
 

 

 
 

 

DuoRacer-Sarja 

—MPPT Kaksiakkuisen järjestelmän lataussäädin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjän opas 

Mallit: 
DR1106N-DDB/DDS  
DR1206N-DDB/DDS  

DR2106N-DDB/DDS DR2206N-DDB/DDS 
DR3106N-DDB/DDS DR3206N-DDB/DDS 
DR2210N-DDB/DDS DR3210N-DDB/DDS 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tärkeitä turvallisuusohjeita 

Säästä tämä ohje tulevaisuutta varten. 

Tämä ohjekirja sisältää kaikki turvallisuuteen, asennukseen ja käyttöön liittyvät ohjeet 
DuoRacer-sarjan MPPT kaksiakkuisen järjestelmän lataussäätimelle. (Jatkossa tässä 
oppassa “säädin”).  

➢ Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta. 

➢ Säätimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia komponentteja. Älä pura tai yritä 
korjata säädintä itse. 

➢ Vältä säätimen altistumista suoralle auringonpaisteelle, korkeille lämpötiloille. 
ÄLÄ asenna säädintä paikkaan, jossa sen on riski kastua. 

➢ Asenna säädin paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säätimen 
jäähdytinelementti voi kuumentua erittäin paljon järjestelmän käytön 
yhteydessä. 

➢ On suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä ja sopivia ulkoisia sulakkeita ja 
katkaisijoita. 

➢ Sulje kaikki akun lähellä olevat PV-ryhmän, sulakkeiden tai katkaisimien 
liitännät ennen säätimen asentamista ja säätämistä. 

➢ Virtaliittimien tulee olla tarpeaksi tiukat, jotta vältetään löysästä liitoksesta 
aiheutuva ylikuumeneminen. 
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1. Yleiskatsaus 

1.1Tiedot & ominaisuudet 

DuoRacer MPPT lataussäädin on tehty kahden akun lataamiseen (kuvattu BATT1 ja 
BATT2 jäljempänä) samanaikasesti aurinkoenenrgiajärjestelmässä. Tämä säädin 
tukee monia pääakkutyyppejä (BATT1) mallit, muunmuassa Suljettu, Geeli, Imeytetty, 
LiFePO4, ja Li-NiCoMn, jotka soveltuvat RV, retkeilyyn, veneelle ja niin edelleen. 
Laite tunnistaa käynnistysakun (BATT2) järjestelmäjännitteen automaattisesti, ja lataa 
akun olosuhteiden ollessa suotuisat. 

Säädin käyttää edistynyttä MPPT ohjausalgoritmiä, joka mimimoi maksimaalisen 
tehopisteen häviöasteen ja häviöajan ja nopeuttaa myös PV-ryhmän 
maksimitehopistettä (MPP) ja ylläpitää maksimienergian ottoa 
aurinkoenergiajärjestelmästä kaikissa olosuhteissa. MPPT aurinkoenergiajärjestelmä 
hyödyntää 20-30% tehokkaammin energian talteenottoa verrattuna 
PWM-latausjärjestelmään.   

Jos manuaalista käyttöä ei ole tehty pitkään aikaan ja latausolosuhteisiin ei päästä, 
ohjain siirtyy virransäästötilaan, mikä vähentää energiahäviötä ja täten editsää 
tuotteen elinikää. Järjestelmäparametrit näytetään ja asetetaan LED/LCD tai 
MTT11-etämittarilla (Lisävaruste). 

Autojääkaapin AES-ohjaussignaali on rakennettu säätimeen, joka ohjaa ylimääräisen 
aurinkoenergian jääkaapin käyttöön enrergian tuhlaamisen välttämiseksi. Säätimessä 
on IP33-suojaustaso, joka on vesi- ja pölytiivis. Useat turvaominaisuudet, kuten akun 
ylilataussuoja, ylipurkautumissuoja ja käänteisen kytkennän suoja takaavat 
aurinkoenergiajärjestelmälle turvallisen ja tasaisen elinkaaren. 

Ominaisuudet： 

 Maximum Power Point Tracking teknologia ultranopealla seurantanopeudella ja 
99.5% taatulla seurantatehokkuudella. 

 Kehittynyt MPPT ohjausalgoritmi minimoi MPP:n hukkanopeuden ja hukkajan. 

 MPP:n toimintajännitteen laajempi alue PV-moduulin käytön parantamiseksi. 

 Automaattinen latausvirran- ja tehon kontrollointitoiminto (BATT1) 

 Korkealaatuiset ST, TI ja Infineon komponentit turvaamassa tuotteen elinkaarta. 

 Digitalinen piirinohjain tarjoaa adaptiivisen kolmivaiheisen latausjärjestelmän 
parantaakseeni BATT1 kestoa. 

 BATT1 tyyppi voidaan asetta LED/LCD kautta. 

 Tuote siirtyy virransäästötilaan, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan 
manuaalisesti, eivätkä latausolosuhteet ole täyttyneet (PV<5V). 

 100% lataus ja purkukapasiteetti kun  ollaan laitteen oikealla 
toimintalämpötila-alueella. 

 LED ja LCD näytöt valittavissa 
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 AES valvontasignaali estämään autojääkaapin energiahukkaa. 

 Standardi Modbus protokola ja RS485 (5V/200mA) kommunikaatioportti, jotta 
asiakas voi laajentaa sovelluksen toimintaa. 

① Pääkku (BATT1) on energiavarastoakku, joka on tarkoitettu sähköistämään 
kotitalouden laitteet sähköverkon ulkopuolella ja se tukee suljettua, geeli, 
imeytettyä, LiFePO4, ja Li-NiCoMn akkuja (ohjain ei pysty tunnistamaan 
järjestelmän jännitettä automaattisesti). 

② Käynnistysakku (BATT2) on energiavarantoakku, joka yleensä on asennettu 
ajoneuvoon auttaakseen sen käynnistämistä esimerkiksi RV:ssä, veneissä ja 
tämä akku tukee vain lyijyakkua (ohjain tunnistaa systeemijännitteen 
automaattisesti). 

HUOM: BATT1 ja BATT2 vaativat saman varaustason. 

1.2 Nimien määritelmät 
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❶ Kiinnityksen reiän kokoΦ5mm ❻ BATT1 portit 

❷ LCD(viittaa kpl 3) ❼ BATT2 portit 

❸ Maadoitus ❽ RS485 kommunikaatioportti
⑵
 

❹ Kaukosäätöinen lämp.til
⑴
 sensorin 

portti 

❾ AES (signaali) 

ulostuloportti
⑵
 

❺ PV portit ❿ Liitinporttien suojakansi 
⑴Säädin lataa BATT1 vakiona(25℃) ilman lämpötilan kompensaatiotoimintoa, kun sitä ei 

ole kytketty ulkoiseen lämpötila-anturiin tai lämpötilaanturi on vaurioitunut. Lämpötilan 
kompensaatio on suunniteltu VAIN lyijyakulle. Litiumakulle ei ole lämpötilakompensaatiotia. 

⑵AES portti minkä ulostulo on 12V/200mA ja RS485 portti, minkä ulostulo on 5V/200mA 

ovat irallisia DR1106/2106/3106N malleista, AES portin ulostulojännite on sama kuin akun 

jännite. Ylemmät kaksi porttia DR1206/2206/3206/2210/3210N malleissa jakavat tehon 

5VDC/Max. 200mA 

Myös AES signaaliportti on suunniteltu tukemaan AES autojääkaappia. Se vaaditaan 
sisäiseen virranvaihtolaitteeseen. 

1.4 Käynnistysakkua BATT2- ohje 

1)Käynnistysakun toimintaperiaatteet 

Säädin lataa BATT2:sta 1A jatkuvalla virralla, kunnes jännite saavuttaa “Full voltage” 

tilan BATT2:sen latausprosessin aikana. Tämän jälkeen säädin lopettaa lataamisen ja 

poistuu lataustilasta. 

2) Jännitteen kontrolliparametrit 

Tekijä Vakio Toiminta-alue 

Täysi jännite 13.8V/12V; 27.6V/24V 9～17V(24V×2) 

Latauksen 
paluujännite 

13V/12V; 26V/24V 9～17V(24V×2) 

VAROITUS: Noudata logiikkaa, että Täysi lataus > latauksen paluujännite 
muuttaessasi jännitepistettä. 

3) Latauksen aloitusolosuhteet 

VAROITUS: BATT2 tukee PELKÄSTÄÄN lyijyakkua, ennen BATT2 
latauksen aloittamista, yhdistä BATT1. 

Ehto 1: BATT2 alkaa lataamaan, kun BATT1 saavuttaa täyden latauksen tilan ja 
BATT2 jännite on pienempi kuin latauksen paluujännite. 

Ehto2: BATT2 alkaa lataamaan kun akkujen yhteinen latausvirta on korkeampi kuin 
3A ja BATT2 jännite on pienempi kuin latauksen paluuvirta. 

4) Latauksen lopettamisen ehdot: 

Ehto 1:BATT2 lopettaa lataamisen, kun PV:n jännite-ero on alle 2V suhteessa 
BATT1. 
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Ehto 2:BATT2 lopettaa lataamisen, kun BATT1 ei ole täyden latauksen tilassa ja 
kokonaislatausvirta on pienempi kuin 2.5A. 

Ehto 3: BATT2 lopettaa lataamisen kun BATT2 saavuttaa täyden latauksen “Full 
Voltage”. 

VAROITUS: Sen jälkeen kun BATT2 lataus on laitettu pois päältä, se alkaa 
uudelleen latautumaan vasta, kun latausolosuhteet ovat tyydyttävät. 

5) Käynnistysakun (BATT2) Latauksen ilmaisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 AES signaalilähtöportin ohje 

1)AES portti; DR1106/2106/3106N-DDB/DDS 
AES portti ja RS485 portti ovat itsenäisiä. AES portin ulostulo 12V/200mA ja jännite 
on sama kuin akun jännite. Yhdistä jääkaappiin, viittaus allaolevaan kuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)AES signaali portti: DR1206/2206/3206/2210/3210N-DDB/DDS 
AES signaalportti ja RS485 portti jakavat tehon 5VDC/Max.200mA., Yhdistä lisävarusteet 
kun yhdistät jääkaapin, viitataan alla olevaan kuvaan.  
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HUOMIO: AES signaaliportti ja RS485 portti jakavat molemmat tehon 5VDC/Max.200mA. 
MT11:n tehonkulutus on 13mA kun se on päällä ja 4mA kun se on pois päältä. 

3) AES portin toimintaperiaatteet 
 AES signaali käynnistyy, kun BATT1 jännite saavuttaa lisälatauksen jännitteen tai 

kun tasaa latausjännitettä 5 minuutin ajan. 

 Säädin tarkistaa onko BATT1 jännite alhaisempi kuin lisälatausjännite tai tasaa 
latausjännitettä viiden minuutin välein.(Tämä arvo on arviointiviiveaika 
AES-signaalin sammuttamiseksi, joka voidaan asettaa PC-ohjelmiston avulla, 
oletusasestus on 5min, väliltä 0-999min) , AES signaali kytkeytyy pois päältä, kun se 

saavuttaa ehdot viisi kertaa. 

1.6 Lisävarusteet 

Lisävarusteet (sisältyvät)： 

Paikallinen lämpötilamittari (Malli:RT-MF58R47K3.81A) 

AES signaaliportti (Malli:3.81-2P) 

2P kaapelia suositellaan kun yhdistetään AES signaaliporttia autojääkaappiin. 

Lisävarusteet (ylimääräiset)： 

1) Etämittari (Malli: MT11) 
 

 
 

2) Kaukokäyttöinen lämpötila-anturi (Malli:RTS300R47K3.81A) 

 

3)USB RS485 muuntimen kaapeli (Malli:CC-USB-RS485-150U-3.81) 

 
 
 
 

 4)WIFI sarjasovitin(Malli:eBox-WIFI-01) 

 Kun ohjain on kytketty eBox-WIFI-01:een tavallisen Ethernet-kaapelin 
(rinnakkaiskaapelin) kautta, mobiilisovelluksella voi seurata ohjaimen 
toimintatilaa ja siihen liittyviä parametreja WIFI:n kautta.  

MT11 voi näyttää järjestelmän erilaisia käyttö- ja vikatietoja. Tiedot 

voidaan näyttää taustavalistulta LCD-näytöltä, jonka näppäimet on 

helpot käyttää ja numeronäyttö on helppolukuinen. Standardiversion voi 

asentaa pinnoille ja vaihtoehtoisen version voi asentaa seinälle. 

(Standardimalli sisältää tiedonsiirtokaapelin) 

Akun lämpötilan tarkkailu säätöparametrien lämpötilan 

kompensoimiseksi, kaapelin vakiopituus on 3m (Pituus on 
muokattavissa). RTS300R47K3.81A yhdistyy portti no. (❹) 

säätimessä. 

 

Kaapelia käytetään jokaisen verkossa olevan säätimen 

tarkkailuun PC-ohjelmiston avulla. Kaapelin pituus on 1.5m. 

Toinen pää yhdistetään ❽ porttiin säätimessä ja toinen pää 
tietokoneeseen  
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5) RS485 Bluetooth adapteri (Malli:eBox-BLE-01) 
 
 
 
 
 

6) AES adaperi (Malli: AES-ADP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kun ohjain on kytketty eBox-BLE-01 perinteisellä Ethernet-kaapelilla 
(rinnakkaiskaapelilla), toimintatilaa ja siihen lyyttyviä parametrejä voi 
seurata mobiilisovelluksen kautta. 

 

Sovitin muuntaa ohjaimen 5V jänniteen 12V jääkaapin jänniteeksi, ja 
se toimittaa ylimääräisen aurinkovoiman jääkaapille energian 
tuhlauksen välttämiseksi. 
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2. Asennus 

2.1 Varoitukset 

 Ole äärimmäisen varovainen asentaessasi akkuja, erityisesti lyijyhappoakun 
asennuksen yhteydessä. Pidä aina suojalaseja ja varmista puhtaan veden 
läsnäolo mahdollista silmien huuhdontaa varten, jos akkuhappoa roiskuu silmille. 

 Pidä akku erillään metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa akkuun oikosulun 
syntymisen. 

 Akun latauksen yhteydessä saattaa muodostua räjähdyskaasuja, joten pidä 
huolta riittävästä ilmanvaihdosta akun latauksen aikana. 

 Ulos asennettaessa tulee välttää asentamista paikkaan, jossa akku altistuu 
suoralle auringonvalolle tai on alttiina sateelle. 

 Löysät ja virheelliset kytkennät ja korroosio voivat altistaa johtimet liialliselle 
kuumentumiselle, jonka seurauksena eristys voi sulaa osittain pois. Tämän 
seurauksena ympärillä olevat materiaalit voivat kärventyä tai pahimmassa 
tapauksessa syttyä tuleen. Varmista johtimien riittävät ja laadukkaat kytkennät ja 
käytä kaapeliliittimiä. Varmista kaapeleiden heilumattomuus mobiilisovelluksessa. 

 Ohjain toimii sekä lyijy- että litiumakun kanssa omalla toiminta-alueellaan. 

 Akkuyhteys voidaan kytkeä yksittäiseen akkuun tai kokonaiseen joukkoon akkuja. 
Seuraavat ohjeet viittaavat yksittäiseen akkuun, mutta on ajateltu että liitännän 
voi tehdä myös akkujoukkoon. 

 Valitse järjestelmän kytkentäjohtimet virran suuruuden mukaan, enintään 
5A/mm2. 

2.2 PV ryhmän vaatimukset 

(1)PV-moduulien sarjayhteys toimii ydinkomponenttina aurinkoenergiajärjestelmälle, 
säädin voi olla sopiva useille eri PV-moduuleille ja maksimoi aurinkoenergian 
muuntamisen sähköenergiaksi. MPPT-ohjaimen avoimen piirin jännitteen (Voc) ja 
maksimitehojännitteen (VMPP) perusteella voidaan laskea erityyppisten 
PV-moduulien sarjamäärä. 

 Seuraava taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi. 

DR1106/2106/3106/1206/2206/3206N-DDB/DDS: 

System 
voltage 

36cell     

Voc＜23V 

48cell   

Voc＜31V 

54cell     

Voc＜34V 

60cell     

Voc＜38V 

Max. Best Max. Best Max. Best Max. Best 

12V 2 2 1 1 1 1 1 1 

24V 2 2 - - - - - - 
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System 
voltage 

72cell Voc＜46V 96cell Voc＜62V Thin-Film 
module 

Voc＞80V Max. Best Max. Best 

12V 1 1 - - - 

24V 1 1 - - - 

HUOM: Ylläolevat parameterien arvot on laskettu standarditestausolosuhteissa. 

(STC(Standard Test Condition): Säteilyteho 1000W/m2, Moduulin lämpötila 25 ℃, 

Ilman massa 1.5.) 

DR2210/3210N-DDB/DDS: 

System 
voltage 

36cell 

Voc＜23V 

48cell 

Voc＜31V 

54cell 

Voc＜34V 

60cell 

Voc＜38V 

Max. Best Max. Best Max. Best Max. Best 

12V 4 2 2 1 2 1 2 1 

24V 4 3 2 2 2 2 2 2 

 

System 
voltage 

72cell Voc＜46V 96cell Voc＜62V Thin-Film 
module 

Voc＞80V Max. Best Max. Best 

12V 2 1 1 1 1 

24V 2 1 1 1 1 

HUOM: Ylläolevat parameterien arvot on laskettu standarditestausolosuhteissa. 

(STC(Standard Test Condition): Säteilyteho 1000W/m2, Moduulin lämpötila 25 ℃, 

Ilman massa 1.5.) 
(2)Maksimi PV-ryhmän teho 

MPPT-ohjaimen tehtävä on ladata virtaa/rajoittaa tehoa latausprosessin aikana. Jos 
latausvirta tai teho ylittää sallitun arvon, alkaa säädin automaattisesti rajoittamaan 
latausvirtaa tai tehoa kohti sallittuja arvoja. Tämä suojaa huomattavasti ohjainta 
vaurioitumiselta, joka voivat johtua ulispesifisten PV-moduulien kytkemisestä.  

PV-ryhmän todellinen toiminta on seuraavanlainen: 

Ehto 1, 

Todellinen PV-ryhmän latausvirta ≤ Ohjaimen nimellinen latausteho 

Ehto 2, 

Todellinen PV-ryhmän latausvirta ≤ Ohjaimen nimellinen latausteho 

Kun ohjain toimii ehtojen 1 tai 2 mukaisesti, se suorittaa latauksen todellisen virran tai 
tehon mukaan; tällöin ohjain voi toimia PV-ryhmän maksimitehopisteessä. 

VAROITUS: Kun PV:n teho on pienempi kuin nimellinen latausteho,  mutta 
PV-ryhmän avoimen piirin latausteho on yli 
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60V(DR**06N-DDB/DDS)/100V(DR**10N-DDB/DDS)(alimmassa ympäristön 
lämpötilassa), säädin voi vaurioitua. 

Ehto 3, 

Todellinen PV-ryhmän latausvirta ＞ Ohjaimen nimellinen latausteho 

Ehto 4, 

Todellinen PV-ryhmän latausvirta ＞ Ohjaimen nimellinen latausteho 

Kun säädin toimii ehtojen 3 tai 4 muaaisesti“Condition 3” or “Condition 4”, se suorittaa 
latauksen nimellisvirran tai tehon mukaan. 

VAROITUS: Kun PV:n teho ei ole suurempi kuin nimellinen latausteho, mutta 
maksimaalinen avoimen piirin jännite PV-ryhmälle on suurempi kuin 
60V(DR**06N-DDB/DDS)/100V(DR**10N-DDB/DDS)(alimmassa ympäristön 
lämpötilassat), säädin voi vaurioitua. 

“Auringon huipputunnit diagrammin” ,mukaan PV-ryhmän tehon ylittäessä ohjaimen 
nimellisen lataustehon, niin latausaika nimellistehoa kohti pidentyy, jotta akun 
lataamiseen voidaan kohdentaa enemmän energiaa. Käytännössä PV-ryhmän 
maksimiteho ei kuitenkaan saa olla yli 1,5-kertainen ohjaimen nimelliseen 
lataustehoon nähden. Jos PV-ryhmän maksimiteho ylittää liialti säätimen nimellistä 
lataustehoa, se ei pelkästään aiheuta PV-moduulien tuhlausta, vaan lisää myös 
PV-ryhmän avoimen piirin jännitettä ympäristön lämpötilan vaikutuksesta, joka voi 
aiheuttaa säätimen vaurioitumisen riskin kasvun. Täten on äärimmäisen tärkeää 
määritellä järjestelmä järkevästi. Katso tämän säätimen PV-ryhmän suositeltu 
enimmäisteho seuraavasta taulukosta: 

Malli 
Nimellisl
atausvirt

a 

Nimellislat
austeho 

Max. PV 
Ryhmän 

teho 

Max. PV 
avoimen 

piirin jännite 

DR1106N-DDB/DDS 10A 130W/12V 195W/12V 

46V
①
 

60V
②
 

DR2106N-DDB/DDS 20A 260W/12V 390W/12V 

DR3106N-DDB/DDS 30A 390W/12V 580W/12V 

DR1206N-DDB/DDS 10A 
130W/12V 
260W/24V 

195W/12V 
390W/24V 

DR2206N-DDB/DDS 20A 
260W/12V 
520W/24V 

390W/12V 
780W/24V 

DR3206N-DDB/DDS 30A 
390W/12V 
780W/24V 

580W/12V 
1170W/24V 

DR2210N-DDB/DDS 20A 
260W/12V 
520W/24V 

390W/12V 
780W/24V 92V

①
 

100V
②
 

DR3210N-DDB/DDS 30A 
390W/12V 
780W/24V 

580W/12V 
1170W/24V 

②  25℃ ympäristön lämpötila. 

②pienimmässä toimintalämpötilassa. 
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2.3 Johdinten koko 

Johdinten ja asennuksen tulee noudattaa kansallisia ja paikallisia sähköalan 

vaatimuksia. 

➢ PV Johtimen koko 

PV-ryhmän ulosanto voi vaihdella PV-moduulin koosta, kutkentä tavasta ja 
auringonvalon tulokulmasta riippuen, voidaan johtimen minimikoko laskea PV-ryhmän 

Isc＊:n mukaan. Katso Isc-arvo PV-moduulin esitteestä. Kun PV-moduulit on kytketty 

sarjaan, Isc on yhdenvertainen PV-moduliem Isc arcoon. Kun PV moduulit on kytketty 
rinnan, Isc on yhdenvertainen PV-moduulien Isc:n summaan. PV-ryhmän Isc arvo ei 
saa ylittää säätimen PV:n sisääntulon maksimivirtaa. 

Katso alla oleva taulukko: 

HUOM: Kaikki PV-moduulit annetussa ryhmässä oletetana identtisiksi. 

＊Isc=oikosulkuvirta(A) Voc= Avoin virtapiiri 

Malli 
Max. PV 

sisääntulovirta 
Max. PV johdin 

DR1106N-DDB/DDS 
DR1206N-DDB/DDS 

10A 4mm2/12AWG 

DR2106N-DDB/DDS 
DR2206N-DDB/DDS  
DR2210N-DDB/DDS 

20A 6mm2/10AWG 

DR3106N-DDB/DDS 
DR3206N-DDB/DDS 
DR3210N-DDB/DDS 

30A 10mm2/8AWG 

VAROITUS: Kun PV-moduulit on kytketty sarjaan, PV-ryhmän avoimen 
piirin jännite ei saa ylittää arvoa 46V(DR**06N-DDB/DDS),92V 
(DR**10N-DDB/DDS). 

➢ Akun ja kuormalangan koko 

Akun ja kuormalangan koon on oltava nimellisvirran mukaisia, referenssikoot alla: 

Model 
Rated Charge 

Current 
Battery wire size 

DR1106N-DDB/DDS 
DR1206N-DDB/DDS 

10A 4mm2/12AWG 

DR2106N-DDB/DDS 
DR2206N-DDB/DDS  
DR2210N-DDB/DDS 

20A 6mm2/10AWG 

DR3106N-DDB/DDS 
DR3206N-DDB/DDS 
DR3210N-DDB/DDS 

30A 10mm2/8AWG 

VAROITUS: Johtimen koko on vain esimerkki. Pitkien välimatkojen 
tapauksessa Pv-ryhmän ja säätimen välillä tai säätimen ja akun, suurempia 
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johdinkokoja voidaan käyttää jännitteen laskun välttämiseksi ja tehostamaan 
suorituskykyä. 

VAROITUS: Akun kaapelin kokosuositukset olettavat että lataussäädin 
on ainut laite joka on kytketty tähän kaapeliin. (Ei inverteriä tai muutakaan 
kytkettynä samaan kaapeliin). 

2.4 Asennus 

VAROITUS: Räjähdysvaara. Älä koskaan asenna säädintä suljettuun tilaan 
lyijyhappoakkujen kanssa. Älä asenna tiiviiseen tilaan, johon akkukaasu voi 
kerääntyä. 

VAROITUS:Sähköiskun vaara. When wiring the solar modu PV-ryhmä pystyy 
tuottamaan korkeajännitteen avoimeen piiriin aurinkojärjestelmän asentamisen 
yhteydessä. Kytke katkaisija pois päältä ennen asennusta ja ole varovainen 
asennuksen yhteydessä.  
  
US: Säädin vaatii vähintään 150mm vapaata tilaa ylä- ja alapuolelle oikean 
ilmavirtauksen saavuttamiseksi. Tuuletus on erittäin suositeltavaa, jos säädin on 
asennettu koteloon. 

Asennusvaiheet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaihe1: Määritä asennuksen sijainti ja lämmönpoistotila 
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Asennuspaikan määritys: Säädin on asennettava paikkaan, jossa on riittävä ilmavirta 
säätimen säteilijöiden läpi ja vähimmäisvälys 150 mm ylä- ja alareunasta luonnollisen 
lämpöjohtumisen välttämiseksi. 

VAROITUS: Varmista, että säädin pystyy poistamaan lämmön, jos se on 
asennettu suljetulle alueelle. Jos säädin on tarkoitus asentaa suljettuun laatikkoon, on 
tärkeää varmistaa luotettava lämmönpoisto laatikon läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vaihe2: Kytkentä❶❷❸ 
Kytke järjestelmä seuraavan kuvion mukaisessa järjestyksessä: ❶Starter 

batteryBATT2 →❷Main battery BATT1 →❸PV array  Vuorostaan kytke 

järjestelmä käänteisessä järjestyksessä:❸❷❶. 

VAROITUS: BATT1 ja BATT2 tulee asettaa samaan jännitetasoon, muita 
vaihtoehtoja ei tueta tällä hetkellä. 

CAUTION: Noudata edellä mainittuja ohjeita kytkennässä, muuten voi syntyä 
BATT2 järjestelmän jännitevirhe 

VAROITUS: Älä kytke säätimen asennuksen aikana katkaisinta tai sulaketta 
päälle ja varmista, että “+” ja “-“ navat on kytketty oikein. 

VAROITUS: Sulake, jonka virta on 1,25-2 kertaa ohjaimen nimellisvirran 
suuruinen, on asennettva akun puolelle ja sen maksimietäisyys saa olla korkeintaan 
150mm. 

VAROITUS: Jos järjestelmään tarvitsee kytkeä invertteri, kytke se suoraan 
akkuun. 
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Vaihe3：Maadoitus❹ 

DR N-sarja on yleinen negatiivien ohjain, jossa kaikki PV-ryhmän ja akun negatiiviset 
navat voidaan maadoittaa samanaikaisesti tai yksittäin. Kuitenkin käytännön 
sovelluksen mukaan kaikkia PV-ryhmän ja akun negatiivisa napoja ei kuitenkaan 
tarvitse maadoittaa, vaan ohjaimen rungon maadoitusliitin on maadoitettava, mikä voi 
tehokkaasti suojata sähkömagneettisilta häiriöiltä ja estää kuoren johtumisesta 
mahdollisesti aiheutuvat sähkäiskut. 

Varoitus: Yleisessä negatiivisessa järjestelmässä, kuten matkailuautossa, 
suositellaan yhteisnegatiivisen ohjaimen käyttöä, mutta tällöin on riskinä ohjaimen 
vaurioituminen jos järjestelmässä käytetään jotakin yhteisnegatiivista laitetta ja 
positiivinen elektrodi on maadoitettu. 

Vaihe4: yhdistä ulkoiseen lämpötilamittariin❺ 

(Malli:RT-MF58R47K3.81A)   （Malli:RTS300R47K3.81A） 

Yhdistä kaukolämpötila-anturin kaapeli porttiin ❹  ja aseta toinen pää lähelle 
BATT1. 

Varoitus: Jos etälämpötila-anturia ei ole kytketty ohjaimeen, akun lataamisen 

tai purkamisen oletuslämpötila on 25℃ ilman lämpötilan kompensointia. 

Vaihe5: Yhdistä etäanturi MT11❻ ja jääkaapin AES signaali❼ 

DR1106/2106/3106N-DDB/DDS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR1206/2206/3206/2210/3210N-DDB/DDS: 

 
 
 
 

Lämpötilamittari kaukolämpötila-anturi  
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❶ RS485 kommunikaatio kaapeli 

Mallit：CC-RS485-RS485-3.81-4P-150(sisältyy)  

CC-RS485-RS485-3.81-4P-1000(Vapaaehtoinen) 

CC-RS485-RS485-3.81-4P-2000(Vapaaehtoinen) 

Etämittarin toiminta viitataan MT11:n käyttöohjeeseen. Ohjain tarjoaa vain yhden 

AES-signaaliohjauksen, ja erityinen sovellus vaatii käytännön huomiointia (katso 

lisätietoja kohdasta “1.5 AES-signaalin lähtöportin ohjeet”. 

Vaihe6: Virrankytkentä säätimeen 

Kytke ensin BATT2 turvakytkin päälle ja tarkista BATT2 latausosoittimen tila. Kytke 
sitten BATT1 turvakytkin päälle ja tarkista BATT1 latausosoittimen tila (katso 
lisätietoja kohdasta “3. näyttöyksiköt). Kytke viimeiseksi PV-ryhmän katkaisija päälle.  

VAROITUS: Jos säädin ei toimi oikein tai säätimen paristoilmaisin osoittaa 
poikkeavuutta, katso kohta 5.2 “Vianmääritys”.



 

15 

3. Näyttöyksiköt 

3.1DuoRacerDisplay Basic (DDB) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（1）Toiminnan merkkivalot 

Ilmaisin Väri Toiminto Ohje 

 

Vihreä OFF Ei latauksessa 

Vihreä Vilkkuu hitaasti 

(1Hz) 
Lataa, lisäyksen tai tasaavan 
latauksen tilassa 

Vihreä Tasainen Täynnä, tasaisen latauksen tila 

 

Punainen OFF BATT1 lämpötila normaali 

Punainen 
Vilkkuu nopeasti 

(4Hz) 

BATT1 ylikuumentuminen tai 

BATT1 matala lämpötila  

 

Vihreä 
Tasainen 

 

Yhdistä BATT1 ja lataukseen 

Vihreä 
Hitaasti vilkkuva 

(0.2Hz) Yhdistä BATT1 ja ei latausta 

Vihreä OFF Ei yhteyttä BATT1 

 

Punainen 
Tasainen 

BATT1 ylipurkautunut/matala 

jännite 

Punainen OFF 
BATT1 matala jännite, uudelleen 

yhdistä 

 

Vihreä Tasainen AES signaali on ON 

Vihreä OFF AES signaali on OFF 

 

Vihreä Tasainen Yhdistä BATT2 ja lataukseen 
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Vihreä 
Hitaasti vilkkuva 

(1Hz) Yhdistä BATT2 ja ei latausta 

Vihreä OFF Ei yhdistetty BATT2 

 

Vihreä Tasainen Akkutyypin valintatilassa 

Vihreä OFF 
Asetukset on tallennettu ja poistu 

asetuksista 

Kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti(4Hz) Järjestelmän jännitevirhe
①
 

Kaikki merkkivalot vilkkuvat hitaasti(1Hz) Säädin ylikuumentumassa 

① Säädin ei tunnista järjestelmän jännitevirhettä, kun akkutyyppinä on 
litiumakku. 

Merkkivalo "OFF". Merkkivalo "On Solid". 

Merkkivalo"Vilkkuu hitaasti (1Hz) ". 

Merkkivalo"Vilkkuu hitaasti (0.2Hz)". 

⑵ Akun tyypin merkkivalot 

Ilmaisin Väri Toiminto Ohje 

 
Suljettu 

Vihreä 
Tasainen 12V järjestelmä 

Vilkkuva 24V järjestelmä 

 
Geeli 

Punainen 
Tasainen 12V järjestelmä 

Vilkkuva 24V järjestelmä 

 
Imeytetty 

Vihreä 
Tasainen 12V järjestelmä 

Vilkkuva 24V järjestelmä 

 
LiFePO4 

Punainen 
Tasainen 12V järjestelmä 

Vilkkuva 24V järjestelmä 

 
Li-NiCoMn 

Vihreä 
Tasainen 12V järjestelmä 

Vilkkuva 24V järjestelmä 

Akkutyypin asettamisen vaiheet： 

Vaihe1:Paina näppäintä 3s ajan, vihreä tasaisena, etene akkutyypin valintaan. 

Vaihe2:Paina näppäintä valitaksesi akkutyyppi. 

Vaihe3:Odota 5 sekuntia, kunnes asetusten ilmaisin menee pois päältä. Akkutyyppi on 
asetettu onnistuneesti. 
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3.2 DuoRacerDisplay Standard (DDS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1)Latauksen merkkivalot 

Ilmaisin Väri Toiminto Ohje 

 

Vihreä Tasaisena 

PV yhteys normaali, mutta 

matala jännite(matala säteily) 

kulkeutuu PV:stä, ei lataudu. 

Vihreä OFF 
Ei PV jännitettä(Yö) tai PV 

yhteyden ongelma 

Vihreä Hitaasti vilkkuva(1Hz) Ladattaessa 

Vihreä 
Nopeasti 

vilkkuva(4Hz) 

PV ylijännite 

(2)Toiminnan merkkivalot 

Merkki Ohje Merkki Ohje 

 

BATT1 akun 

kapasiteetti
①
0～12% 

 

BATT2 akun kapasiteetti
①
 

0～12% 

 

BATT1 akun 

kapasiteetti
①
 

13%～35%  

BATT2 akun kapasitetti
①
 

13%～35% 

 

BATT1 akun 

kapasiteetti
①
 

36%～61%  

BATT2 akun kapasiteetti
①
 

36%～61% 
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BATT1 akun 

kapasiteetti
①
 

62%～86%  

BATT2 akun kapasiteetti
①
 

62%～86% 

 

BATT1 akun 

kapasiteetti
①
 

87%～100%  

BATT2 akun kapasiteetti
①
 

87%～100% 

 
Päivä 

 
PV ryhmä 

 
Yö  BATT1 latauksen merkki 

 
Näytä PV parametrit  BATT2 latauksen merkki 

 
Näytä BATT1 

parametrit  

BATT1 lämpötilan 
parametrit 

 
Näytä BATT2 

parametrit  AES signaalin merkki 

 
Asetusten symboli  Akkutyypin merkki 

 
Automaattisen laajan 
selaustilan symboli  Minimi jännitteen merkki 

 
Virheen symboli  Maksimi jännitteen merkki 

① Battery capacity is calculated by the linear relationship between the LVD voltage and float 
charging voltage. 

Virhetoiminnot 

Virhe 
Vianilmaisi

n 
Lataukse
n ilmaisin 

LCD Ohje 

BATT1 ylijännite 
Punainen 

nopea välke 
—— 

 

Akkukapasiteett
i näyttää täyttä, 
akun reunat 
välkkyvät, 
virhemerkki 
vilkkuu. 

BATT1 
ylipurkautunut 

—— —— 
 

Akkukapasitetti 
näyttää tyhjää, 
akun reunat 
vilkkuvat, 
virhemerkki 
vilkkuu. 

BATT1 
ylikuumentumine

Punainen 
nopea välke 

—— 
 

Akun reunat 
vilkkuvat, 
virhemerkki 
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n vilkkuu, 
lämpötilamerkki 
vilkkuu. 

BATT1  
järjestelmän 

jännitevirhe
① 

Punainen 
nopea välke 

Vihreä 
nopea 
välke  

Akun varaus 
näyttää tyhjää, 
akun reunat 
välkkyvät. 
Vikavalo 
vilkkuu. 

①Ei järjestelmän jännitevirheen hälytystä, kun BATT1 on litiumakku.  

(3)Näppäimet 

 

Paina 
näppäintä 

PV ryhmän parametrit 
BATT1 parametrit 
BATT2 parametrit 

Automaattinen laaja selaustila( ) 

 

Paina 
näppäintä 

Selaa PV ryhmän parametrejä 
Selaa BATT1 parametrejä 
Selaa BATT2 parametrejä 

Paina 
näppäintä ja 

pidä 
pohjassa 5s 

Valitse lämpötilan yksikkö 
Valitse akun tyyppi 

(1)Automaattinen laaja selaustila 

Toiminto:  

Paina  nappia kunnes  ilmestyy. Paina sitten  näppäintä,  
ilmestyy. Nyt laite on asetettu automaattiseen laajaan selaustilaan. 
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Silmukan näytöt：PV jännite →PV virta →PV teho→Muodostetty energia→BATT1 

jännite→BATT1 virta→Max. BATT1 jännite→Min.BATT1 jännite →BATT1 
lämpötila→BATT1 akkutyyppi→BATT2 jännite→BATT2 virta→Max. BATT2 
jännite→Min.BATT2 jännite→PV jännite 

(2)Vaihda lämpötilayksiköitä 

 
Toiminto: 

Vaihe1: Paina  nappia akun lämpötilanäyttötilassa, kunnes merkki vilkkuu. 

Step2: Paina  nappia valitaksesi lämpötilayksikkö. 

Step3: Paina  nappia valitaksesi yksikkö onnistuneesti. 

(3) Nollaa muodostuneen energian ilmaisin 
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Paina  ja  näppäimiä samanaikaisesti ja pidä pohjassa 5s nollataksesi 
muodostuneen energian ilmaisin. 

(3)Vaihda akkutyyppiä 

 

1)Toiminto: 

Step1: Paina nappia ja pidä pohjassa 5s akkutyyppiliittymän alla kunnes valo 

alkaa vilkkua. 

Vaihe2: Paina näppäintä valitaksesi akkutyyppi. 

Vaihe3: Paina näppäintä vahvistaaksesi akkutyyppi. 

2) Akkutyyppi 

 BATT112V Sealed  BATT124V Sealed 

 BATT112V Gel  BATT124V Gel 

 BATT112V Flooded  BATT124V Flooded 

 LiFePO4(4S)  LiFePO4(8S) 

 Li-NiCoMn (3S)  Li-NiCoMn (6S) 

 
User 

VAROITUS:Akun valvontaparametrit eivät ole muutettavissa kun akku on 
asetettu vakioakkuasetuksiin. Jos haluat muuttaa kontrolliparametrejä, aseta akun 
tyypiksi: “User”. 

VAROITUS: Valvontaparametrit käyttäjän akkutyypille voi määrittää vain PC 
järjestelmällä tai puhelinsovelluksella. 

1) Lyijyhappoakun valvonta jännite parametrit  

Parametrit ovat 12V järjestelmälle 25 ºC lämpötilassa, kerro kahdella 24V 
järjestelmää käytettäessä. 

Akkutyyppi 
Jännitteen parameteri 

Sealed Gel Flooded User 

Over Voltage Disconnect Voltage 16.0V 16.0V 16.0V 9~17V 

Charging Limit Voltage 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V 
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Akkutyyppi 
Jännitteen parameteri 

Sealed Gel Flooded User 

Over Voltage Reconnect Voltage 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V 

Equalize Charging Voltage 14.6V —— 14.8V 9~17V 

Boost Charging Voltage 14.4V 14.2V 14.6V 9~17V 

Float Charging Voltage 13.8V 13.8V 13.8V 9~17V 

Boost Reconnect Charging Voltage 13.2V 13.2V 13.2V 9~17V 

Low Voltage Reconnect Voltage 12.6V 12.6V 12.6V 9~17V 

Under Voltage Warning Reconnect 
Voltage 

12.2V 12.2V 12.2V 9~17V 

Under Volt. Warning Volt. 12.0V 12.0V 12.0V 9~17V 

Low Volt. Disconnect Volt. 11.1V 11.1V 11.1V 9~17V 

Discharging LimitVoltage 10.6V 10.6V 10.6V 9~17V 

Equalize Duration (min.) 120 —— 120 0~180 

Boost Duration (min.) 120 120 120 10~180 

Seuraavia sääntöjä on noudatettava muutettaessa käyttäjän akkutyypin 
parametriarvoa (tehdasasetus on sama kuin sinetöity tyypppi): 
A. Ylijännite irroita jännite > Latausrajan jännite ≥ Tasaa latausjännite ≥ Tehosta 

latausjännite ≥ Kelluva latausjännite > Tehosta uudelleen latausjännite. 
B. Ylijännite irrota jännite > Ylijännite uudelleenkytkentäjännite 
C. Pienjännite uudelleenkytkentäjännite> Pienjännite irrota jännite ≥ Purkautumisen 

rajajännite. 
D. Alijännitteen varoituskytkentä kytke uudelleen jännite > alijännitteen 

varoitusjännite ≥ purkautumisen rajajännite 
E. Tehosta uudelleenlatausjännitettä> Matalan jännitteen kytkentäjännite. 

1) Litiumakun ohjausjännitteen parametrit 

Parametrit ovat 12V järjestelmälle 25 ºC lämpötilassa, kerro kahdella, jos 
kyseessä on 24V järjestelmä. 

             Akun tyyppi 
Jänniteparametri 

LiFePO4(4S) Li-NiCoMn (3S) User 

Over Voltage Disconnect 
Voltage 

15.6V 13.5V 9～17V 

Charging Limit Voltage 14.6V 12.6V 9～17V 

Over Voltage Reconnect 
Voltage 

14.5V 12.5V 9～17V 

Equalize Charging Voltage 14.5V 12.5V 9～17V 

Boost Charging Voltage 14.5V 12.5V 9～17V 

Float Charging Voltage 13.8V 12.2V 9～17V 

Boost Reconnect Charging 
Voltage 

13.2V 12.1V 9～17V 

Low Voltage Reconnect 
Voltage 

12.4V 10.5V 9～17V 

Under Voltage Warning 12.5V 11.0V 9～17V 
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Reconnect Voltage 

Under Volt. Warning Volt. 12.0V 10.5V 9～17V 

Low Volt. Disconnect Volt. 11.0V 9.3V 9～17V 

Discharging LimitVoltage 10.8V 9.3V 9～17V 

Seuraavia sääntöjä on noudatettava muutettaessa litiumpariston arvoa. 
A.Yleisjännite irrota jännite>Ylikuormitussuojajännite (suojapiiriyksiköt(BMS)) + 

0,2V ※; 

B.Yleisjännite irrota jännite>Ylijännite kytke uudelleen jännite = Latausrajan jännite 
≥ tasaa latausjännite = Tehosta latausjännitettä ≥ kelluva latausjännite > tehosta 
takaisinkytkentä latausjännitettä; Voltage 

C.Matalajännite uudelleenkytkentäjännite> Piennjänite Irrota jännite  ≥ purkamisen 
rajajännite; 

D.Käynnistä jännitevaroitus uudelleen kytkentäjännite> alijännitteen varoitusjännite> 
purkamisen rajajännite; 

E.Boost Reconnect latausjännite> pienjännitekytkentäjännite; 

F.Pienjännite irrota jännite  ≥ Yli purkautumisen suojajännite (BMS)+0.2V
※
. 

VAROITUS: Litiumpariston jänniteparametrit voidaan asettaa, mutta sinun 
on viitattava litiumpariston BMS jänniteparametreihin. 

VAROITUS: Vaaditun BMS-tarkkuuden on oltava vähintään 0,2V. Jos 
poikkeam on suurempi kuin 0,2V, valmistaja ei vastaa mistään tämän 
aiheuttamasta järjestelmän toimintahäiriöstä. 
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4. Suojaus, vianmääritys ja huolto 
4.1 Suojaus 

PV ylivirta tai teho 
Kun PV ryhmän latausvirta tai teho ylittää ohjaimen 
nimellisvirran tai tehon, se muuttuu nimellisvirralla tai teholla. 

PV oikosulku 
Kun ohjain ei ole PV lataustilassa, säädin ei vaurioidu, jos 
PV ryhmässä tapahtuu oikosulku. 

PV Käänteinen 
napaisuus 

Kun PV-ryhmän napaisuus vaihdetaan, säädin ei välttämättä 
ole vaurioitunut ja voi jatkaa normaalisti toimintaansa 
napaisuuden korjaamisen jälkeen. HUOM: Jos PV-ryhmä 

kytketään käänteisesti säätimeen voi 1,5 kertainen nimellisteho 
(W) PV-ryhmästä vaurioittaa säädintä.  

YÖ käänteislataus Estää akkua purkautumasta PV-moduuliin yöllä. 

BATT1 ja BATT2 
Käänteinen 
napaisuus 

Täysin suojattu akun käänteisnapaisuutta vastaan. Akku ei varaudu. 
Korjaa väärä kytkentä toiminnan jatkamiseksi. 
HUOM! Rajoitettu litiumakun ominaisuuksiin. Kun PV-kytkennät 
ovat oikeat ja BATT1 tai BATT2 kytketty käänteisesti, voi säädin 
vaurioitua.  

BATT1 Ylijännite 
Akun saavuttaessa ylijännitteen katkaisujännitteen, se katkaisee 
automaattisesti akun latautumisen estääkseen akun vaurioitumisen. 

BATT1 
ylipurkautuminen 

Kun akun jännite saavuttaa pienjännitekatkaisun jännitteen, se 
pysäyttää akun purkautumisen automaattisesti 

BATT1 
ylikuumeneminen 

Ohjain voi havaita akun lämpötilan ulkoisen lämpötila-anturin avulla. 
Säädin lakkaa toimimasta, kun sen läpötila in yli 65 °C ja käynnistyy 
uudelleen kun sen lämpötila on alle 55 °C. 

BATT1matala 
lämpötila(Lithium akku) 

Kun valinnaisen lämpötila-anturin havaitsema lämpötila on alempi 
kuin alhaisen lämpötilan suojakynnys (LTPT), säädin lopettaa 
lataamisen ja purkautumisen automaattisesti. Kun havaittu lämpötila 
on korkeampi kuin LTPT, säädin toimii automaattisesti(LTPT on 0 °C 
ja se voidaan asettaa välille10 ~ -40 °C). 

Säätimen 
ylikuumentuminen 

Säädin pystyy havaitsemaan lämpötilan säätimen sisällä. Säädin 
lakkaa toimimasta, kun sen lämpötila on yli 85 °C ja aloittaa toiminnan 
uudelleen kun sen lämpötila on alle 75 °C. 

TVS:n 
korkeajännitevaiheet 

Säätimen sisäinen piiri on suunniteltu transienttisilla 
jännitesuppressoreilla (TVS), jotka pystyvät suojaamaan vain 
korkeajännitepiikkejä vastaan pienemmällä energialla. Jos säädintä 
on tarkoitus käyttää alueella, jolla on usein salamointia, on 
suositeltavaa asentaa ulkoinen ylijännitesuoja. 

4.2 Vianmääritys 

Vikailmoitukset Mahdollinen syy Vianmääritys 

Lataus Led-merkkivalo 
sammuu päiväsaikaan kun 
auringonpaiste osuu PV 
-moduuleihin oikein, 

PV ryhmän 
irtikytkeytyminen 

Varmista PV ryhmän 
kytkimien olevan riitävän 
tiukasti ja oikein kytketty 

Johtojen kytkennät ovat oikein, 
ohjain ei toimi 

Akun jännite on 
pienempi kuin 
8,5V 

Tarkista akun jännite. Akku 
tarvitsee vähintään 8,5V 
jännitteen käynnistääkseen 
ohjaimen 
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DDS： Punainen nopea 

välke 

 
 
 

BATT1 ylijännite 

Tarkista onko akun jännite 
korkeampi kuin OVD 
(ylijännitteen 
katkaisujännite) ja irrota PV 

DDB： Punainen kiinteänä 

BATT1 
ylipurkautunut 

Kun akun jännite on 
palautettu LVR tasoon 
(matalajännitteen 
takaisinkytkentä jännite) tai 
sen yläpuolelle varaus 
palautuu 

DDS： 

 
 

DDB： Red fast flashing 

BATT1 
Ylikuumeneminen 

Säädin sammuttaa 
automaattisesti järjestelmän. 
Kun lämpötila palautuuu alle 
55 ºC, säädin käynnistyy 
uudelleen. 

DDS：  

 
 
 

DDS： Punainen nopea vilke 

ja 

Vihreä nopea välke 

 

BATT1 
Järjestelmän 
jännitevirhe 

1 Tarkista täsmääkö akun 
jännite säätimen 
toimintajänitteen kanssa. 

②Vaihda sopiva akku 

väärän tilalle tai palauta 
käyttöjännite 

1Järjestelmän 
hälytysjärjestelmän 
jännitevirhe lyijyakkua 
käytettäessä 
2Järjestelmä hälyttää 
ylikuormitusvian, kun 3 BATT1 
12V, mutta asetettu 24V:ksi. 
Järjestelmä hälyttää 
ylijännitevian kun  BATT1 on 
24V, mutta asetettu 12V:ksi 

Virheelliset 
kytkentävaiheet. 
Ei saa kytkeä 
BATT1 ennen 
BATT2 

1Irrota järjestelmä ja sitten 
kytke BATT2 uudestaan ja 
tämän jälkeen vasta BATT1. 
BATT1 jännitetason tulisi 
olla sama kuin BATT2 

4.3 Huolto 

Seuraavia huoltotoimenpiteitä suositellaan tehtäväksi vähintään kaksikertaa 
vuodessa ohjaimen parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. 

 Varmista, että ohjain on asennettu tiukasti puhtaaseen ja kuivaan ympäristöön. 

 Varmista, että ohjaimen ilmanvaihto ei ole tukittu. Poista tarvittaessa lika ja 
muut esteet ohjaimesta. 

Akkun varaus 
näyttää täyttä, 
akun kehys 
vilkkuu, vikavalo 
vilkkuu 

 

Akun varaustaso 
tyhjä, Akun 
reuna vilkkuu, 
vikavalo vilkkuu 

Akun varaustaso näyttää 
nykyisen tason, akun reunat 
vilkkuvat, vikavalo vilkkuu, 
lämpötilavalo vilkkuu 



 

26 

 Tarkista kaikki paljaat johtimet varmistaaksesi ettei niiden eristys ole 
vaurioitunut auringosta, kitkan, kuivuuden tai tuholaisten toimesta. Korjaa tai 
vaihda johtimet jos tarpeellista.  

 Kiristä kaikki navat. Tarkista kaikki löystä, rikkinäiset tai palaneet 
johdinkytkennät. 

 Tarkista ja varmista, että LED tai LCD näyttö on vaatimusten mukainen. Ota 
huomioon kaikki vianmääritykset tai ongelmailmoitukset. Suorita tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet. 

 Varmista, että järjestelmän kaikki komponentit ja osat on kytketty tiukasti ja 
oikein. Varmista maadoitus. 

 Varmista, ettei missään navassa ole korroosiota, eristevaurioita tai kuuman 
lämpötilan tai palamisen jättämiä jälkiä. Kiristä napojen ruuvit suositusten 
mukaiselle kireydelle. 

 Tarkista lian, hyönteisten ja korroosion varalta. Huomattaessa puhdista.  

 Tarkista ja varmista, että salamanvaimennin on hyvässä kunnossa, Vaihda uusi 
riiittävän ajoissa välttääksesi ohjaimen tai muiden sähkölaitteiden mahdollinen 
vaurioituminen. 

VAROITUS：Sähköiskun riski! 

Varmista että virta on katkaistu ennen ylläolevia toimintoja ja seuraa vasta sitten 
vastaavia tarkastuksia ja toimenpiteitä. 
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5. Tekniset tiedot 
Sähköiset muuttujat 

Tuote 
DR1106N 
-DDB/DDS 

DR2106N 
-DDB/DDS 

DR3106N 
-DDB/DDS 

DR1206N 
-DDB/DDS 

DR2206N 
-DDB/DDS 

DR3206N 
-DDB/DDS 

DR2210N 
-DDB/DDS 

DR3210N 
-DDB/DDS 

BATT1 nimellisjännite 12VDC  12/24VDC  

BATT2 nimellisjännite 12VDC 12/24VDC Auto 

Nimellislatausvirta 10A 20A 30A 10A 20A 30A 20A 30A 

Akun tulojännitealue 8.5～16V 8.5～32V
①
 

Max. PV avoimen 
piirin jännite 

60V
② 

46V
③

 

100V
②

 

92V
③

 

MPP Jännite laajuus (Battery Voltage+2V)～36V (Battery Voltage+2V)～72V 

Nimellislatausvirta 130W/12V 260W/12V 390W/12V 
130W/12V 
260W/24V 

260W/12V 
520W/24V 

390W/12V 
780W/24V 

260W/12V 
520W/24V 

390W/12V 
780W/24V 

Max. muuntamisen 
tehokkuus 

97.4% 97.5% 98% 97.4% 97.5% 98% 97.5% 98% 

Täysi kuormitusteho 97% 96% 96% 97% 96% 96% 96% 96% 

Oma kulutus 12mA/12V;4mA/12V (Low-power mode) 
12mA/12V;8mA/24V  

4mA/12V;3mA/24V(Low-power mode) 

26mA/12V;15mA/24V 
19mA/12V;10mA/24V 

(Low-power mode) 

Lämpötilan 
kompensointikerroin
④

 

－3mV/℃/2V(default) 

Maadoitus Yleinen negatiivinen 

BATT2Täysi jännite 13.8V/12V 13.8V/12V；27.6V/24V(oletusarvo) 

BATT2 varauksen 
paluujännite 

13V/12V 13V/12V；26V/24V(oletusarvo) 

AES signaali potti
⑤

 12VDC/Max.200mA(3.81-4P) 
5VDC/Max.200mA(2*(3.81-4P)) 

RS485 com. portti
⑤

 5VDC/Max.200mA(3.81-4P) 

Com. siirtoaika
⑥

 115200(oletus) 

LCD taustavaloaika
⑦

 60S(oletus) 

① Varoitus: kun käytetään 12V litiumparistoa ja BMS on suojattu, litiumpariston jännite voi nousta 35V:iin, mikä voi vahingoittaa kuormaa. 
Ota siis kuorman jännite huomioon. 
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② Minimi käyttöympäristön lämpötilassa. 
③ 25℃ ympäristön lämpötilassa. 
④ Lämpötilakompensointikerroin on nolla eikä sitä voida muuttaa, koska pääakku on litiumia.  
⑤ AES-portti, jonka lähtö on 12V/200mA ja RS485-portti, jonka lähtö 5V/200mA ovat riippumattomia DR1106/2106/3106N malleista, AES 

portin ulosanto jännite on akun jännite. Kaksi edeltävää DR1206/2206/3206/2210/3210N mallin porttia jakavat 5VDC/Max. 200mA 
⑥ Tiedonsiirtonopeus voidaan asettaa vain PC:n kautta. 
⑦ LCD-näytön valmiusaikaa voidaan säätää vain PC:n kautta, säätöala on 0~999S ja 0s tarkoittaa LCD-näytön olevan päällä kokoajan. 

Ympäristön muuttujat 

Item DR1106/2106/1206/2206/2210N-DDB/DDS DR3106/3206/3210N-DDB/DDS 

Toimintaympäristön 
lämpötila (100% tuloja 
lähtö) 

-20℃～+50℃(DDS) 

-30℃～+50℃(DDB) 

-20℃～+45℃(DDS) 

-30℃～+45℃(DDB) 

Varastointilämpötila -30℃～+80℃ 

Suhteellinen kosteus ≤95%, N.C 

Kotelo 
IP33 

3-suojaus kiinteitä esineitä vastaan: suojattu yli 2,5mm kiinteiltä esineiltä. 3-suojaus suihkeilta 60 asteeseen 
asti. 

Saastuttamisaste PD2 

Mekaaniset muuttujat 

Item DR1106/1206N-DDB/DDS DR2106/2206/2210N-DDB/DDS DR3106/3206/3210N-DDB/DDS 

Mitat 227.2×143×58.1mm 243.7×158×63mm 247.2×165×68.5mm 

Asennusmitta 160×134mm 180×149mm 180×156mm 

Asennuksen reiän 
koko φ5mm 

Liitin 
12AWG/4mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

6AWG/16mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

6AWG/16mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

Suositeltu 
johdinkoko 

12AWG/4mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

10AWG/6mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

8AWG/10mm2(BATT1) 
12AWG/4mm2(BATT2) 

Paino 0.8kg 1.1kg 1.4kg 
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Liite I Mekaaninen mittakaavio 

DR1106/1206N-DDB/DDS (Yksikkö: mm) 
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DR2106/2206/2210N-DDB/DDS (Yksikkö: mm) 
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DR3106/3206/3210N-DDB/DDS (Yksikkö: mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Muutokset ilman ennakkoilmoitusta!  Version numero: 1.2

 
 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

Tel: +86-10-82894896 / 82894112 

Fax: +86-10-82894882 

E-mail：info@epsolarpv.com 

Website: www.epever.com 

 


