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Phocos CA  

 

Regulátor nabíjania akumulátorov 

Návod na obsluhu 

 
 

 

Vážení používatelia, 

 

ďakujeme Vám za nákup výrobku 

spoločnosti Phocos. Skôr, ako 

začnete so zariadením pracovať, 

prečítajte si pozorne a dôkladne tento 

návod na obsluhu. 

 

 

 

 

 

 



Váš nový regulátor CA je technologicky pokročilé zariadenie, ktoré bolo navrhnuté 
podľa najnovších štandardov. K jeho výnimočným vlastnostiam patrí: 

• 3 LED diódy, ktoré prehľadne signalizujú stav nabitia, 
• svorky 16 mm2, 
• kompenzácia teploty, 
• elektronická ochrana, ktorá nevyžaduje používanie poistiek. 

Pozorne si prečítajte návod a venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným 
informáciám a inštrukciám pre obsluhu, ktoré sú uvedené na konci návodu. Návod na 
obsluhu regulátora obsahuje informácie pre inštaláciu, obsluhu, programovanie a 
riešenie prípadných problémov. 

 

Popis funkcií 

• Regulátor nabíjania slúži na to, aby nedochádzalo k prebíjaniu akumulátorov zo 
solárnych článkov alebo k ich úplnému vybitiu pri napájaní spotrebičov. Aby bolo 
dosiahnuté optimálne nabíjanie akumulátora, prebieha nabíjanie v niekoľkých 
fázach, ktorých súčasťou je automatická adaptácia na okolitú teplotu. 

• Regulátor je určený pre prevádzku v systémoch s napätím 12 V. 
• Regulátor nabíjania je vybavený niekoľkými bezpečnostnými a grafickými 

funkciami. 

 

Montáž a zapojenie 

Regulátor je určený na použitie iba vnútri miestností. Musíte ho chrániť pred priamym 
pôsobením slnečného žiarenia a skladovať v suchom mieste. Regulátor nikdy 
nepoužívajte vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni). Regulátor meria teplotu 
prostredia a podľa toho upravuje nabíjacie napätie. Regulátor a akumulátor musia 
byť namontované v rovnakej miestnosti. 

Regulátor sa počas prevádzky zahrieva, a preto musí byť namontovaný výhradne na 
nehorľavom povrchu. 

Upozornenie: Aby ste sa vyhli chybám, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií pre 
montáž regulátora. 
 

 

 



Pri montáži regulátora pomocou skrutiek sa uistite, že 
používate skrutky, ktoré sú vhodné pre povrch, na 
ktorom chcete regulátor umiestniť (používajte skrutky 
s prierezom maximálne 4 mm a priemerom hlavy 
maximálne 8 mm, bez zápustnej hlavy). Majte na 
pamäti taktiež fakt, že skrutky budú držať taktiež 
hmotnosť káblov. 

Uistite sa, že ventilačné otvory na bokoch regulátora 
nie sú zakryté. 

Upevňovací panel na DIN lištu je k dispozícii ako 
doplnkové vybavenie (CX-DR2). Tento panel 

umožňuje montáž regulátora na štandardnú DIN lištu 35 mm. Regulátor umiestnite 
na montážnej doske a pomocou priložených skrutiek ho priskrutkujte. 

 

Zapojte káble, ktoré spájajú regulátor s 
akumulátorom, pričom dodržte ich správnu polaritu. 
Aby ste nepracovali s káblami pod napätím, zapojte 
káble najskôr k regulátoru a až potom k 
akumulátoru. Majte na pamäti odporúčanú dĺžku 
(minimálne 30 cm, maximálne 100 cm) a prierez 
káblov: 

CA06-2.1: minimálne 2,5 mm2 
CA08-2.1: minimálne 4 mm2 

CA10-2.1: minimálne 6 mm2 

CA14-1.1: minimálne 10 mm2 
 

VAROVANIE: V prípade, že zapojíte akumulátor s opačnou polaritou, bude mať 
opačnú polaritu taktiež regulátor. V tejto situácii nikdy nesmiete zapájať záťaž. 

UPOZORNENIE: Majte na pamäti odporúčania výrobcu akumulátora. Rozhodne 
vám odporúčame, aby ste priamo na akumulátor zapojili poistku, a tým zabezpečili 
káble proti skratu. Druh poistky musí zodpovedať nominálnemu prúdu regulátora 
nabíjania: 

CA06, CA08-2.1 : 20 A; CA10-2.1, CA14-1.1: 30 A 

 
 
 
 
 
 



Zapojte káble, ktoré spájajú regulátor so 
solárnymi článkami, pričom dodržte správnu 
polaritu. Aby ste nepracovali s káblami pod 
napätím, zapojte najskôr káble k regulátoru a až 
potom k solárnym článkom.  
Majte na pamäti odporúčanú dĺžku a prierez 
káblov: 

CA06-2.1: minimálne 2,5 mm2 
CA08-2.1: minimálne 4 mm2 

CA10-2.1: minimálne 6 mm2 

CA14-1.1: minimálne 10 mm2 
 

 
 

UPOZORNENIE: Kladný a záporný kábel, ktorý vedie od solárnych článkov, 
umiestnite čo najbližšie seba, aby ste minimalizovali elektromagnetické rušenie. 

UPOZORNENIE: Solárne články produkujú elektrickú energiu okamžite po vystavení 
slnečnému žiareniu. Za všetkých okolností dodržujte odporúčania výrobcu solárnych 
článkov. 

 
 
Zapojte káble, ktoré spájajú regulátor so 
spotrebičmi, pričom dodržte ich správnu polaritu. 
Aby ste nepracovali s káblami pod napätím, zapojte 
najskôr káble k spotrebiču a až potom k regulátoru.  
Majte na pamäti odporúčanú dĺžku a prierez 
káblov: 

CA06-2.1: minimálne 2,5 mm2 
CA08-2.1: minimálne 4 mm2 

CA10-2.1: minimálne 6 mm2 

CA14-1.1: minimálne 10 mm2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzemnenie solárneho systému 
 

 
 
Venujte pozornosť tomu, že kladné svorky regulátora sú interne spojené, a preto 
majú rovnaký elektrický potenciál. Ak je vyžadované použitie uzemnenia, použite 
uzemnenie na kladných kábloch. 
 

UPOZORNENIE: Ak regulátor používate vo vozidle, ktoré má záporný pól 
akumulátora spojený s karosériou, potom spotrebiče, ktoré sú zapojené k regulátoru, 
musia mať elektrické spojenie s karosériou vozidla. V opačnom prípade medzi 
funkciou odpojenia pri nízkom napätí a funkciou elektronickej poistky vznikne skrat. 

 
 

Zapnutie regulátora 

Prevádzkové napätie 

Regulátor je určený pre prevádzku v systémoch s napätím 12 V. 

Druh akumulátorov 

Regulátor negeneruje vyrovnávací náboj, a preto je vhodný pre kyselinové 
akumulátory s tekutým elektrolytom (článkové akumulátory) alebo kyselinové 
akumulátory s pevným elektrolytom (napr. gélové akumulátory). 

 

 



Prevádzkové odporú čania 

Regulátor sa v priebehu bežnej prevádzky zahrieva. 

Regulátor nevyžaduje údržbu ani servis. Je však nutné ho raz za čas utrieť suchou 
handričkou. 

Dôležité je, aby bol akumulátor úplne nabitý (aspoň raz mesačne), v opačnom 
prípade môže dôjsť k jeho nevratnému poškodeniu. 

Akumulátor je možné úplne nabiť iba v prípade, že pri jeho nabíjaní dochádza len k 
malému odberu energie. Majte to na pamäti najmä v prípade zapájania dodatočných 
spotrebičov. 

 

Funkcia zobrazenia v priebehu bežnej prevádzky 

Regulátor je vybavený 3 LED diódami, ktoré prehľadne signalizujú stav jeho 
prevádzky. 

 

Regulátor pri bežnej prevádzke signalizuje nabíjanie, stav akumulátora a stav na 
výstupe spotrebičov. 

 

 

 

 



Signalizácia nabíjania 

  
(zelená LED dióda je vypnutá) 

Solárne panely nevyrábajú energiu. 

(zelená LED dióda je zapnutá) 

Solárne panely vyrábajú energiu. 

 

Signalizácia stavu akumulátora 

   

OK (LED dióda zhasnutá) 
Čiastočne vybitý 

akumulátor (LED dióda 
svieti) 

Takmer úplne vybitý 
akumulátor (LED dióda 

bliká) 

 

Ak regulátor signalizuje čiastočne vybitý stav akumulátora, odporúčame ekonomicky 
využiť zostávajúcu energiu. Regulátor bude postupne odpájať jednotlivé spotrebiče. 

 

Signalizácia stavu spotrebi čov 

V prípade, že dôjde k úplnému vybitiu akumulátora alebo k preťaženiu/skratu, bude 
výstup spotrebičov vypnutý. Možné stavy výstupu: 

   

Bežná prevádzka (LED 
dióda zhasnutá) 

Odpojenie v dôsledku 
nízkeho napätia 

akumulátora (LED dióda 
svieti) 

Preťaženie alebo skrat v 
spotrebiči (LED dióda 

bliká) 

 

 

 



Funkcia odpojenia pri nízkom napätí akumulátora 
(LVD) 

Regulátor je vybavený funkciou, ktorá v prípade nízkeho napätia akumulátora odpojí 
spotrebiče, aby nedošlo k jeho úplnému vybitiu. Táto funkcia je riadená napätím a 
automaticky odpojí spotrebiče v prípade poklesu napätia akumulátora pod 11,5 V. 
Hneď ako napätie akumulátora dosiahne hodnotu 12,5 V, výstup spotrebičov sa 
znovu zapojí. 

Bezpečnostné funkcie 

Regulátor je vybavený ochranou proti nesprávnej montáži alebo nesprávnemu 
použitiu: 

 
Svorka solárnych 

článkov Svorka akumulátora Svorka spotrebiča 

Akumulátor 
zapojený so 

správnou 
polaritou 

Bez obmedzenia Bežná prevádzka Bez obmedzenie 

Akumulátor 
zapojený s 
nesprávnou 

polaritou 

Bez obmedzenia Iba v prípade, že je 
pripojený akumulátor 

Bez obmedzenia 

Opačná polarita Bez obmedzenia Iba v prípade, že je 
pripojený akumulátor 

Výstup spotrebiča 
je chránený, ale 
spotrebiče môžu 
byť poškodené. 

Skrat Bez obmedzenia 

Bez obmedzenia. 
UPOZORNENIE: 

Akumulátor musí byť 
chránený poistkou. 

Bez obmedzenia 

Preťaženie Bez ochrany - - - - - 
Nasleduje 

odpojenie svorky 
spotrebiča 

Bez pripojenia Bez obmedzenia Bez obmedzenia Bez obmedzenia 

Spätný prúd Bez obmedzenia - - - - - - - - - - 

Prepätie 
Varistor 56 V,  

2,3 J 
Max. 30 V Bez ochrany 

Príliš nízke 
napätie Bežná prevádzka 

Nasleduje odpojenie 
svorky spotrebiča 

Nasleduje 
odpojenie svorky 

spotrebiča 



VAROVANIE: Spojenie rôznych chýb z vyššie uvedenej tabuľky môže poškodiť 
regulátor. Pred opakovaným zapojením regulátora musíte vždy odstrániť daný 
problém. 

 

Možné chyby 

Chyba Signalizácia Prí čina Odporú čanie 

Spotrebiče nie sú 
napájané 

 

Akumulátor je 
čiastočne vybitý 

(LED dióda svieti) 

Spotrebiče sa 
zapnú hneď po 

nabití akumulátora. 

 

Preťaženie/skrat v 
spotrebiči (LED 

dióda bliká) 

Vypnúť všetky 
spotrebiče. 

Odstrániť skrat. 
Regulátor zapne 

výstup spotrebičov 
maximálne po 1 

minúte. 

Akumulátor sa 
znovu veľmi rýchlo 

vybije.  

Akumulátor má 
malú kapacitu 

(LED dióda svieti) 

Vymeňte 
akumulátor. 

Akumulátor sa 
nenabíja počas 

dňa.  

Poškodený solárny 
článok alebo 

opačná polarita. 

Odstráňte 
nesprávne 

zapojenie / otočte 
polaritu. 

 

Všeobecné odporú čania pre bezpe čnos ť a obsluhu 

Určenie 

Regulátor nabíjania je určený iba a výhradne na prácu vo fotovoltických systémoch s 
nominálnym napätím 12 V a iba a výhradne s otvorenými alebo uzatvorenými 
kyselinovými akumulátormi (VRLA). 

Bezpečnostné odporú čania 

• Akumulátory skladujú veľké množstvo energie. Nikdy spolu nesmiete spájať póly 
akumulátora. Odporúčame zapojiť poistku (pomalú) priamo k akumulátoru. 

• Akumulátory môžu vytvárať horľavé výpary. Dbajte na to, aby akumulátory boli 
mimo dosahu iskrenia, otvoreného ohňa alebo plameňov. Musíte sa uistiť, že 
miestnosť, v ktorej sa nachádza akumulátor, je vetraná. 

• Vyhýbajte sa kontaktu s káblami a svorkami alebo ich spájaniu. Majte na pamäti, 
že napätie na niektorých svorkách alebo kábloch môže byť dvakrát vyššie, než je 



napätie akumulátora. Používajte izolované prístroje, stojte na suchej podlahe a 
majte suché ruky. 

• Deti držte mimo dosahu akumulátorov a regulátora nabíjania. 
• Musíte dodržiavať všetky bezpečnostné inštrukcie uvedené výrobcom 

akumulátora. V prípade pochybností sa musíte obrátiť na predajcu alebo 
montážnu firmu. 

Vylú čenie zodpovednosti 

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia (najmä akumulátorov), ktoré vznikli v 
dôsledku používania regulátora iným spôsobom než tým, ktorý je uvedený v návode 
na obsluhu, alebo ak nebolo dodržané odporúčanie výrobcu akumulátora. Výrobca 
nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z používania zariadenia, ak na ňom 
bola vykonaná neautorizovaná oprava alebo bola vykonaná oprava neautorizovanou 
osobou. 

Technické údaje 

Nominálne napätie 12 V 

Nabíjacie napätie 14,5 V 

Plávajúce napätie 13,7 V (25 °C) 

Odpojenie záťaže 11,5 V (riadené napätím) pri 25 °C 

Pripojenie záťaže 12,5 V 

Kompenzácia teploty -4 mV/článok*K 

Maximálny prúd solárnych 
panelov 

CA06/CA08/CA10/CA14: 
5 A/8 A/10 A/14 A 
pri teplote prostredia 50 °C 

Maximálny prúd záťaže 
CA06/CA08/CA10/CA14: 
6 A/8 A/10 A/14 A 
pri teplote prostredia 50 °C 

Rozmery 80 × 100 × 32 mm (šírka × výška × hĺbka) 

Hmotnosť 180 g 

Maximálny priemer kábla 16 mm2 (AWG #6) 

Vnútorná spotreba prúdu 4 mA 

Rozsah pracovnej teploty -40 až +50 °C 

Stupeň krytia IP22 

 

Môže byť zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. 



 


