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 Informace o zařízení
Otevřete aplikaci Renogy BT, vyberte „Informace o zařízení“ a poté klikněte 
na „Vyhledat zařízení“ (zapněte prosím Bluetooth na vašem chytrém telefonu, 
nebo nebude možné vyhledat zařízení), vyberte zařízení, které chcete 
připojit. Po úspěšném připojení se stav zařízení změní na „Připojování 
zařízení“. Informace o zařízení můžete také vidět na obrazovce  zařízení.

Hledat zařízení

Info o zařízení

Zrušit Potvrdit

Nalezená zařízení

BT-TH-3045FEA9

Připojování zařízení

1619200047

V1.4.0

Renogy ML2440N

255
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Monitorování

Po úspěšném připojení k zařízení přepněte pomocí dolního tlačítka na 
„Monitorování“. Můžete sledovat výkon solárního panelu, baterie a zatížení v 
reálném čase.
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Záznamy

Kliknutím na „Poslední den“ vlevo nahoře a na „Další den“ vpravo nahoře 
můžete sledovat data historie ovladače. Kliknutím na „>“ níže můžete 
sledovat data v grafech.

0.000 kWh

0.000 kWh

0 Ah

0 Ah

33 W

0 W

12.80 V

13.80 V
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Nastavení

Po úspěšném načtení parametrů klikněte na „Číst“. Poté můžete sledovat 
nebo změnit konfiguraci baterie. Heslo správce pro konfiguraci je 
„135790123“. Po ověření hesla a nastavení parametrů vám dojde upozornění. 
(Po nastavení parametrů klikněte na „Set“ (nastavení) pro uložení změn do 
ovladače, jinak se změny neuloží.）

Číst
Administrace

Prosím vložte heslo

Zrušit Potvrdit

135790123
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Po změně parametrů klikněte na „Set“ (nastavit), poté se zobrazí „Set 
successfully“ (Úspěšně nastaveno), což znamená, že parametry byly úspěšně 
uloženy.

Nastavit

HotovoPro přepínání  mezi řádky 
použijte šipky
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Společnost Renogy si vyhrazuje právo změnit 

obsah této příručky bez předchozího upozornění.



Renogy reserves the right to change the contents of this manual without notice. 

2775 E. Philadelphia St., Ontario, CA 91761
1-800-330-8678 
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Obecné informace
Renogy BT-1 je nová generace Bluetooth modulu pro regulátory solárního nabíjení 

Renogy. BT-1 poskytuje bezdrátové monitorování systémových dat a umožňuje 

uživatelům měnit parametry prostřednictvím aplikace chytrého telefonu.

Klíčové znaky

• Bezdrátové monitorování a ovládání kompatibilních regulátorů solárního nabíjení přes 
Bluetooth

•  Připojení k uživatelsky přívětivé chytré aplikaci Renogy BT ke sledování systému

• Vestavěný exkluzivní čip Bluetooth s vysokou účinností a nízkou spotřebou energie

• Díky technologii Bluetooth 4.0 a BLE poskytuje rychlou a nepřetržitou komunikaci

• Napájeno přímo přes komunikační port RJ12

• Dosah signálu je až 20 metrů



Model produktu 

Identifikace částí 

Indikátor stavu 
komunikace

Montážní otvor 

02 

Komunikační kabel
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■ Připojení
Připojuje modul BT-1 

Bluetooth k libovolnému 

solárnímu regulátoru 

nabíjení Renogy s portem 

RJ 12 a komunikačním 

protokolem RS232. 

Obsluha

,____ __ 

■ Indikátor stavu komunikace

Indikátor odkazu 

■ Kompatibilní modely 

, Modře bliká , 
,--------------------------------r-----------------------------

i Vypnuto i Pohotovostní režim 

Kompatibilní modely

Komunikační protokol 

Typ portu

Všechny regulátory Renogy s portem RJ12

RS232 

RJ12 

ml 

Komunikuje

Poznámka



Technická Specifikace 

Popis Parametr 

Model 

Vstupní napětí
BT-1 

5V -12 V 
Standby Power Consumption 0.04W 

------------------------------------------- --------------------------------------------------

-- Operating Power Consumption ________ ______ g:g?_\/1/_ ____________________________________ _ 
Communication Range '582ft ------------------------------------------- --------------------------------------------------

---����(���-�-��J�----------------------- _____Pevná přenosová rychlost 9600 bps________ _ 
RS232 Komunikační protokol 

Typ portu RJ12 
--------------------------------------------------

-------------------------------------------

--Délka kabelu ________________________________ 5.00 m (16.4 ft) __________________________ _ 
66 x 51 x 15.5mm 

--------------------------------------------------Dimensions 
------------------------------------------- ______ (2.60 X 2.01 X 0.61in) ____________________ _ 
___ l!7_��l(�!i?_� _[_>��-���!?!7_� ________________ ______ 57.5, cp3.2mm_ (2.26,_ cp0.13in) ___________ _ 
___ ?�:�)i?_�_'.:����t_u_�E: ________________ ______ -20t: to 75t:_ (-4 "F_ to 1671'_) ___________ _ 

Protection Grade IP67 ------------------------------------------- --------------------------------------------------
Hmotnost 120 g (4.2oz) 

04 

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Provozní spotřeba energie
Dosah komunikace
Sériová přenosová rychlost

Rozměry

Instalační rozměry
Provozní teplota
Stupeň ochrany

až až
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Jak stáhnout aplikaci

1. Verze pro Android je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti a v 

obchodě Google Play.

Na webu Renogy postupujte takto: LEARN-DOWNLOADS-SOFTWARE DOWNLOADS-

Renogy BT. Software si můžete stáhnout do svého počítače a poté jej odeslat do 

zařízení Android k instalaci.

V obchodě Google Play jednoduše zadejtre do vyhledávacího pole „Renogy BT“.

2. Pro verzi ios vyhledejte v App Store "Renogy BT".

• Heslo správce aplikace je 135790123 

3. Jak se připojit přes Bluetooth: 

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý.
Vyberte:
Konfigurace> Vyhledat zařízení> Zařízení
Po úspěšném připojení a během komunikace bude na BT-1 blikat modrý indikátor.
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 Důležité bezpečnostní pokyny 
 Tyto pokyny si prosím uchovejte. 

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní, instalační a provozní pokyny pro regulátor 
nabíjení. Následující symboly jsou v příručce používány k označení potenciálně 
nebezpečných podmínek nebo důležitých bezpečnostních informací.

Všeobecné bezpečnostní informace

Před zahájením instalace si přečtěte všechny pokyny a upozornění v příručce.

Pro tento ovladač neexistují žádné opravitelné součásti. NEODSTRAŇUJTE ani se 
nepokoušejte opravit ovladač.

Nedovolte, aby se do regulátoru dostala voda. 

Ujistěte se, že všechna připojení vstupující do a z ovladače jsou těsná.

Bezpečnost regulátoru nabíjení

NIKDY nepřipojujte řadu solárních panelů k ovladači bez baterie. Baterie musí být 
nejprve připojena.

Zajistěte, aby vstupní napětí nepřesáhlo 100 VDC, aby nedošlo k trvalému poškození. 
Použijte napětí otevřeného obvodu, abyste se ujistili, že napětí při spojování panelů 
nepřekračuje tuto hodnotu.

NOTE

CAUTION

WARNING Označuje potenciálně nebezpečný stav. Při provádění tohoto úkolu 
buďte velmi opatrní.

Označuje kritický postup pro bezpečný a správný provoz ovladače.

Označuje postup nebo funkci, která je důležitá pro bezpečný a 
správný provoz ovladače.
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Před připojením solárních panelů k regulátoru nabíjení připojte svorky 
baterie k regulátoru nabíjení. NIKDY nepřipojujte solární panely k 
regulátoru nabíjení, dokud není připojena baterie. 

NEZAPOJUJTE žádné střídače ani nabíječku baterií do terminálu 
regulátoru nabíjení.

Jakmile je při nabíjení baterie aktivní ekvalizace, bude tato fáze 
pokračovat, dokud nebude v solárním panelu dostatečný nabíjecí proud. 
Ve fázi vyrovnávacího nabíjení by k bateriím nemělo být NIC připojeno. 

WARNING

Bezpečnost baterie

Používejte pouze uzavřené olověné, zaplavené, gelové nebo lithiové baterie pro hluboké vybíjení/
DEEP CYCLE.

Během nabíjení mohou unikat výbušné plyny z baterie. Ujistěte se, že existuje dostatečné větrání 
k uvolnění plynů.

Při práci s velkými olověnými bateriemi buďte opatrní. V případě kontaktu s kyselinou 
akumulátoru používejte ochranu očí a mějte k dispozici čerstvou vodu.

Před použitím si pečlivě přečtěte manuály k bateriím.

Nedovolte, aby se kladné (+) a záporné (-) svorky baterie vzájemně dotýkaly. 

Při výměně baterii recyklujte.

Přebíjení a nadměrné srážení plynů může poškodit desky baterie a aktivovat uvolňování 
materiálu. Příliš vysoký vyrovnávací náboj nebo příliš dlouhé nabíjení může způsobit 
poškození. Pečlivě si přečtěte konkrétní požadavky na baterii použitou v systému.

Režim vyrovnávání se provádí pouze u neuzavřených / ventilovaných / zaplavených / 
mokrých olověných baterií.

NIKDY nevyrovnávejte AGM / gelové / lithiové články typu VRLA, pouze pokud by to bylo 
povoleno výrobcem baterií.

Výchozí parametry nabíjení v režimu Li jsou naprogramovány pouze na 12.8 V lithium-
železo-fosfátovou (LFP) baterii. Před použitím Roveru k nabíjení jiných typů lithiové baterie 
nastavte parametry podle doporučení výrobce baterie.

Při prvním použití prosím nastavte správný typ baterie.
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Automaticky detekuje 12 V nebo 24 V stejnosměrné systémové napětí
Inovativní technologie MPPT s vysokou účinností sledování až 99% a účinností 
konverze 98%
Možnost více druhů bateri: s hlubokým cyklem, gelové, zaplavené a lithiové (12,8 V LFP) 
Ochrana proti přebíjení, přebití, přetížení a zkratu
Zpětná ochrana: Jakákoli kombinace solárního modulu a baterie je možná, aniž by 
došlo k poškození jakékoli součásti
 Přizpůsobitelné nabíjecí napětí
Nabíjení vybitých lithiových baterií

Port RS232 pro komunikaci s modulem Bluetooth BT-1

MPPT Technologie

Řídicí jednotka nabíjení MPPT využívá technologii maximálního sledování bodu napájení k 
získání maximálního výkonu ze solárních modulů. Algoritmus sledování je plně automatický a 
nevyžaduje uživatelskou úpravu. Technologie MPPT sleduje maximální výkonové napětí pole 
(Vmp), podle toho, jak se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách, což zajistí, že 
maximální výkon bude získáván v průběhu dne.

Posílení proudu

V mnoha případech regulátor nabíjení MPPT posílí proud v solárním systému. Proud není 
produkován z ničeho. Energie generovaná v solárních panelech je stejná jako energie, která 
je přenášena do baterie. Energie je součinem napětí (V) x proudu (A).

Obecné informace

Regulátory nabíjení řady Rover jsou inteligentní regulátory vhodné pro různé nezávislé solární 
aplikace. Chrání baterii před přebíjením solárními moduly a před vybitím. Regulátor je vybaven 
inteligentním sledovacím algoritmem, který maximalizuje energii ze solárních FV modulů a nabíjí 
baterii. Funkce odpojení nízkého napětí (LVD) zároveň zabrání vybití baterie.

Proces nabíjení Roveru byl optimalizován pro dlouhou životnost baterie a lepší výkon systému. 
Komplexní autodiagnostika a funkce elektronické ochrany mohou zabránit poškození 
způsobenému instalačními chybami nebo poruchami systému.

Klíčové vlastnosti
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Proto, za předpokladu 100% účinnosti:

Energie do baterie = Energie z baterie
Volty  * Ampéry do baterie = Volty  * Ampéry z baterie

Ačkoli regulátory MPPT nejsou 100% účinné, jsou velmi blízko, s účinností asi 92-95%. Pokud 
má tedy uživatel solární systém, jehož Vmp je větší než napětí baterie, pak je tento potenciální 
rozdíl úměrný zvýšení proudu. Napětí generované na solárním modulu musí být sníženo na 
rychlost, která by mohla nabít baterii stabilním způsobem, čímž se intenzita proudu podle 
poklesu zvýší. Je možné nechat solární modul generovat 8 ampérů, které jdou do regulátoru 
nabíjení a podobně nechat regulátor nabíjení poslat 10 ampérů do bateriové banky. Toto je 
podstata regulátorů náboje MPPT a jejich výhoda oproti tradičním regulátorům náboje. V 
tradičních regulátorech napájení je toto snížené množství napětí zbytečné, protože algoritmus 
regulátoru ho může rozptýlit pouze jako teplo. Následující obrázek ukazuje grafický bod týkající 
se výstupu technologie MPPT.  

Omezení účinnosti

Teplota je velkým nepřítelem solárních modulů. S rostoucí teplotou prostředí se provozní 
napětí (Vmp) snižuje a omezuje výrobu energie solárního modulu. Navzdory efektivitě 
technologie MPPT, nebude mít algoritmus nabíjení pravděpodobně s čím pracovat, a proto 
dochází k nevyhnutelnému snížení výkonu. V tomto případě by bylo výhodné mít moduly s 
vyšším napětím, tak, aby i přes pokles výkonu panelu baterie stále přijímala zesílený proud 
navzdory proporcionálnímu poklesu napětí modulu.

Maximální 
výkonový bod Standardní 

Rozsah 
Ovladače 

Maximální 
výkonový bod

Proud vs. Napětí (12V sy stém) Výstupní Energie (12V systém)
Standardní rozsah 
napětí baterie 

PR
O
U
D

NAPĚTÍ10 15 17

PR
O
U
D

NAPĚTÍ10 15 17
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Udržovací nabíjení: Po fázi konstantního napětí regulátor sníží napětí baterie na 
nastavenou hodnotu udržovacího napětí. Jakmile je baterie plně nabitá, nebudou probíhat již 
žádné chemické reakce a veškerý nabíjecí proud se změní na teplo nebo plyn. Kvůli tomu,

Nabíjení (Bulk): Tento algoritmus se používá pro každodenní nabíjení. Využívá 100% 
dostupné solární energie k dobití baterie a je ekvivalentní stálému proudu. V této fázi napětí 
baterie dosud nedosáhlo konstantního napětí (Vyrovnávání nebo Zesílení), regulátor pracuje v 
režimu konstantního proudu a dodává maximální energii do baterií (nabíjení MPPT).

Konstantní nabíjení: Když baterie dosáhne nastavené hodnoty konstantního napětí, 
začne regulátor pracovat v režimu konstantního nabíjení, kde již není nabíjen MPPT. Proud 
bude klesat postupně. Toto má dvě fáze, Vyrovnávání a Zesílení a nejsou prováděny neustále 
v režimu plného nabíjení, aby se zabránilo přílišnému srážení plynů nebo přehřátí baterie.

 Zesílení nabíjení: Fáze zesílení ve výchozím nastavení udržuje nabíjení po
dobu 2 hodin. Uživatel může tuto dobu upravit podle své potřeby.

Čtyři nabíjecí fáze

Řadič nabíjení Rover MPPT má 4-stupňový algoritmus nabíjení baterie pro rychlé, efektivní a 
bezpečné nabíjení baterie. Zahrnují: Nabíjení (Bulk), zesílení nabíjení, udržovací nabíjení a 
vyrovnávání.

Napětí
Baterie

Vyrovnávání
Zesílení

Udržování
Dobíjení

Nabíjení (Bulk) 
A B C

Konstantní nabíjení

Kumulativní čas:3h

 Udržovací nabíjení

Zesílení

Čas

Proud
Baterie

Čas

Nab
íje

ní 
(B

ulk
)

Max Proud

Doba trvání: 2 h
(Rozsah10-180 min)
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Regulátor nabíjení sníží napětí a současně slabě nabíjí baterii. Účelem je kompenzace 
spotřeby energie při zachování plné kapacity baterie. V případě, že množství energie 
odebrané z baterie přesáhne nabíjecí proud, nebude již ovladač udržovat baterii na nastavené 
hodnotě Udržování a regulátor tuto fázi nabíjení ukončí a vrátí se zpět k Nabíjení (Bulk). 

Vyrovnávání: Provádí se každých 28 dní v měsíci. Jedná se o úmyslné přebití baterie 
po kontrolovanou dobu. Některé typy baterií těží z periodického vyrovnávacího nabíjení, 
které může pohybovat elektrolytem, vyrovnat napětí baterie a dokončit chemickou reakci. 
Vyrovnávací náboj zvyšuje napětí baterie, které je vyšší než standardní doplňkové napětí, 
což zplyňuje elektrolyt baterie

Když používáte Rover k nabíjení 24V lithiové baterie, nastavte systémové 
napětí na 24 V místo automatického rozpoznávání. Pokud je automatické 
rozpoznávání náhodně vybráno, Rover vám umožní aktivaci lithiové baterie 
změnit na 24 V. V aktivačním rozhraní stiskněte a podržte tlačítko Enter, čímž 
se spustí systémový volič napětí. Chcete-li změnit systémové napětí, stiskněte 
tlačítka Nahoru nebo Dolů, poté dlouhým stisknutím klávesy Enter uložte 
zvolené systémové napětí.

Aktivace lithiové baterie
Regulátor nabíjení Rover MPPT má funkci reaktivace pro probuzení spící lithiové baterie. 
Ochranný obvod lithiové baterie obvykle vypne baterii a v případě přílišného vybití ji vypne. K 
tomu může dojít při skladování lithiové baterie ve vybitém stavu po libovolnou dobu, protože 
samovolné vybíjení by postupně vyčerpalo zbývající náboj. Bez funkce probuzení pro 
reaktivaci a dobití baterií by se tyto baterie staly nepoužitelnými byly by vyřazeny. Rover 
aplikuje malý nabíjecí proud pro aktivaci ochranného obvodu a pokud lze dosáhnout 
správného napětí článku, spustí normální nabíjení.

Jakmile je v nabíjení baterie aktivní vyrovnávání, nebude tato fáze ukončena, 
pokud v solárním panelu nebude dostatečný nabíjecí proud. Baterie by neměly 
být ve fázi vyrovnávacího nabíjení NIKDY zatíženy odběrem.

Přebíjení a nadměrné srážení plynů může poškodit desky baterie a aktivovat 
uvolňování materiálu. Příliš vysoké nebo dlouhé vyrovnávací nabíjení může 
způsobit poškození. Pečlivě si přečtěte konkrétní požadavky na baterii použitou 
v systému.

Vyrovnávání může zvýšit napětí baterie na poškozující úroveň. Zajistěte, aby 
všechna vstupní napětí přípustná pro zatížení byla větší než vyrovnávací 
žádaná hodnota napětí nabíjení.

POZOR

POZOR

POZOR

POZOR
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Volitelné komponenty, které vyžadují samostatný nákup:

Přídavné komponenty 
Přídavné komponenty obsažené v balíčku: 

Tento senzor měří teplotu na baterii a používá tato data pro velmi 
přesné vyrovnání teploty. Senzor je dodáván s kabelem o délce 3 
m, který se připojuje k regulátoru nabíjení. Jednoduše připojte 
kabel a přilepte čidlo na horní nebo boční stranu baterie, abyste 
zaznamenali okolní teplotu kolem baterie.

POZN. Nepoužívejte tento senzor při nabíjení lithiové baterie. 

Dálkový snímač teploty

Montážní držáky 

Renogy BT-1 Bluetooth Modul: 
Modul Bluetooth BT-1 je skvělým doplňkem všech regulátorů nabíjení 
Renogy s portem RS232 a používá se ke spárování regulátorů nabíjení s 
aplikací Renogy BT. Po dokončení párování můžete monitorovat svůj 
systém a měnit parametry přímo z vašeho mobilního telefonu nebo 
tabletu. Už se nemusíte starat, jak váš systém funguje, nyní můžete vidět 
výkon v reálném čase bez nutnosti kontroly na LCD displeji ovladače.

Renogy DM-1 4G Data Modul:
Modul DM-1 4G je schopen se připojit k vybraným regulátorům nabíjení 
Renogy prostřednictvím rozhraní RS232 a používá se ke spárování 
regulátorů nabíjení s monitorovací aplikací Renogy 4G. Tato aplikace Vám 
umožní pohodlně sledovat parametry Vašeho systému a nabíjet  na dálku 
odkudkoli, kde je dostupná síťová služba 4G LTE.

Tyto držáky lze použít k namontování regulátoru nabíjení 
Rover na jakýkoli rovný povrch. Šrouby pro připevnění držáků 
k regulátoru nabíjení jsou součástí dodávky, šrouby pro 
připevnění regulátoru nabíjení k povrchu nejsou součástí 
dodávky.  
Montážní ovál: 7,66 x 4,70 mm (0,30 x 0,18 palce)

Volitelné komponenty
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Klíčové části 

09

Identifikace součástí

3

4

6

5

2

1

7

1. LED Indikátor FV
2. LED Indikátor baterie
3. LED Indikátor náboje
4. LED Indikátor systémových chyb
5. LCD obrazovka
6. Ovládací tlačítka
7. Montážní otvory
8. Vzdálený port teplotního senzoru (volitelné

příslušenství)
9. FV Terminály
10. Terminály baterie
11. Terminály náboje
12. RS-232 Port (volitelné příslušenství)
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Instalace

Připojte vodiče terminálu baterie k regulátoru nabíjení PRVNÍ a potom připojte 
solární panel(y) k regulátoru nabíjení. NIKDY nepřipojujte solární panel k 
regulátoru nabíjení dříve než baterii.

NEPŘIPOJUJTE žádné střídače ani nabíječky baterií k Terminálu zatížení 
regulátoru nabíjení.

Doporučené nástroje před instalací:

Šroubovák

Šrouby příliš neutahujte. Teoreticky by to mohlo poškodit část, která vede 
kabel k regulátoru nabíjení. 

Maximální velikosti vodičů na ovladači a maximální proud procházející dráty 
viz technické specifikace.  

Nyní jste připraveni na připojení baterie k Vašemu řadiči nabíjení.

Multimetr

CAUTION

CAUTION

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

ME� NIC� 

NABI�JEC�KA  
BATERIE 

PR� I�SLUS�ENSTVI� 
S VYSOKY� M POC�TEM AMPE� RU�  



Baterie
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3

1 2



Solární panely

Nabíjení (volitelné)

12

1 2

1 2
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Senzor teploty (volitelný, necitlivý na polaritu))

Komunikace s modulem Bluetooth (volitelná)

3 Umístěte čidlo do blízkosti baterie

POZN. Neumisťujte očko teplotního čidla do článku baterie.

Doporučení k montáži

VAROVÁNÍ

Nikdy neinstalujte ovladač v uzavřeném krytu s zaplavenými bateriemi. Plyn se může 
hromadit a hrozí nebezpečí výbuchu.

1. Zvolte místo montáže—umístěte ovladač na svislý povrch chráněný před přímým
slunečním zářením, vysokými teplotami a vodou. Zajistěte dostatečné větrání.

1 2

1 2
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2. Zkontrolujte vůli - ověřte, zda je dostatek prostoru pro vedení vodičů, stejně jako vůle nad a 
pod ovladačem pro ventilaci. Vzdálenost by měla být nejméně 6 palců (150 mm).
3. Označte otvory
4. Vyvrtejte je
5. Zajistěte regulátor nabíjení

teplý vzduch(150mm)

studený vzduch(150mm)

Způsoby montáže

Regulátor lze namontovat pomocí existujících montážních otvorů nebo pomocí přiložených 
montážních držáků. 
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Montáž šroubů do otvorů

Krok 1. 
Změřte vzdálenost mezi každým montážním 
otvorem na Roveru. Pomocí této vzdálenosti 
vyvrtejte 4 šrouby na požadovaný povrch.

Krok 2. 
Vyrovnejte montážní otvory Roveru se 
šrouby

Krok 3. 
Ověřte, zda jsou všechny hlavy šroubů 
uvnitř montážních otvorů. Uvolněte ovladač 
a zkontrolujte, zda je připevnění bezpečné.
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Krok 2. 
Vyrovnejte montážní držáky s požadovaným 
povrchem a pomocí příslušných šroubů 
vyvrtejte na povrch (šrouby nejsou součástí 
dodávky)

Krok 3. 
Ověřte, zda je upevnění 
bezpečné

Montáž držáků

Krok 1. 
Namontujte držáky pomocí přiložených 
montážních držáků
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Použití

Rover se velmi snadno používá. Jednoduše připojte baterie a ovladač automaticky určí 
napětí baterie. Ovladač je vybaven LCD obrazovkou a 4 tlačítky pro orientaci v nabídkách.

POZNÁMKA: Při prvním použití prosím nastavte správný typ baterie

Rozhraní pro spuštění

Hlavní displej

Nabíjecí proud 
Hlavní obrazovka  Napětí solárního panelu

 Kód chyby

Napětí baterie  Kapacita baterie 

Zatížení proudu Akumulovaná AH 

 Mód proudu  Vybité AHTeplota

POZN. Kapacita baterie se odhaduje na základě nabíjecího napětí.    
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Předchozí strana/ Snížení hodnot parametru

Návrat do předchozí nabídky

vstup do podnabídky / uložení hodnoty / zapnutí 
nebo vypnutí zatížení v manuálním režimu 

Další strana/ Zvýšení hodnot parametru 

 / -



ENTER/ 

 /
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Programování typu baterie

Chcete-li vstoupit do nastavení programování baterie, umístěte kurzor na obrazovku Napětí 
baterie a stiskněte tlačítko Enter. Když začne typ baterie blikat, stiskněte tlačítko Select pro 
přepínání mezi typy baterií a stisknutím klávesy Enter dokončete výběr. Když vyberete 
nastavení lithia, můžete změnit napětí baterie z 12 na 24 V a vybrat nabíjecí napětí.

Li

SLD

12V

24V

12V / 24V

GEL

FLD

USE

GEL - Gelová baterie
LI - Lithiová baterie
FLD - Zaplavená baterie
SEL - AGM baterie / uzavřené, zapečetěné baterie
USE - Parametry baterie si uživatel nastavuje sám



Pro vstup do programovacího rozhraní jednoduše stiskněte a podržte tlačítko se šipkou 
vpravo. Po zadání této funkce můžete stisknutím tlačítka Enter / Šipka vpravo přepínat mezi 
parametry. Pro změnu parametrů stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů. Chcete-li parametr 
uložit, stiskněte a podržte tlačítko Enter / Šipka vpravo.

Nastavení parametrů nabíjení (Napětí při režimu vyrovnávání, Napětí fáze nabíjení (Bulk), 
Udržovací napětí, Napětí přibližující se vybitému stavu, Napětí ve vybitém stavu) jsou k 
dispozici pouze v režimu baterie „USER“. Stisknutím a podržením pravé šipky vstoupíte do 
nastavení programování a pokračujete v stisknutí tlačítka se šipkou vpravo, dokud se 
nezobrazí obrazovka požadovaného napětí.

Parametry nabíjení baterie lze také naprogramovat pomocí aplikace Renogy BT APP. Další 
informace naleznete v příslušných uživatelských příručkách.

Programovací parametry

POZN.

Napětí ve vybitém stavu
Napětí přibližující

se vybitému stavu

Typ baterie Napětí  systému Napětí při režimu vyrovnávání 

Udržovací napětí
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Napětí fáze nabíjení (Bulk)



Možnosti režimu zatížení 

1 2 3 4

Nastavení režimu zatížení

1. Na této obrazovce se zobrazuje aktuální režim zatížení.
2. Pro vstup na obrazovku 2 stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Na této obrazovce

můžete změnit režim zatížení.
3. Chcete-li změnit režim zatížení, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
4. Jakmile vyberete požadovaný režim zatížení, uložte nastavení stisknutím tlačítka

Enter.
5. Pro ukončení programování stiskněte levé tlačítko.

Nastavení Režim Popis

0 Automatický(Zap./Vyp.

Časová kontrola

15 Manuální 

16 Test

17 24 hodin

Zatížení se zapne v noci, když solární 
panel po krátkém časovém zpoždění již 
nevyrábí žádnou energii. Po zahájení 
výroby energie se zátěž vypne.  

Pokud panel již nevyrábí energii, zátěž 
bude zapnutá po dobu 1-14 hodin nebo 
dokud panel nezačne vyrábět energii.

Používá se k odstraňování závad 
terminálu (žádné časové zpoždění). Když 
je detekováno napětí, zátěž bude vypnutá 
a když není detekováno žádné napětí, 
zátěž bude zapnutá.

V tomto režimu může uživatel kdykoli 
zapnout / vypnout načtení stisknutím 
tlačítka Enter.

Zatížení bude v provozu 24 hodin denně.  

1-14
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LCD Obrazovka

LED Indikátory 

Indikace aktuálního režimu 
nabíjení regulátoru.

Indikuje aktuální stav baterie.

Označení stavu zapnutí / vypnutí zatížení.

Označuje, zda ovladač funguje 
normálně.

①---FV indikátor pole

②---BAT indikátor

③---LOAD indikátor

④---ERROR indikátor

noční rež. denní rež. solární panel nabíjení

fáze nabíjení    napětí systému nastavení sériový port bluetooth upozornění typ baterie jednotky

baterie vybíjení zátěž hodnota parametru

①

②

③

④

22
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Status

Bílý

Vypnuto

Ovladač prochází fází zesílení

Ovladač prochází plovoucí/udržující fází 

Ovladač prochází vyrovnávací fází 

Status

Bílý 

Vypnuto

Chyba systému. Zkontrolujte kód chyby na LCD

Vypnuto Systém funguje normálně

Status

Bílý pomalu blikající 

Bílý jednotlivě blikající

Bílý rychle blikající 

Bílý dvojitě blikající

Bílý

  Bílý rychle blikající

Bílý 

 Bílý rychle blikající

Bílý pomalu blikající 

Status

FV systém dobíjí baterii

Nadměrný FV systém nabíjí baterii jmenovitým 
proudem.

FV systém nenabíjí baterii. FV nebyl detekován.

Přepětí baterie

Baterie je příliš vybitá

Baterie v normálním stavu

Zatížení je zapnuto 

Zatížení je přetížené nebo zkratované

Zatížení je vypnuto 

Indikátor zatížení(3)

Indikátor Baterie (2)

ERROR Indikátor (4)

FV Indikátor (1)
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Ochrana Roveru

Ochrana Chování

Dojde-li k výstřelu fotovoltaického okruhu, ovladač přestane 
nabíjet. Vymazáním obnovíte normální provoz. 

Ovladač omezí nabíjecí proud baterie na maximální proud 
baterie. Proto příliš velké solární pole nebude fungovat při 
nejvyšším výkonu.

Pokud je napětí FV vyšší než maximální vstupní napětí 100 
V DC, PV zůstane odpojeno, dokud napětí neklesne pod 
100VDC.

Pokud proud překročí maximální jmenovitý proud zátěže 
1,05krát, řídicí jednotka odpojí zátěž. Přetížení musí být 
odstraněno snížením zátěže a restartováním ovladače.

Pokud teplota chladiče regulátoru překročí 65 °C, regulátor 
automaticky začne snižovat nabíjecí proud. Regulátor se 
vypne, jakmile teplota překročí 85 °C.

Řídicí jednotka nebude fungovat, pokud budou prohozeny 
FV vodiče. Připojte je správně, abyste obnovili normální 
provoz ovladače.

Pokud dojde k prohození kabelů baterie, ovladač nebude 
fungovat. Připojte je správně, abyste obnovili normální 
provoz ovladače. 

Plná ochrana proti zkratu zátěže. Jakmile je zátěž krátká 
(více než čtyřnásobný proud), ochrana proti krátké zátěži se 
spustí automaticky. Po 5 pokusech o automatické opětovné 
připojení zátěže musí být poruchy odstraněny restartováním 
ovladače.

Přehřátí

Opačná polarita baterie

FV opačná polarita

Zkrat

Přetížení

FV Nadproud

FV Přepětí

Zkrat FV pole
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Odstraňování problémů se stavem systému 

FV indikátor Odstranění problému

Indikátor Baterie Odstranění problému

Indikátor zátěže Odstranění problému

Indikátor chyb Odstranění problému

Vypnuto za denního
 světla 

Pomocí multimetru zkontrolujte napětí baterie a ověřte, že 
nepřekračuje 32 voltů.

Odpojte zátěž, pokud existuje, a nechejte FV moduly nabíjet baterii. 
Pomocí multimetru často kontrolujte jakoukoli změnu napětí baterie, 
abyste zjistili, zda se stav zlepšuje. To by mělo zajistit rychlé nabití. V 
opačném případě monitorujte systém a zkontrolujte, zda se systém 
zlepšuje.

Zátěžový obvod na řídicí jednotce je zkratován nebo přetížen. 
Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno k ovladači a 
ujistěte se, že nepřesahuje 20A (stejnosměrný proud)

Bílý pomalu blikající

Bílé rychle blikající 

Bílé rychle blikající 

Bílé Chyba systému. Zkontrolujte kód chyby na LCD 

Zajistěte, aby byly FV kabely správně a pevně zajištěny uvnitř 
FV terminálů nabíječky. Pomocí multimetru zkontrolujte, zda 
jsou póly správně připojeny k regulátoru nabíjení.

 Chybové kódy

E0
E1
E2
E3
E4 Zkrat zátěže
E5 Přetížení zatížení
E6
E8
E10

Kód chyby Popis

Přepětí FV
FV vstup nadproud
Regulátor je přehřátý

Přepětí baterie
Baterie je příliš vybitá
Nebyla zjištěna žádná chyba

Podpětí baterie
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Údržba

AWG 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Max. 

Proud
 55A40A30A25A18A  75A 95A  130A 170A 

Sériově:
Celkový proud= Isc1 = Isc2 * SF 

Paralelně:
Celkový proud= (Isc1 + Isc2) * SF 

1. Zkontrolujte, zda je ovladač namontován v čisté, suché a větrané oblasti.
2. Zkontrolujte zapojení do regulátoru nabíjení a ujistěte se, že nedošlo k poškození nebo
opotřebení kabelů.
3. Utáhněte všechny svorky a prohlédněte všechny uvolněné, přerušené nebo spálené spoje.
4. Ujistěte se, že hodnoty LED jsou konzistentní. Proveďte nezbytná nápravná opatření.
5. Zkontrolujte, zda žádný z terminálů nemá korozi, poškození izolace, vysokou teplotu nebo
známky spálení / změny barvy.

Pojistky

Ve fotovoltaických systémech jsou doporučeny pojistky, aby bylo zajištěno bezpečnostní 
opatření pro připojení od panelu k řídicí jednotce a řídicí jednotce k baterii. Nezapomeňte 
vždy používat doporučenou velikost obrysu drátu na základě FV systému a řídicí jednotky.

Poznámka: Kód NEC vyžaduje, aby nadproudová ochrana nepřesáhla 15A u 14AWG, 20A u 
12 AWG a 30A u měděného drátu 10AWG.

Maximální proud NEC pro různé velikosti měděných drátů

Pojistka z ovladače na baterii

Pojistka ze solárního panelu na ovladač
Výkon 200W; 2 X 100 W panely
**Využití velikosti faktoru 1.56  

Mohou být použity různé bezpečnostní faktory. Účelem je předimenzování.

Pojistka z ovladače na baterii = Proud regulátoru náboje  
Ovladač s výkonem 20A MPPT CC = 20A pojistka z ovladače na baterii

= 5.75A * 1.56 = 8.97  =(5.75A + 5.75A)* 1.56 = 17.94 
Pojistka = 18A pojistka Pojistka = 9A pojistka

POZN.

VAROVÁNÍ     Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Než se dotknete svorek, ujistěte se, že
je  vypnuto veškeré napájení na regulátoru nabíjení.      

Pro nejlepší výkon ovladače se doporučuje tyto úkoly provádět čas od času.
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Technické parametry

Elektrické parametry

Model  
Jmenovité systémové napětí

20A 40A
Jmenovitý zatěžovací proud 20A

30A
20A 20A

Max. Napěti baterky 32V 
Maximální solární vstupní napětí 100 VDC 

 

 
Pokles napětí nabíjecího obvodu ≤ 0.26V 
Pokles napětí na vybíjecím obvodu ≤ 0.15V 
Vyrovnávání              teploty

RVR-20 RVR-30 RVR-40

12V @ 520W
24V @ 1040W Max. Solární příkon 

Jmenovitý proud baterie

Vlastní spotřeba

 12V/24V Automatické rozpoznávání 

12V @ 260W 
24V @ 520W 

12V @ 400W 
24V @ 800W 

≤100mA @ 12V 
≤58mA @ 24V

-3mV/°C/2V (výchozí)

Obecné

Model   

Rozměry

7.66 x 4.70mm 

0.30 x 0.18in 

Čistá hmotnost

RVR-20 RVR-30/40

Pracovní teplota

Skladovací teplota 

Zátěžový proud
≤ 95% (NC)

Stupeň krytí IP32

Nadmořská výška < 3000m

-35°C až +45°C

-35°C až +75°C

10% až 90% NC 

Rozpětí vlhkosti 

238*172*77.3 mm 
9.38*6.78*3.05 in

210*151*68.2 mm 
8.27*5.95*2.69 in

Montážní ovál 

Maximální velikost 
terminálu 8 AWG

10 mm2

8 AWG
10 mm2

1.4kg
3.08 lb. 

2.0kg
4.41 lb.

Připojení

Certifikace
RS232

FCC část 15, Třída B; CE; RoHS; RCM
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Baterie Gelová Zapečetěná
(AGM) Zaplavená Lithiová USE 

Varování před 
přepětím 16 V 16 V 16 V 16 V
Napětí při režimu 
vyrovnávání -----

-----

-----14.6 V
Zesilující napětí
Udržovací napětí 13.8 V 13.8 V 13.8 V -----
Zesilující zpětné 
napětí 13.2 V 13.2 V 13.2 V 13.2 V
Varování před 
podpětím
Obnovení 
podnapětí
Odpojení nízkého 
napětí
Znovu připojení 
nízkého napětí

12V 12V 12V 12V

12.2 V 12.2 V 12.2 V 12.2 V

Doba trvání 
ekvalizace 2 hodiny 2 hodiny

Zvýšení doby trvání 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny -----
-----

9-17 V

9-17 V

9-17 V

9-17 V

0-10 Hod.

1-10 Hod.

9-17 V

9-17 V

9-17 V
9-17 V
9-17 V14.8V 

14.4 V14.6 V 14.4 V 14.2 V 

11.0V 11.0V 11.0V 11.0V

12.6 V 12.6 V 12.6 V 12.6 V 

*Parametry nabíjení baterie v režimu USER lze naprogramovat pomocí aplikace Renogy BT.

**Výchozí parametry nabíjení v režimu LI jsou naprogramovány na 12,8 V LFP baterii. Před 
použitím Roveru k nabíjení jiných typů lithiové baterie nastavte parametry podle doporučení 
výrobce baterie.

***U systému 24V se parametry se vynásobí 2.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 
předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, využívá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s 
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná 
záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 
rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučuje se uživateli, aby se pokusil o opravu rušení jedním nebo více z následujících 
opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Parametry nabíjení baterie
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Teplota: 25 °CIntenzita osvětlení:: 1000W/m2

MPPT 12V účinnost konverze (12V baterie)

1.12 Účinnost převodu voltového systému

2. 24 Účinnost převodu voltového systému
Ú

činnost konverze
Ú

činnost konverze

Výstupní výkon（W）

MPPT 24V účinnost konverze (24V baterie) 

Výstupní výkon（W）

550
87%

86%
1100 1000 900 800 600 500 300 100

88%

90%

92%

94%

96%

87%

88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%

525 500 475 450 425 400

75 Vmp

60 Vmp

40 Vmp

75 Vmp

60 Vmp

40 Vmp

50 Vmp

20 Vmp

375 350 300 250 200 150 100 50
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RVR-30/40 

RVR-20

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech (mm)POZN.

150.40
151

68.20 131

21
0

15
4.

00

R4.50

R2.60

R5.00
R2.60

R2.25

R4.0

R2.25

R4.0

117.32

13.87

143.63

172 77.30 147

23
8

123.46

24
.3

0

18

167.60

Rozměry produktu:210*151*

Maximální průřez drátu 8 AWG

Rozměry produktu: 238*172*77.3mm 

Maximální průřez drátu 8 AWG 



Renogy reserves the right to change

 the contents of this manual without notice.

RENOGY.COM

US 2775 E Philadelphia St, Ontario, CA 91761, USA
909-287-7111
www.renogy.com
customerservice@renogy.com

https://www.renogy.cn
sales@renogy.cn

CN
400-6636-695
苏州高新区科技城培源路1号5号楼-4

CA https://ca.renogy.com
onlinestoreca@renogy.com

https://au.renogy.com
onlinestoreau@renogy.comAU

JP https://www.renogy.jp
onlinestorejp@renogy.com

https://uk.renogy.com
onlinestoreuk@renogy.comUK

https://de.renogy.com
onlinestorede@renogy.comDE

https://fr.renogy.com
onlinestorefr@renogy.comFR




