
Série solárních regulátorů LandStar E

1. Bezpečnostní instrukce
- Přečtěte si všechny intrukce a upozornění v manuálu, než začnete s instalací výrobku.
-  V regulátoru  nejsou  žádné  díly,  které  může  opravovat  sám uživatel.  Nerozebírejte  jej,  ani  se  jej  nepoukoušejte
opravovat.
- Je vyžadována instalace externích pojistek/vypínačů.
- Než začnete s instalací nebo přemisťováním regulátoru odpojte prosím solární panel a pojistky/vypínače u baterie.
- Ujištěte 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 nejpokročilější digitální technologie. Snadno se
použivá a je velmi úsporný.
- Třífázové inteligentní PWM nabíjení zvyšující životnost baterie a zlepšující výkon celého systému.
- Podporuje tři typy baterií: bezúdržbové, gelové a 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) Otvor pro montáž Ø4,5 mm
2) Terminály pro panel
3) Terminály pro baterii
4) Terminály pro zátěž
5) Tlačítko
6) LED indikátor stavu baterie
7) LED indikátor stavu zátěže
8) LED indikátor stavu nabíjení

4. Zapojení
1)  Připojte  části  k  regulátoru  v
pořadí, které vidíte níže. Dávejte
pozor  na  značky +  a  -.  Během
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 pro radu 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 2násobku nominálního proudu.
Vzdálenost při instalaci by měla být do 150 mm od baterie.
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5. LED indikátory
1) Indikátory stavu nabíjení a zátěže

Indikátor Barva Stav Význam

LED indikátor 
stavu nabíjení

Zelená Svítí Nabíjí se

Zelená Nesvítí Nenabíjí se

Zelená Rychle bliká Přepětí baterie

LED indikátor 
stavu zátěže

Zelená Svítí Zátěž zapnutá

Zelená Nesvítí Zátěž vypnutá

Zelená Pomalu bliká Přetížení zátěže

Zelená Rychle bliká Zkrat 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 vybití

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) ○ znamená, že indikátor svítí, x, že nesvítí.
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6. Provoz
1) Zapnutí a vypnutí zátěže
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: ○ znamená, že indikátor svítí, x, že nesvítí.

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: 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 doporučena další ochrara.

8. Řešení problémů
Problém Možné důvody Řešení problému

LED indikátor nabíjení je během
dne, když svítí na fotovoltaický 
článek slunce, vypnutý

Fotovoltanický 
článek je odpojený

Zkontrolujte, zda fotovoltanický článek a baterie jsou 
správně zapojené.

Nesvítí žádný LED indikátor Napětí baterie je 
nižší, než 8 V

Změřte napětí baterie multimetrem. Minimálně 8 V spustí 
regulátor.

LED indikátor stavu nabíjení 
rychle bliká

Přepětí baterie Zkontrolujte, zda není napětí vyšší, než bod pro odpojení při
přepětí. Pokud ano, odpojte solární panel.

LED1 rychle bliká Baterie je příliš 
vybitá

Když napětí baterie dosáhne bodu pro opětovné připojení, 
zátěž se opět zapne.

LED indikátor stavu zátěže 
pomalu bliká

Přetížení zátěže(¹) 1) Snižte počet připojených zařízení.
2) Stiskněte tlačítko nebo restartujte regulátor

LED indikátor stavu zátěže 
rychle bliká

Zkrat obvodu 1) Zkontrolujte spojení a odstraňte chybu.
2) Stiskněte tlačítko nebo restartujte regulátor

(1) Když proud zátěže dosáhne 1,25násobku, 1,5násobku a 2násobku nominální hodnoty, regulátor automaticky vypne
zátěže během 60, 5 a 1 sekundy.

9. Technické specifikace

Výrobek LS0512E LS1012E

Nominální napětí systému 12 V DC

Nominální nabíjecí proud 5 A 10 A

Nominální vybíjecí proud 5 A 10 A

Rozsah vstupního napětí baterie 8 V až 16 V
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Max. napětí otevřeného obvodu solárního panelu 30 V

Spotřeba 12 V ≤ 3 mA

Pokles napětí v obvodu při nabíjení ≤ 0,12 V

Pokles napětí v obvodu při vybíjení ≤ 0,10 V

Koeficient teplotní kompenzace -5 mV / °C / 2 V

Pracovní teplota prostředí -35°C až +55°C

Pracovní vlhkost ≤ 95 % vzdušné vlhkosti

Pouzdro IP30

Uzemnění Pozitivní

Rozměry 92,8 x 65 x 20,2 mm 101,2 x 67 x 21,8 mm

Rozměry pro montáž 84,4 mm 92,7 mm

Velikost otvoru pro montáž Ø 4,5 mm

Terminály 14 AWG/2,5 mm² 12 AWG/4 mm²

Hmotnost 0,07 kg 0,08 kg

Výrobek LS1024E LS2024E

Nominální napětí systému 12/24 V DC Auto

Nominální nabíjecí proud 10 A 20 A

Nominální vybíjecí proud 10 A 20 A

Rozsah vstupního napětí baterie 8 V až 32 V

Max. napětí otevřeného obvodu solárního panelu 50 V

Spotřeba 12 V ≤ 5 mA; 24 V ≤ 7 mA

Pokles napětí v obvodu při nabíjení ≤ 0,21 V

Pokles napětí v obvodu při vybíjení ≤ 0,12 V

Koeficient teplotní kompenzace -5 mV / °C / 2 V

Pracovní teplota prostředí -35°C až +55°C

Pracovní vlhkost ≤ 95 % vzdušné vlhkosti

Pouzdro IP30

Uzemnění Pozitivní

Rozměry 101,2 x 67 x 21,8 mm 128,2 x 85 x 34,8 mm

Rozměry pro montáž 92,7 mm 118 mm

Velikost otvoru pro montáž Ø 4,5 mm

Terminály 12 AWG/4 mm² 10 AWG/6 mm²

Hmotnost 0,08 kg 0,15 kg
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Parametry ovládacích napětí baterie
Parametry níže jsou hodnoty napětí pro 12V systém při 25°C. Pro 24V systém vynásobte dvěma.

Typ baterie Bezúdržbová Gelová Klasická údržbová

Napětí pro odpojení při přepětí 16,0 V 16,0 V 16,0 V

Limit napětí nabíjení 15,0 V 15,0 V 15,0 V

Opětovné připojení po přepětí 15,0 V 15,0 V 15,0 V

Napětí při vyrovnávání 14,6 V -------- 14,8 V

Napětí při zvýšení napětí 14,4 V 14,2 V 14,6 V

Napětí při fluktuaci 13,8 V 13,8 V 13,8 V

Opětovné připojení zvýšení napětí 13,2 V 13,2 V 13,2 V

Opětovné připojení po nízkém napětí 12,6 V 12,6 V 12,6 V

Opětné připojení po varování před nízkým napětím 12,2 V 12,2 V 12,2 V

Varování před nízkým napětí 12,0 V 12,0 V 12,0 V

Napětí pro odpojení kvůli nízkému napětí 11,1 V 11,1 V 11,1 V

Limitní napětí pro vybíjení 10,6 V 10,6 V 10,6 V

Trvání vyrovnávání 120 minut -------- 120 minut

Trvání zvýšení 120 minut 120 minut 120 minut

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení 

Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské
unii  a  v  ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité  elektrické a elektronické
zařízení.  Tím,  že  zajistíte  správnou  likvidaci  výrobku,  předcházíte  možným  negativním dopadům na

životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech
těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů.  Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a
elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na
místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také
naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách
www.elektrowin.cz,  www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).  Při nesprávné likvidaci  tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty. 

Záruka
Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené
vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné
pohromě  či  jiné  neodvratné  události,  použití  v  nevhodném  prostředí,  úpravami  nebo  opravami  provedenými
nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, elektrickými hodnotami zátěže a panelu neodpovídajícími hodnotám
regulátoru, poškození při transportu, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu.
Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění
kvalitního záručního a pozáručního servisu. 
Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.
Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.
Pokud dojde k poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili.

Dovozce: GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8
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