YENİ NESİL
650W HYBRID RÜZGAR
TÜRBİNİ ŞARJ KONTROLÜ
KULLANMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER






Uyarı
Tanım
Özellikler
Tanım ve Özellikler
Kurulum

Türbin ve bataryanın örnek bağlantı şeması
Örnek bğlantı şeması

İşte bu kadar! Kurulumu tamamladınız

Kurulum
Işık Kodları ;
Sarı :

Sarı yanıyorsa sarj oluyor.

Kırmızı: Kırmızı yanıyorsa kontrol cihazı frende
demektir.

MODEL
Bu şarj kontrol cihazı duvara monte edebileceğiniz
şekilde tasarlanmıştır.

Tanim ve özellikleri
Bu sarj kontrol cihazi duvara mone edebileceginiz
sekilde tasarlanmistir.
1. Adim
Sekilde gösterildigi gibi bataryanizi cihaza baglayiniz.
Batarya baglantisinda en az 6mm² kalinliginda kablo
kullanmaya özen gösteriniz. Bataryanin pozitif ve negatif
uclarina dikkat ediniz.
2. Adim :
Sekilde gösterildigi gibi rüzgar türbininden gelen 3
kabloyu cihaza baglayiniz. ( bu 3 kabloda baglanti siralamasi
önemli degildir)
Güneş panelinden gelen 2 kabloyuda + /- kutuplara dikkat
ederek cihazda belirtilen yere bağlayınız.

12V/650W

24V/650W

Nominal çıkış gücü

500W

500W

Giriş voltaj aralığı

14,2 ~ 17

24,6 ~ 28

Batarya voltajı

12V

24V

Mak. Güneş Ene. girişi

150W

150W

Maks. Rüz. Enerji girişi 500W

500W

Batarya Tüketim

≤0.2 A

≤0.2 A

Önerilen batarya

12V / 150 Ah

Maks. Rüzgar türbini
enerji girişi
Kilo

40 Ah

24V / 150
Ah
20 Ah

650 gr

650 gr

Boyut

200 x 115 x 60

200 x 115
x 60

UYARI:
Bu şarj kontrol cihazı sadece batarya şarj etmek
içindir.Kurulum sırasında ilk önce; şarj kontrol
cihazınızı akünüze bağlayınız. Akü bağlantısı
yapılırken lütfen + ve – kutuplarına dikkat ediniz.
Aynı yönlerde bağlantıyı yapınız, yanlış bağlantı
durumunda cihazınız yanar.
Sadece doğrudan bataryaya bağlayabilirsiniz.İnverter
gibi cihazlara asla doğrudan bağlamayınız.

TANIM
Bu şarj kontrol cihazı rüzgar türbininden gelen AC
akımını DC akımına doğrultur ve rüzgar türbini için yük
oluşturarak verimli bir şarj olanağı sağlar.
Şarj kontrol cihazı kendi voltaj aralığında 3 fazılı
AC çıkışı olan rüzgar türbinlerinde ve standart güneş
panellerinde kullanılabilir. Cihaz gelen akımı
doğrultmanın yanı sıra bataryayı aşırı şarj olmaktan
korur.
Batarya tamamen dolduğunda otomatik olarak rüzgar
türbinini frenler.

Özellikleri
Yüksek güvenilirlik,alüminyum gövde, verimli
havalandırma tasarımı Sarj sistemi için 500 watt a
Kadar olan rüzgar türbinlerini destekler Sarj
denetleyici , kısa devre fren sistemi Yüksek verimli ve
uzun ömürlüdür.

