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MANUAL 
Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080  

Regulator typ: EPIP20-D 

LCD-panel typ: MT-2 

  

 
EGENSKAPER 
l Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. 
l Intelligent programvara. 
l PMW laddningsfunktion. 
l Inställning av alternativa batterityper, Slutet, Gel/AGM, Öppet. 
l Inställning av batterikapacitet, Ah. 
l Inbyggt skydd för överbelastning, kortslutning & polaritet. 
l Inbyggd temperaturkompensering. 
l Enkel justering av parametrar. 
 

TEKNISKA DATA 

 

Modell EPIP20-D(10A) EPIP20-D(20A) 

System spänning  12V/24V (Automatisk inställning) 
Max. laddström (IE) 10A 20A 
Max. förbrukarström  10A 20A 

Skydd för överbelastning & 
kortslutning 

 
Överbelastningsskydd: 1.25ggr av IE i 60 sekunder, 
                      1,50ggr av IE i 5 sekunder.   
Kortslutningsskydd:     ≥3 ggr av IE  

Egenförbrukning ≤6 mA 
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Charging circuit voltage drop ≤0.26V 

Arbetstemperatur 
Standard :-5℃to +50℃ 

     Industri:-35℃ to +55℃； 
Laddinställningar Slutet batteri Öppet batteri AGM/Gel batteri 

Absorptions laddning 14,2 Volt 14,4 Volt 14,6 Volt 
Utjämnings laddning 14,4 Volt 14,6 Volt 17,8 Volt 

Håll laddning 13,7 Volt 13,7 Volt 13,7 Volt 
Underspänningsskydd 11,1 Volt 11,1 Volt 11,1 Volt 

Återkoppling 12,6 Volt 12,6 Volt 12,6 Volt 
Temperaturkompensering 0-10mv/℃/2V 

Laddningsfunktion PWM  

Extern LCD-panel 

Egenförbrukning  
Stark bakgrundsbelysning på: < 23mA，15 sekunder 

Låg bakgrundsbelysning på:   < 20mA，15 seconds 

LED-display & bakgrundsbelysning avstägnd: < 15mA    
Arbetstemperatur -10℃ till +40℃ 

Kommunikationsport RJ45（8PIN） 
Kommunikationskabel 1.5 meter 

1. INSTALLATION 
Regulatorn bör installeras så nära batteriet som möjligt, 
1,5-2m. Anslutande batterikabel för 12V bör vara 4mm² & 
för 24V 6mm². 
    

1.1 Regulatorn monteras på en vertikal väggyta. Tillse att 
tillräckligt utrymme finns ovan & under regulatorn så att 
kylluft kan passera. 
1.2. Anslut batteriet med kabel till regulatorn, plint 1-2, 
(batterisymbol) . Notera att plus (+) & minus (-) kopplas rätt. 

Indikeringslampan för batteri (grönt-, gult- alt. röttljus) på regulatorns front, skall nu tändas. 
1.3. Anslut solcellen till regulatorn, plint 3-4, (solcellsymbol) . Notera att plus (+) & minus (-) kopplas rätt.              
indikeringslampa (grönt ljus) för solcell på regulatorns front, tänds (släckt nattetid). 

1.4. Anslut förbrukarkretsen till regulatorn, plint 5-6, (lampsymbol). Notera att plus (+) & minus (-) kopplas 
rätt. Med TILL/FRÅN knappen på regulatorns front tänds/släcks förbrukarkretsen, (röd lampa = TILL 

/släckt lampa = FRÅN. Du kan även tända/släcka förbrukarkretsen från LCD-panelen. Knapp K4)  

1.5. Anslut extern temperaturgivare till regulatorn, 2st anslutningar undertill till vänster på regulatorn, 
(remote temp sensor). Om extern temperaturgivare inte är ansluten, mäts & justeras laddningen med 
regulatorns inbyggda givare upptill till vänster på regulatorns front.  
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1.6. Den externa LCD-panelen monteras på en vertikal väggyta på lämpligt ställe. Anslut LCD-panelen till 
regulatorn, anslutning undertill till höger (remote meter connection) med kommunikationskabeln, 1,5m. 

Inbyggnadsmått, Fig.1. 

 

2. EXTERN LCD-PANEL 
2.1 Indikeringssymboler, Fig.2: 
 
 
 

                  
 
 
 
2.2 De två LED-lamporna upptill på panelens front, visar Grönt vid laddning, Gult vid felindikering. 
2.3 Panelen har två lägen på bakgrundsbelysningen:  
1. Max.-läge, övergår efter 15 sekunder till Låg-läge.  
2. Efter ytterligare 15 sekunder stängs bakgrundsbelysningen av. 
 

Solcell  Batteriets 

laddnivå 

Förbrukare 

Felindikering 

Justering 

Enhets indikering 

Data 
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2.4 Inställningar via LCD-panelens front:  
De fyra knapparna, K1-K4, nedtill på displayen (från vänster till höger) har följande funktioner: 
K1=Justerläge (SET), K2= Vänster (   ) , K3=Höger (   ), K4= Till/Från (ESC) förbrukarkrets. 
Håll knapparna intryckta ett par sekunder när du använder dem.   
2.5 Information via LCD-panelen.  
Panelen visar 8st olika informationsmenyer, Fig.3.  
Med knapparna K4 & K3 kan du flytta runt & avläsa de olika informationerna: (Se bildflödet menyer nedan.)  
1.Solcellspänning, Volt/Solcellladdning, Amp. 2.Batterispänning, Volt/Laddström, Amp.  
3.Förbrukarspänning, Volt/Förbrukarlast, Amp. 4.Batterikapacitet, Ah (justerbar)/Batteritemperatur, ºC. 
5. Batterkapacitet, %/Temperaturkompensation mV/ ºC (justerbar). 6.Batterikapacitet, Ah/Batterityp 
Slutet (SEL) /AGM alt.Gel (GEL) /Öppet (FLD) (justerbar). 7.Batteriladdning, Ah/Batteriladdning, Wh 
(justerbar nollställning) 8.Batteriförbrukning, Ah/Batteri- förbrukning, Wh (justerbar nollställning) 

Fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = Justerläge.   

3. JUSTERA DATA. 
Ingångsdata för Batterikapacitet (Ah), Temperaturkompensation (mV/cell/ºC), samt Batterityp (Ah) 
kan väljas & justeras. Ackumulerade data för Batteriladdning (Ah/Wh) & Batteriförbrukning (Ah/Wh)  
kan även nollställas. (Se bildflödet menyer ovan, Fig.3) 
 

3.1 Justera Batterikapacitet, Ah. 
Du kan justera batterikapaciteten från 10Ah till 900Ah. (Fabriksinställt värde är 200Ah).  

• Med knapp K3 trycker du dig fram till meny 4. 
• Tryck K1 (“Skiftnyckel” visas). Med K2/K3 knapparna du dig fram till den Ah-kapacitet som 

gäller för ditt batteri.  
• Tryck K1 för att bekräfta inställningen (”Skiftnyckel” släcks).  

 
3.2 Justera Temperaturkompensation, mV/cell/ºC. 
Du kan justera temperaturkompensationen från 0 till 10mV/cell/ºC.  

• Med knapp K3 trycker du dig fram till meny 5. 
• Tryck K1 (“Skiftnyckel” visas). Med K2/K3 knapparna du dig fram till den temperaturkompen- 

sation mV/cell/ ºC du väljer för ditt batteri.  

             

8     7     6     5 

             

1     2     3     4  
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• Tryck K1 för att bekräfta inställningen (”Skiftnyckel” släcks). 
 
3.3 Justera Batterityp, Slutet, Gel/AGM samt Öppet. 
Du kan justera för olika batterityper: Slutet (Sealed), Gel/AGM (GEL) samt Öppet (FLD).    

• Med knapp K3 trycker du dig fram till meny 6. 
• Tryck K1 (“Skiftnyckel” visas). Med K2/K3 knapparna du dig fram till den temperaturkompen- 

sation mV/cell/ ºC du väljer för ditt batteri.  
• Tryck K1 för att bekräfta inställningen (Skiftnyckel släcks).  

 
3.4  Nollställ ackumulerad laddning, Ah/Wh. 
Du kan nollställa ackumulerad laddning, Ah/Wh. 

• Med knapp K3 trycker du dig fram till meny 7. 
• Tryck K1 (“Skiftnyckel” visas) därefter K4(ESC) (Skiftnyckel släcks). Ackumulerad laddning nollställs. 

Ackumulerad laddning nollställs även automatiskt efter 999 timmars registrerad laddning. 
Ackumulerad laddning startar åter så snart panelspänningen överstiger 8Volt. 
 
3.5  Nollställ ackumulerad förbrukning, Ah/Wh. 
Du kan nollställa ackumulerad förbrukning, Ah/Wh.  

• Med knapp K3 trycker du dig fram till meny 8. 
• Tryck K1 (“Skiftnyckel” visas) därefter K4 (ESC) (Skiftnyckel släcks). Ackumulerad förbrukning 

nollställs. 
Ackumulerad förbrukning nollställs även automatiskt efter 999 timmars registrerad laddning. 
Ackumulerad laddning startar åter så snart panelspänningen överstiger 8Volt. 
 

4. Övrigt  
4.1 Felindikering. 
Röd blinkande felindikeringssymbol på LCD-panelen.  
Kontrollera förbrukaranslutningen & tryck K4 för att kvittera felindikering.  
Felindikering ges när; 
 1. Förbrukarströmmen är 25%--50% högre än Max.laddström (IE). Förbrukarkretsen stängs av auto- 
matiskt efter 60 sekunder. 
 2. Förbrukarströmmen är 50% högre än Max.laddström (IE) men ej kortslutning. Förbrukarkretsen 
stängs av automatiskt efter 5 sekunder. 
 3. Förbrukarkretsen kortslutits. Kortslutningsskyddet utlöses, förbrukarkretsen stängs av. 
 
4.2 LCD-panel: 
De två LED-lamporna upptill på panelens front visar: 
1. Grönt ljus = Laddning.           Grönt ljus släckt = Ingen laddning.  
2. Gult ljus släckt = Normal drift.  Gult ljus = Felindikering.   
  
4.3 Anslutningskabel Regulator-LCD-panel: 
När kabeln ansluts, visar LCD-panelen indikeringssymbolerna enl. Fig.2 pos.2.1. ett kort ögonblick. 
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Om kommunikationen störs/bryts visas även symbolerna.  
När kommunikationen återupptas, visar LCD-panelen åter korrekta mätvärden. 
 
4.4 Batteriets laddnivå:  
Varje streck motsvarar 20% batteriladdning.  
OBS Indikeringen är baserad på batteriets spänning i Volt & inte batteriets verkliga kapacitet i Ah. 
 
 
4.5 Uppdatering data: 
Uppdatering av mätvärden från regulatorn till LCD-panelen tar ca.10 sekunder.  
4.6 Batterikapacitet, Ah: 
Batterikapaciteten mäts kontinuerligt. Mätdata blir inte rätt vid för låg laddström. Minsta 
laddström måste vara minst 1A.  

Charging and discharging accumulation WH: 

Solar panel displaying is open circuit voltage . it can’t be calculated. WH is product of battery 
voltage and charging current accumulation.  
 
 

 


