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PeakPower MPPT Regulator 

Artikelnr. 20-1150, 10A 
Artikelnr. 20-1190, 20A 

 
Huvudegenskaper 

• Effektmaximering ( MPPT ) 
• Tre laddningsmetoder, effektmaximering, konstantspänningsladdning och 

underhållsladdning 
• Temperaturkompenserad laddning 
• Möjlighet att använda tre olika typer av batteri 
• 12/24V 
• Skyddsfunktioner 
• Timerfunktion 
• Överladdningsskydd 
 
Teknik för effektmaximering ( MPPT ) 
 
Om en panel kopplas till ett batteri via en vanlig regulator kan endast en del av panelens 
effekt utnyttjas. Används en regulator med MPPT-teknik kan i stort sätt hela effekten från 
panelen nyttjas eftersom regulatorn kan ta till vara den överspänning som panelen 
producerar ( jämfört med batterispänningen ). Den effekt som panelen ger försöker 
regulatorn bibehålla till batteriet men till en lägre spänning, t.ex 12,5V. Skall samma 
effekt erhållas till den lägre batterispänningen måste strömmen öka ( Effekt = Spänning x 
Ström ). 
 
Inkoppling 
 

1. Koppla batteriet först så att regulatorn kan känna vilken systemspänning det är, 12 
eller 24 V. En batterisäkring skall monteras på plus-kabeln, 15 A resp. 25A. 

2. Koppla sedan in solpanelen, max 10 A ( 160W ) resp. 20A (320W) 
3. Koppla sedan eventuella laster som skall ha timerfunktion. 

 
Indikeringar 
 
Solpanel 

• Grön diod lyser när panelen laddar 
• Grön diod blinkar när det är överspänning 

Batteri 
• Grön diod lyser, normalladdat 
• Grön diod blinkar, batteriet fulladdat 
• Gul diod lyser, låg laddning 
• Röd diod lyser, batteriet urladdat 
• Röd diod blinkar sakta, överlast 
• Röd diod blinkar snabbt, kortslutning 
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Inställningar 
 
Man kan ställa in tre olika parametrar genom att använda strömbrytaren som sitter 
under den lilla displayen uppe till höger på regulatorn. 

1. Timerfunktion lastkrets 1 ( load 1 ) 
2. Timerfunktion lastkrets 2 ( load 2 ) 
3. Batterityp, slutet ( seald ), gele ( gel ) eller öppet blybatteri ( liquid ) 

Genom att trycka på strömbrytaren rullar man menyn, önskar man ändra på något 
värde hålls knappen nedtryckt ca 5 sek tills displayen börjar blinka. Med snabba tryck 
på knappen ändras värdena till önskad inställning. Efter ca 10 sek sparas inställda 
värden och displayen slutar blinka. 
 
För timerfunktion ( load 1 och 2 ) gäller följande 
 
0 = Ström ut så fort det blir skymmning ( ingen ström från panelen ), 10 min 
fördröjning. 
1-15 = Ström ut motsvarande timmar efter skymmning. 
16 = Test av systemet, samma som 0 ( noll ) fast utan fördröjning. 
17 = Strömbrytaren används som på/av för att få ström ut efter skymmning. 
 
Batteri 
 
1= Slutet batteri ( typ AGM ) 
2 = Gele 
3 = Öppet blybatteri ( typ fritidsbatteri ) 
 
Extra utrustning 
 
Digital display, art.nr. 20-1160 
 
 
 


