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Phocos CA  

 

Regulator ładowania akumulatorów 

Instrukcja obsługi 

 
 

 

Drogi u żytkowniku, 

 

Dziękujemy za zakup produktu firmy 

Phocos. Przeczytaj uważnie i 

dokładnie instrukcję przed 

rozpoczęciem pracy z urządzeniem. 

 

 

 

 

 



Twój nowy kontroler CA jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem 
zaprojektowanym zgodnie z najnowszymi standardami. Posiada wyjątkowe cechy 
takie jak: 

• 3 diody LED, dzięki którym stan naładowania jest dobrze widoczny 
• Zaciski 16mm2 
• Kompensacja temperatury 
• Elektroniczne zabezpieczenie niewymagające stosowania bezpieczników 

Przeczytaj uważnie instrukcję, zwracając szczególną uwagę na informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania na końcu instrukcji. Instrukcja 
zawiera informacje dotyczące instalacji, używania i programowania oraz 
rozwiązywania potencjalnych problemów z kontrolerem. 

 

Opis funkcji 

• Kontroler ładowania akumulatorów zapobiega przeładowywaniu akumulatorów 
ogniw słonecznych oraz całkowitemu ich rozładowaniu przez odbiorniki. 
Ładowanie odbywa się w kilku etapach zawierających automatyczne 
przystosowanie do temperatury otoczenia w celu uzyskania optymalnego 
ładowania akumulatora. 

• Kontroler przeznaczony jest do pracy w systemach o napięciu 12V. 
• Kontroler ładowania posiada wiele funkcji związanych z bezpieczeństwem i 

wyświetlaniem. 

Monta ż i podł ączanie 

Kontroler jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy go 
chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przechowywać w 
suchym otoczeniu. Nigdy nie należy montować kontrolera w wilgotnych 
pomieszczeniach (takich jak łazienki). Kontroler mierzy temperaturę otoczenia i 
dostosowuje napięcie ładowania. Kontroler i akumulator muszą być zamontowane w 
tym samym pomieszczeniu. 

Kontroler nagrzewa się podczas pracy, przez co należy go montować jedynie na 
powierzchniach niepalnych. 

Uwaga: Postępuj zgodnie z poniższą procedurą montażu kontrolera, żeby uniknąć 
błędów. 
 

 

 



Podczas montażu kontrolera za pomocą śrub, 
upewnij się, że używasz śrub odpowiednich do 
powierzchni, na której montujesz kontroler (używaj 
śrub o przekroju maksymalnie 4mm i średnicy łebka 
maksymalnie 8mm, bez stożka). Miej na uwadze fakt, 
że śruby będą również utrzymywać ciężar 
przewodów. 

Upewnij się, że otwory wentylacyjne znajdujące się 
po bokach kontrolera nie są zakryte. 

Panel mocujący do szyny DIN dostępny jest, jako 
wyposażenie dodatkowe (CX-DR2). Panel ten 

pozwala na montaż kontrolerów na standardowej szynie DIN 35mm. Umieść 
kontroler na płycie montażowej i za pomocą dołączonych do płyty śrub przykręć go 
do płyty. 

 

Podłącz przewody łączące kontroler z 
akumulatorem zwracając uwagę na prawidłową 
polaryzację. Żeby nie operować na przewodach pod 
napięciem, najpierw podłącz przewody do kontrolera 
a dopiero później do akumulatora. Miej na uwadze 
zalecaną długość przewodów (od minimum 30 do 
maksimum 100cm) i przekrój przewodów: 

CA06-2.1: minimum 2.5mm2 
CA08-2.1: minimum 4mm2 

CA10-2.1: minimum 6mm2 

CA14-1.1: minimum 10mm2 
 

OSTRZEŻENIE: W przypadku podłączenia akumulatora w odwrotnej polaryzacji, 
kontroler ładowania również będzie miał odwrotną polaryzację. W takiej sytuacji 
nigdy nie należy podłączać obciążenia 

UWAGA: Miej na uwadze zalecenia producenta akumulatorów. Zdecydowanie 
zalecamy podłączanie bezpiecznika bezpośrednio do akumulatora, żeby 
zabezpieczyć przed zwarciem na okablowaniu akumulatora. Rodzaj bezpiecznika 
musi być zgodny z prądem nominalnym kontrolera ładowania: 

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

 
 
 
 



Podłącz przewody łączące kontroler i ogniwa 
słoneczne zwracając uwagę na prawidłową 
biegunowość. Żeby nie operować na przewodach 
pod napięciem, najpierw podłącz przewody do 
kontrolera a następnie do ogniw słonecznych.  
Miej na uwadze zalecaną długość i przekrój 
przewodów: 

CA06-2.1: minimum 2.5mm2 
CA08-2.1: minimum 4mm2 

CA10-2.1: minimum 6mm2 

CA14-1.1: minimum 10mm2 
 

 
 

UWAGA: Umieść dodatni i ujemny przewód prowadzący do ogniw słonecznych jak 
najbliżej siebie, żeby zminimalizować działanie zakłócenia elektromagnetycznego. 

UWAGA: Ogniwa słoneczne wytwarzają energię od razu po wystawieniu na światło 
słoneczne. Przestrzegaj zaleceń producenta ogniw słonecznych w każdym 
przypadku. 

 
 
Podłącz przewody łączące kontroler i odbiorniki 
zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. 
Żeby nie operować na przewodach pod napięciem, 
najpierw podłącz przewody do odbiornika a 
następnie do kontrolera.  
Miej na uwadze zalecaną długość i przekrój 
przewodów: 

CA06-2.1: minimum 2.5mm2 
CA08-2.1: minimum 4mm2 

CA10-2.1: minimum 6mm2 

CA14-1.1: minimum 10mm2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uziemienie systemu słonecznego 
 

 
 
Zwróć uwagę na to, że gniazda dodatnie kontrolera są połączone wewnętrznie, przez 
co mają ten sam potencjał elektryczny. Jeśli wymagane jest zastosowanie 
uziemienia, zastosuj uziemienie na przewodach dodatnich. 
 

UWAGA: Jeśli kontroler używany jest w pojeździe, który ma biegun ujemny 
akumulatora połączony z karoserią, to odbiorniki podłączone do regulatora muszą 
mieć elektryczne połączenie z karoserią pojazdu. W przeciwnym wypadku między 
funkcją odłączania przy niskim napięciu i funkcją bezpiecznika elektronicznego 
nastąpi zwarcie. 

 
 

Włączanie kontrolera 

Napięcie pracy 

Kontroler przeznaczony jest do pracy w systemach o napięciu 12V. 

Rodzaj akumulatorów 

Kontroler nie generuje ładunku wyrównującego, nadaje się dzięki temu do 
akumulatorów kwasowych z płynnym elektrolitem (akumulatory z celami) lub 
akumulatory kwasowe z elektrolitem stałym (np. akumulatory żelowe). 

 



Zalecenia dotycz ące eksploatacji 

Kontroler rozgrzewa się podczas normalnej pracy. 

Kontroler nie wymaga konserwacji lub serwisowania. Należy jedynie, co jakiś czas 
przetrzeć obudowę suchą ściereczką. 

Istotne jest, żeby akumulator został w pełni naładowany (co najmniej raz w miesiącu), 
w przeciwnym wypadku może nastąpić jego nieodwracalne uszkodzenie. 

Akumulator może zostać naładowany w pełni jedynie w przypadku niskiego poboru 
energii podczas ładowania. Miej to na uwadze zwłaszcza w przypadku podłączania 
dodatkowych odbiorników. 

 

Funkcje wy świetlania podczas normalnej pracy 

Kontroler wyposażony jest w 3 diody LED sygnalizujące stan jego pracy. 

 

Podczas normalnej pracy, kontroler sygnalizuje ładowanie, stan akumulatora i stan 
wyjścia odbiorników. 

 

 

 

 

 

 



Sygnalizacja ładowania 

  
(zielona dioda LED wyłączona) 

Panele słoneczne nie wytwarzają energii 

(zielona dioda LED włączona) 

Panele słoneczne wytwarzają energię. 

 

Sygnalizacja stanu akumulatora 

   

OK (dioda LED 
wygaszona) 

Akumulator częściowo 
rozładowany (dioda LED 

świeci) 

Akumulator prawie 
całkowicie rozładowany 

(dioda LED miga) 

 

Jeśli stan akumulatora sygnalizowany jest jako częściowo rozładowany, zaleca się 
ekonomiczne wykorzystanie pozostałej energii. Kontroler ładowania będzie kolejno 
odłączał odbiorniki. 

 

Sygnalizacja stanu odbiorników 

W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora lub przeciążenia/zwarcia, 
wyjście odbiorników zostanie wyłączone. Możliwe stany wyjścia: 

   

Normalna praca (dioda 
LED wygaszona) 

Odłączenie w wyniku 
niskiego napięcia 

akumulatora (dioda LED 
świeci) 

Przeciążenie lub zwarcie 
w odbiorniku (dioda LED 

miga) 

 

 

 



Funkcja odł ączenia przy niskim napi ęciu 
akumulatora (LVD) 

Kontroler wyposażony jest w funkcję odłączania odbiorników w przypadku niskiego 
napięcia akumulatora, żeby zapobiec całkowitemu jego rozładowaniu. Funkcja ta 
sterowana jest napięciem i powoduje automatyczne odłączenie odbiorników w 
przypadku spadku napięcia akumulatora poniżej 11.5V. Jak tylko napięcie 
akumulatora osiągnie wartość 12.5V, wyjście odbiorników zostanie ponownie 
włączone. 

Funkcje zwi ązane z bezpiecze ństwem 

Kontroler posiada zabezpieczenia przed niewłaściwym montażem i użytkowaniem: 

 
Gniazdo ogniw 

słonecznych Gniazdo akumulatora Gniazdo odbiornika 

Akumulator 
podłączony z 

właściwą 
biegunowością 

Brak ograniczeń Normalna praca Brak ograniczeń 

Akumulator 
podłączony z 
niewłaściwą 

biegunowością 

Brak ograniczeń 
Tylko w przypadku 

podłączonej wyłącznie 
baterii. 

Brak ograniczeń 

Odwrócona 
polaryzacja Brak ograniczeń 

Tylko w przypadku 
podłączonej wyłącznie 

baterii. 

Wyjście odbiornika 
jest chronione, ale 
odbiorniki mogą 

zostać 
uszkodzone. 

Zwarcie Brak ograniczeń 

Brak ograniczeń. 
UWAGA: Akumulator 
musi być chroniony 

bezpiecznikiem 

Brak ograniczeń 

Przeciążenie 
Brak 

zabezpieczenia - - - - - 
Następuje 

odłączenie gniazda 
odbiornika 

Brak podłączenia Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 

Prąd wsteczny Brak ograniczeń - - - - - - - - - - 

Przepięcie 
Warystor 56V, 

2.3J Maks. 30V 
Brak 

zabezpieczenia 

Zbyt niskie 
napięcie Normalna praca 

Następuje odłączenie 
gniazda odbiornika 

Następuje 
odłączenie gniazda 

odbiornika 



OSTRZEŻENIE: Połączenie różnych błędów z powyższej tabeli może spowodować 
uszkodzenie kontrolera. Zawsze należy usunąć problem przed ponownym 
podłączeniem kontrolera. 

 

Możliwe bł ędy 

Błąd Sygnalizacja Przyczyna Zalecenia 

Odbiorniki nie są 
zasilane 

 

Akumulator jest 
częściowo 

rozładowany (dioda 
LED świeci) 

Odbiorniki zostaną 
włączone zaraz po 

naładowaniu 
akumulatora. 

 

Przeciążenie/zwarcie 
w odbiornikach 

(dioda LED miga) 

Wyłącz wszystkie 
odbiorniki. Usuń 

zwarcie. Kontroler 
włączy wyjście 
odbiorników po 
maksymalnie 1 

minucie. 

Akumulator bardzo 
szybko ponownie 
się rozładowuje  

Akumulator ma małą 
pojemność (dioda 

LED świeci) 

Wymień 
akumulator. 

Akumulator nie jest 
ładowany podczas 

dnia  

Uszkodzone ogniwo 
słoneczne lub 

odwrócona 
polaryzacja. 

Usuń niepoprawne 
połączenie / 

odwróć 
polaryzację. 

 

Ogólne zalecenia dotycz ące bezpiecze ństwa i 
użytkowania 

Przeznaczenie 

Kontroler ładowania przeznaczony jest tylko i wyłącznie do pracy w systemach 
fotowoltaicznych o nominalnym napięciu 12V oraz tylko i wyłącznie z kwasowymi 
akumulatorami otwartymi lub zamkniętymi (VRLA). 

Zalecenia dotycz ące bezpiecze ństwa 

• Akumulatory magazynują dużą ilość energii. Nigdy nie należy zwierać ze sobą 
biegunów akumulatora. Zalecamy podłączenie bezpiecznika (zwłocznego) 
bezpośrednio do akumulatora. 



• Akumulatory mogą wytwarzać łatwopalne opary. Należy unikać iskrzenia, 
otwartego ognia lub płomieni w ich pobliżu. Należy upewnić się, że 
pomieszczenie, w którym znajduje się akumulator jest wentylowane. 

• Należy unikać dotykania lub zwierania ze sobą przewodów lub gniazd. Należy 
mieć na uwadze, że napięcia na niektórych gniazdach lub przewodach mogą być 
nawet dwukrotnie wyższe niż napięcie akumulatora. Należy używać narzędzi 
izolowanych, stawać na suchej podłodze i mieć suche ręce. 

• Dzieci należy trzymać z dala od akumulatorów i kontrolera ładowania. 
• Należy przestrzegać wszystkich wskazówek producenta akumulatora 

dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się 
ze sprzedawcą lub monterem. 

 

Wykluczenie odpowiedzialno ści 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia (zwłaszcza akumulatorów) 
powstałe wskutek używania kontrolera w sposób inny niż opisany w instrukcji lub w 
przypadku nieprzestrzegania zaleceń producenta akumulatora. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki korzystania z urządzenia w przypadku wykonywania 
nieautoryzowanych napraw lub napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowaną 
osobę. 

 

Specyfikacje techniczne 

Napięcie nominalne 12V 

Napięcie wzmocnione 14.5V 

Napięcie jałowe 13.7V (25°C) 

Napięcie odłączenia 
odbiorników 11.5V (sterowane napięciowo) przy 25°C 

Napięcie podłączenia 
odbiorników 

12.5V 

Kompensacja temperatury -4mV/celę*K 

Maksymalny prąd paneli 
słonecznych 

CA06/CA08/CA10/CA14: 
5A/8A/10A/14A 

przy temperaturze otoczenia 50°C 

Maksymalny prąd 
obciążenia 

CA06/CA08/CA10/CA14: 
6A/8A/10A/14A 

przy temperaturze otoczenia 50°C 



Wymiary 80 x 100 x 32mm (szer. x wys. x gł.) 

Ciężar 180g 

Maksymalna średnica 
przewodu 

16mm2 (AWG #6) 

Wewnętrzny pobór prądu 4mA 

Zakres temperatury pracy -40 do +50°C 

Zabezpieczenie obudowy IP22 

 

Może ulec zmianie bez powiadomienia. 

 


