
 
Phocos CA 
 

Solární regulátory nabíjení 

 

Uživatelská příručka 

 
 

Vážená zákazníku, 

 

děkujeme, že jste si zakoupil 

tento  

 

výrobek firmy Phocos. 

Přečtěte si prosím  

 

pozorně a důkladně tento 

návod před tím,  

 

než začnete výrobek používat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Váš nový regulátor CA je zařízení, které bylo zkonstruováno 

podle nejnovějšího stavu technicky. Přichází s množstvím 

výtečných vlastností, jakými jsou: 

 

 3 diody LED pro jasné, čitelné zobrazení stavu nabíjení 

 připojovací svorky 16 mm2 

 teplotní kompenzace 

 elektronické jištění bez tavných pojistek 

 

Čtěte prosím tento návod pozorně se zvláštním zřetelem na 

bezpečnost a doporučení pro použití na konci návodu.  

Návod poskytuje důležitá doporučení pro instalaci, používání  

a nastavení, jakož i průvodce pro odstraňování závad při 

možných potížích s regulátorem.  

 

Popis funkce 

 

 -Regulátor nabíjení chrání baterii před přebitím solárním 

panelem a před hlubokým vybitím zátěží. Nabíjení probíhá po 

několikastupňové charakteristice, která zahrnuje automatickou 

kompenzaci teploty okolí pro optimální nabití baterie.  

 

 Regulátor je určen pro použití v systému 12 V.  

 

 Regulátor nabíjení má řadu bezpečnostních a zobrazovacích 

funkcí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montáž a připojení 

 

Regulátor je určen pouze pro vnitřní použití. Zařízení musí být 

chráněno před povětrnostními vlivy, jakými jsou přímý 

sluneční svit nebo vlhkost. Regulátor nesmí být instalován ve 

vlhkých prostorách, např. koupelnách. Regulátor měří teplotu 

pro stanovení nabíjecího napětí. Regulátor a baterie musejí být 

instalovány ve stejné místnosti.  

Regulátor se během provozu zahřívá a musí být proto 

instalován na nehořlavém podkladu.  

 

Poznámka: Regulátor připojujte v každém případě v pořadí 

následujících kroků, abyste předešli chybám v zapojení.  

 

Regulátor montujte s použitím 

šroubů, které jsou vhodné pro 

použitý podklad (průměr dříku 4 

mm, průměr hlavičky max. 8 mm, 

ne zápustná hlavička). Mějte na 

paměti, že šrouby musejí odolat 

silám, kterými budou na regulátor 

působit připojené kabely.  

 

Dbejte, aby postranní větrací 

štěrbiny byly volné.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulátor může být alternativně montován pomocí montážní 

desky (CX-DR2), kterou je možno získat jako příslušenství,  

na lištu DIN 35 mm. Umístěte regulátor na montážní desku  

a tu připevněte pomocí dodaných šroubů k regulátoru. 

 

Připojte vodiče vedoucí k baterii se 

správnou polaritou. Abyste 

pracovali bez napětí, připojte nejdřív 

vodiče k regulátoru a pak k baterii. 

Dbejte na doporučenou délku (min. 

30 až max. 100 cm) a průřez vodičů: 

 

CA06-2.1: min. 2,5 mm2  

CA08-2.1: min. 4 mm2  

CA10-2.1: min. 6 mm2  

CA14-1.1: min. 10 mm2  

 

Upozornění: Je-li baterie připojená s opačnou polaritou, 

poskytuje regulátor na svorkách pro zátěž rovněž opačnou 

polaritu. V tomto případě nikdy nepřipojujte zátěž! 

 

Poznámka: Dbejte doporučení výrobce baterie. Důrazně 

doporučujeme, abyste přímo u baterie umístili tavnou pojistku, 

abyste zabránili případným zkratům vodičů od baterie. 

Pojistka musí být přizpůsobena jmenovitému proudu 

regulátoru nabíjení: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Připojte vodiče vedoucí k solárnímu 

panelu se správnou polaritou. 

Abyste pracovali bez napětí, 

připojte nejdřív vodiče k regulátoru 

a pak k solárnímu panelu. Dbejte na 

doporučený průřez vodičů: 

 

CA06-2.1: min. 2,5 mm2  

CA08-2.1: min. 4 mm2  

CA10-2.1: min. 6 mm2  

CA14-1.1: min. 10 mm2  

 

Upozornění: Vodiče s kladnou a zápornou polaritou 

k solárnímu panelu musejí být vedeny těsně u sebe, aby byly 

minimalizovány elektromagnetické jevy.  

 

Upozornění: Solární panel dodává proud, pokud je vystaven 

slunečnímu světlu. Dodržujte bezpodmínečně doporučení 

výrobce solárního panelu.  

 

Připojte vodiče vedoucí k zátěži se 

správnou polaritou. Abyste 

pracovali bez napětí, připojte 

nejdřív vodiče k zátěži a pak 

k regulátoru. Dbejte na 

doporučený průřez vodičů: 

 

CA06-2.1: min. 2,5 mm2  

CA08-2.1: min. 4 mm2  

CA10-2.1: min. 6 mm2  

CA14-1.1: min. 10 mm2  
 

 

 



Uzemnění solárního systému 

 

 
 

Buďte si vědomi, že kladné svorky regulátoru jsou vnitřně 

propojeny a proto mají stejný elektrický potenciál. Je-li 

uzemnění nutné, vždy je připojte ke kladnému vodiči.  

 

Upozornění: Je-li zařízení použito v automobilu, v němž je 

záporný pól baterie ukostřen, nesmí mít zátěž připojená 

k regulátoru elektrický spoj na kostru auta. V opačném 

případě by byla funkce odpojení při hlubokém vybití  

a elektronické jištění proti nadproudu zkratováno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uvedení do provozu 
 

Systémové napětí 

Regulátor je určen pro použití v systému 12 V. 

 

Typ baterie 

Regulátor neprovádí vyrovnávací nabíjení a je proto vhodný 

pro olověné baterie s tekutým elektrolytem (otevřená baterie) 

a olověné baterie s tuhým elektrolytem (gelové nebo 

mikrovláknové, uzavřené).  

 

Doporučení pro provoz 

 

Mírné zahřátí regulátoru při provozu je běžné. 

 

Regulátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu nebo péči. 

Suchou utěrkou odstraňte případný prach.  

Je velmi důležité, aby baterie byla pravidelně (minimálně 

jednou měsíčně) plně nabita. Jinak může dojít k trvalému 

poškození baterie.  

 

Plné nabití regulátorem nabíjení může být provedeno pouze 

tehdy, pokud není z baterie během nabíjení odebíráno příliš 

hodně energie. Pamatujte na to, zvláště pokud připojujete další 

zátěž.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zobrazovací funkce při běžném provozu 
 

Regulátor je vybaven 3 světelnými diodami pro indikaci 

provozních stavů.  

 

 

Indikace nabíjení 
 

 

Napětí baterie 
 

 

Indikace stavu zátěže 

 

 

 

 

Při běžném provozu ukazuje regulátor nabíjení baterie,  

stav napětí baterie a stav výstupu pro zátěž.  

 

Indikace nabíjení 

 

 
   (zelená LED nesvítí)     (zelená LED svítí) 

Solární panel nedodává proud    Solární panel dodává proud 

 

 

 

 

 

 
 



Napětí baterie 

 

 
          OK         nízké        velmi nízké 

 (LED nesvítí)    (LED svítí)       (LED bliká) 

 

Pokud je napětí indikováno jako nízké, doporučujeme 

nakládat se zbývající energií hospodárně. Regulátor nabíjení 

brzy zátěž odpojí.  

 

Indikace stavu zátěže 

 

Regulátor odpojuje zátěž v případě hlubokého vybití nebo 

přetížení/zkratu zátěže. To je indikováno: 

 

 
   (LED nesvítí)          (LED svítí)         (LED bliká) 

   Běžný provoz       Odpojeno kvůli             Přetížení nebo 

          nízkému napětí              zkrat zátěže 

 

Ochrana před hlubokým vybitím (LVD) 
 

Regulátor obsahuje funkci vypnutí při nízkém napětí,  

aby chránil baterii před hlubokým vybitím. Tato funkce je 

řízena napětím a automaticky odpojuje zátěž při napětí baterie 

11,5 V a nižším. Dosáhne-li baterie napětí 12,5 V, regulátor 

zátěž opět připojí.  
 

 

 



Ochranné funkce 

Regulátor je na svým přípojných bodech chráněn proti 

nesprávnému připojení nebo provozu: 

 Na svorkách 

solárního 

panelu 

Na svorkách 

baterie 

Na svorkách 

zátěže 

Baterie 

připojena se 

správnou 

polaritou 

Bez omezení Běžný provoz Bez omezení 

Baterie 

připojena s 

nesprávnou 

polaritou 

Bez omezení Ano, pokud je 

připojena 

pouze baterie 

Bez omezení 

Obrácená 

polarita 

Bez omezení Ano, pokud je 

připojena 

pouze baterie 

Výstup pro 

zátěž je 

chráněn, zátěž 

se může 

poškodit.  

Zkrat  Bez omezení Bez omezení 

DŮLEŽITÉ: 

Baterie musí 

být chráněna 

pojistkou. 

Bez omezení 

Přetížení Bez ochrany ------------- Regulátor 

odpojí zátěž 

Nepřipojeno Bez omezení Bez omezení Bez omezení 

Obrácený 

proud 

Bez omezení ------------- ------------- 

Přepětí Varistor 56 V; 

2,3 J 

Max. 30 V Bez ochrany 

Podpětí Běžný provoz Regulátor 

odpojí zátěž 

Regulátor 

odpojí zátěž 



Upozornění: V důsledku kombinace různých chyb může dojít 

k poškození regulátoru. Proto bezpodmínečně odstraňte chybu 

dříve, než budete pokračovat v připojování regulátoru.  
 

 

Popis závad 

 

Závada Indikace Příčina Doporučení 

Zátěž není 

napájená 

 

Baterie je 

vybita (LED 

svítí) 

Zátěž se 

automaticky 

připojí po 

nabití baterie 

 

Přetížení / 

zkrat zátěže 

(LED bliká) 

Odpojte zátěž. 

Odstraňte 

zkrat. 

Regulátor 

připojí zátěž 

automaticky 

po asi 1 

minutě.  

Baterie se po 

krátké době 

opět vybije  

Baterie 

ztratila 

kapacitu 

(LED svítí) 

Vyměňte 

baterii 

Baterie se 

během dne 

nenabíjí  

Solární panel 

je vadný nebo 

přepólován 

Odstraňte 

chybné 

připojení / 

polaritu 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné bezpečnostní a provozní pokyny 
 

Zamýšlené použití 

 

Regulátor je určen výhradně pro použití v solárních systémech 

s jmenovitým napětím 12 V a pro provoz s otevřeným nebo 

uzavřeným (hermetickým) olověným akumulátorem.  

 

Bezpečnostní pokyny 

 Baterie obsahují velké množství uskladněné energie.  

Za žádných okolností baterii nezkratujte. Doporučujeme 

připojit přímo k baterii tavnou pojistku (pomalý typ). 

 Baterie může vyvíjet hořlavé plyny. Za žádných okolností 

nedovolte vznik jisker nebo použití otevřeného ohně nebo 

světla. Dbejte o dostatečné větrání prostoru, ve kterém budou 

baterie provozovány.  

 Vyvarujte se doteku nebo zkratování vodičů pod proudem 

nebo svorek. Buďte si vědomi, že napětí na jednotlivých 

kontaktech může být až dvojnásobek napětí baterie. Pracujte 

pouze s izolovaným nářadím, na suché podložce a se suchýma 

rukama.  

 Držte děti mimo dosah baterie a regulátoru nabíjení.  

 Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce baterie. V případě 

pochybností nebo rozporů se obraťte na prodejce nebo 

montéra.  

 

Vyloučení odpovědnosti 
 

Výrobce nenese odpovědnost za škody, zvláště na baterii, 

způsobené užíváním odlišným, než je uvedeno v tomto návodu 

nebo stanoveno výrobcem baterie. To platí rovněž pro 

neodbornou údržbu, provoz, vadnou instalaci a špatné 

dimenzování systému. 



Technické údaje 
 
Systémové napětí    12 V 

Napětí hlavního nabíjení   14,5 V 

Napětí udržovacího nabíjení  13,7 V (25 °C) 

Ochrana proti hlubokému vybití  11,5 V, řízeno napětím (25 °C) 

Napětí pro připojení zátěže   12,5 V 

Teplotní kompenzace    -4 mV/článek*K 

Max. proud solárního panelu  CA06/CA08/CA10/CA14: 

       5 A/8 A/10 A/14 A 

       při teplotě okolí 50 °C 

Max. zatěžovací proud:   CA06/CA08/CA10/CA14: 

       6 A/8 A/10 A/14 A 

       při teplotě okolí 50 °C 

Rozměry:      80 x 100 x 32 mm (š x v x h) 

Hmotnost:      180 g 

Max. průřez vodiče:    16 mm
2
 (AWG 6) 

Vlastní odběr:     4 mA 

Pracovní teplota:    -40 až +50 °C 

Stupeň krytí:     IP22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


