
Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 
 
 
 
Περιεχόμενα: 
Γενική περιγραφή… 
Συναρμολόγηση.. 
Λειτουργία… 
Ρυθμίσεις.. 

· Φόρτιση.  
· Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία 

Ενδείξεις και χειρισμός  
Μενού «πληροφορίες».. 
Μενού «προγραμματισμός».. 
Μενού «χειροκίνητη χρήση»  
Μενού « βασική ρύθμιση» 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Εγγύηση 
Konformitaetserklaerung 
Σύνδεση / Τροφοδοσία 
 
 
 

 
 
 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. 

 
Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΥΤΟ. 
 
 
 
Γενική περιγραφή 
Οι ρυθμιστές φόρτισης της σειράς PV Control-Caravan (C13/C25)  είναι κατάλληλοι 
για τη χρήση τους σε φωτοβολταϊκές συσκευές   με μια ή δυο μπαταρίες. 

· Οι ρυθμιστές ενεργοποιούν πάντοτε τον «θετικό» πόλο. 
Υπάρχουν εξειδικευμένα είδη φορτιστών για μπαταρίες τύπου: 

· Blei-Saeure-Batarien 
· Blei-Gel –Batarien 

Έτσι εξασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία της μπαταρίας και αποφεύγεται  η 
υπερφόρτιση της. 
Μια ένδειξη υποδεικνύει: 

· Την τάση της μπαταρίας  
· Το ρεύμα  
· Την επίδοση 

 
Οι παρακάτω ιδιότητες χαρακτηρίζουν τις συσκευές PV Control: 

· Πολύ χαμηλές απώλειες  
· Ψηφιακή οθόνη ένδειξης  
· Verschleissfreie  ηλεκτρονικοί διακόπτες.  
· 2 προγράμματα φόρτισης για bleigelbat και bleisaeurebat 
· Εύκολη συναρμολόγηση  
· Αθραυστο και μηδαμινός κίνδυνος βραχυκύκλωσης. Για κάθε μπαταρία 

μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω παράμετροι. 
· Τελική τάση φόρτισης με βήματα των 0,1 V 
· Gasungssteuerung 
· Temperturkompensation 
· Prioritaeten: Betterie1 , Batterie 2 oder parallelladung 

 
 
Κατά τη βασική λειτουργία, η συσκευή δουλεύει αυτόματα.  
Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας  που προκαλεί ο φορτιστής, πρέπει να συνδεθεί 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό 
και εξωτερικό του. Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος γύρω του τουλάχιστον 100χιλ. 
 
 
 
 
 
 
 



Μοντάζ 
Οδηγίες ασφαλείας  

· Ο ρυθμιστής πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρος στεγνό και ασφαλείς. 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση του σε εύφλεκτες περιοχές. 

· Απαγορεύεται να βρίσκεται σε σημείο στο οποίο η θερμοκρασία να ξεπερνά 
τους 50◦C. 

· Ο ρυθμιστής δεν είναι αδιάβροχος. Γι’αυτό τοποθετήστε τον σε μέρος που δεν 
είναι εκτεθειμένος σε υγρασίες.    

 
 
 
 
Τοποθέτηση κελύφους  
Άνοιγμα του κελύφους 

· Για να ανοίξετε την συσκευή δεν απαιτείται κάποιο εργαλείο. Το πάνω μέρος 
του περιβλήματος κουμπώνει στο κάτω μέρος του. Με ελαφρύ τράβηγμα των 
συνδετήρων που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο πάνω μέρος του 
περιβλήματος μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει. Σπρώξτε το προς τα επάνω 
ώσπου να «κουμπώσει». Τώρα μπορείτε εύκολα να μοντάρετε και να 
καλωδιώσετε την συσκευή. 

· Τρυπήστε με το τρυπάνι στα σημεία που φαίνονται στη σελ.8 
· Στερεώστε το μηχάνημα με τις ανάλογες βίδες στον τοίχο. 
· Σφιγγξτε τις βίδες τόσο ώστε να μην προκαλέσετε ζημία στο κάτω μέρος της 

συσκευής. 
 
 
Επικύρωση του συστήματος.   
Ολόκληρο το σύστημα πρέπει πάντα να είναι εξοπλισμένο με μια ασφάλεια 
μπαταρίας. Η ονομαστική τιμή της ασφάλειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
αναγραφόμενες τιμές. 
C13: 15A  
C25: 25A 
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες που λειτουργούν με συνεχές ρεύμα. Οι ακροδέκτες 
για το λειτουργικό υποσύστημα, τις μπαταρίες 1 και 2 είναι κατάλληλοι για  διατομές 
εώς και 6mm2 . Σιγουρευτείτε πώς έχετε σφίξει καλά τις βίδες. 
Σε λειτουργία που οδηγείται από την θερμοκρασία, πρέπει ο αισθητήρας της 
θερμοκρασίας να συνδεθεί στον ακροδέκτη TF!.  
 
Έναρξη χρήσεως  
Για να αποφευχθούν βλάβες κατά την έναρξη της λειτουργίας συνιστούμε την τήρηση 
της παρακάτω ακολουθίας. 

· Ελέγξτε την πολικότητα  
· Τοποθετήστε τις ασφάλειες των μπαταριών 
· Αναιρέστε το κάλυμμα της ενότητας 
· Συνδέστε τα δύο καλώδια των μπαταριών χωρίς την ασφάλεια τους 

κυκλώματος. 
· Συνδέστε τους αισθητήρες θερμοκρασίας 
· Ρυθμίστε ποιον τύπο μπαταρίας χρησιμοποιείτε (μπαταρίες μόλυβδου - 

οξέων)    



Λειτουργία ρυθμιστή 
Περιορισμός φόρτισης 
 
Η φόρτιση διακόπτεται μόλις φτάσει στην επιθυμητή τιμή της τάσης. 
 
 
Σχετικά με την φόρτιση υπάρχουν οι εξής παραλλαγές 
Διεργασία με μπαταρία 1:  
Φορτίζεται η μπαταρία 1 πλήρες και το παραμένον ρεύμα οδηγείται στην μπαταρία 2. 
Διεργασία μπαταρία 2: 
 Φορτίζεται η μπαταρία 2 πλήρες και το παραμένον ρεύμα οδηγείται στην μπαταρία 
1. 
Παράλληλη φόρτιση: 
Και οι δύο μπαταρίες φορτίζονται ταυτόχρονα. Αυτό πραγματοποιείται μέσω 
κυκλικής μεταφοράς φόρτισης από τη μια μπαταρία στην άλλη. Εφόσον φορτίσει 
πλήρως η μπαταρία, ρυθμίζεται αυτόματα στο να δέχεται σταθερή τάση (U-Phase) 
 
Έλεγχος φόρτισης μέσω της θερμοκρασίας   
Στην κατάσταση παράδοσης, το μηχάνημα δεν λειτουργεί με έλεγχο φόρτισης μέσω 
θερμοκρασίας. Ως τελική τάση φόρτισης για την μπαταρία ορίστηκε η θερμοκρασία 
των 25◦C. Εάν και οι δύο μπαταρίες φορτίζονται μέσω του ελέγχου θερμοκρασίας 
πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες ώστε να μπορείτε να τους ρυθμίσετε. 
 Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες θα έχουν την ίδια θερμοκρασία ( π.χ. τοποθετήστε τις 
στο ίδιο μέρος) Η λειτουργία να ρυθμίζεται μέσω της θερμοκρασίας ενεργοποιείται 
αυτόματα μόλις συνδεθούν οι αισθητήρες. Προσοχη!  Επιτρέπεται η χρήση μ’ονο 
των προβλεπόμενων αισθητήρων τύπου PT1000 (1077 Ω στους 20◦C) 
 
 
Επισκόπηση επιγραφές και χειρισμός  
  
Αριθμός  Περιγραφή 

1 Οθόνη με σύμβολα  
2 Πλήκτρο «επάνω» /+ 
3 Πλήκτρο διακοπή 
4 Πλήκτρο «κάτω» / - 
5 Πλήκτρο επιβεβαίωση 

 
 
Επεξήγηση των συμβόλων  
 
Σύμβολο Μενού Εμπεριεχόμενες λειτουργίες 

 Μενού “Info” Κεντρικό μενού για την αυτόματη ρύθμιση της συσκευής. 
· Ένδειξη των εν ενεργεία μετρήσεων 
· Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης 
· Ένδειξη αναφορά βλαβών 

 Μενού 
“Programmieren” 

Αλλαγές και ρυθμίσεις στις προτεραιότητες : μπαταρία 1, μπατ. 2 ή 
παράλληλη φόρτηση. 

 Μενού 
“Handbetrieb” 

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των μπαταριών χειροκίνητα 

 Μενού 
“Grundeinstellung” 

Πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες της συσκευής. Προσοχή 
αλλαγές στις ρυθμίσεις να γίνουν μόνο από έμπειρο άτομο. Αλλαγές 
μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες.  



Πλήκτρο  Λειτουργία Περιγραφή 
 + «Πάνω» 

«+» 
· Κίνηση στο μενού προς τα επάνω 
· Αλλαγή των μετρήσεων : Αύξηση κατά 1 με πάτημα του 

πλήκτρου μια φορά. Συνεχής πάτημα του πλήκτρου, 
συνεχίζει να αυξάνεται.  

 - «κλήση» 
«κάτω»  «-» 

· Κλήση κεντρικού μενού, κίνηση στο μενού προς τα κάτω 
· Αλλαγή των μετρήσεων : Μείωση κατά 1 με πάτημα του 

πλήκτρου μια φορά. Συνεχής πάτημα του πλήκτρου, 
συνεχίζει να μειώνεται  

 Esc «αριστερά» 
«έξοδος» 
«διακοπή» 

· Κίνηση στο μενού προς τα αριστερά. 
· Έξοδος από ένα μενού 
· Διακοπή της αλλαγής μιας μέτρησης χωρίς αποθήκευση 

 ok «δεξιά» 
«αποδοχή» 
«επιβεβαίωση» 

· Κίνηση στο μενού προς τα δεξιά 
· Αποδοχή-συνέχεια στο μενού 
· Επιβεβαίωση μιας αλλαγής της μέτρησης  

 
 
 
 
Μενού “Info” 
Εδώ μπορείτε να ελέγξετε όλα τα είδη λειτουργιών, καταστάσεις λειτουργιών 
και μετρήσεις της συσκευής. Πέρα από αυτό σας δείχνει τις μέγιστες και 
ελάχιστες μετρήσεις της ημέρας και εάν είναι αναγκαίο μπορεί να επαναφερθεί η 
αρχική μέτρηση. 
 
 
 
 
Επιγραφές κατάστασης στο μενού “Info” 

Κατάσταση μπαταρίας 
LCD επιγραφή Περιγραφή 
Τάση μπατ. 1 Τρέχουσα μέτρηση της τάσης της μπαταρίας  

 Πιθανές καταστάσεις  
I: φόρτιση με μέγιστο διαθέσιμο ρεύμα  
U: φόρτιση με περιορισμό τάσης  
G: φόρτιση με ??? 
E: διατήρηση φόρτισης   
Aus: η μπατ είναι απενεργοποιημένη, δεν φορτίζεται ή δεν είναι 
συνδεδεμένη  
Err: βλάβη 

 
 
 
 

Κατάσταση μονάδας 
LCD επιγραφή Περιγραφή 
κατάσταση Πιθανές καταστάσεις: 

Φόρτιση: φόρτιση με μέγιστο διαθέσιμο ρεύμα  
Aus: η μονάδα είναι απενεργοποιημένη ή δεν είναι συνδεδεμένη  
Err: ρεύμα φόρτισης μεγαλύτερο από 13Α  

Τάση μονάδας  Τρέχουσα μέτρηση της τάσης της μονάδας  

Ρεύμα (Α) Τρέχουσα μέτρηση του ρεύματος της μονάδας 

Ισχύς (W) Τρέχουσα ισχύς  

Απόδοση (kWh) Απόδοση της συσκευής σε kWh 



Στο μενού “Programmieren” μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις σχετικά με 
τη φόρτιση.  Οι παρακάτω παραλλαγές είναι εφικτές: 
 
Διεργασία μπατ 1 
Διεργασία μπατ 2 
Ταυτόχρονη φόρτιση μπατ 1+2 (παράλληλη φορτιση) 
 
 
 
 
 
Μενού “Handbetrieb” 
Στο μενού αυτό μπορούν οι μπαταρίες 1 ή/και 2 να ενεργοποιηθούν και να 
απενεργοποιηθούν. Κατά την χρήση αυτού του μενού δεν διεξάγονται αυτόματες 
ρυθμίσεις στη συσκευή. Σε αυτό το μενού οι μπαταρίες δεν είναι προστατευμένες 
από υπερφόρτιση. Για την αποφυγή βλαβών στις μπαταρίες μετά από 8 ώρες 
επανέρχεται στην  αυτόματη λειτουργία. 
 
 
 
Μενού “Grundeinstellung” 
 
Προσοχή! Σημαντικό : οι βασικές λειτουργίες να αλλαχθούν μόνο από κάποιον 
έμπειρο! Μην αλλάξετε κάποια λειτουργία εάν δεν είστε απολύτως σίγουρη για 
αυτήν. Οι λάθος ρυθμίσεις μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για τον χρήστη 
αλλά και το μηχάνημα. Μια λάθος ρύθμιση για την μπαταρία μπορεί να την 
καταστρέψει. Για να μην γίνουν κατά λάθος αλλαγές στις ρυθμίσεις αυτές, όταν 
βρίσκεται στην κανονική λειτουργία η συσκευή, το μενού αυτό είναι μονό για 
ανάγνωση δηλ. Ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή μέσα σε αυτό. Για 
να πραγματοποιηθούν αλλαγές  πρέπει εντός του πρώτου λεπτού που θα 
λειτουργήσει η συσκευή να επιλεχθεί αυτό το μενού.  
 
 
 
 

Περιγραφή ρύθμισης λειτουργίας 
Ein Η μπαταρία μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται συνεχώς.  

Τύπος  Επιλογή μεταξύ μπαταρίας μόλυβδου/τζελ και οξέων  

Τάση 
φόρτισης  

ρυθμισμένη λειτουργία: 14,2V  
Η τιμή μπορεί να αλλάξει με βήματα των 0,1V μεταξύ 13V και 15V. 

Έκλυση 
αερίων 

Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. ( μόνο σε μπατ. Μόλυβδου-οξέων) 

Έκλυση 
αερίων V 
delta 

Ρυθμισμένη λειτουργία 1,0V 
Η τιμή μπορεί να αλλάξει με βήματα των 0,1V μεταξύ 0,0V και 3,0V. 

Διάρκεια 
έκλυσης 
αερίων 

Γενική ρύθμιση:  5 λεπτά 
Η τιμή μπορεί να αλλάξει με βήματα του 1 λεπτ. μεταξύ 1 λεπτ. και 60 λεπτ. 

Συντελεστής 
θερμοκρασίας. 

Ρυθμισμένη λειτουργία: 0,02V /K 
Η τελική τάση φόρτισης εξαρτάται από τη θερμοκρασία. 



 
 
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση συστήματος  12V 
 Ρυθμισμένη 

λειτουργία 
Πεδίο ρύθμισης  

Τέλος φόρτισης εξαρτημένο από τη 
θερμοκρασία 

14,2V Ρυθμιζόμενο 13V-
15V με βήματα των 
0.1V 

Τέλος φόρτισης με ενεργή τη λειτουργία 
της εκλυσης αερίων. 

15.2V ρυθμιζόμενο  με 
βήματα των 0.1V 

Αλλαγή της τελικής τάσης φόρτισης με 
αισθητήρα θερμοκρ. 

0,02V/K 0.00 – 0.30V/K 

Ενεργοποίηση της έκλυσης αερίων Μετά από τάση μπατ < 11,3V 
Μέγιστο ρεύμα  C13 = max. 13A / C25 = 25A 
Μέγιστη διατομή 6,0 mm2 
  
Επιτρ. Θερμοκρ. Λειτουργίας  0◦ C έως  + 50 ◦C 
Διαστάσεις  135*180*60 mm 
Κέλυφος  ABS 
Βάρος  400gr. 
Στεραίωση Κάθετη τοποθέτηση 
 


