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Ultrahurtig Maximum Power Point Tracking (MPPT) 
Især i overskyet vejr, når lysintensiteten skifter hele tiden, er en ultrahurtig MPPT regulator med til at forbedre 
energi absorption med op til 30% i forhold til PWM standard regulator og med op til 10% i forhold til langsommere 
MPPT regulator.

Udgangseffekt
Overdreven afladning af batteriet kan forhindres ved at forbinde alle belastninger udgangseffekten. Power output 
vil afbryde belastningen, når batteriet er blevet afladet til en forudindstillet spænding. Alternativt kan et intelligent 
batteri management algoritme valgt: Se batterilevetid.
Power output er kortslutningssikker.
Nogle belastninger (især inverter) har bedst ved tilsluttes direkte til batteriet og fjernstyring af inverteren tilsluttet 
effekt. En særlig interfacekabel kan være nødvendig, med henvisning til manualen.

Batterilevetid: Intelligent batteristyring 
Når en solcelle regulator ikke kan oplade batteriet igen til sin fulde kapacitet inden for en dag, er resultatet ofte, at 
batteriet vil blive mellem to cyklisk, en "delvis tilstand" og "i slutningen af en afladning" tilstand. Denne driftsform 
(ingen regelmæssig frigørende) vil ødelægge en bly-syre batteri indenfor få par uger eller måneder.

Batterilevetid Algoritmen vil overvåge status for opladning af batteriet, og om nødvendigt, dag efter dag øge 
belastningen afbryde niveau (dvs. afbryde belastningen før), indtil optagelsen af energi er tilstrækkelig til at gen-
oplade batteriet til næsten 100%. Fra dette tidspunkt belastningen afbryde niveau vil blive differentieret, således at 
næsten 100% genopladning opnås cirka en gang om ugen.

Programmerbar batteri opladning algoritme 
Henvise til afsnittet program på vores hjemmeside for at få detaljer

Dag / nat indstilling og dæmpning muligheder
Henvise til afsnittet program på vores hjemmeside for at få detaljer

Mulighed for programmering og visning af real-time data og historie

- De moderne Apple og Android smartphones, tabletter, MacBooks og andre enheder: se                        
- brochure screenshots for VE.Direct Bluetooth Smart Dongle og MPPT app
- Farve kontrolpanelet

 Blue Solar regulator MPPT 75/10, 75/15 & MPPT 100/15 

Solceller Regulator
 MPPT 75/15 

BlueSolar Regulator  MPPT 75/10 MPPT 75/15 MPPT 100/15 

Batterispænding 12/24 volt autoval 

Nominel strøm ladning 10A 15A 15A 

Maximal PV effekt, 12V  6a,b) 135W 200W 200W 

Maximal PV effekt, 24V  6a,b) 270W 400W 400W 

Frakobling automatisk belastning Ja, maximal belastning 15 A 

Maximal PV kredsløb spænding 75V 100V 

Toppeffekt 98% 

Eget strømforbrug 10mA 

Ladespænding 'absorption' 14,4V / 28,8V (justerbar) 

Ladespænding 'float': 13,8V / 27,6V (justerbar) 

Ladeningsalgoritm: flertrins tilpasses

Temperaturkompensation -16mV / °C resp. -32mV / °C 

Kontinuerliga/top belastningsstrøm 15A / 50A 

Skifte højspænding belastning
11,1V / 22,2V eller 11,8V / 23,6V 
eller Batterilivslängdsalgoritm 

Feedback lav spænding belastning
13,1V / 26,2V eller 14V / 2 V 

eller batterilevetid Algoritme

Beskyttelse 
Batteri omvendt polaritet (sikring)

Kortslutning udgang / Over Temperature

Driftstemperatur -30 til + 60 ° C (fuld nominel effekt på op til 40 ° C)

Fugtighed 95 %, ikke kondenserende 

Datakommunikationsport 
VE.Direct 

Se faktaark datakommunikation på vores hjemmeside

COVER 

Farve Blue (RAL 5012) 

Terminaler 6 mm² / AWG10 

Beskyttelsesklasse IP22 (connection area) 

Vægt 0,5 kg 

Dimension (h x b x d) 100 x 113 x 40 mm 

STANDARDER

Säkerhet EN/IEC 62109 

1a) Hvis der er for meget solenergi tilsluttet, vil regulatoren begrænse indgangsspændingen til 
den medfølgende maximum. 
6b) Solcelle spænding skal overstige Watt + 5V den registeransvarlige at starte.
Dernæst den mindste spænding solcelle W + 1 volt.
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