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1.0 YLEISTÄ TIETOA 

 
Kiitos, että valitsin ProStar-aurinkolataussäätimen. Tähän toisen sukupolven ProStar-säätimeen on lisätty 
uusia ominaisuuksia sekä suojia käyttäen korkeatasoista teknologiaa. Morningstarin patentoitua PWM-
pulssilatausmenetelmää on jatkokehitetty antaakseen akustolle pidempi elinikä ja parempaa suorituskykyä. 
 
ProStarin moni toiminto on ainutlaatuinen. Vaikka ProStarin käyttö on yksinkertaista, ole ystävällinen ja 
käytä tarvittava aika tämän ohjekirjan läpilukemiseen ja säätimeen tutustumiseen. Tämä auttaa sinua 
hyödyntämään ProStarin eri etuja sinun aurinkojärjestelmääsi. 
 
 

 
2.0 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

 
"Laita aina turvallisuus etusijalle" 
 

• Ole varovainen kun työskentelet avoimien lyijyakkujen kanssa. Käytä suojalaseja. Pidä 
puhdasta vettä lähettyvilläsi, jolla tarvittaessa voit huuhdella akkuhapporoiskeita. 
 

• Lataa vain akustoa, joka on oikein mitoitettu järjestelmään. 
 

• Avoimia akkuja ladatessa saattaa vapautua räjähdysherkkiä kaasuja. Huolehdi, että 
akkujen tila on hyvin tuuletettu. 
 

• Käytä eristettyjä työkaluja ja vältä metalliesineiden käyttöä lähellä akkuja. 
 

• Lue huolellisesti myös akkujen ja muiden jäjestelmään kuuluvien laittaiden ohjekirjat 
ennen kuin ryhdyt asentamaan aurinkojärjestelmää. Ota huomioon kaikki varotoimet 
kun työskentelet akkujen ja elektroniikan kanssa. 
 

• Järjestelmä saattaa vaatia sulakkeita tai DC-katkaisijoita. Nämä suojalaitteet eivät 
sisälly ProStar-säätimeen. 
 

• Vältä suuria jännitehäviöitä akkujohdoissa. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, käytä 
akkutunnistin-liitäntää (Battery Sense). 
 

• Vettä ei saa päästä säätimeen. 
 

• Älä koske säätimen jäähdytyslaippaan. Tietyissä käyttöoloissa, jäähdytyslaippa voi olla 
kuuma. 
 

• Asenna säädin pystysuoraan asentoon, riittävästi tuuletettuun tilaan. 
 

• Huolehdi siitä, että järjestelmä on huolellisesti maadoitettu. 
 

• Säästä tämä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. 
 
 

 
3.0 PIKAKÄYTTÖOHJEET 

 
Tässä luvussa on kooste tärkeimmistä ohjeista, jolla pääsee alkuun ProStarin käytössä. Lue kuitenkin läpi 
koko ohjekirja, jotta saisit kaiken irti säätimestäsi ja vuosia kestävää huoletonta käyttöä. 
 

1. Asenna ProStar-säädin pystysuoralle pinnalle. Säätimen alla ja yläpuolella tulee olla 
vapaata tilaa, jotta jäähdyttävä ilma pääsee virtaamaan vapaasti. Säätimen 
jäähdytyslaipan tulee olla pystysuorassa asennossa. 
 

2. Tarkista, että sekä auringon latausvirta että käyttövirta ovat asennettavan säätimen 
nimellisarvojen puitteissa. 
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3. Kytke ensin akku ("battery"). Huomaa, että "Battery Status"-LED-osoitinvalot vilkkuvat 
vuorotellen kerran. Kiristä liitäntäruuvit hyvin, maks 4 Nm vääntömomentilla. 
 

4. Kytke tämän jälkeen "battery sense"-liitäntä (akkujen jännitteen-tunnistaja). Tämä on 
suositeltavaa (muttei välttämätöntä) varsinkin jos akuston ja säätimen välinen etäisyys 
ylittää 5 metriä. 
 

5. Kytke aurinkopaneeli(t), "PV". Jos aurinko paistaa, vihreä "Charging"-LED-
osoitinvalon tulisi syttyä. 
 

6. Kytke kuormituspiirit "load". Jos ilmenee joku vika, LED-osoitinvalot alkavat 
vilkkumaan. Katso ohjekirjan kohtaa 4.0 virheen löytämiseksi. 
 

AKKU

 
7. Valitse oikea akkutyyppi latausjännitettä varten. Käännä pyöreä valitsin pienellä 

ruuvimeisselillä oikean akkutyypin mukaan, 1 = Geeli, 2 = Suljettu akku, 3 = Avoin 
lyijyakku. "Battery Status"-LED-valo vilkkuu kerran, kaksi tai kolme kertaa riippuen 
valitusta akkutyypistä.  
 

8. Säädin tunnistaa käynnistyessään automaattisesti 12 tai 24 voltin 
järjestelmäjännitteen. Jos järjestelmäjännite on 24 V, tarkista ensin, että akkujännite 
on yli 15,5 V.  
 

9. Tarkkaile LED-valojen ja digitaalisen mittarin (M-mallit) perusteella, että kaikki on 
kunnossa. 
 

10. On suositeltavaa, että järjestelmä maadoitetaan kunnolla. 
 
 

 
4.0 LED-OSOITINVALOT 

 
Säätimen alaosan 4 LED-valoa osoittavat järjestelmän tilan ja mahdollisia virhetilanteita. Eri tilat ovat 
kuvattuja alla: 
 
CHARGING (LATAA, LED 1, vihreä) 
 

PÄÄLLÄ: Akku latatuuu auringonpaisteessa (aina päällä auringon paistaessa) 
POISSA: Normaalitila öisin. (Jos LED-valo on sammunut vaikka aurinko paistaa tämä 

on osoitus joko siitä, että paneelin napaisuus on väärä (plus kytketty 
miinukseen ja päinvastoin) tai liian suuresta virrasta). 

 
BATTERY STATUS (Akkujen tila, LED 2-4) 
 

VIHREÄ: PÄÄLLÄ osoittaa, että akusto on lähes täynnä. 
 VILKKUU osoittaa, että lataus on PWM-pulssisäätelyssä (akku on täynnä) 
 
KELTAINEN: PÄÄLLÄ osoittaa, että akusto on varaustilan puolessavälissä. 
 
PUNAINEN: VILKKUU osoittaa, että akuston varaustila on alhainen ja varoittaa 

alijännitten suojauksen aktivoitumisesta (nk. "akkuvahti"). 
 PÄÄLLÄ osoittaa, että alijännitten suojaus (nk. "akkuvahti") on aktivoitunut 

(kulutusvirta on katkaistu). 
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VIRHEILMOITUKSET (V = Vihreä, K = Keltainen, P = Punainen) 
 

V/K/P, kaikki vilkkuvat: akusto väärin valittu 
P - K vuorotellen: ylikuumenemissuoja 
P - V vuorotellen: ylijännitesuoja 
P/V - K vuorotellen:: kuormituspiirin oikosulku tai ylikuormitus 

 
 

 
5.0 DIGITAALINEN MITTARI & POISKYTKEMINEN KÄSIN 

 
ProStarin M-malleissa on digitaalinen mittari. Jos sinulla on tällainen malli, tämä luku kertoo mittarin 
toiminnasta ja lisätoiminnoista, joita voi ohjata paininnapilla "PUSH". 
 
 
5.1 Digitaalinen mittari 
 
Tarkka kolmenumeroinen digitaalinen mittari näytää jatkuvasti akkujännitteen ("battery volts"), auringon 
latausvirran ("solar amps") sekä kuormitusvirran ("load amps"). Nämä arvot vuorottelevat jatkuvasti mittarin 
näytöllä. Kolme punaista LED-valoa kertovat mitä arvoa milloinkin näytetään. 
 
Digitaalinen mittari toimii -30° - +85°C lämpötila-alueella. Näytetyt arvot kalibroidaan tehtaalla 
elektroonisesti ja arvojen tarkkuus on muutaman prosentin sisällä. Huomaa kuitenkin, että ellei "Battery 
Sense"-johtoja ole asennettu, akkujohtojen jännitehäviöt aiheuttavat akkujännitteen virhenäytön. 
 
 
5.2 Poiskytkeminen käsin 
 
Näytön viereisellä paininnapilla voi kytkeä pois kuormituspiirin tai sekä kuormitus- että aurinkopiirin. Jos 
painat toistamiseen säädin palaa normaaliin toimintaan. 
 

KUORMA POIS: Lyhyt painallus (alle 2 sekuntia) kytkee pois kuormituspiirin. Aurinkopiiri pysyy 
päällä ja lataa akuston. 
 
KUORMA JA AURINKO POIS: Pidempi painallus (yli 2 sekuntia) myös aurinkopiiri kytkeytyy 
pois päältä. 
 

 
Nappia painaessa, napin sisäinen punainen LED-valo syttyy. Tämän lisäksi sekä kuorma (Load) että 
aurinko (Solar) näyttää "OFF" digitaalisen mittarin näytössä näyttääkseen että piiri(t) on kytketty pois 
päältä. 
 
 
5.3 Näytön poiskytkeminen & suojaukset 
 
Mittari näyttää seuraavat suojatoiminnot ja poiskytkentätilat mikäli nämä esiintyvät: 
 

 LVD- (Low Voltage Disconnect). Alijännitten suojaus (nk. "akkuvahti"). 

 (High Voltage Disconnect). Ylijännitteen suojaus (sekä aurinko että kuorma) 

 Ylikuumenemissuoja (sekä aurinko että kuorma) 

 Ylivirta- tai oikosulkusuoja (kuorma, auringon ylivirta) 

 Oikosulkusuoja (vain aurinko) 
 
 
5.4 Sisäinen tarkistus (SELF-TEST) 
 
Jos painat nappia yli 4 sekunnin ajan, ProStar-säädin suorittaa automaattisen sisäisen tarkistuksen. 
Tarkistus alkaa kun päästät napin. 
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HUOM: PUSH-napilla voi edetä nopeammin näytön valikossa. Koko sisäinen tarkistus kestä 30 - 45 

sekuntia. Kuormituspiiri kytkeytyy päälle 0,1 sekunnin ajan ja saattaa välähdellä testin aikana. 
Oikosulku tai ylikuormitustilan vallitessa säädin saattaa käynnistyä uudelleen. 

 
 
Näyttö käy läpi seuraavan valikon (lukuarvot ovat esimerkinomaisia): 
 

 Sisäinen tarkistus alkanut, digitaalisen mittarin osien tarkistus. 

 Järjestelmäjännite (12/24/48). 

 Prostar-mallin nimellisvirta. 

 Asennettu ohjelmaversio (software version) 

 Vikailmoitus (katso alla oleva lista) 

 Ilmaisee, ettei mitään vikaa löytynyt 

 Säätimessä mitattu lämpötila 

 Havaittu säätimeen kytketty ulkoinen akkujen lämpötila-anturi 

 Lämpötila-anturilla mitattu lämpötila (jos kytketty) 

 "Battery Sense"-kytkentä havaittu (jos kytketty) 

 Akkutyypin valinta, pyöreän valitsimen asento (1, 2 tai 3) 

 Telecom-häiritsinkatkaisija "jumpperilla" (muutos on-off-säätelyyn) 

 Sisäinen tarkistus loppunut. 

 Jää näyttöön ellei vikaa löytynyt 

 Jää näyttöön jos säädin havaitsi jonkun virhetilan. 
 
Lopettaaksesi sisäisen testin, paina PUSH-nappia. 
Testi voidaan uusia jos haluat vahvistaa arvot. 

 
 
Vikailmoitukset: 
 

 Virhe pyöreässä akkutyypin valitsimessa 

 Jännitereferenssi testi epäonnistui (piiri, vika) 

 Virhe aurinkopiirin virrassa (piiri, FET-transistorit) 

 FET-transistorien sulku-testi (kuormituspiiri, transistorit oikosulussa) 

 Virhe kuormituspiirin virrassa (piiri, FET-transistorit) 

 FET-transistorien avaus-testi (kuormituspiiri, transistorit auki) 

 Sisäisen lämpötilamittarin arvo ylittää määritellyn ylärajan 

 Sisäisen lämpötilamittarin arvo alittaa määritellyn alarajan 

 Ulkoinen lämpötila-anturin antama lämpötila alittaa tai ylittää määritellyt raja-
arvot. 

 "Battery Sense"-tunnistinvika (akkujännitteen jännitehäviö yli 5 V, 
miinusnavalla ei kontaktia) 

 
 

HUOM: Tarkkaile sisäisen testin lisäksi aurinko- ja kuormitusvirran arvoja mittarin näytöstä. Näiden 
testien perusteella lähes kaikki ProStarissa havaittavissa olevat mahdolliset virhetilat voidaan 
havaita. Sisäinen testi kattaa kaikki yleisimmät mahdolliset virhetilanteet, joskin testin 
ulkopuolelle voi jäädä joku havaitsematon virhetila. 

 
Katso tarkemmin luvussa 9.0 
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6.0 ASENNUSOHJEET 

 
ProStarin asennukseen kuuluu 10 vaihetta. Seuraa kohdan 6.2 kohdat asennuksessa varmistaaksesi 
oikean asennuksen ja hyvän toimivuuden. 
 
 
6.1 Yleisiä asennusohjeita 

 
• ProStarissa on ruostumattomat liittimet, anodisoitu jäähdytyslaippa ja piirilevyn 

kunnollinen suojapinnoitus (conformal coating) elektroniikan suojaukseen kovissa 
olosuhteissa. Pitkän eliniän varmistaaksesi, vältä kuitenkin äärimmäisiä lämpötiloja ja 
suolavesiympäristöä. 
 

• ProStar-säädin estää öisen takavirran (reverse current), joten järjestelmässä ei tarvita 
erillistä estodiodia (blocking diode). 
 

• ProStar-säädin on suunniteltu säätelemään AINOASTAAN aurinkovoimaa. Älä kytke 
muuntyyppisiä latausgeneraattoreita säätimeen. Älä yritä säädellä tuuligeneraattoria 
tällä. Muuntyyppisiä latauslähteitä voi kuitenkin kytkeä suoraan akkuihin, ohi ProStar 
säätimen. 
 

• Liittimiin mahtuu enintään 16 mm² (umpikupari tai harvasäkeiset) tai 10 mm² 
(hienosäkeiset) johdot. Käytä litteää ruuvimeisseliä ja kiristä tiukasti (aina 4 Nm asti). 
 

• Järjestelmä saattaa vaatia sulakkeita tai DC-katkaisijoita. Nämä suojalaitteet eivät 
sisälly ProStar-säätimeen. 
 

HUOM: Seuraa tarkasti LED-osoitinvalojen toimintaa joka kytkennän 
yhteydessä. LED-valot osoittavat oikean napaisuuden (+/-) ja hyvän 
kontaktin. 

 
 
6.2 Asennuksen vaiheet 
 
Katso kohdan 3.0 kytkentäkaaviota. 
 
VAIHE 1: Säätimen kiinnitys 

 
Tarkista, ettei säätimessä ole kuljetusvaurioita. Kiinnitä säädin pystysuoralle pinnalle. 
Säätimen mukana tulee 4 kpl ruostumattomia ruuveja. Älä kiristä ruuveja liian tiukasti, 
ettet vaurioita säätimen muovikuorta. Älä asenna säädinta suoraan helposti syttyvän 
materiaalin yläpuolelle, sillä tietyissä olotiloissa säädin saatta lämmetä kohtalaisen 
paljon. 
 

HUOM: Säätimen jäähdytyslaipan tulee olla pystysuorassa asennossa. 
 
Säätimen alla ja sen yläpuolella tulee olla vähintäin 15 cm tilaa ilman esteettömän 
virtauksen takia. Asennuspaikan tulee olla suojattu suoralta vesi- tai lumisateelta ja 
auringonsäteilyltä. 
 
Jos asennus tehdään koteloon, kohtalainen tuuletus on suositeltava. Älä asenna 
säädintä koteloon, johon voi kertyä akkuhöyryjä. 
 
 

VAIHE 2: Säätimen nimellisarvot 
 
Tarkista, että sekä auringon latausvirta ja käyttövirta ovat asennettavan säätimen 
nimellisarvojen puitteissa. 
 
Useita säätimiä voi kytkeä rinnan samaan akustoon mikäli aurinkopaneelimäärä ylittää 
yhden säätimen nimellisvirran aurinkopaneeleista. Älä kuitenkaan kytke eri säätimien 
kuormituspiiriä rinnan. 
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HUOM: Kytke ensin akku. Tämä aktivoi säätimen omat suojatoiminnot ja antaa 

LED-valoille niiden tarviman virran, jotta voit seurata näitä asennuksen 
aikana. 

 
 

VAIHE 3: Akusto 
 
Ennenkuin kytket akun / akuston, mittaa akun jännite. Sen tulisi olla yli 8 V, jotta 
säädin toimisi. Jos järjestelmäjännite on 24 V, akun jännitteen tulisi olla vähintäin 15,5 
V. Muuten säädin olettaa, että kyseessä on 12 voltin järjestelmäjännite. Automaattinen 
12/24 V järjestelmäjännitteen valinta tapahtuu vain säätimen käynnistyessä. 
 
Kytke akku ja varmista, että kaikki kolme "Battery Status"-LED-valot vilkkuvat 
vuorotellen. Elleivät ne syty, tarkista että plus- ja miinusnavat ovat oikein kytketyt ja 
tarkista akun jännite. 
 

VARO: ProStar-säädin on suojattu kaikkia virheitä vastaan PAITSI napaisuuden 
väärinkytkentää siinä tapauksessa, että kuormituspiirissä on saman 
aikaan oikosulku tai on polarisoitu. TARKISTA, että akun + ja - -navat 
ovat varmasti oikein ennenkuin jatkat. Tarkista johdot ja LED-valot. 

 
Vihreä, keltainen tai punainen LED-valo syttyy, riippuen akun varaustilasta. Tarkista 
että yksi näistä valoista on syttynyt ennen kuin jatkat.  
 
 

VAIHE 4: Akkujännitteen tunnistin "sense" 
 
Akkujännitteen tunnistin, "Battery Sense" suositellaan kytkettäväksi, mikäli säätimen ja 
akuston välinen etäisyys on yli 5 metriä. Erilliset "Sense"-johdot akustoon parantavat 
akkujen latausta ja latauksen ohjausta. 
 
Tunnistinpiiri kytketään kaksijohtoisella kaapelilla, siten että sekä + että - kytketään. 
Muista (lataus- ja purkausvirtaa johtavista) akkujohdoista poiketen, tunnistinjohdot 
voivat olla hyvin ohuita (á 0,75 mm² tai suurempia), sillä niissä kulkeva virta on hyvin 
pieni. Säätimessä tunnistinjohdot kytketään "Battery"-kohdan kahteen keskimmäiseen 
liittimeen (joiden kohdalla säätimen kuoressa on pienimmät reiät). 
 

HUOM: Mikäli akkujen sisääntulojännite on enemmän kuin 5 volttia alle Sense-
tunnistimen tunnistama jännite, ProStar ei tule havaitsemaan ja 
käyttämään Sense-tunnistinta. Alhainen siääntulojännite voi johtua 
kovasta jännitehäviöstä liian ohuissa ja pitkissä akkujohdoissa tai 
jostakin väärästä kytkennästä. 

 
 

VAIHE 5: Aurinkopaneeli(t), PV 
 
Näihin liittimiin kytketään aurinkopaneeli. Tarkasta ensin, että aurinkopaneelien 
järjestelmäjännite (normaalisti 12 tai 24 V) on sama kuin akkujen. 
 
Ole huolellinen, sillä aurinkopaaneeli tuottaa virtaa aina kun aurinko paistaa. Kun 
aurinkopaneeli on kytketty ja aurinko paistaa, lataus-LED-valon "Charging" tulisi syttyä. 
Tarkista LED-valosta, että paneeli on kytketty oikein. 
 
 

VAIHE 6: Kuormitus 
 
Sammuta kuormituspiirin eri kuormat (valot, jääkaappi yms.) ja kytke kuormituspiirin 
johdot LOAD-liittimiin. Käynnistä joku kuorma, esim. sytytä valo varmistaaksesi, että 
kytkentä onnistui. 
 
Jos kuorma ei käynnisty, tämä voi johtua eri syistä: 
 
• ProStar on alijännitesuojaustilassa (LVD, "akkuvahti). Punainen LED-valo palaa- 
• Kuormituspiirissä on oikosulku. LED-valot vilkkuvat P/V - K. 
• Kuormitus on liian suuri. LED-valot vilkkuvat P/V - K. 
• Kuorma ei ole kytketty, ei toimi tai ei ole päällä. 
 
Tarkista, että kuormituspiiri toimii ennenkuin siirryt vaiheeseen 7 
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VAIHE 7: Akkutyypin valinta 
 
Pientä ruuvimeisseliä käyttäen, käännä pyöreä "Battery Type"-valitsin oikean 
akkutyypin mukaan. Valittavana on kolme eri vaihtoehtoa (katso luku 8.2): 
 
1 = Geeli 
2 = Suljettu akku 
3 = Avoin lyijyakku 
 
"Battery Status"-LED-valo vilkkuu kerran (geeli), kaksi (suljettu) tai kolme (avoin) 
kertaa riippuen valitusta akkutyypistä. 
 
Mikäli pyöreä valitsin ei ole kunnolla jonkun näistä kolmen kohdalla, kaikki kolme LED-
valoa vilkkuvat kunnes valitsin on kohdalla ja valitsin saa hyvän kontaktin. 
 
 

VAIHE 8: Asennuksen tarkistus 
 
Kun asennus on valmis, tarkkaile LED-valoista, että säädin toimii odotetulla tavalla. 
Tarkista M-mallien digitaalisesta mittarista, että näyttö näyttää voltti- ja amppeeriarvot 
vuorotellen. M-malleissa voit lisäksi suorittaa säätimen sisäisen tarkistuksen SELF 
TEST (katso kohta 5.4). 
 
 

VAIHE 9: Maadoitus 
 
Turvallisuustoimenpiteenä ja tehokkaana ukkossuojatoimeenpiteenä, 
aurinkojärjestelmän MIINUS-navat maadoitetaan (katso alla oleva Huom-kohta) 
kuparijohtimella maadoitettuun kohtaan. Lisäksi jäähdytyslaippa voidaan maadoittaa. 
Laipassa on 3,5 mm reikä, johon maadoitusjohdon voi kiinnittää ruuvilla. 
 
ProStar-Säätimen sisällä kaikki miinusnavat ovat kytketty toisiinsa UL*-suositusten 
mukaisesti. Säätimen miinuspiirissä ei tehdä virran poiskytkentöjä, eikä sitä käytetä 
virran mittaukseen. 
 
*) UL = Underwriters Laboratories Inc., amerikkalainen testaus- ja hyväksyntälaitos. 
 

HUOM: ProStar-säätimestä on olemassa myös versioita, joissa POSITIIVISET 
johdot on kytketty yhteen säätimen sisällä. Tällöin positiivinen johdin 
maadoitetaan. Tällöin säätimen yläosassa lukee "Positive Ground" 
versionumeron yläpuolella. 

 
 

 
7.0 KÄYTTÖ 

 
7.1 Käyttäjän tehtävät 
 
ProStar-säädin on täysautomaattinen aurinkojärjestelmän lataus- ja kuormituspiirisäädin, johon sisältyy 
useita elektroonisesti ohjattuja toimintoja, jotka suojaavat säädintä ja aurinkoenergiajärjestelmää. Akkujen 
lataus on myös täysin automaattisoitu (katso luku 8.0). 
 
Käyttäjän tulee ainoastaan suorittaa: 
 

a. Asennuksen (kohta 6.2) 
b. Akkutyypin valinnan (kohta 6.2, vaihe 7) 
c. Poiskytkentä-nappi / sisäinen tarkistus (kohdat 5.2 ja 5.4)  
d. Virhetilan kuittaus ja selvitys ellei se korjaannu itsestään (kohta 7.3) 
e. Huolto (kohta 7.4) 
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7.2 Toiminnot 
 
Aurinkoenergiajärjestelmän käyttäjän on hyvä oppia tuntemaan ProStar-säätimen seuraavat toiminnot. 
Katso eri asetusarvot kohdasta 10.0, Tekniset tiedot. 
 

• Ei liikkuvia osia. Kaikki virtakytkennät tapahtuvat transistoreilla (FET). Säätimessä ei 
ole mekaanisesti liikkuvia releitä. 
 

• Akkujen lataussäätely: ProStar on PWM-pulssalaturi (PWM = Pulse Width 
Modulation). Katso tarkemmin kohdasta 8.0. 
 

• "Akkuvahti". Kuormituspiirin poiskytkentä alijännitetilan sattuessa suojaa akkuja 
liiallisesta purkaukselta. Kuormituspiiri kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akkujen 
varaustila on noussut turvalliselle tasolle. Akkuvahdissa on 4 minuutin viive, jolla 
vältytään turhilta alijännitepoiskytkennöiltä esim. hetkellisen suuren kuormituspiikin 
takia. 
 

• Alijännitevaroitus. Akkujänniteen ollessa alhainen punainen LED-valo vilkkuu 
varoittaakseen mahdollisesta kuormituspiirin poiskytkemisestä. 
 

• Rinnakkaissäätimet. ProStar-säätimiä voi kytkeä useampi rinnan. Erillisiä estodiodeja 
ei tarvita. Jokaisella erillisellä säätimellä tulee olla aurinkopaneeli- ja kuormituspiiri, 
joiden virta-arvot ovat säätimen nimellisarvojen puitteissa. 
 

• Ulkoinen lataus. Moottorigeneraattoreita tai muita latauslähteitä voi kytkeä suoraan 
akkuun, ilman, että ProStar-säädinta tarvitsee kytkeä irti akusta. Älä kuitenkaan käytä 
ProStar-säädinta näiden latauslähteiden säätelyyn. 

 
Radiohäiriöitä: ProStar säädin minimoi kytkentähäiriönsä ja suodattaa lähtönsä. 

Kunnollinen maadoitus auttaa minimoimaan radiohäiriöitä. Jos 
radiossa tai telecom-järjestelmässä havaitaan ProStar-säätimen 
aiheuttamia häiriöitä, katsokaa kohtaa 7.5 alla. 

 
 
7.3 Suojaukset 
 
ProStar-säädin on täysin suojattu alla olevia järjestelmävirhetiloja vastaan. Säädin palaa 
normaalitoimintaan automaattisesti, ellei muuta mainita alla. Katso eri virhetilat luvuista 4.0 ja 5.0. 
 

• Aurinkopiirin oikosulku ja ylikuormitus. Automaattinen palautus. 
 

• Kuormituspiirin oikosulku ja ylikuormitus. Kolmen palautusyrityksen jälkeen (10 s 
välein) virhetilan tulee korjata ja kuormituspiirin tulee sammuttaa väh. kymmeneksi 
sekunniksi ennenkuin virta jälleen voidaan kytkeä kuormituspiiriin. 
 

• Napaisuuden väärinkytkentä. Täysin suojattu, paitsi alla olevan "VARO"-kohdan 
mukaisessa tapauksessa. 
 

• Akkujen poiskytkeytyminen - mahdolliset jännitepiikit eivät pääse kuormituspiireihin. 
 

• Ylikuumeneminen - ensin aurinko- sitten kuormituspiirit kytkeytyy pois. Automaattinen 
palautus. 
 

• Ylijännitetila - ensin aurinko- sitten kuormituspiirit kytkeytyy pois. Automaattinen 
palautus. 
 

• Hyvin alhaisen akkujännitteen suoja – ”brownout”-tila, jolloin elektroniikka saattaisi 
muuten sotkeutua, automaatinen palautus "akkuvahti"-tilaan. 
 

• Akkujen tyyppivalintavirhe - säädin palauttaa valinnan geeliakkuihin, LED-valot 
vilkkuvat. 
 

• Lämpötila-anturivika - ulkoisen lämpötilaanturin vikaantuessa säädin käyttää säätimen 
sisäistä anturia. Tämän vikaantuessa säädin käyttää +25°C oletuslämpötilaa. 
 
 
 

VARO: ProStar-säädin saattaa vaurioitua, mikäli akkujen napaisuus on väärin 
kytketty saman aikaan kuin kuormituspiirissä vallitsee oikosulku tilanne, 
tai kuormituspiiri on polarisoitu. 
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7.4 Tarkistus ja huolto 
 
Suosittelemme, että seuraavat tarkistukset ja huoltotoimenpiteet suoritetaan vähintäin kaksi kertaa 
vuodessa. 
 

1. Tarkista, että oikea akkutyyppi on valittu. Käännä valitsinnappia toiseen arvoon ja takaisin ja 
laske LED-valon vilkkujen määrän. 
 

2. Tarkista, että aurinkopaneelien tai kuormituspiirin enimmäisvirta ei ylitä ProStar-säätimen 
nimellisarvoja. 
 

3. Kiristä liitosten ruuvit. Tarkista, että johdot ovat hyvin kiinni ja ehjät. 
 

4. Tarkista, että säädin on hyvin kiinnitetty puhtaaseen suojattuun ympäristöön. 
 

5. Tarkista, että tuuletus ja mahdolliset tuuletinreiät ovat vapaat. 
 

6. Tarkista ja poista lika, hyönteiset tai muut ilman kiertoa haittaavat esteet ja tarkista että säädin ei 
ole ruostunut. 
 

7. Tarkista LED-valojen perusteella, että säädin toimii. 
 
 
7.5 Erikoistoiminnot 
 
Kaksi erikoistoimintoa koskee joitain ProStar omistajia. 
 
A) Ulkoinen lämpötila-anturi 
 

Erikseen myytävä ulkoinen lämpötila-anturi voidaan juottaa ProStar säätimeen milloin tahansa. 
Anturi toimitetaan vakiona 7,6 m kaapelilla, jota voidaan pidentää jopa 30 m tai ylikin. 
Anturikaapelin molemman navat juotetaan piirilevyyn, sisäisen lämpötila-anturin ja vihreän LED-
valon väliin, ”J12” kohtaan. 
 
Ulkoinen lämpötila-anturi toimitetaan asennusohjeineen. ProStar tunnistaa asennetun ulkoisen 
lämpötila-anturin automaattisesti, ja siirtyy heti käyttämään sen antamaa lämpötilatietoa. 

 
B) Radiohäiriöiden minimointi telecom-sovelluksissa (”Telecom Noise Jumper”) 
 

Jotkut radiolaitteen voivat havaita ProStar säätimen aiheuttamaa radiosäteilyä, kun akusto on 
täysin ladattu ja ProStar käyttää PWM ohjausta lataustoiminnon maksimoimiseksi. Tämä voidaan 
estää katkaisemalla toinen sähkövastuksen jaloista, jolloin PWM ohjaus kytkeytyy pois.  
 
• Ensin, yritä parantaa järjestelmän maadoitusta, joka usein eliminoi radiohäiriöt. PWM 

lataustoiminto tarjoaa merkittävän edun akustolle. Näin ollen on suotavaa pitää PWM 
lataustoimintoa mikäli vain mahdollista. 
 

• Jos häiriöt jatkuvat, irroita ProStar johdoistaan ja avaa kotelo. 
 

• Etsi pystysuorassa seisova vastus lähellä oikeata ylänurkkaa piirilevyssä, jonka nimi on 
”J11”. 
 

• Katkaise toinen jalka, ja varmista että sähköinen yhteys on poikki. 
 
Toimenpide muuntaa lataustoiminnon tavalliseksi ”on-off” säädöksi. Latausohjaus on hyvin 
hidasta, eivätkä radiohäiriöitä enää muodostu. Equalisaatio ja ylläpitolataus toimii nyt hitaalla on-
off säädöllä. 
 
Katkaistu jalka on mahdollista juottaa takaisin yhteen, jolloin PWM toiminto palautuu. 
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8.0 TIETOA AKKUJEN LATAUKSESTA 

 
 
ProStar on pitkälle kehittynyt, täysin automaattinen aurinkolataussäädin. ProStar ei tarvitse säätöä, 
akkutyypin valintaa lukuunottamatta (ks. 8.2 alla). 
 

 
 
 
8.1 ProStarin lataustapa 
 
ProStar käyttää 4-vaihemenetelmää nopean, tehokkaan ja turvallisen akkulatauksen aikaansaamiseksi. 
Vaiheet on kuvattu alla. 
 

1. Lataa akustoa täydellä aurinkopaneelien tuottamalla teholla. 
 

2. Lataa PWM vakiojännitesäädöllä estääksesi akuston kuumeneminen ja liiallinen 
kaasuuntuminen. ProStar pulssittaa virran lataakseen akuston täyteen.  
 

3. Ylläpitolataus käynnistyy kun akusto on täyteen ladattu. Akuston latautumisaika riippuu akuston 
iästä ja kunnosta. Ylläpito vaiheessa ProStar laskee latausjännitteen jottei akusto vaurioituisi. 
Jos kuormituspiirin virrankulutus ylittää aurinkotuoton, säädin palautuu PWM-vaiheeseen. 
 

4. Tasauslataus: Korkea jännite kiehauttaa akuston, jolloin kaasuuntuminen sekoittaa nesteet 
tehokkaasti. Toimenpide tasauttaa akkukennot ja pidentää akuston elinikää. 

 
 
8.2 Eri akkutyyppien valinta 
 
Akkutyyppivalitsin mahdollistaa kolmen eri akkutyypin valintaa (kolme eri latausmenetelmää). Nämä on 
määritelty seuraaviksi: 
 

1. Gel: Jotkut gel- ja muut akut tarvitsevat matalamman latausjännitteen eivätkä siedä 
tasauslatausta. Tämä asetus lataa akuston enintään 14,0 V jännitteellä (12 V akustolla). 
 

2. Sealed (suljettu): AGM huoltovapaat akut ja jotkut gel akut. Lataus enintään 14,15 V (12 V 
akustolla) 14,35 V täydennyslatauksella. 
 

3. Flooded (avoin): Avoimet kennot jotka vaativat vettä määrävälein. Lataus enintään 14,4 V (12 V 
akustolla) 14,9 V ja 15,1 V tasauslatauksella. 
 

 
Yllä olevat arvot kerrataan kahdella jos järjestelmäjännite on 24 V ja neljällä jos järjestelmäjännite 
on 48 V. 
 
Akkutyypin valinnan voi muuttaa milloin tahansa. 
 
 
8.3 ProStarin lataustoiminnot 
 
Muita ProStar ominaisuuksia jotka pidentävät akuston ikää: 
 

• Poiskytkeminen yöllä: Aurinkopaneelitulo kytkeytyy pois yöksi, estääkseen takavirtaa. 
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• Akkutunnistin-liitäntä: Hyvä suorituskyky vaatii tarkat tiedot. Virrasta johtuvaa jännitehäviötä 
akkukaapelissa voidaan ohittaa käyttämällä erillistä akkutunnistin kaapeliparia. 
 

• Lämpötilakompensointi: Neljä ohjausreferenssipistettä (kalibroitu 25°C lämpötilassa) korjataan 
lämpötilan mukaan (PWM ohjaus, ylläpito, tasauslataus, ylijännitteen suojaus). Lataustoimintoa 
korjataan –5 mV/°C/kenno (-30mV/°C/akku 12 V akulle). Kompensaatio -30°C asti. 
 

• Ulkoinen lämpötila-anturi: Vaihtoehtoinen ulkoinen lämpötila-anturi käytetään kun ProStar ja 
akusto sijaitsee eri lämpötilaoloissa. Tämä vaatii kahden johdon juottaminen ProStar piirilevyyn. 
Ks. 7.5. 
 

• Akuston tasauslataus: 
 
  Suljettu Avoin 
Kalenteri - 25 päivää 
 Tasauslatausjännite 14,35 V 14,9 V 
 Kumulatiivinen aika 1 tunti 1 tunti 
 Aika alkaa kun ylitetään jännitys: 14,3 V 14,6 V 
 
Akkuhistoria (vain avoimet akut) 
 Akkujännite laskee alle: ei päde 11,7 V 
 Tasauslatausjännite  15,1 V 
 Kumulatiivinen aika  2 tuntia 
 Aika alkaa kun ylitetään jännitys:  14,6 V 
 Nollaa laskuri joka 25 päivä  kyllä 
 
Yllä olevat arvot kerrataan kahdella jos järjestelmäjännite on 24 V ja neljällä jos 
järjestelmäjännite on 48 V. 

 
 

 
9.0 TESTAUS JA VIANETSINTÄ  

 
 
9.1 Sisäinen tarkistus 
 
Jos ProStar lataussäätimelläsi on digitaalinen näyttö, katso kohdasta 5.4 miten sisäinen testaus 
suoritetaan. Tämä testi löytää lähes kaikki mahdolliset virheet ja ilmoittaa syyn näytölle. 
 
Mikäli sisäisessä testauksessa ei löydy vikaa, ongelma on todennäköisesti aurinkopaneeleissa tai 
akustossa. 
 
 
9.2 Tekninen tuki 
 
Lisää teknistä tietoa löydät valmistajan Morningstar Corporationin kotisivuilla www.morningstarcorp.com. 
Tukea suomeksi ja ruotsiksi: Reps Oy Ab, www.reps.fi. 
 
 
9.3 Teholähteellä testaaminen 
 
ProStar voidaan testata teholähteellä joko aurinkopaneelin tai akun sijasta. Välttääkseen vaurioita ProStar 
säätimeen, huomaa seuraavat seikat: 
 

• Rajoita teholähteen antovirta alle puoleen ProStar säätimen nimellistehosta (esim. 7,5 A  PS15M 
säätimelle) 
 

• Aseta jännite 15 V tai alle 12 V järjestelmään  (vastaavasti 30 V tai alle 24 V järjestelmään, 60 V 
48 V järjestelmään) 
 

• Kytke ainoastaan yksi teholähde ProStar säätimeen. 
 
 
Tehdastakuu ei kata tilanteita joissa nämä säännöt on rikottu. 
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9.4 Vianetsintä 
 
ProStar valmistetaan automaattisella tuotantolinjalla, testataan tietokoneilla, ja suojataan vioilta. 
Suosittelemme että tutkit vikatilanteessa koko aurinkojärjestelmän, koska ProStar on harvemmin syyllinen. 
Useimmat ongelmat liittyvät johtojen kiinnitykseen, huonoihin akkuihin tai viallisiin kuormiin. 
 
VARO: 
 

1. Vianetsintä tulee tehdä osaava henkilö. 
 

2. Oikosuojettu akku voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. 
 

3. ProStar-säätimen sisällä ei ole vaihdettavia tai huollettavia osia, kuten sulakkeita. 
 

4. Huomaa kaikki normaalit varotoimenpiteet työskennellessäsi sähköistetyssä järjestelmässä. 
 
 

HUOM: Jos juottaminen on tarpeen, juota suojalakan läpi. Suojalakka on akryylipohjainen 
eikä vaikuta juotostulokseen. 

 
 
1. Akusto ei lataudu 
 

• Tarkista vihreä CHARGING LED-valo aurinkotulon yläpuolella. Tämän LED-valo pitää palaa kun 
aurinko paistaa paneeleihin. 
 

• Tarkista että oikea akkutyyppi on valittu. 
 

• Tarkista että kaiken kaapeloinnin napaisuus on oikea ja kaapelit kunnolla kiinni. 
 

• Mittaa aurinkopaneelien kuormaamaton antojännite (irroita kaapeli säätimestä) ja varmista että 
jännite on normaali. Jos aurinkopaneelijännite on matala tai nolla, korjaa paneelit. 
 

• Varmista ettei kuorma jatkuvasti vaadi enempää energiaa kuin mitä aurinkopaneeli pystyy 
tuottamaan. 
 

• Jos BATTERY SENSE-terminaalit eivät ole käytössä, on mahdollista että akuston ja 
lataussäätimen välisessä kaapeloinnissa on liikaa jännitehäviöitä. Tämä aiheuttaa helposti 
akuston alhaisen varaustilan. Katso kohta 6.2. 
 

• Tarkista akuston kunto. Mittaa putoaako kuormittamattoman akuston jännite. Mikäli akusto ei 
pysty pitämään jännitettään se pitää vaihtaa. 
 

• Mittaa aurinkotuloa ja akkujännitettä päivällä ProStar terminaaleista. Jos jännitteet ovat samat 
(0,5 V sisällä) paneelit lataavat akustoa. Jos aurinkopaneelijännite on lähellä kuormaamatonta 
jännitelukemaa (esim 20 V, 12 V järjestelmässä) ja akkujännite on matala, ohjain ei lataa akkua 
ja saattaa olla vioittunut. Tätä testiä suorittaessasi, varmista ettei ProStar on PWM ohjauksessa 
(ks. Kohta 4.3). 
 

HUOM: Jos akusto ei lataudu täysin, mittaa jännitettä ProStar akkunavoista, ja sen jälkeen 
akustosta suoraan. Tee tämä keskellä päivää hyvässä latausolosuhteissa, kun 
ProStar ei ole PWM latausmoodissa. Jos jännitelukema ProStar navoista on yksi 
voltti esimerkiksi korkeampi kuin akustosta mitattuna, tämä jännitehäviö tarkoittaa 
että akustoa ladataan yksi voltti alle vaadittua tasoa, ja akusto latautuu hitaammin. 
Tässä tapauksessa BATTERY SENSE kaapelit tulisi asentaa, oikean 
jännitelukeman aikaansaamiseksi. 

 
 
2. Akkujännite on liian korkea 
 

• Tarkasta ensin käyttöolosuhteet jotta lämpötilakompensointia ja tasauslatausta voitaisiin 
huomioida (15°C lämpötilassa PWM lataus tapahtuu 0,3 V korkeammalla jännitteellä 12 V 
akustolle) 

 
• Tarkasta että oikea akkutyyppi on valittuna. 

 
• Irrota aurinkopaneeli(t) ja positiivinen (+) akkujohto ProStar ohjaimesta. Odota muutama sekunti 

ja kytke jälleen positiivinen akkunapa (jätä aurinkopaneeli(t) kytkemättä vielä). Käynnistyksen 
jälken, vihreä CHARGING LED-valon ei pitäisi palaa. Mittaa jännitettä aurinkopaneelinavoista 
(paneeli(t) edelleen irti). Jos tämä mittaus näyttää akkujännitettä (tai lähellä) ja vihreä 
CHARGING LED-valo palaa, säädin saatta olla vioittunut. 
 

VARO: Jos ProStar mallisi on ”positive ground” versio, viitteet yllä positiiviseen akkunapaan 
pitää vaihtaa koskemaan negatiivistä akkunapaa. 
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3. Kuormituspiiri ei toimi 
 

• Tarkasta että kuorma on oikein kytkettynä ja päällä. Varmista ettei sulakkeita tai katkaisijoita ole 
poikki/pois päältä (ProStar-säätimessä ei ole sulakkeita). 
 

• Tarkaista kaikki kytkennät kuormaan ja akkukytkennät. Varmista ettei järjestelmässä ole liiallisia 
jännitehäviöitä. 
 

• Tarkkaile ProStarin ilmoittamat LED-signaalit. Jos punainen LED-valo palaa, kuormituspiiri on 
irtikytketty matalan akkujännitteen vuoksi. Tämä on normaali suojaustoiminto, ja kuormituspiiri 
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akusto on ehtinyt latautua. 
 

• Jos LED-valot vilkkuvat, kuormituspiiriä on saatettu kytkeä irti suojataakseen ProStar jostain 
seuraavasta virhetilanteesta: 
 

- oikosulku tai ylikuormitus (P/V - K vilkkuvat vuorotellen) 
 

HUOM: Kolmen jälleenkytkentäyrityksen jälkeen kuormaa on kytkettävä pois tai johdot sille 
irroitettava ainakin kymmeneksi sekunniksi, jotta virran kytkeminen kuormalle olisi 
jälleen mahdollista. 

 
- ylikuumeneminen (P - K vilkkuvat vuorotellen) 
- ylijännite  (P - V vilkkuvat vuorotellen) 
 

• Mittaa jännitettä BATTERY-navoista ProStar säätimessä. Ellei mikään LED-koodeista yllä on 
aktiivinen, eikä vikoja kuormituspiirissä on löydetty, kuormituspiirissä tulisi olla jännitettä. Ellei 
näin ole, ProStar säädin saattaa olla vioittunut. 
 

HUOM: Lisätietoja testauksesta Morningstar kotisivuilla www.morningstarcorp.com. 
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10.0 TEKNISET TIEDOT 

 
HUOM: Arvot pätevät 12 voltin malleille. Arvot kerrataan kahdella jos järjestelmäjännite on 

24 V ja neljällä jos järjestelmäjännite on 48 V, ellei muuta mainita. 
 
 

 
• Tarkkuus: 

 12 V 40 mV 
 24 V 60 mV 
 12 V 80 mV 
 

• Alin toimintajännite: 
 12/24 V 8 V 
 48 V 15 V 
 

• Oma virankulutus: 
 12/24 V 22 / 25 mA 
 48 V 28 mA 
 

• Alijännitesuojan virran kompensointi: 
 -20 mV / A (kuorma)  
 24 / 48 V -40 mV /-80 mV 
 

• Ylikuumenemissuoja: 
 70°C Aurinkopan. poiskytkeminen 
 80°C Kuorman poiskytkeminen 
 60°C Kuorman uudelleenkytkeminen 
 50°C Auringon uudelleenkytkeminen 
 

• Jännitehäviö: 
 aurinko / akku 0,2 V 
 akku / kuorma 0,12 V 
 

• Oletettu elinaika: 
 15 vuotta 
 

• Syöksyvirtasuoja/ylijännitesuoja: 
 Tehopiikkikestävyys 1500 W 
 vasteaika < 5 nanosekuntia 
 

 
• Tyyppi: Nestekide (LCD) 
• Lämpötila: -30 - +85°C 
• Tarkkuus, jännite: 0,5 % 
• Tarkkuus, virta: 2,0 % 
• Oma kulutus: 1 mA 

 

 
 Laskeva V     Nouseva V 
V => K 12,1 13,1 K => V 
K => Vilkkuva P 11,7 12,6 Vilkkuva P => K 
Vilkkuva P => P 11,4 12,6 P => K 
 

 
  Geeli Suljettu Avoin 
• Alijännitesuoja 11,4 11,4 11,4 
•   -palautus 12,6 12,6 12,6 
• Pulssisäätely 14,0 14,15 14,4 
• Ylläpitolataus 13,7 13,7 13,7 
• Tasauslataus   ei 14,35  14,9/15,1 
• Ylijännite, aurinko 15,2 15,2 15,2 
• Ylijännite, kuorma 15,3 15,3 15,3 

 

 
• Lataustapa Pulssi, vakiojännite 
• Lämpötilan kompensointi -5 mV/°C/kenno 
• Kompensointialue -30 - +80°C 
• Kompensoidut arvot PWM, ylläpitolataus,
  tasauslat., ylijännite 
• Tasauslataus ks. kohta 8.3 

 

 
• Mitat (mm): 153 x 105 x 55 
• Paino 340 g 
• Johtojen poikkipinta-ala: 
  umpikupari 16 mm² 
  harvasäkeinen 16 mm² 
  hienosäkeinen 10 mm² 
• Liittimien halkaisija 5,4 mm 
• Liittimien kiristys maks. 4 Nm 

 

 
• Toimintalämpötila -40 - +60°C 
• Varastointilämpötila -55 - +85°C 
• Ilman suht. kosteus 100 %, ei kondensoiva. 

 
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
Suunniteltu USA:ssa. 
Koottu Singaporessa. 
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AKKUVARAUSTILAN LED-VALOT
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AKKUJEN LATAAMINEN 

MEKAANISET TIEDOT 
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