniżej 11,2V (22,4V dla instalacji 24V) 

zostają wyłączone odbiorniki energii. Obciążenie zostanie ponownie załączone jeżeli 

akumulator zostanie doładowany do 12,2V(24,4V) . Ładowanie akumulatora odbywa się 

pełnym prądem modułów fotowoltaicznych (wynikającym z ich mocy znamionowej i 

warunków oświetleniowych) do momentu kiedy akumulator osiągnie napięcie 

13,8V(27,6V). W tym momencie regulator przechodzi w tryb ładowania 

podtrzymującego . Regulacja prądu ładowania odbywa się metodą PWM. Wykrycie przez 

kontroler napięć w instalacji nie mieszczących się w zakresie stanów dopuszczalnych 

powoduje uruchomienie trybu awaryjnego (np. w przypadku uszkodzenia akumulatora , 

zastosowania niewłaściwych modułów fotowoltaicznych itp.)  

Aktualny stan pracy systemu jest odpowiednio sygnalizowany przez dwie diody LED:  

 
Dioda 

czerwona 
 

-świeci: akumulator rozładowany , odbiorniki odłączone 

-nie świeci: akumulator w porządku , odbiorniki załączone 

-miga: awaria 

Dioda 

zielona 
 

-świeci: akumulator w pełni naładowany , ładowanie podtrzymujące 

-nie świeci: brak ładowania  

-miga: ładowanie w toku 

 

Instalacja i eksploatacja kontrolera 
 

       Kontroler powinien być zainstalowany w miejscu suchym i przewiewnym. Montaż 

mechaniczny kontrolera należy przeprowadzić poprzez przykręcenie go czterema śrubami 

M3 lub blachowkrętami . Ponieważ obudowa kontrolera jest wykonana z tworzywa 

sztucznego przy operacji tej nie należy używać zbyt dużej siły. Rozstaw otworów 

montażowych wynosi 109,5x20 mm. Pozycja pracy kontrolera może być dowolna . 

Listwa przyłączeniowa urządzenia dopuszcza zastosowanie przewodów o przekrojach od 

1mm
2
 – 10mm

2
. Przekrój przewodów powinien być dostosowany do przepływającego 

przez nie prądu oraz ich długości. Ze względu na niebezpieczeństwo występujące 

podczas prac z akumulatorami kwasowymi montaż elektryczny powinien być 

przeprowadzony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Podłączenie elektryczne 

należy rozpocząć od podłączenia akumulatora do zacisków „ACCU” zgodnie z 

zaznaczoną polaryzacją. Odwrotne podłączenie akumulatora może doprowadzić do 

zniszczenia elementów systemu a w skrajnych wypadkach pożarem. Dlatego dalsze 

czynności związane z montażem elektrycznym można przeprowadzić po upewnieniu 
się że biegunowość podłączenia akumulatora jest prawidłowa. W następnej kolejności 

należy podłączyć ogniwa fotowoltaiczne do zacisków „PV” również przestrzegając 

prawidłowej biegunowości. Jako ostatnie należy podłączyć odbiorniki energii do 

zacisków „LOAD” . Wyjście obciążenia jest zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 

chroniącym przed pożarem w przypadku przekroczenia maksymalnego prądu 

wyjściowego (10A) (np. zwarcie po stronie odbiornika) .Bezpiecznik jest niewymienialny 

dla użytkownika/montera. Dlatego w przypadku stosowania odbiorników o pobieranym 

prądzie mniejszym od 10A można zastosować dodatkowe zabezpieczenie , dobrane do 

prądu pobieranego przez odbiorniki. Uchroni to kontroler przed koniecznością naprawy, 

w przypadku zwarcia po stronie odbiornika.  

 



Dane techniczne kontrolera SPSC20 
 

Parametry charakterystyczne 

 

Parametr Oznaczenie 
Wartość dla instalacji: 

12V 24V 

Napięcie odłączenia obciążenia Ul 11,2V±1,5%
 

22,4V±1,5% 

Napięcie załączenia obciążenia Uok 12,2V±1,5% 24,4V±1,5% 

Napięcie końcowe ładowania Ueoc 13,8V±1,5% 27,6V±1,5% 

Próg zabezpieczenia podnapięciowego Uuv 8,00V 16,0V 

Próg zabezpieczenia nadnapięciowego Uov 15V 30V 

Pobór prądu przez kontroler Is 5 mA typ. ; 10 mA max. 

Wymiary urządzenia W × L × H 90mm×65mm×29mm 

Listwa przyłączeniowa - 6×10mm
2
 

 

 

Parametry graniczne  

 
W poniższej tabeli  podane są parametry urządzenia, których absolutnie nie należy 

przekraczać gdyż grozi to nieprawidłową pracą kontrolera SPSC20 lub jego 

zniszczeniem. 
 

Parametr Oznaczenie Wartość  

Zakres napięć zasilania (na zaciskach 

ACU) 
UACU 10-40V 

Maksymalne napięcie na zaciskach 

baterii ogniw fotowoltaicznych 
UPV 40V 

Maksymalny prąd obciążenia IL 10A 

Maksymalny prąd ładowania ICH 20A 

Zakres temperatur otoczenia ∆ta -30
o
C - +45

o
C 

Maksymalna względna wilgotność, 

otoczenia 
Hm 80% 

 

 

 

 

 

 

 


