
MANUAL 

Digital display: MT-5 

Digital display för inkoppling till regulator PeakPower. 

 

 

 

ÖVERSIKT 

Den digitala displayen visar systemets alla parametrar och felmeddelanden. Informationen som visas 

är lättöverskådlig och bakgrundsbelyst. Displayen kan fällas in i vägg eller monteras utanpåliggande 

med hjälp av den medföljande ramen.En 2m kabel ingår för att koppla den till PeakPowerns RJ45 

ingång.  

 

INBYGGNADSMÅTT 

 

 

 

 



INNEHÅLLER 

Digital display, ram för utanpåliggande montage och 2m kabel. 

 

DISPLAY 

 

 
 

 

De två LED lamporna upptill på panelens front visar grönt vid laddning och rött vid felindikering. 

Displayen har två lägen för bakgrundsbelysning, efter att man tryckt på någon knapp aktiveras max 

belysning, efter 30 sek stängs den av. 

 

HANDHAVANDE INSTRUKTION 

De fyra knapparna nedtill på displayen K1-K4 ( från vänster till höger ) har följande funktioner. 

K1= justerläge ( SET ), K2=vänster, K3= höger, K4= till/från ( ESC ) 

1. DISPLAYEN VISAR FÖLJANDE INFORMATION 

( Solpanelens spänning ), (batterispänning och laddström ), ( förbrukarspänning och ström ),  

( batterikapacitet Ah och batteritemperatur ), ( batterikapacitet i % och temp. kompensering ), 

( batterikapacitet Ah och batterityp ), ( timer 1 och 2 ), ( ackumulerad urladdning Ah och Wh ), 

För att vandra mellan de olika fönstrena använd K2 eller K3 knappen. 

OBS ! Eftersom PeakPower använder MPPT-teknik blir inte solpanelens laddström detsamma 

som batteriets laddström. Batteriets laddström är då normalt högre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLPANEL BATTERI FÖRBRUKARE 

FELINDIKERIN
G 

JUSTERINGAR 

                      
 

 

 

 

 

                     
 

 



 

2. JUSTERA DATA 

Tryck K1 för att komma i justerläge ( ett verktyg visas), tryck sedan K2,K3 för att ändra till önskat 

värde och sedan K1 för att spara och K4 om inga ändringar vill göras. 

Följande visas i displayen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INSTRUKTIONER 

Justera batterikapacitet, Ah: Kapaciteten kan justeras från 10Ah till 900Ah, det förinställda värdet 

är 200Ah. Det värdet som ställs in skall vara samma eller nära det verkliga värdet. När aktuellt 

fönster visas tryck K1 för att komma i justerläge, ändra med hjälp av K2 eller K3 knappen. Värdet 

ändras i steg om 10Ah. För att spara ändringen tryck K1 annars K4 för att återgå till tidigare värde. 

 

Justera temperaturkompensering, mV/cell/°C: Temp. kompenseringen kan justeras från 0 till 

10mV/cell/°C där noll är ingen kompensering. När fönstret med batterikapacitet i procent och 

temp.kompenseringen visas tryck K1 för att komma i justerläge.Ändra med hjälp av K2 och K3 

knappen i steg om 1 mV/cell/°C, tryck K1 för att spara ändringen eller K4 för att återgå. 

 

Justera batterityp, Gel, AGM eller öppet: Tre typer av batterier kan ställas in, SEL- slutet AGM, 

GEL- gele och FLD- öppet blybatteri. När fönstret med batterikapacitet och typ visas tryck K1 för 

att komma i justerläge. Ändra med hjälp av K2 och K3 knappen, spara ändringen genom att trycka 

K1 eller tryck K4 för att återgå till ursprungsvärdet. 

 

Justera timer ( förbrukarutgång ) : Förbrukarutgången har två inställningar, timer 1 och timer 2. 

När fönstret visas tryck K1 för att komma i justerläge, ändra med hjälp av K2 och K3, spara genom 

att trycka K1 eller återgå genom att trycka K4. Var vänlig och se regulatorns manual för 

information om vilka inställningar som kan göras. 

 

4 ANDRA JUSTERINGAR 

Ackumulerade värden nollställs automatiskt när de överstiger 999. 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

                      
 

 



ÖVRIGT 

Felindikering: 

Röd blinkande felindikeringssymbol på displayen. Kontrollera förbrukaranslutningen  och tryck K4 

för att kvittera felindikeringen. 

Felindikering ges när: 

1. Förbrukarströmmen är 25-50% högre en max tillåten, förbrukarkretsen stängs av automatiskt 

efter 60 sekunder. 

2. Förbrukarströmmen är över 50% av max tillåten men inte kortsluten, förbrukarkretsen stängs 

av automatiskt efter 5 sekunder. 

3. Förbrukarkretsen kortslutits, kortslutningsskyddet stänger av kretsen. 

 

Diod indikeringar: 

De två dioderna upptill på panelen visar följande: 

Grön lyser vid laddning och är släckt när ingen laddning sker. 

Röd lyser vid felindikering och är släckt vid normal drift. 

Anslutningskabel regulator-display 

När kabeln ansluts visar displayen indikeringssymbolerna ett kort ögonblick. 

Om kommunikationen störs/bryts visas även symbolerna, när den återupptas visas åter korrekta 

värden. 

Batteriets laddnivå: 

Varje segment som visas motsvarar 20% laddningsnivå. 

OBS ! Indikeringen baseras på batteriets spänning i volt och inte på batteriets verkliga kapacitet i 

Ah. Detta innebär att procenttalet kan sjunka snabbt på kvällen när ingen laddning sker. 

Uppdatering data: 

Uppdatering mellan regulatorn och displayen tar 10-20 sekunder. 

Batterikapacitet, Ah: 

Ackumulerad laddning i Ah räknas hela tiden, är strömmen för låg blir värdet inte rätt, minsta 

laddström måste vara 0,1A. 

Ackumulerad laddning/urladdning, Wh: 

Den spänning som visas i displayen från solpanelen är i öppen krets. Wh är en produkt av 

batterispänning och laddström. 

 

SPECIFIKATION 

Strömförbrukning Bakgrundsljus av, 15mA 

Arbetstemperatur -10 till +40 °C 

Anslutningskabel RJ45 

Kabellängd 2 meter 

 


