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Side 1 

Phocos 
 

 

 

 

 

Monterings og brugervejledning 

For laderegulator type CXN 10/20/40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CXN serie 10 – 40 A 
Programerbar laderegulator med negativ jord 

 

Side 1 - 12



Head Office
X-Sol Danmark ApS
Hjortevænget 34 
DK-3450 Allerød
Tel. +45 4499 4486
Mail: info@x-sol.dk
www.x-sol.dk

XSol_Blok.indd   1 22/06/12   10:02:48

 

 
Side 2 

Din nye CXN laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er dessignet i henhold 
til de nyeste tilgængelige tekniske standarder. Regulatoren leveres med en række  
funktioner, såsom: 

 Multifunktionelt LCD display 
 Programmerbar Low Voltage Afbryder med ny ALVD (Adaptive Low Voltage Afbryder) 
 Sofistikeret programmerbar Nightlight funktion 
 Komplet elektronisk beskyttelse 
 Negativ jordforbindelse 

 

Denne vejledning giver vigtige anbefalinger til installering, brug og programmering, samt afbødende 
foranstaltninger i tilfælde af problemer med controlleren. Læs den omhyggeligt i 
Deres egen interesse og husk de sikkerhedsmæssige anbefalinger i slutningen af denne manual. 

vigtige funktioner 

 Laderegulatoren beskytter batteriet mod at blive overladet ved stort solinfald og fra at blive dybt 
afladet ved forbrug. Lade karakteristikken omfatter flere lade trin, der reguleres automatisk fra den 
omgivende temperatur. 

 Laderegulatoren justerer automatisk til 12V eller 24V system spænding (batterispænding). 
Trykknappen kan tænde og slukke manuelt for forbrugere (forsyning af forbrugere). 

 Laderegulatoren kan programmeres til forskellige belysnings applikationer (forsyning af forbrugere 
kan tændes og slukkes som en timer – indstilles efter solen / tid). 

 Derudover har regulatoren en seriel indgang, der kan anvendes til et interface kabel (CX-I) til 
funktioner/udlæsning af datalogger. 

 Laderegulatoren har indbygget en række sikkerheds-og display funktioner. 

Anbefalinger for brug af laderegulatoren 

 Regulatoren bliver lun ved normal drift. Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation (fx i en installation 
i et kabinet), vil regulatoren begrænse indladningen fra solpanlerene for at undgå overophedning. 

 Regulatoren kræver ingen vedligeholdelse eller service. Fjern støv med en tør klud. 
 Det er vigtigt, at batteriet bliver fuldt opladet ofte (mindst en gang månedligt), ellers vil batteriet 

blive permanent beskadiget. 
 Et batteri kan kun blive fuldt opladet, hvis ikke alt for meget energi bruges under opladningen. Husk 

dette hvis du installerer ekstra forbrugere. 

Montering og tilslutning af laderegulatoren 

Regulatoren er beregnet til indendørs brug. Beskyt den mod direkte sollys og 
placere den i et tørt miljø. Installer aldrig laderegulatoren i et fugtige rum (F.eks. badeværelse). 
Regulatoren måler den omgivende temperatur til for at regulere ladespændingen, derfor skal den installeres i 
samme rum som batteriet. 
Regulatoren bliver lun ved brug, den skal derfor monteres på en ikke brændbar overflade. 
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Side 3 

BEMÆRK: Tilslut controlleren ved at følge trinene for at undgå installations fejl ! 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben låget over skrueterminalerne Afmonter skruerne fra trækaflastningen og 
fjern aflastningsbroerne 

Monter regulatoren på væggen med 
skruer, der passer til vægmaterialet. Brug 
skruer med 4 til 5 mm aksel og max. 9 mm 
hoveddiameter. 
Husk at skruerne også bærer ledningerne. 
Husk også den krævede minimum 
Afstand til gulv og loft, det er nødvendige for 
ventilation af regulatoren. 
 

1 2 

 

3 

 

En DIN-skinne plade kan tilkøbes som 
tilbehør (CX-DR2). dette gør at regulatoern 
kan monteres på en standard 35mm DIN-
skinne. Brug de medfølgende skruer 
fra monteringspladen til at fastgøre det til 
regulatoren.  
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Side 4 

 

 

 

ADVARSEL: Hvis batteriet er forbundet med omvendt polaritet, vil forbruger terminalerne 
vil også have den forkerte polaritet. Tilslut aldrig forbrugere hvis polariteten er byttet ! 
 

BEMÆRK: Regulatoren har en indbygget spændingsfalds kompensation, der kompensereres automatisk for 
spændingsfald på op til 250 mV. på batteriledningen. 
 

BEMÆRK: Følg anbefalingerne fra din batteriproducenten. Vi anbefaler kraftigt en sikring på 
batteriledningen for at beskytte enhver kortslutning på batteriet. Sikringen skal have en størrelse svarende til 
laderegulatorens maksimale strøm: 
CXN10: 15A, CXN20: 30A, CXN40: 50A 

 

 

 

BEMÆRK: Det positive og negative kabel placeres tæt på hinanden for at minimere 
elektromagnetiske påvirkninger. 
BEMÆRK: Solpaneler leverer spænding, så snart det udsættes for sollys.  
Følg solpanel producentens anbefalinger. 

Tilslutning af ledningerne mellem regulator og batteri. 

For at undgå spænding på ledningerne tilsluttes først ledningerne på 
regulatoren og derefter på batteriet. 
Husk den anbefalede lednings længde (min 30 cm. til max ca. 100 cm.)  

Ledningsstørrelse: 
CXN10: min 2,5 mm2. 
CXN20: min 4 mm2. 
CXN40: min 10 mm2. 
 

Forkert polaritet vil forårsage en permanent advarsel (lyd). 

+ på regulatoren til + på batteriet. – på regulatoren til – på batteriet. 

 

4 

 

Tilslutning af ledninger mellem solpanel og laderegulator. 

For at undgå spænding på ledningerne tilsluttes først ledningerne på 
regulatoren, og derefter på solpanelet. 
 

Bemærk den anbefalede lednings størrelse: 
CXN10: min 2,5 mm2 
CXN20: min 4 mm2 
CXN40: min 10 mm2 

5 
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Side 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at undgå spænding på terminalen til forbrugerne, slukkes   for deres 
output på knappen. 

Tilslut ledningerne, der fører til forbrugerne med korrekt polaritet. 
 

Bemærk den anbefalede ledningstykkelse: 
CXN10: min 2,5 mm2 
CXN20: min 4 mm2 
CXN40: min 10 mm2 

6 

 

Fastgør trækaflastningen med skruerne igen. 

7 

 

Nu har du tilsluttet din CXN controller korrekt. 

8 

 

Jording af solsystemet 

Vær opmærksom på at CXN har negativ jordforbindelse 
på de negative terminaler 

CXN regulatoren er forbundet internt, og har derfor den 
samme elektriske spændings potentiale. Hvis  
jordforbindelse er påkrævet, skal dette gøres på de 
negative ledninger. 
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Side 6 

Opstart af laderegulatoren. 

 

Selv Test. 
Så snart regulatoren forsynes med strøm, enten fra batteriet eller solpanel, starter en selvtest rutine. Selvtest 
ses ved at regulatoren viser LCD barer i ca. 0,5 sekunder, og derefter vises firmwareversionen i kodet 
symboler ca. et sekund, herefter skifter displayet til normal visning/drift. 
 

System spænding. 
Regulatoren tilpasser sig automatisk til 12 V eller 24 V-system spænding. 
Så snart spændingen på tidspunktet for opstart overstiger 20.0 V, vælger regulatoren 
24 V-system. 
Hvis batterispændingen ikke ligger inden for det normale driftsområde (ca. 12 til 
15.5V eller ca. 24 til 31 V) ved opstart, vises en status i display henhold til afsnittet ”fejlbeskrivelse”. 
 

Batteritype. 
Regulatoren er forudindstillet til at operere med blybatterier med flydende elektrolyt (syre). Hvis du vil 
bruge en VRLA batteri (GEL type) kan du justere controlleren i ”Programmering Menu 1”.   

I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler. 

VRLA-batterier er almindeligt yderligere klassificeret som: 
Absorberet glasmåtte (AGM) batteri 
Gel batteri ("gel cell") 

Display Funktioner og akustiske signaler 

LCD display. 

Ved normal drift vises ladningstilstanden (udtryk for den tilgængelige energi) af batteriet. Enhver ændring af 
ladningstilstanden (SOC) til en lavere status giver yderligere en akustisk advarsel / lyd. 
 

System betingelser er vist som følger: 
 

 

 

 

 

Procentdelen svarer til den tilgængelige energi set i forhold til et fuldt opladet batteri. Under 10% tilbage på 
batteriet afbrydes til forbrugerne. 
 

Så længe solpanelet leverer tilstrækkelig spænding til at oplade batteriet, dette indikerets ved søjler der vises 
i displayet. 
Ved normal drift kan der tændes og slukkes for spændingen til forbrugerne ved at trykke på knappen. 
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Side 7 

Dette vises i displayet: 

 

 

 

Specielle piktogrammer er vist i LCD-displayet, hvis Low Voltage funktionen afbryder for strømmen til 
forbrugerne eller ved forskellige andre fejltilstande. 
Se afsnit ERROR for detaljer. 

 

Akustiske Signaler. 

Regulatoren har et akustisk signal, som angiver ændringer i opladningen. 

Denne funktion kan deaktiveres i ”Programmering Menu 7.” 

Beskrivelse af funktioner 
 
Low Voltage Disconnect Function (LVD) 
Regulatoren har 5 forskellige modes for at beskytte batteriet fra at blive dybt afladet: 
 
Mode 1: Afbryder ved 11,4 V (ved forbrug) og op til 11,9 V (uden forbrug fra forbrugere). Normal drift 
tilstand for god batteri beskyttelse. 

 
Mode 2: Afbryder ved 11,0 V (ved forbrug) og op til 11,75 V (uden forbrug fra forbrugere). Tilstanden med 
lavere afbrydelses spænding gør at batteriet aflades dybere, og dette kan forkorte batteriets levetid. 
 

Mode 3: Afbryder ved 11,0 V (ved forbrug) og op til 12,2 V - afhængig af strøm forbrug og tidligere 
opladninger. Denne tilstand giver længere levetid for batteriet, fordi det giver mulighed for at batteriet 
kommer op på fuld opladning før der åbnes for forbrugerne igen. Dette giver maksimal batterilevetid. 
 

Mode 4: Afbryder ved 11,5 V fast indstilling. Dette er hensigtsmæssigt, hvis nogle forbrugerne får strøm 
direkte fra batteriet. 

Mode 5: Afbryder ved 11,0 V fast indstilling. Dette er hensigtsmæssigt, hvis nogle forbrugere får  
strøm direkte fra batteriet. Tilstanden med lavere afbrydelse betyder at batteriet aflades dybere, og dette kan 
forkorte batteriets levetid. 
Regulatoren er forudindstillet til Mode 1 fra fabrikken. Brug ”Programmerings Menu 2.” for at ændre 
indstillingen. 
I tilfælde af tvivl, om hvilken tilstand du skal vælge, kan du kontakte din forhandler. 

 

 

 

 

 

ON OFF 
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Side 8 

Nightlight Function 
Denne CXN controller er udstyret med en sofistikeret natlys funktion der styrer regulatorens output når der 
er mørkt (ingen indladning fra solpanel) og er meget programmerbar. 
Der er 2 indstillinger til rådighed: 
Solnedgang til solopgang (Dusk to Dawn) og aften til morgen (mid of night). Tilstanden kan vælges i 
”Programmerings Menu 3.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis AFTEN / MORGEN er valgt, kan du i ”Programmerings Menu 5” vælge den 
MORGEN tidsfaktor du ønsker, og i ”programmerings Menu 4” vælge den AFTEN tidsfaktor du ønsker. 
Husk at forbruger udgangen er slukket, så snart batteriet har nået Low Voltage spændingen. Low Voltage 
Disconnect har prioritet over natlys funktion. 

 

"Mid of night" (aften til morgen) registreres automatisk som midt mellem solnedgang og daggry, 
ingen reel tids indstilling er påkrævet. Det kan tage nogle dage, indtil regulatoren har "lært" midnat. Denne 
metode kan give en vis unøjagtighed, men man undgår enhver form for ur indstilling. Regulatorens "Midt om 
natten" kan være forskellig fra den virkelige tid midnat afhængigt af din placering. 
Regulatoren genkender dag og nat baseret på solpanelets kredsløbs spænding. I ”Programmings Menu 6” 
kan du ændre dag / nat indstillingen i forhold til de lokale forhold og det anvendte  solpanel. 

 

De to spændingsniveauer før / efter skråstregen gælder hhv. for 12 V og 24 V-systemer. 
For at finde den rigtige værdi, anbefaler vi at du måler solpanels åbne kredsløbs spænding på det tidspunkt 
hvor tusmørket har nået det niveau hvor regulatoren skal tænde / slukke. Denne værdi (den nærmeste 
tilgængelige) kan derefter indstilles efter beskrivelsen i programmeringen sektion. 
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Side 9 

Programmering - Lås 
Du kan låse for programering ved at trykke på knappen i 8 sek. - låsen aktiveres for at forhindre utilsigtet 
ændring af indstillinger. For at frigive låsen, trykkes endnu engang på knappen i 8 sek. Og låsen frigives igen 
til programering. 

 

Valgfrie Funktioner 

Regulatoren er udstyret med en seriel interface, der kan forbindes til en PC med et interface, adapter (CX-I) 
(se interface adapter manual for detaljer). I ”Programming Menu 8” (Serielt interface er også standard 
indstillingen) opsætningen af det serielle interface kan omprogrameres. 
 

Fjerndisplay (CXM) 
CXM Fjerndisplay er designet til at vise panel strøm (A), belastningsstrøm (A) og batteri spænding (V)  på 
dit solenergi system samt status for opladning, overbelastning, afbrydelse ved lav spænding - alt udlæses som 
symboler. Yderligere kan det vise flere værdier fra CXN´s datalogger – værdier fra de sidste 7 dage, såsom 
Ah, SOC, Batterispænding (morgen, aften). Dette giver dig mere detaljerede oplysninger om dit PV system. 
Se CXM manual for detaljer. 
I ”Programmings Menu 8” (Serielt tovejs interface, uden overskydende energi, er også standard 
indstillingen) opsætning kan ændres. 

Ekstern temperaturføler (CXNT) (ekstraudstyr) 

Med ekstern temperatursensor (CXNT), kan CXN måle batteriets temperatur og justere ladespændingen dette 
for at forlænge batteriets levetid. Se CXNT manual for detaljer. 
 
 

Programmering af din CXN 

Du kommer ind i programeringsdelen ved at trykke på knappen med et langt tryk 2-8 sekunder. 
Programmeringens menustrukturen er beskrevet nedenfor. 
 

Menu 1: Batteritype 
I denne menu kan du vælge den korrekte batteritype-flydende elektrolyt eller GEL (VRLA), dit solenergi 
system laver nu en bedre opladning af dit batteri. 
Fabriksindstillingen for batteritype er flydende elektrolyt. 
 

Menu 2: Lav spænding afbrydelse 
I denne menu kan du indstille 5 forskellige LVD (Lav Volt Afbrydelse) intervaller for at beskytte batteriet 
fra at være dyb afladet. Se afsnittet Funktionsbeskrivelse for detaljer. Fabriksindstillingen for lav spænding 
afbrydelse (LSD) er Mode 1 - Afbryder ved 11.4V (ved nominel belastnings strøm) op til 11.9V (ved 
tomgangsstrømmen). 

Menu 3: Nightlight funktion (type) 

 
I denne menu kan du indstille typen på vågelampe funktion eller slukke for natlysfunktion af din CXN 
controller. 
Fabriksindstillingen af vågelampe funktionstype er OFF. 
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Side 10 

 
Menu 4: Nightlight funktion (aften indstillinger) 
Når vågelampe funktion er indstillet til aften / morgen tænding, kan du i denne menu indstille tænding for 
forbrugeren (f.eks. en lampe) på timer efter solnedgang. 
Fabriksindstillingen for tænding på timer efter solnedgang er 0 timer. 
 

Menu 5: Nightlight funktion (morgen indstillinger) 
Når vågelampe funktion er indstillet til aften / morgen tænding, kan du i denne menu indstille tændingen på 
timer før solopgang. 
Fabriksindstillingen for tænding på timer før solopgang er 0 timer. 
 

Menu 6: Dag / Nat tærskel 

I denne menu kan du indstille tomgangsspænding fra solpanelet således at CXN laderegulatoren ved om det 
er dag eller nat. 
Fabriksindstillingen dag / nat tærskel er 4,9 V for 12V solcelleanlæg og 9.8V for 24V solcelleanlæg. 
 

Menu 7: advarsels lyd on / off 
Du kan tænde / slukke for advarsels lyden i denne menu. 

Menu 8: Indstillinger af overskydende Energi Management og datalogger 
Hvis du vil bruge CXI eller CXM, bør de funktioner CXN interface indstillet korrekt i dette 
menuen. 
 

Menu 9: Individuelle / fabriksindstillinger 
Du kan gemme din aktuelle menu indstilling eller nulstille til fabriksindstillingerne i denne 
menuen. 
Programmerings lås 
Når du afslutter programmeringsmenuen, viser laderegulatoren ladningstilstanden (tilgængelig energi - volt) 
på batteriet og status af forbruget. 
Husk, at når du har indtastet i programmerings menuen kan du afslutte alene ved det sidste element. 
Vi anbefaler derfor, at du først notere dine nødvendige indstillinger i afkrydsningsfelterne ved siden af 
menustrukturen og derefter gøre programmeringen i én gang. Dette gør programmering lettere og du undgår 
fejl. 
Alle programmering indstillinger gemmes i regulatorens hukommelse og forbliver gemt, selv hvis strømmen 
bliver afbrudt fra batteriet. 
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Side 11 

Sikkerhedsfunktioner 

Regulatoren er beskyttet mod forkert installation eller brug: 

 Tilslutning solpanel Tilslutning batteri Tilslutning forbrugere 

Batteri tilsluttet med 
korrekt polaritet 

Ubegrænset Normal drift Ubegrænset 

Batteri tilsluttet med 
forkert polaritet 

Ubegrænset Akustisk advarsel Ubegrænset 

 
Omvendt polaritet 

Ja, dog ikke på 24 volt 
systemer 

Ja, hvis kun batteriet er 
tilsluttet. 
Akustisk advarsel 

Tilslutning er beskyttet, 
men forbrugere kan blive 
beskadiget. 
 

 
Kortslutning 

 
Ubegrænset 

Ubegrænset – batteriet 
skal være beskyttet med 
sikring. 

 
Ubegrænset 

Overstrøm Regulatoren begrænser 
strømmen 

--------- Regulator lukker til 
forbrugerne 

Termisk overbelastning Regulatoren er 
elektronisk beskyttet 

--------- Regulatoren lukker til 
forbrugerne 

Ingen forbindelse Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

Omvendt strøm Ubegrænset ---------- ---------- 

Overspænding Varistor 56 V, 2,3 J Max 40 V Regulator lukker til 
forbrugere 

Underspænding Normal drift Kontroler tilslutningen 
til laderegulatoren 

Kontroler tilslutningen 
til laderegulatoren 

 

ADVARSEL: Kombinationen af forskellige fejltilstande kan medføre skader på laderegulatoren. Fjern altid 
en fejl, før du fortsætter tilslutningen af laderegulatoren! 

Fejl forklaring 

Fejltilstand Display Årsag Fejl afhjælpning 
 

 
Lav batterispænding Fejlen forsvinder når 

batteriet genoplades 
 

 

Overstrøm – kortslutning ved forbrugere 
(Installation) 

Sluk forbrugerne og fjern 
kortslutningen 

Ingen 
strøm til 
forbrugerne  

Termisk overbelastning af 
laderegulatoren og har afbrudt til 
forbrugerne 

Tjek at der korrekt 
ventilation omkring 
regulatoren. Efter 
afkøling tænder den for 
forbrugerne igen. 

 

 

Batterispænding for høj. På 12 V. anlæg 
over 15,5 volt. På 24 V. anlæg over 31,0 
Volt. 

Kontroler om andre 
kilder overlader batteriet 
– hvis ikke, er 
regulatoren defek. 

 
 

Batteriledninger eller sikring er defekt. 
Batteri defekt. 
 

Tjek batteriledninger og 
sikringer samt batteri 
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Side 12 

Fejl forklaring - fortsat 

Fejltilstand Display Årsag Fejl afhjælpning 
Ingen strøm på batteriet 
efter kort tids forbrug 

 

 

Batterikapaciteten er for 
lav 

Oplad batteriet 
Udskift batteriet 
Tilslut et batteri mere 

Batteriet er ikke ladet op 
i dagtimerne 

 
Ingen piktogram 

Defekt solpanel, 
forbindelse eller forkert 
omvendt polaritet 

Kontroler solpanelet og 
ledningsforbindelserne 

Batteriet forbundet med 
forkert polaritet 

 
Permanent lyd advarsel 

Batteriet er forbundet 
med forkert polaritet. 

Ombyt ledningerne til 
batteriet til rigtig 
polaritet 

Laderegulatorens strøm 
grænser er overskredet 

 

 
Termisk overbelastning 

Placer laderegulatoren et 
sted med mere 
ventilation 

Laderegulatorens strøm 
grænser er overskredet 

 

Strøm fra solpanelerne 
overstiger regulatorens 
mærkestrøm 

Tjek strømmen fra 
solpanelerne – monter en 
større regulator 

 

General sikkerhed og anbefalinger for brug og anvendelse. 

Laderegulatoren er beregnet til brug i fotoelektroniske systemer med 12 V eller 
24V nominel spænding. Regulatoren skal anvendes sammen med ventileret eller forseglet (VRLA) bly-syre 
batterier. 

Sikkerhedsanbefalinger 
 
Batterier lagrer en stor mængde energi. Kortslut aldrig et batteri. Vi anbefaler brug af en sikring (langsomt 
virkende type, til den nominelle regulator strøm) der forbindes direkte til batteriets terminal. 
Batterier kan producere brandfarlige gasser. Undgå derfor at der kan opstå gnister. Sørg for, at batteriet 
placeres i et rum der er tilstrækkeligt ventileret. 
Undgå at røre eller kortslutte ledninger eller stik. Vær opmærksom på, at spændingerne ved terminaler eller 
ledninger kan være op til det dobbelte af batterispændingen. Brug isolerede værktøjer, stå på tør jord og 
holde dine hænder tørre – brug evt. gummihandsker. 
Hold børn væk fra batterier og laderegulator. 
Overhold de batteriproducentens sikkerhedsanbefalinger. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler 
eller installatør. 
 
Ansvars fraskrivelse 
 
Producenten er ikke ansvarlig for skader, især på batteriet, forårsaget af anden brug end som foreskrevet / 
planlagt, eller som nævnt i denne manual, eller hvis batteriproducentens anbefalinger ikke overholdes.  

Fabrikanten hæfter ikke hvis der har været service eller reparation, udført af en uautoriseret 
person eller firma, usædvanlig brug, forkert installation eller dårligt system design. 
I tilfælde af åbning af regulatoren bortfalder garantien. 

 

Oversættelsen er uden ansvar. 
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