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1. INFORMACE O PRODUKTU 
 
Nabíjecí  proud až 70A a napětí fotovoltaického panelu až 150V. 

BlueSolar 150/70-MPPT regulátor nabíjení dokáže nabíjet baterii s nižším 
jmenovitým napětím z fotovoltaického panelu (PV) s vyšším jmenovitým napětím. 
Regulátor se automaticky nastaví na 12, 24 nebo 48V jmenovitého napětí 
baterie. 
 
Ultra rychlé Maximum Power Point Tracking (MPPT)  
Především pokud je zataženo a intenzita světla se stále mění, Ultra rychlý MPPT 
regulátor zvýší množství proudu o 30% ve srovnání s PWM regulátory a až o 10 % 
ve srovnání s pomalejšími MPPT regulátory. 
 
Pokročilá detekce Maximum Power Point (MPP)v případě částečného zastínění 
Dojde-li k částečnému zastínění, na křivce výkon- napětí se mohou objevit dva 
nebo  více maximálních bodů. Běžné  MPPT mají tendenci nastavit hodnotu 
blízkého MPP, které však nemusí být optimální. Inovativní algoritmus BlueSolar 
vždy maximalizuje výkon nastavením optimálního MPP. 
 
Mimořádná účinnost konverze. 
Nepoužívá chladící větráky.Maximální účinnost přesahuje 98%. Plný výstupní 
proud až do 40°C (104°F). 
 
Flexibilní algoritmus nabíjení 
Několik předprogramovaných algoritmů. Jeden programovatelný algoritmus. 
Manuální nebo automatické vyrovnávání. 
Senzor teploty baterie. Možnost odečítání napětí baterie. 
 
Programovatelné pomocné relé. 
Pro účely alarmu nebo nastartování generátoru. 
 
Zvýšená elektronická ochrana  
Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu při vysoké teplotě. 
Ochrana proti zkratu a přepólování fotovoltaického panelu. 
Ochrana proti zpětnému proudu.  
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2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí výbuchu způsobené jiskrami. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
 

VAROVÁNÍ! 
 
 
● Doporučuje se pečlivě si přečíst tuto příručku, než budete produkt instalovat a 
uvádět do provozu. 
● Tento výrobek je navržen a testován v souladu s mezinárodními normami. 
Zařízení by mělo být použito pouze pro účely, k nimž je určeno. 
● Umístěte výrobek v  žáruvzdorném prostředí. Ujistěte se, že v bezprostřední 
blízkosti výrobku nejsou žádné chemikálie, plastové díly, záclony nebo jiné textilie atd. 
● Ujistěte se, že se zařízení používá za správných provozních podmínek. Nikdy je 
nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí. 
● Nikdy nepoužívejte výrobek v místech, kde by mohlo dojít k explozi plynu nebo 
prachu.  
● Zajistěte vždy dostatek volného místa kolem přístroje pro větrání. 
● Pro ověření, zda je baterie vhodná pro použití s tímto produktem, postupujte podle 
specifikací poskytnutých výrobcem baterií. Bezpečnostní pokyny výrobce baterie 
by měly být vždy dodržovány. 
● Během instalace chraňte solární moduly před  světlem, např. zakrytím. 
● Nikdy se nedotýkejte neizolovaných koncovek kabelů. 
● Používejte pouze izolované nástroje. 
● Při napětí> 75 V, a to zejména při napětí fotovoltaického pole naprázdno, musí být 
solární systém instalován v souladu s třídou ochrany II. Zemnící bod kostry se 
nachází na vnější straně výrobku. Pokud lze předpokládat, že je ochranné uzemnění 
poškozeno, je třeba vyřadit výrobek z provozu a zabránit náhodnému uvedením do 
provozu. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. 
● Zajistěte, aby připojovací kabely byly vybaveny pojistkami nebo jističi. Nikdy 
nenahrazujte ochranné zařízení komponenty jiného typu. Správné součástky viz. 
manuál. 
● Koncovky zařízení musí být vždy připojeny v pořadí popsaném v bodě 4. 
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3. INSTALACE 
 
 
Tento produkt smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrotechnik!  
 
 

 

3.1. Umístění 

Výrobek musí být umístěn v suchém a dobře větraném prostoru, co nejblíže 
k bateriím, ne však nad nimi. Kolem výrobku ponechte volný prostor alespoň 10 cm 
pro chlazení. 
 
Regulátor je určen k montáži na zeď. Hák a dva otvory pro  účely montáže se 
nacházejí na zadní straně skříně (viz Příloha G). 

3.2. Přívody baterie a pojistka baterie  

 
Nezaměňujte zapojení kladné a záporné elektrody. Může dojít 
k nevratnému poškození nabíječky. 
 
 

Pro využití plné kapacity baterie je třeba použít kabely s dostatečným průřezem a 
dostatečně dimenzovanou pojistku.  
Příklady vzorců pro měděné kabely: 
 
Odpor Rc (mΩ při 47 ° C) kabelem o délce L (m) a průřezu A (mm ²):   

Rc = 20 * L / A                                       (1) 
Nebo s RC v Ω (Ohm): 
  Rc = 0,02 * L /A                                                    (2) 
Ztrátový výkon PC (W) v kabelu vedoucím proud I (A): 
   PC = I ² * Rc = 0,02 * l ² * L /A                               (3) 
Ztrátový výkon PC ve vztahu k výstupu solárních panelů Pv : v procentech: 
    α = (PC / PV) * 100                                               (4) 
Průřez kabelu nutný k omezení relativní výkonové ztráty na α (%): 
  A = 2 * 2L * I /  (α * V)                                            (5) 
(pro kabel o celkové délce 2L) 
 nebo: 
  A = 2 * 2L * PV / (α * V ²)                                     (6) 
  
 
 
 



 

 

Tabulka 1 uvádí několik příkladů výpočtu průřezu kabelů baterie vypočítaných 
pomocí rovnice (5) 
(v tomto příkladu I a V v rovnici (5) zastupují výkon a výstupní napětí regulátoru) . 
 
12 V systém (pole solárních panelů až 1000W) 

Max. výkon 
solárního 
pole 

Max. 
nabíjecí 
proud  
při 
13,4V 

Hodnota 
pojistky 
baterie 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
baterie 
α(%) 

Délka 2x1,5m Délka 2x2,5m Délka 2x5m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

500W 37A 63A 1 25 3 35 2 Nedoporučuje 
se 

750W 55A 80A 1,5 25 3 35 2 Nedoporučuje 
se 

1000W 70A 1) 100A 2 25 3 35 2 Nedoporučuje 
se 

 
 
24 V systém (pole solárních panelů až 2000W) 

Max. výkon 
solárního 
pole 

Max. 
nabíjecí 
proud  
při 
13,4V 

Hodnota 
pojistky 
baterie 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
baterie 
α(%) 

Délka 
2x1,5m 

Délka 2x2,5m Délka 2x5m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

500W 18A 35A 1 6 10 10 7 16 5 

1000W 37A 63A 1,5 6 10 10 7 25 3 

2000W 70A 1) 100A 2 6 10 16 5 35 2 
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36 V systém (pole solárních panelů až 3000W) 

Max. výkon 
solárního 
pole 

Max. 
nabíjecí 
proud  
při 
13,4V 

Hodnota 
pojistky 
baterie 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
baterie 
α(%) 

Délka 
2x2,5m 

Délka 2x5m Délka 2x10m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

750W 21 35 0,5 6 10 10 7 16 5 

1500W 42 63 0,5 16 25 10 3 35 2 

3000W 70A 1) 100 1 16 25 16 3 35 2 

 
 
48 V systém (pole solárních panelů až 4000W) 

Max. výkon 
solárního 
pole 

Max. 
nabíjecí 
proud  
při 
13,4V 

Hodnota 
pojistky 
baterie 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
baterie 
α(%) 

Délka 
2x2,5m 

Délka 2x5m Délka 2x10m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

1000W 21 35 0,5 6 10 10 7 16 5 

2000W 42 63 0,5 10 7 16 5 35 2 

4000W 70A 1) 100 1 10 7 16 5 35 2 

 
Bereme v úvahu 6% ztrátu (kabely baterie + regulátor + PV kabely + pojistky)  
 
Tabulka1: Průřez kabelů baterie a ztrátový výkon 
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3.3. Připojení fotovoltaických panelů 

Vstupní proud fotovoltaických panelů do regulátoru je omezen na 50A.V případě, že 
je potenciální proud fotovoltaických panelů vyšší než 50A,  jejich napětí se zvýší až 
na úroveň, při které se sníží proud na 50A. 
 

Napětí fotovotaických panelů na vstupu by nemělo za žádných 
okolností překročit 150V- při dimenzování doporučujeme 
nepřekračovat 145V. 
Může dojít k trvalému poškození regulátoru, pokud je vstupní napětí 
příliš vysoké. 

 
 
Požadovaný průřez kabelu fotovotaických panelů závisí na výkonu panelů a na 
napětí. V tabulce níže předpokládáme plný výkon fotovotaických panelů. Pro 
menší solární systémy lze průřez  kabelu snížit. 
 
Nejvyšší účinnosti dosáhneme, je-li napětí fotovotaických panelů rovno 
dvojnásobku napětí baterie. 
Je třeba zapojit stejnosměrné jističe,  nebo pojistky na kladné a záporné kabely 
fotovotaických panelů, abychom zajistili izolaci regulátoru během instalace 
nebo údržby. 
 
Tabulka níže uvádí několik příkladů výpočtu průřezu baterie vypočítaných pomocí 
rovnice (5). (v tomto příkladu I a V v rovnici (5) zastupují výkon a výstupní napětí 
solárního panelu) 
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12 V systém (pole solárních panelů až 1000W) 

Solární 
panely 
MPP 
napětí (V) 

Solární 
panely 
MPP – 
proud 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
PV α(%) 

Délka 2x5m Délka 2x10m Délka 2x20m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

18 Max 50A  Nedoporučuje 
se 

Nedoporučuje 
se 

Nedoporučuje 
se 

36 27 1 16 5 35 2 Nedoporučuje 
se 

54 18 1 10 7 16 5 25 3 

72 13 0,75 6 10 10 7 25 3 

90 11 0,5 6 10 10 7 16 5 

108 9 4 25 11 6 10 16 5 

 

24V systém (pole solárních panelů až 2000W) 

Solární 
panely 
MPP napětí 
(V) 

Solární 
panely 
MPP – 
proud 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
PV α(%) 

Délka 2x5m Délka 2x10m Délka 2x20m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

 36 Max 50A 1 35 2 Nedoporučuje 
se 

Nedoporučuje se 

54 37 1 16 5 25 3 Nedoporučuje se 

72 28 0,75 10 7 25 3 35 2 

90 22 0,5 10 7 25 3 35 2 

108 19 0,5 6 10 16 5 25 3 

 

48V systém (pole solárních panelů až 4000W) 

Solární 
panely 
MPP 
napětí (V) 

Solární 
panely 
MPP – 
proud 

Ztrátový 
výkon 
v kabelech 
PV α(%) 

Délka 2x5m Délka 2x10m Délka 2x20m 

mm
2
  AWG   Mm

2
 AWG mm

2
  AWG 

72 Max 50A  1 16 5 35 2 Nedoporučuje se 

90 44 1 10 7 25 3 35 2 

108 37 0,75 10 7 16 5 35 2 

 
Tabulka 2: Průřez PV kabelu a ztrátový výkon 
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3.4. Volitelná připojení 

 

 Čtení napětí 3.4.1.

Pro kompenzaci případných ztrát během nabíjení lze připojit dva čtecí 
vodiče z důvodu měření napětí přímo na baterii.  Použijte vodič průřezu 0,75 
mm² a zapojte 0,1 A pojistku blízko baterie.     
Během nabíjení baterie bude regulátor kompenzovat úbytek napětí přes 
stejnosměrné vedení až do 1 voltu (tj. 1V přes kladnou elektrodu a 1V přes 
zápornou). Pokud hrozí, že úbytek napětí bude větší než 1V, bude nabíjecí  
proud omezen tak, aby úbytek napětí zůstal  pod hranicí 1V. 
Jestliže úbytek napětí dosáhne hranice 1V, začne blikat výstražný 
trojúhelník na displeji,  
 

 Teplotní čidlo (viz obrázek 1).  3.4.2.

Teplotní čidlo dodávané s výrobkem lze použít při nabíjení s tepelnou 
kompenzací. Čidlo je izolované a je třeba jej upevnit na záporný pól baterie. 
 

 Rozhraní CAN sběrnice 3.4.3.

Regulátor je vybaven dvěma zásuvkami RJ45 CAN sběrnice. 
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Sběrnice CAN na tomto zařízení není galvanicky izolovaná. Sběrnice 
CAN je určená pro záporný pól baterie.  
 

Pokud je záporný pól baterie uzemněn, rozhraní sběrnice CAN  bude také 
uzemněno. 
V případě kladného uzemněného systému, je třeba izolační modul sběrnice 
CAN pro uzemnění rozhraní. 
 
Aby bylo zabráněno zemnící smyčce, má regulátor 33 ohmový rezistor, který se 
nachází mezi CAN-GND a záporným výstupem regulátoru.    
 

 Programovatelné relé 3.4.4.

Regulátor je vybaven bezpotenciálovým relé s jednopólovým přepínacím 
kontaktem, které je z výroby nastaveno na volbu 3, viz dále: 
Relé lze naprogramovat, aby zareagovalo v určitých situacích.  
Volba 1: je-li překročena maximální hodnota napětí na PV vstupu. 
Volba 2: při aktivaci ochrany proti přehřátí 
Volba 3: pokud se napětí baterie příliš sníží (pod nastavitelný nejnižší limit) 
Volba 4: pokud se regulátor nachází v režimu vyrovnávání 
Volba 5: pokud se regulátor nachází v chybovém režimu  
Volba 6: pokud se teplota regulátoru sníží pod -20°C (-40°F) 
Volba 7: pokud se napětí baterie příliš zvýší (nad nastavitelný nejvyšší limit) 
 

 Paralelní nabíjení 3.4.5.

K jedné baterii lze připojit několik regulátorů. 
 
PV vstupy je třeba zapojit paralelně. Každý regulátor by měl být 
připojen ke svému PV panelu. 
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4. UVEDENÍ DO PROVOZU  

4.1. Připojení baterie 

Připojte baterii, ale nezapojujte solární panely. 
 
Všechny ikony na displeji se rozsvítí 
 
 
 
 
 
Následuje zobrazení verze software: 
 
V tomto případě se jedná o verzi software 1.16 
 
 
 
 
Po zobrazení verze software regulátor započne  
fázi rozpoznávání systémového napětí.  

 
LCD display zobrazí dvě hodnoty: 

 
Levá: systémová =jmenovité napětí baterie   
(12/24/36 nebo 48voltové) bliká během fáze  
rozpoznávání baterie.  
Pravá: aktuálně naměřené napětí baterie 
 
V některých případech nemusí regulátor nabíjení zobrazovat správné napětí 
systému (např. v případě, že je baterie  hluboce vybitá a aktuální napětí baterie 
je mnohem nižší než jmenovité napětí). V tomto případě lze systémové napětí 
nastavit ručně, viz bod 4.2. 
Pokud je jmenovité napětí baterie zobrazeno správně, stiskněte tlačítko SETUP 
pro potvrzení. 
Jinak se zobrazené napětí baterie stane automaticky definitivním po zapojení 
PV panelů, jakmile začne téct PV proud. 

4.2. Úprava systémového napětí (upravujte pouze tehdy, pokud je 
zobrazená hodnota napětí nesprávná) 

a. Stiskněte SETUP na dobu 3 sekund: začne blikat 
ikona MENU. 
b. Stiskněte několikrát „+“ nebo „-“ , dokud se na 
displeji neobjeví „Auto“ nebo nezačne systémové 
napětí blikat.  
c. Použijte tlačítko SELECT:  "Auto" nebo 
systémové napětí začne blikat. 
d. Pomocí "-" nebo "+" tlačítka  snižte nebo zvyšte systémové napětí. 
e. Stiskněte SETUP pro potvrzení změny, hodnota přestane blikat, 
     a změna bude dokončena. 

Blikání: jmenovité  
napětí baterie  
(12/24/36/48V) 

Aktuální napětí 
baterie 
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f. Stiskněte SETUP na dobu 3 sekund: V režimu běžného provozu je displej 
zhasnutý a ikona „menu“ zmizí. 
 
Poznámka: 36V systém nebude rozpoznán automaticky, je třeba jej nastavit 
pomocí výše uvedeného postupu.  
 

4.3. Algoritmus nabíjení 

 

 Přehled 4.3.1.

Je k dispozici několik přednastavených křivek nabíjení a jedna nastavitelná, viz 
tabulka níže. 
V ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ je algoritmus číslo 2. 

 
Ujistěte se, že vybraný algoritmus náleží typu baterie, kterou budete 
nabíjet, pokud je třeba, kontaktujte dodavatele baterií pro správné 
nastavení. Chybné nastavení baterie ji může poškodit.    

 
Číslo 
algoritmu 

Popis Absorpce 
a max. 
abs. čas 

Udržování Vyrovnávání 
Zákl. nast. vyp  

Teplotní  
Kompenzace 
dV/ dT 

  V/h V Max V v % 
Inom  

mV/°C 

1 Gel Victron long life  
(OPzV)  
Gel exide A600 (OPzV) 
Gel MK 

 
56,4V/8h 

55,2V 63,6V při 8% 
max 
1h 

-65 mV/°C  
(-2,7 mV/°C 
na článek 

2 Základní nast.  
Gel Victron deep  
discharge, Gel Exide  
A200  
AGM Victron deep  
discharge  
Stacionární baterie 
s trubkovými deskami 
(OPzS)  
Rolls Marine 
(obyčejné),  
Rolls Solar (obyčejné) 

 
 
57,6V / 8h 

55,2V  
 
 
64,8V při 8% 
max 
1h 

-65 mV/°C 

3 AGM se spirálovitými 
články  
Rolls AGM 

58,8V / 8h 55,2V 66,0V při 8% 
max 1h 

-65 mV/°C 

4 PzS trakční baterie 
s tubulárními deskami 
nebo  
OPzS baterie 
v cyklickém režimu  
1 
 

56,4V / 4h 55,2V 63,6V při 25% 
max 4h 

-65 mV/°C 
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Číslo 
algoritmu 

Popis Absorpce 
a max. 
abs. čas 

Udržování Vyrovnávání 
Zákl. nast. vyp  

Teplotní  
Kompenzac
e 
dV/ dT 

  V/h V Max V v % 
Inom  

mV/°C 

5 PzS trakční baterie 
s tubulárními deskami 
nebo OPzS baterie 
v cyklickém režimu 2 

57,6V / 4h  
 

55,2 V 64,8V při 25% 
max  
4h  
 

-65 mV/°C  
 

6 PzS trakční baterie 
s tubulárními deskami 
nebo OPzS bakterie 
v cyklickém režimu 3 

60,0V / 4h  
 

55,2 V 67,2V při 25% 
max 
4h 

-65 mV/°C 

7 Lithiové  
(LiFePo4) baterie 

56,8 / 2h  
 

Není 
k disp. 

Není k disp. 0 

8 (uživ)  Nastaviteln
é výchozí 

  
57,6V) 

Nastaviteln
é (výchozí 

55,2V) 

(Nastavitelné) 
(výchozí 

Vabs. +  
7,2V)  
při 25% max 4h 

Nastavitelné-
65 mV/°C 

 
Tabulka 3. Možnosti algoritmů nabíjení: Všechny hodnoty napětí jsou určeny pro 48V 
systém. 

 Postup pro výběr přednastaveného algoritmu nabíjení 4.3.2.

a. Stiskněte tlačítko SETUP po dobu 3 sekund: 
ikona "Menu“ se rozsvítí. 
b. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" několikrát, dokud se 
na displeji nezobrazí 
    číslo algoritmu (číslo s indexem "Typ").  
c. Stiskněte SELECT: číslo bude nyní blikat. 
d. Pomocí tlačítka "-" nebo "+" vyberte požadovaný algoritmus. 
e. Stiskněte SETUP pro potvrzení změny, hodnota přestane blikat, 
     a změna bude dokončena. 
f. Chcete-li se vrátit do režimu běžného provozu, stiskněte tlačítko SETUP po 
dobu 3 sekund. 

 Uživatelsky nastavitelný algoritmus nabíjení 4.3.3.

a. Postupujte podle popisu v předchozí sekci a vyberte 
algoritmus 
   číslo 8 (Uživ.) 

b. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" pro výběr parametru, 
který má být změněn (absorpční napětí,  udržovací 
napětí nebo vyrovnávací napětí). 
c. Stiskněte SELECT: napětí bude nyní blikat. 
 

d. Pomocí tlačítka "-" nebo "+" vyberte požadované napětí. 
e. Stiskněte SETUP pro potvrzení změny, hodnota přestane blikat, a změna 
bude dokončena. Pomocí tlačítka "-" nebo "+" je možné přejít k dalšímu 
parametru, který je třeba změnit. 
f.Pro návrat do režimu běžného provozu stiskněte tlačítko SETUP na dobu 3 
sekund. 
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 Další nastavení související se změnou algoritmu 4.3.4.

Absorpční čas: výchozí: 8 hodin 
Teplotní kompenzace: výchozí -2,7 mV/°C na článek (-65 mV/°C pro 48V pro 
olověnou baterii) 
Vyrovnávání: 
Někteří výrobci VRLA (olověných baterií ovládaných ventilem, tj. gelových nebo 
AGM) baterií doporučují krátkou fázi vyrovnávání, většina však ne. Většina 
výrobců obyčejných baterií periodické vyrovnávání doporučuje. 
Více o nastavitelných parametrech uvádí Tabulka 5 
 
Poznámka k životnosti olověných baterií 
Životnost VRLA baterií s plochými elektrodami (tj. všech 6V a 12V VRLA 
baterií),  stejně jako běžných baterii s plochými elektrodami pro použití 
v automobilech se rychle zhoršuje, pokud jsou vybity o více než 50%, zvláště 
pokud jsou v tomto stavu ponechány několik hodin či dnů. Proto doporučujeme 
nevybíjet baterie o více než 50% a po hlubokém vybití baterie okamžitě dobít. 
Životnost všech olověných baterií se zhorší, pokud se občas plně nenabijí.  
 

4.4. Připojení solárních panelů 

Jakmile vybereme správný algoritmus nabíjení, je regulátor připraven k použití, 
ostatní nastavení lze zadat nebo změnit před připojením solárních panelů nebo 
po něm. Pokud je k dispozici dostatek světla, regulátor začne automaticky 
nabíjet baterii.  

 
Pokud, přes  dostatek denního světla je načteno PV napětí 0,00, 
zkontrolujte polaritu připojeného PV kabelu. 
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5. Další informace o LCD displejích 

5.1. Procházení obrazovkami 

Po stisknutí tlačítka "-" se objeví následující informace (v pořadí, v němž se zobrazí): 
 
 

Zobrazené informace Viditelné ikony Viditelné jednotky 

PV výkon Solární panely W 

PV napětí  Solární panely V 

PV proud Solární panely A 

Teplota regulátoru Teploměr °C (nebo °F) 

Teplota baterie Baterie+ teploměr °C (nebo °F) 

Měřič kWh baterie Baterie kWh 

Výkon baterie Baterie W 

Napětí baterie 
(+systém. Napětí) 

Baterie V 

Nabíjecí proud baterie 
+systémové napětí) 

Baterie A (výchozí) 

 
Tabulka 4: 5.1 Procházení obrazovkami 
Stisk tlačítek "-" nebo  "+" na dobu 4 sekund aktivuje režim automatického procházení 
obrazovkami.  
Nyní se budou v krátkých časových intervalech za sebou zobrazovat všechny LCD 
obrazovky. 
Režim automatického procházení obrazovkami lze ukončit krátkým stisknutím  tlačítek 
"-" nebo  "+". 
 
Podsvícení: Podsvícení LCD bude pomalu zhasínat jednu minutu po stisknutí 
některého z tlačítek. 
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5.2. SETUP MENU - detaily parametrů 

 

Funkce nebo 
parametr 

Viditelné 
ikony 

Text nebo 
hodnota viditelná 
na 
alfanumerickém 
displeji  

jednotky Rozsah a 
výchozí  
Hodnota (tučně) 

Velikost kroku 

Vypínač on-off Menu+na
bíjení 

 
ON nebo OFF  

 ON-OFF  

Reset systému 
do továrního 
nastavení 

 
Menu 

rESEt  (1)  

Teplota °C 
nebo  °F 

Menu + 
teploměr 

°C nebo  °F °C /  °F °C /  °F  

Čas absorpce Menu+ 
baterie+ 
abs 

Hodnota h 1-24  výchozí 
viz Tabulka3  

1h 

Čas rychlého 
nabíjení 
Ochrana proti 
přebití 

Menu+ 
baterie+ 
Bulk 

OFF nebo 
hodnota 

h OFF-10h  

Teplotní 
kompenzace 
baterie 

Menu+ 
baterie+ 
teploměr 

Hodnota mV/°C 
na 
článek 

-3,5 - - 2,7 - 0 -  
3,5 

0,1mV(2) 

Alarm nízkého 
napětí baterie 

Menu+ 
baterie+ 
 

Lb+ hodnota V 32,0 - 40,0 
69,6 

0,1 V 

Alarm 
vysokého 
napětí baterie 

Menu+ 
baterie+ 
 

Hb+ hodnota V 32,0 - 60,0 -  
69,6 

0,1V 

Manuální 
vyrovnávání 

Menu +  
baterie +  
Equalise 

StArt (bliká) StArt 
(bliká 
nebo 
svítí) 

  

Automatické 
vyrovnávání 

Menu +  
baterie +  
Equalise 

OFF nebo AUto  Off-Auto (3) 

Vyrovnávací 
napětí 

Menu +  
baterie +  
Equalise 

Hodnota V 32,0 - 64,8 - 
69,6 

0,1V (2) 

Trvalé napětí Menu +  
baterie +  
Float 

Hodnota V 32,0 - 55,2 -  
69,6 

0,1V (2) 

Absorpční 
napětí 

Menu +  
baterie + 
Abs 

Hodnota V 32,0 - 57,6 -  
69,6 

0,1V (2) 

Algoritmus 
nabíjení 

Menu +  
baterie  

Číslo nebo  
usr 

typ 1,2,3,4,5, 6, 7,  
USr 

 

Systémové 
napětí 

Menu +  
baterie 

Hodnota nebo 
Auto 

V 12, 24, 36, 48,  
AUto 

 

Funkce relé Menu rEL+číslo  1, 2, 3, 4 5, 6, 7  
OFF 
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Reset měřiče 
kWh 

Menu + 
baterie 

Hodnota kWh 0 – 999.999 (4) 

Maximální 
nabíjecí proud 
(proud 
rychlého 
nabíjení) 

Menu + 
Baterie+ 
Bulk 

Hodnota A 1,0 – 70,0 1,0 

 

a. Pro vstup do SETUP Menu stiskněte tlačítko SETUP po dobu 3 
sekund: ikona "Menu“ se rozsvítí. 

b. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" pro procházení   
Tabulka 3 ukazuje v pořadí zobrazení všechny parametry, které lze 
upravovat stiskem tlačítka „-“  

c. Stiskněte SELECT: parametr, který budete měnit, bude nyní blikat. 
d. Pomocí tlačítka "-" nebo "+" vyberte požadovanou hodnotu. 
e. Stiskněte SETUP pro potvrzení změny, hodnota přestane blikat a změna 

bude dokončena. Pomocí tlačítka "-" nebo "+" je možné přejít k dalšímu 
parametru, který je třeba změnit. 

f. Pro návrat do režimu běžného provozu stiskněte tlačítko SETUP na 
dobu 2 sekund. 

 
Tabulka 5: SETUP menu - detaily parametrů 
 
1) Stiskem tlačítka SELECT na dobu 4 sekund se vrátíte k hodnotám továrního 
nastavení, po 4 sekundách se regulátor restartuje. (Měřiče kWh se to nebude týkat). 
2) Dané hodnoty lze změnit pouze pro baterii 8 (Usr)  (Uživatelsky definovaná baterie.) 
Údaje v tabulce platí pro 48V baterii. 
3) Je-li zapnuto Automatické vyrovnávání, absorpční nabíjení bude střídat období 
konstantního proudu s omezeným napětím (Viz tabulka 3). Objeví se text „Equalise“.    

Proud je omezen na 8% proudu rychlého nabíjení pro všechny VRLA (gelové 
nebo AGM) baterie, některé obyčejné baterie, a na 25% rychlého proudu pro 
všechny tabulární baterie s plochými elektrodami. 
Proud rychlého nabíjení je jmenovitý proud nabíječky (70A), pokud nebylo 
zvoleno nižší nastavení maximálního proudu. 
Pokud, jak doporučuje většina výrobců baterií, není rychlý nabíjecí proud  
vyšší než 20A na100Ah kapacity (tj. 350Ah pro 70A regulátor), 8% limit se 
promítá do max. 1,6A na  100Ah, a 25% limit se promítá  max. 5A na  100Ah 
kapacity baterie. 
Pro  všechny baterie VRLA a některé obyčejné baterie (pro  algoritmus číslo 1, 
2 nebo 3) platí, že automatické vyrovnání končí, když bylo dosaženo mezní 
hodnoty napětí maxV nebo po t = (absorpční doba) / 8,  podle toho, co nastane 
dříve. 
Pro tabulární baterie s plochými elektrodami automatické vyrovnání končí po t 
= (čas absorpce ) / 2. 
 
4) Stiskněte tlačítko "-" po dobu 3 sekund pro obnovení na nulu. Potvrďte 
stisknutím tlačítka SETUP. 
 
Varování 
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Někteří výrobci baterií doporučují periodu vyrovnávání konstantním proudem a 
někteří ne. Nepoužívejte tedy  vyrovnávání konstantním proudem, není-li 
doporučeno dodavatelem baterií. 

6. Manuální vyrovnávání 
Regulátor se může dostat do režimu vyrovnávání pouze během doby absorpce nebo 
trvalého nabíjení, pokud je přístroj stále v režimu Rychlého nabíjení, není manuální 
vyrovnávání možné. 
 
Pro vyrovnávání vstupte do menu SETUP a stiskněte tlačítko  "-" nebo "+", dokud 
v menu nezačne blikat text StArt. Aby vyrovnávání začalo, stiskněte SELECT na dobu 
4 sekund, nyní přestane text StArt blikat. 
Pro návrat do režimu  běžného provozu stiskněte na 2 sekundy tlačítko SETUP. 
 
Pro trvalé ukončení režimu vyrovnávání tlačítko  "-" nebo "+", dokud se v menu 
neobjeví text Start. Stiskněte Enter pro ukončení vyrovnávání: text Start začne nyní 
blikat.  
Pro návrat do režimu  běžného provozu stiskněte na 2 sekundy tlačítko SETUP. 
 
Limity proudu a napětí jsou shodné s limity automatického vyrovnávání (viz bod 4.3). 
Pokud se spouští manuálně, trvá vyrovnávání maximálně 1 hodinu.  
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7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Níže popsanými postupy lze rychle odhalit většinu závad. Pokud závadu nelze opravit, 
obraťte se prosím na svého dodavatele výrobků Victron Energy.  
 
 

Číslo chyby na LCD 
displeji 

Problém Příčina / řešení 

Není k dispozici LCD se nerozsvítí (nefunguje 
podsvícení) 

Interní zdroj energie, který řídí 
regulátor, je napájen buď solárními 
panely nebo baterií. 

Pokud klesne napětí obou, PV a 
baterie, pod 6V, displej se nerozsvítí.     

Není k dispozici LCD se nerozsvítí (podsvícení 
funguje, neobjeví se hodnoty 
displeje, zdá se, že regulátor 
pracuje.) 

Důvodem může být teplota okolního 
prostředí. Okolní teplota klesne -10°C 
(14°F), segmenty LCD   mohou být 
nejasné. Pod -20°C (-4°F) se 
segmenty LCD mohou stát 
neviditelnými.  

Během nabíjení se displej ohřeje a 
obrazovka bude viditelná.  

Není k dispozici Regulátor nedobíjí baterii  Displej ukazuje nabíjecí proud 0A.  

Zkontrolujte polaritu solárních panelů. 

Zkontrolujte jistič baterie.  

Zkontrolujte, zda se na displeji objeví 
chybové hlášení. Zkontrolujte, zda je 
nabíječka v menu nastavena na „on“.  

Není k dispozici Přehřátí: Bliká ikona teploměru. Tato chyba se automaticky resetuje 
poté, co teplota poklesne. 

Kvůli vysoké teplotě se sníží výkon 
proudu. 

Zkontrolujte okolní teplotu.  

Zkontrolujte, zda v blízkosti otvorů ve 
skříni nabíječky pro přívodu a odvod 
vzduchu nejsou  překážky. 

Err 1  Příliš vysoká teplota baterie  (> 
50°C) 

Tato chyba se automaticky resetuje 
poté, co teplota poklesne. Chybu může 
způsobovat špatný nebo zkorodovaný 
pól baterie, k němuž je přišroubováno 
čidlo, nebo vadné čidlo. Pokud chyba 
přetrvává a nabíjení nekončí, vyměňte 
čidlo a ovládejte zařízení vstupy do 
SETUP menu a výstupy  z něj. 

Err 2 Příliš vysoké napětí baterie Tato chyba se automaticky resetuje 
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(>76,8V) poté, co napětí baterie poklesne. Chybu 
může způsobovat další nabíjecí 
zařízení připojené k baterii nebo chyba 
v regulátoru. 

Err 3 Podezření na špatné zapojení při 
startu. Vzdálený Tčtecí+ připojen 
k BAT+   

Zkontrolujte, že je Tčtecí konektor 
řádně připojen ke vzdálenému 
teplotnímu senzoru. Tato chyba se 
automaticky resetuje, až bude zapojení 
v pořádku.  

Err 4 Podezření na špatné zapojení při 
startu. Vzdálený Tčtecí+  
připojený k BAT- 

Zkontrolujte, že je Tčtecí konektor 
řádně připojen ke vzdálenému 
teplotnímu senzoru. Tato chyba se 
automaticky resetuje, až bude zapojení 
v pořádku.  

Err 5 Selhání vzdáleného teplotního 
senzoru. 

Tato chyba se automaticky neresetuje.  

1. Stiskněte a podržte tlačítko SETUP 
po dobu  2 sekund pro vstup do 
     SETUP-MENU. 
2. Nastavte nabíječku z ON na OFF. 
3. Ukončete SETUP-MENU. 
4. Procházejte obrazovky LCD displeje 
a najděte teplotu baterie. Pokud se na 
LCD ukazuje nerealistická hodnota 
teploty nebo "---", vyměňte vzdálený 
teplotní senzor. 
5. Pokračujte  nastavením nabíječky z 
polohy OFF na ON. 
6. Zkontrolujte, zda je nyní teplota 
baterie správná. 

 

Err 17 Regulátor je přehřátý navzdory 
sníženému výstupnímu proudu.  

Tato chyba se automaticky resetuje, až 
nabíječka vychladne. 

Zkontrolujte okolní teplotu.  

Zkontrolujte, zda v blízkosti otvorů ve 
skříni nabíječky pro přívodu a odvod 
vzduchu nejsou  překážky. 

Err 18 Přepětí regulátoru Tato chyba se automaticky resetuje. 
Odpojte regulátor od všech zdrojů, 
vyčkejte 3 minuty a zapněte. Jestliže 
chyba přetrvává, regulátor je 
pravděpodobně vadný.     

Err 19 Protiproud z baterie do solárních 
panelů.  

Tato chyba se automaticky resetuje. 
Vnitřní proudový senzor baterie 
indikuje, že proud teče z baterie do 
solárních panelů, regulátor je 
pravděpodobně vadný.     

Err 20 Překročena maximální doba 
přebití.  

Tato chyba se může objevit pouze 
tehdy, je-li aktivní ochrana proti  
maximálnímu přebití. Tato chyba se 
automaticky neresetuje. Tuto chybu 
generuje přístroj tehdy, není-li 
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dosaženo absorpčního napětí ani po 10 
hodinách nabíjení. Pro běžné solární 
instalace se doporučuje ochranu proti  
maximálnímu přebití nepoužívat.    

Err 22 Zkrat interního teplotního čidla Regulátor je pravděpodobně vadný.  
Tato chyba se automaticky neresetuje.   

Err 23  Ztráta spojení s interním teplotním 
čidlem. 

Odpojte nabíječku od všech zdrojů a 
otevřete čelní kryt a zkontrolujte, zda 
bílý konektor na řídící desce (vlevo na 
LCD displeji) je řádně připojen. Pokud 
je, zavřete  čelní kryt a znovu zapněte. 
Jestliže chyba přetrvává, regulátor je 
pravděpodobně vadný.  

 

 

 

    

Err 33 PV přepětí Tato chyba se automaticky resetuje, 
Když PV napětí dosáhne bezpečného 
limitu. Tato chyba značí, že konfigurace 
sestavy PV s ohledem na napětí 
otevřeného obvodu je pro tuto 
nabíječku kritická. Zkontrolujte 
konfiguraci a, je-li to třeba, reorganizujte 
panely.  

Err 34  PV nadproud Proud ze solárních panelů přesáhl 50A. 
Toto hlášení mohlo být vygenerováno 
z důvodu systémové chyby.  

Odpojte nabíječku od všech zdrojů 
napětí, počkejte 3 minuty a znovu 
zapněte. Jestliže chyba přetrvává, 
regulátor je pravděpodobně vadný. Tato 
chyba se automaticky resetuje.       

Err 114 Teplota CPU je příliš vysoká.  Tato chyba se resetuje poté, co CPU 
vychladne, pokud chyba přetrvává, 
zkontrolujte okolní teplotu. Zkontrolujte, 
zda v blízkosti otvorů ve skříni 
nabíječky pro přívodu a odvod vzduchu 
nejsou překážky. Zkontrolujte montážní 
informace, pokud jde o chlazení.  
Jestliže chyba přetrvává, regulátor je 
pravděpodobně vadný. 
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8. SPECIFIKACE 
 
BlueSolar regulátor nabíjení MPPT 150/70 

Jmenovité napětí baterie 12 / 24 / 36 / 48V Auto výběr 

Jmenovitý nabíjecí výkon 70A při 40°C (104°F) 

Maximální příkon solárních panelů 12V: 1000W / 24V: 2000W / 36V: 3000W / 48V: 
4000W 

Maximální PV napětí naprázdno 150V při nízké teplotě regulátoru 

145V při startu a za běžných provozních 
podmínek (doporučujeme) 

Minimální PV napětí Napětí baterie +7V při startu  

Napětí baterie +2 V v provozu 

Spotřeba energie v režimu Standby 12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 
1,00W 

Účinnost při plné zátěži 2V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5% 

Absorpční nabíjení 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V 

Trvalé nabíjení 13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V 

Vyrovnávací nabíjení 15.0 / 30.0 / 45 / 60V 

Vzdálený senzor teploty baterie Ano 

Výchozí nastavení teplotní kompenzace -2,7mV/°C pro 2V bateriový článek 

Programovatelné relé DPST     AC jmenovité: 240VAC/4A 

DC jmenovité: 4A až do  35VDC, 1A až do 60VDC 

Komunikační port CAN bus Dva RJ45 konektory, NMEA2000 protokol 

Provozní teplota -40°C to 60°C se snížením výkonu proudu nad 
40°C 

Chlazení Přirozeným prouděním vzduchu 

Vlhkost (nekondenzující) Max. 95% 

Velikost koncovky 35mm² / AWG2 

Materiál a barva Aluminium, modrá RAL 5012 

Třída ochrany IP 20 

Hmotnost  4,2 kg 

Rozměry ( v x š x h) 350 x 160 x 135 mm 

Montáž Vertikální na zeď; pouze vnitřní 

Bezpečnost EN60335-1 

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-3 
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9. Teplotní kompenzace 
 
Obrázek 1: Kompenzační křivka teploty 
 
 
 
Absorpce 
Trvalé  
 
 
 
 
Baterie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplota baterie 
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10. Přehled zapojení 
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