
LS1024B / LS2024B / LS3024B
Solární regulátor

Uživatelský manuál

Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál, než výrobek použijete!
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LS1024B / LS2024B / LS3024B
Solární regulátor

Nominální napětí systému 12 / 24 VDC *

Maximální fotovoltanické vstupní napětí 50 V

Nominální proud nabití/vybití
LS1024B 10 A
LS2024B 20 A
LS3024B 30 A

* Solární regulátor umí automaticky rozpoznat 12/24 V. Všechny parametry nabití, vybití a ovládání 
zátěže lze modifikovat.

Záruka: na tento výrobek platí záruka po dobu dvou let od data dodání původnímu koncovému 
uživateli
Poznámka: Výrobce  není  zodpovědný  za  jakákoliv  poškození  způsobená  špatným  použitím, 
nesprávnými  parametry  baterií,  špatným  nastavením  systému,  neautorizovanou  opravou  nebo 
překročením limitu nějakého parametru.
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1 Důležité bezpečnostní informace

- Zkontrolujte výrobek ihned po dodání. Pokud najdete jakékoliv poškození, uvědomte prodejce.
- Udržujte výrobek z dosahu deště, vlhkosti, přílišné prašnosti, vibrací, korozivních plynů a silných 
elektromagnetických interferencí.
- V regulátoru nejsou žádné díly, které může opravovat sám uživatel. Nerozebírejte jej, ani se jej  
nepoukoušejte opravovat.

2. Základní informace

Série solárních regulátorů LandStar B obsahuje nejpokročilejší digitální technologie a pracuje zcela 
automaticky. Má různé unikátní funkce a snadno se ovládá. Například:

• Automatické rozpoznání 12/24V nebo uživatelem určené pracovní napětí
• Vysoce  účinné  nabíjení  série  PWM zvyšuje  životnost  baterie  a  vylepšuje  výkon celého 

systému.
• Použití elektronického přepínače MOSFET, bez mechanického přepínače.
• Mód ovládání více zátěží, navyšuje flexibilitu výstupu zátěže.
• Volba gelové, bezúdržbové, klasické údržbové a uživatelem určené baterie.
• Kompenzace  teploty,  opravuje  automaticky  parametry  nabíjení  a  vybíjení  a  zvyšuje 

životnost baterie.
• Nová SOC metoda propočtu přesného zobrazení kapacity baterie.
• Elektronická ochrana: přehřátí, přebití, přílišné vybití, přetížení a zkrat.
• Ochrana před obrácenou polaritou: jakákoliv kombinace solárního panelu a baterie.
• Funkce propočtu aktuálního proudu a nahrávání statistiky energie v reálném čase. Pohodlné 

pro uživatele pro zobrazení nabíjení a vybíjení každý den, měsíc, rok a celková hodnota.
• Standardní Modbus komunikační protokol pro RS-485 rozbočovač pro komunikaci na větší 

vzdálenost a lepší kompatibilitu.
• Podpora vylepšení firmwaru.

Regulátor je určen pro solární systémy nezapojené do rozvodné sítě, zvláště solární panely, a chrání 
baterii  před  přebitím  od  solárního  panelu  a  přílišným  vybitím  připojenými  zařízeními.  Proces 
nabíjení byl optimalizován pro dlouhou životnost baterie a vylepšenou činnost systému. Komplexní 
autodiagnostika  a  elektronické  ochranné  funkce  zabraňují  poškození  z  chybné  instalace  nebo 
selhání systému.

Ačkoliv je regulátor snadno ovladatelný, přečtěte si prosím tento manuál seznámte se s ním. To vám 
pomůže používat všechny funkce a vylepšit váš fotovoltanický solární systém.
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3. Instrukce pro instalaci

3.1. Základní poznámky pro instalaci

• Když pracujete s bateriemi, buďte velmi opatrní. Nasaďte si ochranné brýle. Mějte po ruce 
vodu pro případ mytí nebo čištění kontaktů potřísněných kyselinou z baterie.

• Nezkratujte pozitivní a negativní terminály a kabely. Mohou způsobit výbuch nebo požár.
• Nainstalujte požadované externí pojistky.
• Odpojte solární panel a pojistky u baterie, když instalujete nebo nastavujete regulátor.
• Ujistěte se, že spojení vedoucí proud jsou pevná, abyste zabránili přílišnému zahřívání kvůli 

uvolněným spojením.
• Používejte izolované nástroje a nepokládejte vedle baterie kovové předměty.
• Během nabíjení může baterie produkovat výbušné plyny. Zajištěte dostatečné odvětrávání.
• Neinstalujte  výrobek na místa s  přímým slunečním světlem nebo na nichž do něj  může 

proniknout voda.
• Uvolněné a/nebo zkorodované elektrické kabely mohou vytvořit  odporové spojení,  které 

roztaví izolaci, spálí okolní materiály nebo dokonce i způsobí požár. Ujistěte se, že jsou 
spojení  pevná  a  pro  zajištění  kabelů  použijte  svorky,  aby  nevyčuhovaly  z  přenosných 
zařízení.

• Nabíjejte pouze baterie, které splňují parametry regulátoru.
• Propojení s baterií by mělo být napojeno na jeden článek nebo více článků (battery bank). 

Následující instrukce se vztahují k jednotlivé baterii, ale toto spojení lze aplikovat jak na 
jednu, tak na skupinu baterií zapojených dohromady v "battery bank".

• Vyberte systémové kabely podle síly proudu 3.5A/mm2.
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3.2 Zapojení

1) Zapojte komponenty k regulátoru v pořadí, jaké vidíte na obrázku výše a dávejte pozor na "+" 
(červená) a "-" (černá). Vždy jako první napájejta baterii.

2) Po nabití baterie zkontrolujte indikátor baterie na regulátoru. Bude zelený. Pokud není zelený, 
viz kapitola 5.

3) Pojistka baterie by měla být nainstalována co nejblíže baterii. Ideální vzdálenost je do 150 mm.
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4 Provoz

4.1 LED indikátory

Zelená Svítí Normál
Zelená Pomalu bliká Nabíjí se
Zelená Nesvítí Žádný náboj

Zelená Svítí Normál
Zelená Pomalu bliká Plná
Zelená Rychle bliká Přepětí
Oranžová Svítí Podpětí
Červená Svítí Přílišné vybití
Červená Bliká Přehřátá baterie
Červená Svítí Normál
Červená Pomalu bliká Přetížení
Červená Rychle bliká Zkrat

Indikátory nabíjení, zátěže a baterie současně červeně blikají Chyba napětí systému
Indikátory nabíjení, zátěže a baterie současně oranžově blikají Přehřátí regulátoru
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Funkce přepínače
1) Ruční ovládání zapnutí a vypnutí zátěže.
2) Pokračováníá v normální práci poté, co byla odstraněna chyba.

4.2 Nastavení činnosti

Tři metody naprogramování regulátoru:

1) Samostatný vzdálený displej,  MT50/MT100 (použijte standardní síťový komunikační kabel s 
CC-RS485-RS485-200U-MT)
2) Super parametrový programátor, SPP-01 (použijte standardní síťový komunikační kabel s CC-
RS485-RS485-200U)
Touto metodou lze uskutečnit způsoby nastavení jedním tlačítkem, které se hodí pro velké množství 
výrobků.
3) Monitorovací PC software "Solar Station Monitor" (použijte určený komunikační kabel RS485 
na USB s CC-USB-RS485-150U)

Pomocí  vzdáleného  displeje  a  PC  softwaru  můžete  vytvořit  monitorování  v  reálném  čase, 
modifikovat a ovládat parametry, nabíjet, pracovat s módem zátěže, zjišťovat informace o chybách, 
atd.
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Varování: propojení  regulátoru  s  komunikačním  portem  PC  sítě  pomocí  síťového  kabelu  je 
zakázáno. Může způsobit poškození částí regulátoru.
Poznámka: pro více detailů nahlédněte do manuálů k MT, SPP-01 a PC softwaru.

Nastavení zátěže
1. Manuální ovládání (základně nastaveno)
2. Zapnutí a vypnutí světla
3. Zapnutí světla + časovač
4. Ovládání času

Typ baterie
1. Gelová
2. Bezúdržbová (základně nastaveno)
3. Klasická údržbová
4. Uživatelem definovaná
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5 Ochrana, řešení problémů

5.1 Ochrana

Zkrat soláního panelu
Pokud dojde ke zkratu solárního panelu,  odstraňte  jej  pro automatické pokračování  normálního 
nabíjení.

Přetížení napojeného zařízení 
Když  proud  napájeného  zařízení  překročí  maximální  stanovený  proud  (≥1.05krát  větší  proud 
vybíjení), regulátor zařízení odpojí. Přetížení musí být odstraněno opětovným zavedením proudu 
nebo tlačítkem nastavení.

Zkrat napojeného zařízení
Plná  ochrana  proti  zkratu  (≥2krát  větší  proud  vybíjení).  Po  jednom  automatickém  pokusu  o 
opětovné  propojení  musí  být  závada  odstraněna  opětovným zavedením proudu  nebo  tlačítkem 
nastavení.

Obrácená polarita 
Plná  ochrana  před  obrácenou polaritou  baterie,  regulátor  nebude nijak  poškozen.  Pro  obnovení 
normální činnosti opravte zapojení.

Chyba pracovního napětí baterie
Pokud napětí  baterie  neodpovídá  pracovnímu napětí  regulátoru,  regulátor  přestane pracovat.  Po 
opravení napětí lze chybu zrušit stisknutím tlačítka zátěže.

Poškozený lokální teplotní senzor
Pokud  je  teplotní  senzor  zkratovaný  nebo  poškozený,  regulátor  bude  nabíjet  nebo  vybíjet  při 
základní teplotě 25°C, aby ochránil baterii před poškozením přebitím nebo přílišným vybitím.

Ochrana před přehřátím
Pokud  teplota  chladiče  regulátoru  přesáhne  80°C,  regulátorautomaticky  spustí  ochranu  před 
přehřátím a ukončí nabíjení a vybíjení. Když je teplota pod 75°C, regulátor obnoví činnost.

Krátkodobé vysoké napětí
Fotovoltanika je chráněna před krátkodobým vysokým napětím. V místech s častými bouřkami se 
doporučuje přidat další externí ochranu.

Poznámka: regulátor má denní automatickou funkci opravy chyb, která zredukuje ruční ovládání a 
může inteligentně eliminovat chyby způsobené hardwarovou poruchou.
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5.2 Řešení problémů

Problém Možné důvody Řešení problému
LED indikátor nabíjení je 
během dne, když svítí na 
fotovoltanický článek slunce, 
vypnutý

Fotovoltanický článek je 
odpojený

Zkontrolujte, zda fotovoltanický 
článek a baterie jsou správně 
zapojené.

Zelený LED indikátor baterie 
rychle bliká.

Napětí baterie je vyšší, než 
napětí pro odpojení kvůli 
přepětí (OVD)

Zkontrolujte, zda není napětí 
baterie příliš vysoké. Odpojte 
solární panel.

Oranžový LED indikátor 
baterie.

Baterie má nízké napětí. Když je výstup napojeného 
zařízení normální, stav LED 
indikátoru se vrátí do normálu, 
jakmile dojde k plnému nabití.

Indikátory baterie červené a 
zátěže nepracují

Baterie je příliš vybitá. Když regulátor automaticky 
odpojí výstup, stav LED 
indikátoru se vrátí do normálu, 
jakmile dojde v plnému nabití.

LED indikátor napojeného 
zařízení červený a pomalu 
bliká.

Přetížení Snižte prosím přísun energie do 
napojeného zařízení a jednou 
stiskněte tlačítko. Regulátor 
obnoví činnost po třech 
sekundách.

LED indikátor napojeného 
zařízení červený a rychle bliká.

Zkrat Když nastane první zkrat, 
regulátor automaticky obnoví 
činnost po deseti sekundách. 
Když dojde k druhému zkratu, 
stiskněte tlačítko. Regulátor 
obnoví činnost po třech 
sekundách.

Všechny LED indikátory blikají 
(bliká oranžový indikátor 
baterie)

Příliš vysoká teplota regulátoru Když chladič regulátoru 
přesáhne 85°C, regulátor 
automaticky přeruší vstupní a 
výstupní obvod. Když teplota 
klesne pod 75°C, regulátor 
pokračuje v práci. Snižte prosím 
okolní teplotu solárního panelu, 
energii solárního panelu nebo 
energii zátěže.

Všechny LED indikátory blikají 
(bliká červený indikátor baterie)

Chyba systémového napětí Zkontrolujte, zda napětí baterie 
odpovídá pracovnímu napětí 
regulátoru. Změňte na na 
správnou baterii nebo resetujte 
na pracovní napětí. Pokud není 
nic abnormální, stiskněte 
tlačítko zátěže pro redukci 
poruchy.
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Nesprávná hodnota SOC Vybraný špatný typ baterie, 
použit rekonfigurovaný profil 
uživatelem definovaného typu 
baterie.

Opravte typ baterie. Použijte 
konfiguraci kompenzace 
nabíjecího napětí, pokud máte 
výběr uživatelem definovaný 
typ baterie a ignorujte SOC.

6 Technické specifikace

Elektrické parametry
Popis Parametr
Nominální napětí systému 12/24V
Maximální napětí baterie pro  regulátor 50V
Maximální napětí terminálu baterie 34A
Předepsaný proud baterie LS1024B 10A

LS2024B 20A
LS3024B 30A

Pokles napětí v obvodu při nabíjení ≤0.28V
Pokles napětí v obvodu při vybíjení ≤0.20V
Spotřeba ≤8.4mA/12V;

≤7.8mA/24V
Koeficient kompenzace teploty -3mV/°C/2V (základní)
Uzemnění Pozitivní

Parametry napětí baterie (12V při teplotě 25°C. Pro 24V vynásobte dvěma)

Parametry nabíjení
Nastavení 
nabíjení baterie

Gelová Bezúdržbová Klasická 
údržbová

Uživatelská

Napětí pro 
odpojení při 
přepětí

16V 16V 16V 9~17V

Limit napětí 
nabíjení

15V 15V 15V 9~17V

Opětovné 
připojení po 
přepětí

15V 15V 15V 9~17V

Napětí při 
vyrovnávání

---------- 14.6V 14.8V 9~17V

Napětí při 
zvýšení napětí

14.2V 14.4V 14.6V 9~17V
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Napětí při 
fluktuaci

13.8V 13.8V 13.8V 9~17V

Opětovného 
připojení zvýšení 
napětí

13.2V 13.2V 13.2V 9~17V

Opětovné 
připojení po 
nízkém napětí

12.6V 12.6V 12.6V 9~17V

Opětné připojení 
po varování před 
nízkým napětím

12.2V 12.2V 12.2V 9~17V

Varování před 
nízkým napětí

12V 12V 12V 9~17V

Napětí pro 
odpojení kvůli 
nízkému napětí

11.1V 11.1V 11.1V 9~17V

Limitní napětí 
pro vybíjení

10.6V 10.6V 10.6V 9~17V

Trvání 
vyrovnávání

---------- 2 hodiny 2 hodiny 0~3 hodiny

Trvání zvýšení 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 0~3 hodiny

Poznámky:

1) Základní typ baterie je bezúdržbová. Pro gelovou, bezúdržbovou a klasickou údržbovou baterii je 
napětí pevně sané a nelze změnit.

2) Uživatelský typ je definován uživatelem. Základní hodnota je stejná jako u bezúdržbové baterie. 
Když ji modifikujete, následujte následující:

a)  Napětí  odpojení  při  přepětí  >  limit  nabíjecího  napětí  ≥  napětí  vyrovnání  nábíjení  ≥  napětí 
navýšení nabíjení ≥ napětí fluktuace nabíjení > napětí opětovného připojení navýšení

b) Napětí odpojení při přepětí > napětí opětovného připojení po přepětí

c) Napětí opětovného připojení při nízkém napětí > napětí odpojení při nízkém napětí ≥ limit napětí 
vybíjení

d) Napětí opětovného připojení při varování na podoětí > napětí varování na podpětí ≥ limit napětí 
vybíjení

e) Napětí opětovného připojení  při navýšení nabíjení > napětí odpojení při nízkém napětí

* Dávejte si pozor na výběr typu baterie. Nesprávné nastavení poškodí baterii.
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Parametry prostředí
Parametry prostředí Parametr
Pracovní teplota -35°C až +50°C
Skladovací teplota -35°C až +80°C
Vlhkost ≤90% NC
Izolace IP30

Mechanické parametry LC1024B
Mechanický parametr Parametr
Rozměry 138.6 x 69.3 x 37 mm
Rozměry pro namontování 126 mm
Velikost dírky pro namontování Ø4.3
Terminál 4 mm2

Čistá váha 0.13kg

Mechanické parametry LC2024B
Mechanický parametr Parametr
Rozměry 159.6 x 81.4 x 47.8 mm
Rozměry pro namontování 147 x 50 mm
Velikost dírky pro namontování Ø4.3
Terminál 10 mm2

Čistá váha 0.3kg

Mechanické parametry LC2024B
Mechanický parametr Parametr
Rozměry 200.6 x 101.3 x 57 mm
Rozměry pro namontování 190 x 70 mm
Velikost dírky pro namontování Ø4.5
Terminál 10 mm2

Čistá váha 0.5kg

Konečné znění manuálu patří výrobci. Jsou možné změny znění bez předchozího upozornění!

Číslo verze: 2.1
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