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 The ViewStar AU controller is a PWM charge controller with 

built in LCD display that adopts the most advanced digital 

technique. The multiple load control modes enable it can be 

widely used on solar home system, traffic signal, solar 

street light, solar garden lamp, etc. 

Features

www.epever.com

Adopt high quality components of ST,IR and Infineon, make sure product using lifespan

Terminals have UL and VDE certification, the product is more safer and more reliable

Controller can work continuously at full load within the environment temperature range from -25 to 55 ℃

3-Stage intelligent PWM charging：Bulk, Boost/Equalize, Float

Support 3 charging options: Sealed, Gel, and Flooded

LCD display design, dynamically displaying device’s operating data and working condition

Double USB design, the power supply charge for electronic equipment

With humanized button settings, operation will be more comfortable and convenient

Multiple load control modes 

Energy statistics function

Battery temperature compensation function

Extensive Electronic protection



Technical specifications

12/24VDCAuto 12/24VDC
Auto

12/24VDC
Auto

Boost Charging Voltage※

VS1024AU VS2024AU VS3024AU VS3048AU VS4524AU VS4548AU VS6024AU VS6048AU

Nominal system voltage 12/24/36/48
 VDC Auto

12/24/36/48
VDC Auto

12/24/36/48
VDC Auto

9V～32VBattery input voltage range

Rated charge/discharge
current

9V～64V 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V

10A@55℃ 20A@55℃ 30A@55℃ 45A@55℃ 60A@55℃

Max. PV open circuit voltage

Battery type

Equalize Charging Voltage※

Float Charging Voltage※

50V 96V 50V 96V 50V 96V

Sealed(Default) / Gel / Flooded

Sealed:14.6V/ Gel: No/ Flooded:14.8V

Sealed:14.4V/ Gel:14.2V/ Flooded:14.6V

Sealed/Gel/Flooded:13.8V

Sealed/Gel/Flooded:12.6VLow Voltage Reconnect 
Voltage※

Low Voltage Disconnect
Voltage※

Self-consumption

Temperature compensation 
coefficient

Charge circuit voltage drop

Discharge circuit voltage
drop

LCD temperature range

Working environment
temperature 

Sealed/Gel/Flooded:11.1V

≤9.2mA/12V;≤11.7mA/24V; ≤14.5mA/36V;≤17mA/48V

-3mV/℃/2V（25℃）

≤0.29V

≤0.16V

-20℃～+70℃

-25℃～+55℃(Product can work continuously at full load)

Relative humidity ≤95%, N.C. 

Enclosure IP30

Grounding Common Positive

USB output 5VDC/2.4A(Total)

Overall dimension(mm)

Mounting dimension

Mounting hole size

Terminals 

weight

142x85x41.5

130x60mm

Φ4.5mm

160x94.9x49.3

148x70mm

4mm /12AWG 10mm /8AWG

0.22kg 0.35kg

181x100.9x59.8

172x80mm

Φ5mm

16mm /6AWG

0.55kg 0.58kg

194x118.4x63.8 214x128.7x72.2

185x90mm 205x100mm

Φ5mm Φ5mm

16mm /6AWG 25mm2/4AWG

0.76kg 0.88kg 1.02kg 1.04kg

※Above the parameters are in 12V system at 25℃, twice in 24Vsystem, triple in 36V system and quadruple in 48V system

Model

2 2 2 2

No.103, Dongxing Rd, Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou, China
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ViewStar AU series solar charge controller 

1. Overview                                                    

 Thank you for selecting the ViewStar AU series common positive solar charge 
controller. The VS-AU controller is a PWM charge controller with built in LCD display that 
adopts the most advanced digital technique. The multiple load control modes enable it can 
be widely used on solar home system, traffic signal, solar street light, solar garden lamp, 
etc. The features are listed below: 

 Adopt high quality components of ST,IR and Infineon, make sure product using lifespan 

 Terminals have UL and VDE certification, the product is more safer and more reliable 

 Controller can work continuously at full load within the environment temperature range 

from -25 to 55 ℃ 

 3-Stage intelligent PWM charging：Bulk, Boost/Equalize, Float 

 Support 3 charging options: Sealed, Gel, and Flooded 

 LCD display design, dynamically displaying device’s operating data and working 
condition 

 Double USB design, the power supply charge for electronic equipment 

 With humanized button settings, operation will be more comfortable and convenient 

 Multiple load control modes  

 Energy statistics function 

 Battery temperature compensation function 

 Extensive Electronic protection 

2. Product Features                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① LCD ⑤ Battery Terminals 

② MENU Button ⑥ Load Terminals 

③ RTS Port ⑦ SET Button 

④ PV Terminals ⑧ USB Output Ports※ 

※ USB output ports provide the power supply of 5VDC/2.4A and have the short 

circuit protection. 

 

 

 

 

NOTE: Unplug the RTS, the temperature of battery will be set to a fixed 
value 25ºC. 

3. Wiring                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Connect components to the charge controller in the sequence as shown above and pay 
much attention to the “+” and “-”. Please don’t insert the fuse or turn on the breaker during 
the installation. When disconnecting the system, the order will be reserved. 

(2)After power on the controller, check the LCD on. Otherwise please refer to chapter 
6.Always connect the battery first, in order to allow the controller to recognize the system 
voltage. 

(3)The battery fuse should be installed as close to battery as possible. The suggested 
distance is within 150mm. 

(4) The VS AU series is a positive ground controller. Any positive connection of solar, load 
or battery can be earth grounded as required. 

NOTE: Please connect the inverter or other load that it has the large start 
current to the battery rather than to the controller, if the inverter or other 
load is necessary. 

4. Operation                                                       

4.1 Button Function 

Button Function 

MENU button 
 Browse interface 
 Setting parameter 

SET button 

 Load ON/OFF 
 Clear error 
 Enter into Set Mode 
 Save data 

4.2 LCD Display 

 

 Status Description 

Item Icon Status 

PV array 

 Day 

 Night  

 No charging 

 Charging 

 PV Voltage, Current ,Power 

Battery 

 Battery capacity, In Charging 

 Battery voltage. current, temperature 

 Battery type 

Load 

 Load ON 

 Load OFF 

 Load Voltage, Current, Load mode 

 Browse interface 

NOTE： 

1） When no operation, the interface will be automatic cycle, but the follow two interfaces 
not be display. 

 

 

 

2） Accumulative power zero clearing: Under PV power interface, press SET button and 
hold on 5s then the value blink, press SET button again to clear the value. 

3） Setting temperature unit: Under battery temperature interface, press SET button and 
hold on 5s to switch.  

 Fault Indication 

Status Icon Description 

Battery over 
discharged 

 Battery level shows empty, battery frame blink, 
fault icon blink 

Battery over 
voltage 

 Battery level shows full, battery frame blink, fault 
icon blink 

Figure 2 Connection diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Characteristic 

 

 

 

 

② 

① 

③ ④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

Optional Accessory: 

Name: Remote Temperature Sensor 

Model: RTS300R47K3.81A 

Acquisition of battery temperature for undertaking 
temperature compensation of control parameters, the 
standard length of the cable is 3m (length can be 
customized). The RTS300R47K3.81A connects to the port 

③ on the controller. 

 

 

※ Thank you for selecting ViewStar AU series solar charge 

controller. Please read this manual carefully before using the 

product. 
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Battery 
Overheating 

 Battery level shows current value, battery frame 
blink, fault icon blink 

Load failure 
 

Load overload
①

 ,Load short circuit 

①When load current reaches1.02-1.05 times 1.05-1.25 times, 1.25-1.35 times and 

1.35-1.5 times more than nominal value, controller will automatically turn off loads in 50s, 
30s,10s and 2s respectively 
4.3 Load mode setting 

Operating Steps:                                  
Under load mode setting interface, press SET button and hold on 5s till the number begin 
flashing, then press MENU button to set the parameter, press SET button to confirm. 

Timer 1 Timer 2 

Light ON/OFF Disabled 

Load will be on for 1 hour 
since sunset 

Load will be on for 1 hour 
before sunrise 

Load will be on for 2 hours 
since sunset 

Load will be on for 2 hours 
before sunrise 

～
Load will be on for 3～13 

hours since sunset 
～

Load will be on for 3～13 

hours before sunrise 

Load will be on for 14 hours 
since sunset 

Load will be on for 14 
hours before sunrise 

Load will be on for 15 hours 
since sunset 

Load will be on for 15 
hours before sunrise 

Test mode Disabled 

Manual mode(Default load 
ON) 

Disabled 

NOTE: Please set Light ON/OFF, Test mode and Manual mode via Timer1. Timer2 
will be disabled and display "2 n". 

4.4 Battery Type 

 Operating Steps 

Under Battery Voltage interface, press SET button and hold on 5s then enter into the 
interface of Battery type setting. After choosing the battery type by pressing MENU button, 
waiting for 5s or pressing SET button again to modify successfully. 

 Battery Type 

①Sealed (Default)          ②Gel           ③Flooded  

NOTE: Please refer to the battery voltage parameters table for the different battery 
type. 

5. Protections                                                 

Protection Conditions Status 
PV Reverse 
Polarity 

When the battery is correct connecting, the 
PV can be reversed. The controller is not 

damage Battery Reverse 
Polarity 

When the PV is not connecting, the battery 
can be reversed. 

Battery Over 
Voltage 

The battery voltage reaches to the OVD Stop charging 

Battery Over 
Discharge 

The battery voltage reaches to the LVD Stop discharging 

Battery 
Overheating 

Temperature sensor is higher than 65℃ Output is OFF 

Temperature sensor is less than 55℃ Output is ON 

Controller 
Overheating 

Temperature sensor is higher than 85℃ Output is OFF 

Temperature sensor is less than 75℃ Output is ON 

Load Short 
Circuit 

Load current ≥2.5 times rated current  
One short circuit, the output is OFF 5s； 

Two short circuit, the output is OFF 10s； 

Three short circuit, the output is OFF 15s； 

Four short circuit, the output is OFF 20s； 

Five short circuit, the output is OFF 25s； 

Six short circuit, the output is OFF 

Output is OFF 
Clear the fault: 

Restart the controller 
or wait for one 
night-day cycle 
(night time>3 hours). 

Load Overload 

Load current ≥2.5 times rated current  
1.02-1.05 times, 50s, 
1.05-1.25 times, 30s 
1.25-1.35 times,10s 
1.35-1.5 times 2s  

Output is OFF 
Clear the fault: 

Restart the controller 
or wait for one 
night-day cycle 
(night time>3 hours). 

Damaged RTS  The RTS is short-circuited or damaged 
Charging or 

discharging at 25℃ 

6. Troubleshooting                                                 

Faults Possible reasons Troubleshooting 

The LCD is off 

during daytime when 

sunshine falls on PV 

modules properly 

PV array 

disconnection 

Confirm that PV wire connections 

are correct and tight 

Wire connection is 

correct, LCD not 

display 

1) Battery voltage is 

lower than 9V 

2) PV voltage is less 

than battery voltage 

1) Please check the voltage of 

battery. At least 9V voltage to 

activate the controller 

2) Check the PV input voltage 

which should be higher than 

battery’s 

             

Interface 

blink 
Battery over voltage 

Check if the battery voltage is 

higher than OVD point (over 

voltage disconnect voltage), and 

disconnect the PV. 

           

Interface 

blink 
Battery  

over discharged 

When the battery voltage is 

restored to or above LVR point 

(low voltage reconnect voltage), 

the load will recover 

 

Interface                               

blink 
Battery Overheating  

The controller will automatically 

turn the system off. But while the 

temperature decline to be below 

50 ºC, the controller will resume. 

           

Interface  

blink 
Over load or Short 

circuit 

Please reduce the number of 

electric equipments or check 

carefully loads connection.  

8. Disclaimer                                                

This warranty does not apply under the following conditions: 

1) Damage from improper use or use in an unsuitable environment. 

2) PV or load current, voltage or power exceeding the rated value of controller. 

3) The controller is working temperature exceed the limit working environment 
temperature. 

4) User disassembly or attempted repair the controller without permission. 

5) The controller is damaged due to natural elements such as lighting. 

6) The controller is damaged during transportation and shipment. 

7.Technical Specifications                                                                                                
Item VS1024AU VS2024AU VS3024AU VS3048AU VS4524AU VS4548AU VS6024AU VS6048AU 

Nominal system voltage 
12/24VDC 

Auto 
12/24/36/48VDC 

Auto 
12/24VDC 

Auto 
12/24/36/48VDC 

Auto 
12/24VDC 

Auto 
12/24/36/48VDC 

Auto 

Battery input voltage range 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V 

Rated charge/discharge current 10A@55℃ 20A@55℃ 30A@55℃ 45A@55℃ 60A@55℃ 

Max. PV open circuit voltage 50V 96V 50V 96V 50V 96V 

Battery type Sealed(Default) / Gel / Flooded 

Equalize Charging Voltage※ Sealed:14.6V/ Gel: No/ Flooded:14.8V 

Boost Charging Voltage※ Sealed:14.4V/ Gel:14.2V/ Flooded:14.6V 

Float Charging Voltage※ Sealed/Gel/Flooded:13.8V 

Low Voltage Reconnect 
Voltage※ 

Sealed/Gel/Flooded:12.6V 

Low Voltage Disconnect 
Voltage※ 

Sealed/Gel/Flooded:11.1V 

Self-consumption ≤9.2mA/12V;≤11.7mA/24V; ≤14.5mA/36V;≤17mA/48V 

Temperature compensation 
coefficient 

-3mV/℃/2V（25℃） 

Charge circuit voltage drop ≤0.29V 

Discharge circuit voltage drop ≤0.16V 

LCD temperature range -20℃～+70℃ 

Working environment 
temperature  

-25℃～+55℃(Product can work continuously at full load) 

Relative humidity ≤95%, N.C.  

Enclosure IP30 

Grounding Common Positive 

USB output 5VDC/2.4A(Total) 

Overall dimension 142x85x41.5mm 160x94.9x49.3mm 181x100.9x59.8mm 194x118.4x63.8mm                     214x128.7x72.2mm                          

Mounting dimension 130x60mm 148x70mm 172x80mm 185x90mm 205x100mm 

Mounting hole size Φ4.5mm Φ5mm Φ5mm Φ5mm 

Terminals  4mm2/12AWG 10mm2/8AWG 16mm2/6AWG 16mm2/6AWG 25mm2/4AWG 

Net weight 0.22kg 0.35kg 0.55kg 0.58kg 0.76kg 0.88kg 1.02kg 1.04kg 

※Above the parameters are in 12V system at 25℃, twice in 24Vsystem, triple in 36V system and quadruple in 48V system. 

 Any changes without prior notice!  Version number：V1.2 

图 3-2 参数设置方式 

 

  

 

 

 



1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. I 1 

Благодарим ви, че избрахте серията за контролери за соларно 

зареждане ViewStar AU. Моля прочетете внимателно наръчника 

преди да използвате продукта. 

Тел: +86-10-82894112 / 82894962 Сайт: www.epsolarpv.com/www.epever.com 

(3) Бушонът на батерията трябва да бъде инсталиран колкото се може по-близо до 
батерията. Най-доброто разстояние е 150мм. 

(4) Серията VS AU има положително заземяване. Всяка плюсова връзка на соларния 
панел или батерия за заряд може да бъде заземена спрямо изискванията.  

ВАЖНО: Моля, свържете инвертора или друг заряд с голям стартов 
ток към батерията, а не към контролера.  

4. Работа 

4.1 Функция на бутоните 

Бутон Функция 

Бутон MENU  • Разглеждане на интерфейс 
• Задаване на параметри 

Бутон SET  

• Включване/изключване на заряд 

• Изчистване на грешки 
• Влизане в меню за настройки 
• Запазване на данни 

■nTTTTTTWWr 

4.2 LCD дисплей 

UUUUUUUJL 

2. Характеристики на продукта 

©■ 

1 LCD дисплей 5 Терминали за батериите 

2 Бутон MENU 6 Терминали за зареждане 

3 RTS порт 7 Бутон SET за настройка 

4 Фотоволтаични терминали 8 USB изходи, тип C 

Фигура 1 Характеристика 

C USB изходите тип С осигуряват зареждането на 5VDC/2.4A и имат защита от 
късо съединение. 

Част Икона Статус 

ФВ мощност 

 

Дневна 

 Нощна  
 

Без зареждане 
 

Зареждане 

PV ФВ мощност, ток,  

Батерия 

 Капацитет на батерията при зареждане 

БАТТ Мощност, ток, температура при зареждане 

BAТТ. TYPE Тип на батерията 

Заряд 

 

Включен 

 

Изключен 

LOAD Мощност, ток, режим на заряд   

> Описание на статуса 

> Разглеждане на интерфейса 

3. Свързване 

12V /24V/36V/48V 

nnr- 
;W»> M>»& 
LOAD « U O 

f 

83u kWh 

ВАЖНО: 
1) В режим на работа, интерфейсът ще бъде в автоматичен режим, като следните 

два интерфейса не се показват 

(2)След включване на контролера проверете дали дисплея работи. В случай, че не 
работи вижте точка 6. Винаги свързвайте първо батерията за да позволите на 
контролера да разпознае мощността на системата.  

Статус Икона Описание 

Разреждане на 
батерия  

В батерията няма заряд, Контур на батерия 
премигва, премигваща икона сигнал за грешка. 

Прекомерна мощност  
Батерията е заредена, изображение на батерия 
премигва, премигваща икона сигнал за грешка. 

Серия контролери за соларни панели ViewStar AU 

1. Описание 
Благодарим ви, че избрахте серията контролери за соларно зареждане 

ViewStar AU. Контролерът VS-AU представлява ШИМ контролер за зареждане с 
вграден LCD дисплей, който обединява най-модерната дигитална техника. Режимите 
на управление за едновременно зареждане имат широко приложение както за 
домашни соларни системи, така и за соларни светофари, сигнални системи, соларни 
градински лампи и други. Продуктът има следните характеристики: 

• Събира в себе си качествени компоненти от ST,IR и Infineon, гарантиращи 
продължителността на живот на продукта 
• Терминалите имат UL и VDE сертификати, продуктът е по-безопасен и надежден 

• Контролерът може да работи продължително на пълен заряд при температурни 
граници от -25 до 55 °C 

• 3-етапно интелигентно импулсно зареждане 
• Поддържа 3 типа зареждащи се батерии: Запечатана, Гел, и Оловна 

• Дизайн на LCD дисплей, показващ работните данни и настройките за работа в 
реално време  

• Два USB изхода, източник на захранване за електронно оборудване 
• Опростените настройки на бутоните ще направят работата по-комфортна и удобна  
• Множество режими за контрол на заряда  
• Функция Енергийна статистика 
• Функция за компенсиране на температурата на батерията 
• Външна Електронна Защита 

Аксесоар по избор: 
Име: Дистанционен температурен сензор 
Модел: RTS300R47K3.81A 
Събиране на данни за температурата на батерията  с цел 
компенсация на параметрите за контрол, стандартната 
дължина на кабела е 3 метра (може да бъде адаптирана). 
RTS300R47K3.81A се свързва с порт 3 на контролера. 

ВАЖНО: Изключете сензора за температура, температурата ще 
остане фиксирана на стойност 25°C. 

2) Зануляване на натрупаната мощност: В меню „ФВ Мощност “, натиснете бутон 
SET и задръжте за 5 сек. докато стойността започне да примигва, натиснете 
бутон SET отново за да я нулирате.  

3) Задаване на температура: В менюто „Температура на батерията“ натиснете 
SET и задръжте 5 секунди. 

> Индикатор за грешка 
Фигура 2 Диаграма на свързване 

(1) Свържете компонентите с контролера за зареждане в последователността 
показана по-горе и обърнете внимание на “+” и “-”.  Моля, не включвайте бушона или 
прекъсвача по време на инсталацията. При разкачване на системата, направете 
всичко в обратен ред.  
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5. Защитни механизми 

Гаранцията не е валидна при следните условия: 

1) Нанесени щети в следствие на неправилна употреба или на употреба в неподходяща 
среда. 

2) Употреба на Фотоволтаични панели или електрическо напрежение, надвишаващи 
капацитета на контролера. 

3) Контролерът работи при температура надвишаваща границата на определената за 
работна максимална температура. 

4) Неоторизирано разглобяване или опити за поправка от страна на потребителя.  

5) Контролерът е повреден в следствие на естествени елементи, като светлина. 

6) Контролерът е повреден по време на транспортиране.  

7.Технически Спецификации 
Модел VS1024AU VS2024AU | | VS3024AU VS3048AU VS4524AU VS4548AU VS6024AU VS6048AU 

Номинално напрежение на 
системата 

12/24VDC Auto 12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC Auto 12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC Auto 12/24/36/48VDC 
Auto 

Диапазон на напрежението на 
входа на батерията 

9V-32V 9V-64V 9V-32V 9V-64V 9V-32V 9V-64V 

Номинален режим на 
зареждане/разреждане 10A@55C 20A@55C | | 30A@55C 45A@55C 60A@55C 

Макс. ФВ напрежение на ел. 
верига 

 
50V 

 
| 96V 50V | | 96V 50V | 96V 

Вид на батерията Запечатана(По подразбиране) / Гел / Оловна 

Изравняване на мощността* Запечатана:14.6V/ Гел: No/ Оловна:14.8V 

Увеличаване на напрежението 
при зареждане* Запечатана:14.4V/ Гел:14.2V/ Оловна:14.6V 

Плаващо напрежение* Запечатана/Гел/Оловна:13.8V 

Нисковолтово напрежение при 
повторно свързване* 

Запечатана/Гел/Оловна:12.6V 

Нисковолтово напрежение при 
изключване* 

Запечатана/Гел/Оловна:11.1V 

Собствено потребление <9.2mA/12V;<11.7mA/24V; <14.5mA/36V;<17mA/48V 

Коефициент на температурна 
компенсация 

-3mV/C/2V (25C) 

Спад на напрежението по 
веригата при зареждане <0.29V 

Спад на напрежението по верига 
за разреждане <0.16V 

Температурна граница на LCD     -20C - +70C    

Температура на околната среда 
  

-25C- 
+55C(Продуктът може да работи продължително на пълна 
мощност) 

  

Относителна влажност <95%, N.C. 

Ограждение IP30 

Заземяване Положително 

USB изход 5VDC/2.4A(Общо) 

Общи размери 142x85x41.5мм 160x94.9x49.3мм 181x100.9x59.8мм 194x118.4x63.8мм 214x128.7x72.2мм 

Монтажни размери 130x60мм 148x70мм 172x80мм 185x90мм 205x100мм 

Размер на отворите за монтиране 04.5мм 05мм 05мм 05мм 

Терминали 4мм2/12AWG 10мм2/8AWG 16мм2/6AWG 16мм2/6AWG 25мм2/4AWG 

Нетно тегло 0.22кг 0.35кг 0.55кг | 0.58кг 0.76кг| | 0.88кг 1.02кг | 1.04кг 

* Посочените параметри са за система на 12V при 25C, удвоете за система на 24V, утроете за 36V система и умножете по четири за 48V система. 

Промени се правят с предварителна уговорка! Версия номер: V1.2 

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. Тел: +86-10-82894112 I 82894962 Уебсайт: www.epsolarpv.com/www.epever.com 

Прегряване на 
батерия 

 Изображение на полузаредена батерията показва 
състоянието на заряда към момента, иконката 
премигва, премигваща икона сигнал за грешка. 

Грешка на заряд  Претоварване1) , Сигнал за късо съединение 

1)Когато зарядът достигне 1.02-1.05 пъти 1.05-1.25 пъти, 1.25-1.35 пъти и 
1.35-1.5 пъти над номиналната стойност, контролерът автоматично ще изключи 
захранването съответно след 50 сек, 30сек,10сек и 2сек.  

1** Таймер 1 2** Таймер 2 

100 ON/OFF 2N Изключен 

101 
захранването ще е включено 
1 час след залез 

201 
Захранването се включва 1 
час преди изгрев 

102 
захранването ще е включено 
2 часа след залез 

202 
Захранването се включва 2 
часа преди изгрев 

103_113 
захранването ще е включено 
3-13 часа след залез 203-213 

Захранването се включва 3-
13 часа преди изгрев 

114 
захранването ще е включено 
14 часа след залез 214 

Захранването се включва 
14 часа преди изгрев 

115 
захранването ще е включено 
15 часа след залез 

215 
Захранването се включва 
15 часа преди изгрев 

116 Тестов режим 2N Изключен 

117 
Ръчен режим(Включен по 
подразбиране) 

2N Изключен 

В меню Мощност на Батерия, натиснете бутон SET и задръжте 5 сек, след това влезте 
в настройка според вида батерия. Изберете типа батерия и задръжте 5 сек натискайки 
бутона SET за да завършите успешно настройката.  

> Вид на батерията 
_______ r~r~ir~ir~ir ............   ......................................  

1Запечатана (По подразбиране) 2Гел 3Оловна 
ВАЖНО: Моля, проверете параметрите за волтаж на всеки тип батерия в 
посочената таблица.  

Прегряване на 
контролер 

Температурният сензор показва над 85°C Изключване 

Температурният сензор показва под 75C Включване 

Късо съединение 

Натоварване >2.5 пъти  

1 късо съед., изключване за 5 сек ;  

2 късо съед., изключване за 10 сек; 

3 късо съед., изключване за 15 сек; 

4 късо съед., изключване за 20 сек ; 

5 късо съед., изключване за 25 сек ; 
6 късо съед., изключване. 
 

Изключване 
Изчистване на грешка: 
Рестартирайте 
контролера и изчакайте 
един цикъл 
 (нощ>3 часа). 

Претоварване 

Натоварване >2.5 пъти над нормалното 
1.02-1.05 пъти, 50 сек, 
1.05-1.25 пъти, 30 сек 
1.25-1.35 пъти,10 сек 
1.35-1.5 пъти 2 сек 

Изключване 
Изчистване на грешка: 
Рестартирайте 
контролера и изчакайте 
един цикъл 
 (нощ>3 часа). 

Повреден RТS 
сензор 

Повреден или дал на късо RТS сензор. 
Зареждане или 

разреждане на 25 C 

4.3 Настройки на зареждане 

Инструкции за работа: 
В меню „Настройки на зареждане“, натиснете SET и задръжте за 5 сек. Докато 
цифрата не започне да примигва, след това натиснете MENU, задайте параметри и 
натиснете SET за да ги потвърдите. 

6. Отстраняване на неизправности 

Грешка Причина Отстраняване 

Екранът се изключва 

през деня, когато 

слънцето пада директно 

върху ФВ профили  

Липса на връзка на 
ФВ с лъча 

Уверете се, че ФВ 

 връзки са изправни.  

Връзките са изправни, 

екранът не работи.  

1) Зарядът на 

батерията е по-

нисък от 9V 

2) ФВ мощност е по-

малка от мощността 

на батерията 

1) Моля проверете мощността на  

батерията. Необходима е мощност от 

 поне 9V за активиране на  

контролера 

2) Уверете се, че входящата ФВ е  

повече от тази на батерията  

Интерфейса мига  

/икона/ 
Твърде висока 
мощност 

Проверете дали мощността към 

батерията е по-висока от  

оптималната 

и прекъснете ФВ. 

Интерфейса мига  

/икона/ 

Прекомерно 

разреждане на 

батерията 

Когато се възстанови мощността 

 на  батерията до минималното ниво,  

 ще се възстанови и зарядът. 

Интерфейса мига 

/икона/ 

Прегряване на 
батерията 

Контролерът автоматично ще изключи 

Системата и ще я включи, когато  

температурата спадне до под 50 °C. 

Интерфейса мига 

/икона/ 

Претоварване на 

веригата 

Моля, намалете броя на ел.  

компонентите и внимателно  

възстановете връзката. 

ВАЖНО: Включете захранването чрез бутон ON/OFF, Таймер 1 е за включване 
на тестови и ръчен режим. Таймер 2  ще се включи и ще изпише "2 n". 

4.4 Вид на батерията 
> Стъпки за работа 

Защита Условия Статус 
ФВ Обратна 
поляризация  

ФВ може да бъде обратно поляризирана, 
когато батерията е правилно свързана. 

Контролерът не е 
увреден. Обратна 

поляризация на 
батерия 

Поляризацията може да бъде обърната, 
когато ФВ не е свързана.  

Претоварване на 
батерията 

Заряда в батерията превишава 
нормалните стойности Спрете зареждането 

Прекомерно разреждане 
на батерията 

Заряда в батерията е достигнал 
минималните си стойности 

Спрете разреждането 

Прегряване на 
батерията 

Температурният сензор показва над 65C Изходът е на OFF 

Температурният сензор показва под 55 C Изходът е на ON 

8. Изключения 

http://www.epsolarpv.com/www.epever.com
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