
 

Art: 20-1030 & 20-1040 MANUAL ProStar PS-15 &30       2011-03    12 1 

        ProStar  
                                     Solpanelregulator 

 

 
Installation och handhavande Manual 

 Denna manual gäller för följande Prostar regulatorer: 
 

    PS-15 PS-30 
        Art: 20-1030 Art: 20-1040 
 
    Laddström Solcell       15A  30A 
     Förbrukarström       15A  30A 
     Systemspänning       12/24V 12/24V 
     Digitalt visarinstrument         ja  ja 
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Washington Crossing, PA 18977 USA 

phone: 215 321 4457 
fax: 215 321 4458 

email: info@morningstarcorp.com 
 
 

 
 PROSTAR INBYGGNADSMÅTT 

 
 
 
 
 
 
 

Mått:     Hålavstånd c/c: 
Bredd  153mm               Bredd  136mm 
Höjd     105mm     Höjd      89mm 
Djup       60mm               Hål     Ø 5mm 
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                               1.0 ALLMÄN INFORMATION 
 
Tack för att du valde ProStar solcellregulator! 
Denna andra generationens ProStar regulator med avancerad teknologi tillför nya möjligheter & bättre säkerhet vid solcellsladdning. 
Morningstars patenterade PWM batteriladdnings algoritm har dessutom ytterligare optimerats för längre livstid på batterier samt förbättrade 
systemegenskaper.  
Många av ProStars funktioner är unika. Även om handhavandet av ProStar regulatorn är enkelt bör du läsa igenom denna manual & göra dig 
bekant med  regulatorns alla möjligheter. 
 
 
                                2.0 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

 
 
• Iakttag försiktighet när du hanterar syrafyllda batterier. Undvik syraspill. 
• Ladda endast bly-syra batterier som är rätt dimensionerade för systemuppbyggnaden.  
• Säkerställ god ventilering av batterierna. Explosiva laddgaser kan uppstå. 
• Iakttag stor försiktighet när du arbetar med batterier & övrig strömförande elektronik. 
Använd isolerade verktyg & undvik metallföremål i batteriernas närhet. Kortslutning kan uppstå. 
• Använd säkringar mellan ProStar regulatorn – batteri – förbrukare. ProStar regulatorn är inte utrustad med inbyggda säkringar.  
• Använd väl dimensionerade kablar, undvik spänningsfall. Anslut tempgivaren för bästa system utnyttjande.  
• Installera ProStar regulatorn så att den ventileras väl. 
• Tillse att hela installationen är ordentligt jordad.  
 

 
                                     3.0 SNABBSTART 

 
Detta avsnitt ger en kort instruktion hur du snabbt driftsätter din ProStar regulator, se bild nedan.  
  
• ProStar regulatorn MÅSTE monteras på en vertikal yta med kylflänsarna vertikalt. Pos 1. 
        Det måste finns plats upp-& nedtill så att kylluft kan passera över kylflänsen på baksidan! 
 
• Anslut Batteri (Battery) först! Pos 3. 
     Observera att laddstatus LED-lamporna (Battery Status) pos 9, kommer att blinka till samtidigt  
     en gång. Dra åt alla kabelanslutningar ordentligt.   
 
• Anslut batteriets externa Voltmätning (Sense). Pos 4. 

 
Denna inkoppling är inte nödvändig men rekommenderas om avståndet mellan batteri & regulator  

      överstiger ca.5m.  
 
• Anslut Solcell (PV). Pos 5. 
     Vid solsken kommer ladd LED-lampan (Charging) pos 5, att lysa grönt. 
        OBS: Försäkra dig om att laddströmmen inte överstiger vald regulators kapacitet! 
 
• Anslut Förbrukare (Load). Pos 6. 
     Om något är fel, kommer LED-lamporna (Battery Status) pos 9, att blinka. Se sektion 4.0 för att  
        identifiera felet.  
 
• Ställ in rätt Batterityp (Battery Type).  Pos 7. 
      1=Gel & AGM (Gel) batteri, 2=Slutet (Sealed) bly/syrabatteri, 3=Öppet (Flooded) bly/syra batteri.  
       LED-lamporna (Battery Status) pos 9, blinkar 1,2 eller 3 ggr beroende på vald batterityp. 
 
• För bästa funktion bör batteriets minus (-) pol anslutas till jordning. Pos 10. 
 
• ProStar regulatorn ställer automatiskt om för 12 eller 24 Volt systemspänning. 
 
• Via LED-lamporna (Battery Staus) pos 9 & digitalpanelinstrumentet kan man följa batteriets laddstatus.   
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                                        4.0 LED INDIKERINGAR 
 
De 4st LED-lamporna på regulatorns front visar system status & eventuella felmeddelanden. Funktionerna beskrivs här nedan.  
 
LADDNING (CHARGING) (LED 1–grön) 
 
TILL: Batteriladdning aktiverad  vid solsken. (Alltid TILL vid solsken). 
FRÅN: Batteriladdning avstängd under natten. (FRÅN vid solsken indikerar omkastad polaritet (+ / -) eller för  
                 stor laddström som regulatorn inte klarar) 
 
BATTERI STATUS (BATTERY STATUS) (LED 2–4) 
 
GRÖN: Fast sken indikerar att batteriet nästan är fulladdat.  
             Blinkande sken indikerar att PMW-laddning är aktiverat. 
GULT:  Fast sken indikerar att batteriet är halvladdat.  
RÖTT: Blinkande sken indikerar låg laddnivå & att underspänningsskyddet (LVD) är på väg att aktiveras. 
 Fast sken indikerar att underspänningskyddet (LVD) har aktiverats. (Förbrukarutgången är bortkopplad för att skydda 

batteriet.) 
 
FEL INDIKERING (Gr=Grön,G=Gul, R=Röd) 
  
Gr/G/R  Blinkar samtidigt – vald batterityp felaktig. 
R-G  Blinkar växelvis – avstängd pga. för hög temperatur. 
R-Gr  Blinkar växelvis – avstängd pga. för hög spänning. 
R/Gr-G Blinkar växelvis – kortslutning eller överlast. 

 
 
                   5.0 DIGITALT PANELINSTRUMENT 

 
 
5.1 FUNKTION 
Panelinstrumentet visar kontinuerligt batteriets spänning (Volt), solcellens laddström (Amp), förbrukarström (Amp). Instrumentet bläddrar 
automatiskt fram dessa värden så att dessa kan avläsas kontinuerligt. 3st röda LED-lampor till höger om instrumentet visar vilken aktuell 
information som visas för ögonblicket. 
Digitalinstrumentet fungerar i temperaturintervallet -30°C till +85°C. De värden som visas har en mätnoggrannhet inom några få procent.  
 
Notera: Viss felvisning på batterispänningen kan ske under förutsättning att: 
• Regulatorn inte är monterad nära batteriet. 
• Den externa batterigivaren inte är monterad från batteriet till regulatorn. 
 
5.2 MANUELL TILL- & FRÅNKOPPLING 
Med tryckknappen till höger om panelinstrumentet kan Förbrukare (Load) eller både Förbrukare (Load) & Solcell (PV) bortkopplas. Vid ett 
ytterligare tryck på knappen, återgår regulatorn till normal funktion. 
 
FÖRBRUKARE FRÅN: Ett kort tryck på knappen (mindre än 2 sekunder) kopplar bort Förbrukare (Load).          
Solcell (PV) är fortfarande inkopplad & laddar. Panelinstrumentet visar ”Load Off”. 

 
FÖRBRUKARE & SOLCELL FRÅN: Ett tryck på knappen i 2 sekunder kopplar bort både Solcell (PV) & Förbrukare (Load) samtidigt. 
Panelinstrumentet visar ”Load/Solar Off”  
 
5.3 SKYDDSFUNKTIONER  
Följande information visas på panelinstrumentet om de uppstår: 
 

LUD = LVD. Underspänningsskydd aktiverat. Förbrukare (Load)  avstängd. 
HUD = Högspänningsskydd aktiverat. Såväl Solcell (PV) som Förbrukare avstängd.  
HOT = Högtemperatursskydd aktiverat. Solcell & Förbrukare. 
OCP = Överlast - eller Kortslutningskydd aktiverat. Förbrukare, Solcell.  
0.0    = Kortslutningsskydd aktiverat. Solcell enbart. 

 
5.4 DIAGNOSTIK- SJÄLVTEST  
Efter ett tryck på knappen i ca. 4 sekunder startar ProStars test program.   
 
Notera: Hela testprogrammet tar 30-45 sekunder att genomföra. ProStar regulatorn kan behöva återstartas efter testet. 
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Följande information ges via digitalinstrumentet: 
 

8.8.8    Diagnos startas, digitalpanelen kontrolleras.  
xxu  Systemspänning Volt (12/24/48) 
15A  Max. laddström för ProStar regulatorn.  
r1.5  Version av installerad mjukvara.    
E01-13  Felmeddelande (se lista nedan).  
 
 
– – -  Inga fel noterade.  
xxc  Temperatur vid regulatorn.    
rP  Extern temperaturgivare ansluten (extra tillbehör) 
xxc  Temperatur från extern givare (om extern givare ansluten, extra tillbehör) 
SEn  Voltmätning ansluten.  
S-1  Vald batterityp (pos. 1,2 eller 3). 
J-1  PMW-reglering bortkopplad. Se avsnitt7,5 B.  
End  Slut på diagnos.   
End---End       Visas efter avslutad diagnos. 

 
För att avsluta & återgå till utgångsläge, tryck på knappen. 
Diagnosen kan upprepas för att bekräfta resultatet.  
 
Felmeddelanden: 
 

E0 I Fel Vridkontakt för Batterityp (Battery Type)  
E03 Fel Spännings referens test (kretskort) 
E04 Fel Laddström solcell (kretskort, FET-transistor) 
E07 Förbrukarkrets från vid test (förbrukaranslutning, FET-transistor kortsluten)  
E08 Fel Förbrukarström (kretskort, FET-transistor)  
E09 Förbrukarkrets till vid test (förbrukarkrets, FET-transistor öppen)   
 
E I0 Intern temperaturgivare, ej inom mätområde, för högt mätvärde. 
 
E I I Intern temperaturgivare, ej inom mätområde, för lågt mätvärde.  
E I2 Extern temperaturgivare ej inom mätområde.  
E I3 Fel Batterigivare (+/- fel inkopplat) 

 
NOTERA: ProStars självtest indikerar & rapporterar merparten av de fel som kan uppstå i regulatorn. Notera även de laddströmmar 
som indikeras via digitalinstrumentet på regulatorn. 
Självtesten plus dessa mätvärden ger en tydlig uppfattning av regulatorns kondition.  
 

           Se avsnitt 9.0 för mer information. 
 
 
 
                   6.0 INSTALLATIONS ANVISNINGAR 

 
ProStar installeras i 10 steg. Följ anvisningen i del 6.2 för en korrekt installation & funktion av regulatorn. 
 
6.1 ALLMÄNNA INSTALLATIONS ANVISNINGAR 
 
• ProsStar är konstruerad för hårda driftsförhållanden. Undvik dock extrema temperaturer & marin miljö. 
• ProStar skyddar automatiskt för backströmmar under natten. Extra backdiod är därför inte nödvändig. 
• ProStar reglerar ENDAST för solceller (PV). Anslut ingen annan strömkälla, motorgenerator, vind-  
  turbin e.dyl. till regulatorn 
• Kabelanslutningarna klarar upp till 16mm² kabel. Dra åt kabelskruvarna ordentligt.  
 
• Eventuella säkringar & DC-brytare måste installeras separat. Dessa skyddsanordningar ingår inte i  
  ProStar regulatorn.  
 
OBS: Notera noga LED-indikeringarna vid varje inkoppling. Lamporna indikerar rätt polaritet & korrekt inkoppling.   
 
6.2 INSTALLATION 
 
Kabelanslutningar enl. 3,0 SNABBSTART.  
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STEG 1: Montering 
 

ProStar monteras med de 4st medföljande skruvarna på en vertikal yta. Tänk på att kylflänsarna på regulatorn kan bli mycket varma! 
Ytan regulatorn monteras på bör därför vara i ett svår- antändligt material. Regulatorn monteras med kylflänsarna vertikalt. För 
optimal ventilering, tillse att avståndet över & under kylflänsarna till närmaste tak/golv är minst 15cm. Regulatorn skall monteras så att 
den skyddas från såväl direkt regn som solljus. Om regulatorn monteras i ett slutet utrymme bör detta ventileras väl.  
Regulatorn skall inte monteras i ett utrymme där batterigaser kan ansamlas! 

 
STEG 2: Maximal ström 
 

Kontrollera att laddström från solpanel samt förbrukarström inte överstiger de värden som gäller för installerad ProStar. Flera ProStar 
regulatorer kan kopplas parallellt till gemensam batteribank för att hantera större solpanelinstallationer. 
 
OBS: Anslut alltid batteriet först till regulatorn.  
Regulatorns kontrollfunktioner aktiveras & kommer att driva LED-dioderna & vägleda vid installation & igångkörning.   
 

STEG 3: Batteri (battery) 
 

Innan batteriet ansluts mäts batteriets vilospänning.  
Spänningen måste vara minst 8Volt för att regulatorn skall fungera. För 24Voltssystem måste denna spänning vara minst 15,5Volt 
annars fungerar den som en 12Volts regulator.  
Denna automatiska inställning för 12/24Volt görs endast vid första uppstart av regulatorn. 
 
 
Anslut batteriet & kontrollera att de 3st LED dioderna blinkar till. Om de inte blinkar, kontrollera att rätt polaritet (+/-) är inkopplad samt 
batteriets spänning.    

 
VARNING: ProStar regulatorn är skyddad mot alla fel UTOM felaktigt inkopplat batteri & / eller kortsluten förbrukarkrets. 
Kontrollera noga att att plus + & minus – är rätt inkopplade innan vidare användning. 
 
Den gröna, gula eller röda LED dioden kommer att lysa beroende på batteriets laddstatus. 
Kontrollera att någon av dessa LED dioder lyser innan du fortsätter med installationen. 

 
 
STEG 4: Batterigivare (sense) 
 
Anslutning av batterigivaren rekommenderas om regulatorn befinner sig mer än 5meter från batteriet. 
Batterigivaren, som anslutes direkt på batteriets plus+/minus-, förbättrar ProStar regulatorns funktion. 
Anslut kabeln till ”SENSE” på regulatorn. Det går bra att använda sig av en klen kabel (t.ex. 2x1mm²) då strömmen är väldigt låg i kabeln.  
 
OBS: Om, på grund av spänningsfall eller dåliga anslutningar, batterispänningen avviker mer än 5Volt än vad batterigivaren visar, 
kommer ProStar regulatorn att förbise värdet från batteri-givaren.  
 
STEG 5: Solpanel (solar) 
 
Anslut panelens plus+ & minus- kabel till regulatorn. Kontrollera att solpanelen är avsedd för samma spänning som batteriet 12V/24V. 
 
Var försiktig, tänk på att panelen lämnar spänning när den är utsatt för solljus! Täck gärna över panelen tillfälligtvis när du kopplar panelens 
kablar till regulatorn. Kontrollera att när panelen är inkopplad & solen lyser, skall  även den gröna LED dioden (charging) lysa på regulatorn.  
 
STEG 6: Förbrukare (load)  
 
Tillse att alla förbrukare är avstängda & anslut därefter matningskabelns plus+ & minus till regulatorns förbrukarutgång (load). Sätt på 
förbrukarna & kontrollera att dessa fungerar korrekt.  
 
Om förbrukarna inte går igång kan det bero på följande orsaker: 
 
• Förbrukare avstängd pga. för låg batterispänning (LVD). Röd LED diod lyser fast sken. 
• Kortslutning i förbrukarkretsen. Röd/Grön-Gul LED dioder blinkar växelvis. 
• Överbelastning i förbrukarkretsen. Röd/Grön-Gul LED dioder blinkar växelvis 
• Förbrukarkretsen är inte ansluten, fungerar inte eller avstängd.  
 
Kontrollera att förbrukarkretsen fungerar riktigt innan du går till Steg 7. 
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STEG 7: Inställning av batterityp. (battery type) 
 

Använd en liten skruvmejsel & ställ in rätt batterityp på omkopplaren (battrey type). Det finns 3st lägen på omkopplaren (se avsnitt 
8.2): 
1 = Gel/AGM batteri (gel) 
2 = Slutet- / Servicefritt batteri (sealed)  
 
3 = Öppet- / ”Vanligt” batteri (flooded)  
 
Vid vald inställning blinkar de 3 LED dioderna tillsammans:  
1ggr för Gel/AGM,  
2ggr för Slutet- / Servicefritt batteri  
3ggr för Öppet- / ”Vanligt” batteri. 

 
Om omkopplaren inte är i läge vid någon av inställningarna, kommer de 3 LED dioderna att blinka tills kontaktläget för omkopplaren 
justeras korrekt.  

 
STEG 8: Bekräfta installationen 
 
När alla anslutningar & inställningar är gjorda, kontrollera LED dioderna för att se att regulatorn fungerar enligt inställda förutsättningar. 
Kontrollera att det digitala visningsinstrumentet fortlöpande visar rätt spänning & ström. Prova att göra en ”Diagnostik- Självtest” enligt avsnitt 
5.4. 
 
STEG 9: Jordning 
 
Solpanelens, batteriets & regulatorns minus- poler är alla anslutna till en gemensam minus- pol i ProStar regulatorn. För en säker inkoppling & 
skydd mot blixtnedslag bör denna gemensamma minus- pol jordas externt. Även regulatorns kylfläns kan anslutas till denna gemensamma 
jordpunkt.  
 
 

7.0 HANDHAVANDE 
 

7.1 DRIFTLÄGE 
ProStar regulatorn är helautomatisk & har en mängd elektroniska funktioner som skyddar både regulatorn & solpanelsystemet vid drift. 
Batteriladdningen är helautomatisk, se avsnitt 8.0. 
 
Den enda inställningar som skall göras manuellt är: 
 

a. Installation (se avsnitt 6.2) 
b. Val av batteri typ (se avsnitt 6.2, Steg 7) 
c. Till & Från koppling / Diagnostik-Själv-test (se avsnitt 5.2 and 5.4) 
d. Återkoppling om kortslutning i i förbrukarkretsen inte automatiskt återställs. (se avsnitt 7.3) 
e. Underhåll. (se avsnitt 7.4) 

 
7.2 DRIFT & FUNKTIONER 
 
Du bör göra dig införstådd med följande funktioner i ProStar regulatorn. 
Se de tekniska specifikationerna (avsnitt 10.0) för faktiska börvärden & andra parametervärden.  
 

• 100% Solid State: All koppling sker med FET transistorer. Inga mekaniska reläer används i regulatorn. 
• Typ av batteriladdning: ProStar utnyttjar PMW teknik vid laddning. Se avsnitt (avsnitt 8.0) för en beskrivning av PMW laddningen.  
• Underspänningsskydd (LVD): Automatisk bortkoppling av förbrukarlast för att skydda batteribanken för djupurladdning. 
Underspänningsskyddet aktiveras efter en fördröjning på ca.4 min.  Automatisk återinkoppling av förbrukare sker när batteribanken 
återhämtat laddning.  
• Varning för låg batterispänning. Den röda LED diodlampan blinkar vid låg batterispänning & varnar för att underspänningsskyddet 
kan komma att aktiveras.  
• Parallellkopplade regulatorer: ProStar regulatorerna fungerar mycket väl som parallell-kopplade enheter. Inga backdioder är 
nödvändiga. Varje regulator kopplas via en egen separat solpanelkrets ner till gemensam batteribank.      
• Extern generator: En motorgenerator eller andra typer av generatorer kan kopplas direkt till   
batteribanken. Det är inte nödvändigt att bortkoppla ProStar regulatorn från batteribanken.  
ProStar regulatorn får INTE användas för andra källor än solpaneler! 
 

Brus:  ProStar minimerar & filtrerar det elektroniska bruset. Ett korrekt jordat system Mini- merar ytterligare bruset. Om känslig 
utrustning ändå störs av brus, se avsnitt 7.5 nedan. 
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7.3 SYSTEMSKYDD 
 
ProStar regulatorn är helt skyddad för systemfel enligt nedan.  
(Se även felanmälningar enligt avsnitt 4.0 & 5.0) 
 

• Kortslutning i solpanel & överlast -- Automatisk återställning.  
• Kortslutning i förbrukare & överlast -- Efter 3st återkopplingsförsök (med 10s paus efter varje försök)  
   måste felet åtgärdas manuellt. Förbrukaren stängs av eller bortkopplas minst 10s för att     
  strömmen skall återkopplas till förbrukarutgången. 
• Omvänd polaritet – Fullt skyddad. Se dock VARNING nedan. 
• Batteriet bortkopplat – Förbrukaren är skyddad från spänningstoppar. 
• Hög temperatur – Först botkopplas solpanelen därefter förbrukaren. Automatisk återställning. 
• Mycket låg batterispänning – Underspänningsskydd aktiveras (LVD). Automatisk återställning när  
  batteriet återfått laddning. 
• Felläge på batteriomkopplaren – LED dioder Grön-Gul-Röd blinkar.  Manuell justering. 
• Fel på temperaturgivare – Om extern temp.givare felar, inkopplas automatiskt temp.givaren i  
  regulatorn, om även den felar, kopplas automatiskt till ett fast temperaturvärde på +25°C.  
 
VARNING: Regulatorn kan skadas om batteriet är felinkopplat (omvänd polaritet +/-) samt om även förbrukarkretsen är 
felinkopplad (omvänd polaritet +/-) eller kortsluten! 

 
7.4 KONTROLLER & UNDERHÅLL 
 
Följande kontroller & underhåll bör göras åtminstone ett par gånger per år på ProStar regulatorn. 
     Kontrollera att: 
1.  ..rätt batterityp är inställd. Vrid batteriomkopplaren fram & åter till vald batterityp. Kontrollera att  
     antalet blinkningar på LED dioderna överensstämmer med vald batterityp.(Se avsnitt 6.2 , steg 7) 
2.  ..max. laddström från solpaneler & förbrukarkrets inte överstiger regulatorns kapacitet. 
3.  ..alla kabelskruvar är åtdragna & att inga lösa eller trasiga kablar finns. 
4.  ..regulatorn är säkert & skyddad monterad & inte är utsatt för fukt.       
5.  ..regulatorn är väl ventilerad över kylflänsarna. 
6.  ..regulatorn är fri från smuts, korrosion, insekter eller andra föroreningar. 
7.  ..regulatorns funktioner överensstämmer med indikeringen på LED dioderna. 
 
7.5 SPECIALFUNKTIONER 
 
A) Extern temperaturgivare  
 

En extern temperaturgivare (option) kan eftermonteras (lödas) till ProStar regulatorn som extra utrustning. Anslutningskabeln är som 
std. ca.7m men kan lätt förlängas vid behov.  
Kabelns parter lödes fast på regulatorns kretskort mellan den fasta temperaturgivaren & den gröna LED-lampan vid ”J12”.     
Monteringsanvisning medföljer i förpackningen till den externa temperaturgivaren.  
ProStar regulatorn kommer automatiskt att välja denna externa temperaturgivare för batteri-temperaturkompensering när den är 
monterad.  
 

 
B) Störning av Telecomutrustningar 
 

Vissa Telecomutrustningar kan störas när ProStar regulatorn PMW-reglerar. Om så är fallet 
kan PMW-regleringen bortkopplas. Kontrollera & gör följande: 
 
• Pröva först med att förbättra/optimera systemets jordning, en åtgärd som oftast eliminerar störningen på Telecomutrustningen.  
PMW-regleringen ger en effektiv batteriladdning så försök att bibehålla denna funktion!            

 
• Om störningarna ändå forsätter, koppla bort ProStar regulatorn & ta av dess plasthölje. 
 
•  Leta upp det vertikala motståndet, märkt ”J11”, i övre högra hörnet på kretskortet  
 
• Klipp av det ena benet på motståndet & vik bort det från kretskortet. 

 
Med denna åtgärd ändras batteriladdningen till en typisk “till/från” laddning. Regleringen blir väldigt långsam & ingen störning kommer 
att märkas på Telecomutrustningen.  
Regulatorns övriga funktioner etc. kvarstår dock även med detta “till/från” läge.  
 
ProStar regulatorn kan naturligtvis återställas till PMW-reglering genom att det avklippta benet på  
J11 åter anslutes till kretskortet. 
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8.0 INFORMATION BATTERILADDNING 
 

ProStar är en avancerad, helautomatisk regulator för solcellsapplikationer. Inga justeringar behöver göras annat än att ställa in rätt typ av batteri 
(se 8.2 nedan). 
 
8.1 PROSTAR LADDNINGSMETOD 
 
ProStar använder sig av 4-stegs laddning för en snabb, effektiv & säker batteriladdning, se nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Huvudladdning (Full charge) med 100% av tillgänglig solcelladdning.  
2. PWM konstantspänningsreglering (PMW regulation) för att undvika uppvärmning & överdriven gasning av batteriet samt pulsladdning för 

att återställa full batterikapacitet. 
3. När batteriet är fulladdat, övergår ProStar till underhållsladdning (Float). Omkopplingspunkten är avhängig av batteriets laddhistorik. Om 

förbrukarlasten överstiger solcellsladdningen övergår ProStar automatiskt till läge 2, PMW-reglering. 
4. Utjämningsladdning (Equalize) av batteriet är beroende på upplupen laddtid & laddhistorik.  
       Under en kortare period  får öppna/vanliga batterier ett antal kraftigare laddningspulser & slutna/underhållsfria batterier ett antal mindre 

kraftiga laddningspulser.  
       Ojämnt laddade celler i batteriet utjämnas/justeras & batteriets livslängd ökas. 
 OBS! GEL/AGM batterier utsätts inte för utjämningsladdning. 
 
8.2 VÄLJ BATTERITYP 
 
Omkopplaren för batterityp kan inställas för 3 olika batterityper med olika laddsekvenser.  
Dessa definieras som följande batterityper med följande värden (för 12V batterier): 
1. Gel: För vissa batterier rekommenderas en lägre laddspänning & ingen utjämningsladdning (Equalize). 
      Laddning med max. ca.14,0Volt  
2. Slutet: AGM, Underhållsfritt samt vissa typer av Gel-batterier. 
    Laddning max.14,15Volt samt med 14,35Volt för utjämningsladdning (Equalize).   
 
3. Öppet: Ventilerade celler som kan fyllas på med batterivatten. 
    Laddning max. 14,4Volt samt med 14,9 & 15,1Volt för utjämningsladdning (Equalize). 
 
För 24Volt ökas ovanstående spänningar med 2ggr & för 48Volt med 4ggr. 
 
8.3 PROSTARs LADDNINGSFUNKTIONER 
 
Följande ProStar funktioner för bästa livslängd på batteriet: 
 

• Nattkoppling: Solpanelen bortkopplas automatiskt nattetid så att den skyddas för backströmmar från batteriet 
•Kabel för Spänningsmätning (Sense Wire): God batterikapacitet förutsätter korrekt laddning. Spänningsfall i batterikablarna kan 
störa batteriladdningen. Inkoppling av Spänningsmätningskabeln (Sense Wire) säkerställer korrekt spänningsmätning & optimerad 
laddning. 
• Temperatur Kompensation: Fyra laddfunktioner är temperaturkompenserade, PMW-laddning, Underhållsladdning, 
Utjämningsladdning samt Överspänning (Referens temp +25ºC).  
Laddningen kompensaras med –5 mV/°C/cell  (–30mV/°C för ett 12V batteri). Kompenseringen är begränsad till -30°C/+80°C. 
• Extern Temperaturgivare: Som extra tillbehör kan ProStar förses med en extern temp.givare då ProStar inte är monterad i direkt 
närhet med batteriet. Givarkabeln lödes fast på ProStars kretskort,. Se avsnitt 7.5. 
• Utjämningsladdning (Equalization):        
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      Slutet  Öppet 
25dygns kalender/mättid 
    Utjämningsspänning   14.35 Volt 14.9 Volt 
    Ackumulerad tid    1 timme 1 timme 
    Tidmätning startar vid spänning över 14.3 Volt 14.6 Volt  
Batterihistorik (endast öppet batteri) 
    Batterispänningen understiger      ---  11.7 Volt 
    Utjämningsspänning       ---  15.1 Volt 
    Ackumulerad tid        ---  2 timmar 
    Tidmätning startar vid spänning över            ---  14.6 Volt 

  
För 24Volt ökas ovanstående spänningar med 2ggr & för 48Volt med 4ggr. 
  

 
9.0 TEST & FELSÖKNING 

 
9.1 DIAGNOSTIK- SJÄLV TEST 
Se avsnitt 5.4. 
Testet visar i stort sett alla tänkbara felfunktioner hos ProStar regulatorn. Om inga felfunktioner visas men problem med laddningen kvarstår är 
det mycket troligt att felet ligger hos solpanelen eller batteriet                
 
9.2 TEKNISK SUPPORT 
Övrigt tekniskt informatin & support kan erhållas på www.morningstarcorp.com . 
 
9.3 TEST MED EXTERNT STRÖMFÖRSÖRJNINGSAGGREGAT.  
ProStar regulatorn kan testas med ett stömförsörjningsaggregat som ersättning för solpanel eller batteri.  
 
För att undvika skador på ProStar regulatorn måste följande beaktas: 
• Stömförsörjningsaggregatet skall strömbegränsas till max hälften av ProStars kapacitet.             
• Stömförsörjningsaggregatet ställs in på 15Volt DC för 12Volt system (30V för 24V & 60V för 48V system)                  
• Endast ett stömförsörjningsaggregatet får anslutas till ProStar regulatorn vid test. 

 
9.4 FELSÖKNING 
 
ProStar regulatorn monteras med helautomatiserad utrustning samt testas fortlöpande med datorer för undvikande av alla eventuella 
monteringsfel.  
Vid funktionsfel är det är därför oftast värt att felsöka hela anläggningen då fel i ProStar regulatorn är 
ytterst sällsynt. De flesta anläggningsfel kan härledas till kablar & kabelanslutningar, felaktiga batterier 
eller felaktigt ansluten eller kortsluten belastning etc.  
 
VARNING: 
1. Felsökning skall göras av kunnig person väl insatt i ProStars & anläggningens funktionssätt.  
2. Batteriet kan orsaka stor skada om det skadas eller kortslutes.  
3. Det finns inga säkringar, utbytbara delar eller kontaktdon inuti ProStar regulatorn. 
4. Iakttag försiktighet med strömförande komponenter. 
 
OBS:  Om lödning krävs på kretskortet kan detta utföras utan att skyddslacket avlägsnas.  Beläggningen är av akryl & påverkar inte 
lödning.                    
 
1. BATTERIET TAR EJ LADDNING 
 
• Kontrollera den gröna laddlampan ovanför solcellsingången på regulatorn. Vid solsken på panelen skall denna vara tänd. 
• Kontrollera att rätt Batterityp är inställd.  
• Kontrollera att alla kablar är hela & ordentligt fastskruvade med rätt polaritet +/- i kabelsockeln.  
• Kontrollmät spänningen vid öppen krets (open-circuit) från solcellen vid solbelysning. Lossa panelens plus + kabel från ProStar & mät 
spänningen mellan plus + & minus – från panelen. Spänningen bör vara 18-21Volt DC på en 12Volts panel (36-42V för 24V & 54-63V för 48V 
system).  Om spänningen är lägre eller noll bör panelen repareras (om möjligt) eller bytas.       
• Kontrollera att förbrukningen inte drar mer än vad solcellen kan återladda.  
• Om kabeln för Spänningsmätning (sense wire) inte är ansluten kan fel spänning indikeras i ProStar på grund av stort spänningsfall i 
batterikablarna. Regulatorn får fel spänningsvärden & laddar ej korrekt.  
Detta är en vanlig felkälla vid underladdning av batterier.  Se avsnitt 6.2.  
• Kontrollera batteriets kondition. Kontrollera om batterispänningen faller under natten utan att förbrukare är påslagen. Om batteriet inte kan 
hålla laddningen över natten kan det vara felaktigt. 
• Kontrollmät solcellens inkommande laddspänning samt batteriets spänning dagtid på ProStars kopplingsplintar.  
Om spänningen på respektive kopplingsplint är lika (inom ca, 0,5Volt) laddar solcellen batteriet.  
Om solcellens laddspänning är ungefär lika med öppen-krets & batterispänningen är låg, laddar ProStar inte batteriet & kan därför vara defekt.  
OBS! Kontrollera att ProStar regulatorn inte är i laddläge PMW vid denna test! Se avsnitt 4.0.                      

 

http://www.morningstarcorp.com/
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2. BATTERISPÄNNINGEN ÄR FÖR HÖG 
 
• First check the operating conditions to account for temperature compensation (a 15°C / 59°F temperature will increase PWM regulation by 
0.3V for a 12V battery) and automatic equalizations. 
 
• Kontrollera att rätt Batterityp är inställd.  
• Koppla bort solcellen & koppla bort batterikabelns plus + anslutning i ProStar regulatorn.  
Vänta några sekunder & anslut åter batterikabelns plus + anslutning till regulatorn (solcellen fortfarande bortkopplad). Efter inkoppling skall den 
gröna laddlampan inte lysa.     
 
Mät spänningen på solcellens kopplingsplintar på regulatorn (solcellen fortfarande bortkopplad). Om det går att mäta en spänningen 
motsvarande batteriets på solcellens kopplingsplintar & om den gröna laddningslampan lyser, är troligen ProStar regulatorn defekt.     

 
3. FÖRBRUKARUTGÅNGEN FUNGERAR INTE   
 
• Kontrollera att utgående kabel är ansluten på plintarna & att förbrukaren är påslagen samt att inga säkringar i systemet är trasiga (det finns 
inga säkringar inuti ProStar regulatorn). 
• Kontrollera att alla kablar i förbrukarkretsen är rätt anslutna & att spänningsfallet i kablarna inte är för stort = rätt kabeldimension. 
•Kontrollera LED lamporna på regulatorns front. Om den röda lampan lyser har förbrukarutgången kopplats ifrån pga. låg batterispänning 
(LVD). Detta är en helt normal funktion vid låg batterispänning, återkoppling sker när batterispänningen återladdats av solpanelen.  
• Om LED lamporna kan förbrukarlasten ha bortkopplats av någon av följande orsaker:   

- Kortslutning eller Överlast i förbrukarkretsen. Röd & Grön / Gul blinkar växelvis. 
OBS. Om felet kvarstår efter 3 startförsök måste felet avhjälpas & lasten frånkopplas minst 10-15 sekunder för att 
återställa spänningen till förbrukarkretsen. 

- För hög temperatur. Röd / Gul  blinkar växelvis. 
- För hög spänning. Röd / Grön blinker växelvis. 

• Kontrollmät att det finns batterispänning på kopplingsplintarna på regulatorn. Om ingen av ovan-stående lampor blinkar bör förbrukarutgången 
vara spänningssatt. Kontrollmät att det finns spänning på denna. Om så inte är fallet kan ProStar regulatorn vara defekt. 
 
 

10.0 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

OBS: Värdena gäller för 12Volt, För 24Volt ökas värdena med 2ggr & för 48Volt med 4ggr om inget annat anges. 
 
 ELEKTRISKA VÄRDEN 
 
• Noggrannhet   

12V  40 mV 
 24V  60 mV 
 48V  80 mV 
 
• Min. arbetsspänning 
 12/24V  8 V 
 48 V  15 V 
 
• Egenförbrukning  
 12/24V  22 / 25 mA 
 48V  28 mA 
 
• LVD underspänningsskydd  
 –20 mV/amp load 
 24V/48V -40mV/-80mV 
 
• Hög temp. skydd 
 +70°C bortkoppling solpanel 
 +80°C bortkoppling last 
 +60°C återkoppling last 
 +50°C återkoppling solpanel  
 
• Max. spänningsfall  
 solpanel / batteri  0.2 V 
 batteri / last  0.12 V 
 
• Transient skydd   
   pulseffekt       1500 watts 
   response  < 5 nanosec 
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 MÄT DISPLAY 
 
• Typ                      LCD 
• Temp. område         –30°C till +85°C 
• Noggrannhet spänning  0.5% 
• Noggrannhet ström        2.0% 
• Egenförbrukning            1 mA 
 
 
STATUS LAMPOR BATTERI    
 
     Fallande   Ökande   
Grön till Gul        12.1 V  13.1 V      Gul till Grön  
Gul till blinkande Röd     11.7 V  12.6 V      Blinkande Röd till Gul  
 
Blinkande Röd till Röd    11.4 V  12.6 V       Röd till Gul  
 
 BÖRVÄRDEN BATTERI (@ 25°C) 
 

   Gel     Underhållsfritt    Öppet 
• LVD   11.40 V         11.40 V        11.40 V 
• LVD återk.     12.60 V         12.60 V        12.60 V 
• PWM regulation 14.00 V         14.15 V        14.40 V 
• Underhållsladdning13.70 V         13.70 V        13.70 V 
• Utjämning   N/A           14.35 V        14.90 V / 15.10 V 
• HVD (solpanel) 15.20 V         15.20 V        15.20 V 
• HVD (last)  15.30 V         15.30 V        15.30 V 
 
 BATTERI LADDNING 
• Ladd algoritm   PWM, konstant spänning 
• Temp. kompensering  –5mV/°C/cell (25°C ref) 
• Temp. område           –30°C to +80°C 
• Temp kompensering för  PWM, underhållsladdning, utjämning, HVD 
• Utjämning               se avsnitt 8.3 
  
 MEKANISKA VÄRDEN 
• Vikt   0.34 kg 
• Kopplings plint max 16mm² 
• Plint hål         Ø 5.4 mm 
 
 OMGIVANDE MILJÖ 
• Omgivningstemperatur –40°C till +60°C 
• Luftfuktighet  100% (NC) 
 


