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YHTEENVETO OMINAISUUKSISTA 

 
  SS-6L-12 SS-10L-12 SS-10L-24

Järjestelmäjännite (V) 12 12 24 
Paneelijännite enint. (V) 25 25 44 
Latausvirta enint. (A) 6,5 10 10 
Käyttövirta enint. (A) 6 10 10 
Paneelien määritelty 
oikosulkuvirta enint. 

(A) 8,1 12,5 12,5 

Asetukset:     
Suljettu (sealed) akku (V) 14,1 14,1 28,2 
Avonainen (flooded) akku (V) 14,4 14,4 28,8 
Alijännitesuoja (V) 11,5 11,5 23,0 
Alijännitesuojan 
jälleenkytkentä 

(V) 12,6 12,6 25,2 

Toimintaympäristön 
lämpötila-alue 

(°C) -40 – +60 -40 – +60 -40 – +60 

Lämpötilakompensointi (mV/°C) -28 -28 -56 
 
 
 
 
 

 
SUNSAVER-SÄÄTIMEN MITAT 
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1.0 YLEISTÄ TIETOA 

 
Kiitos, että valitsit SunSaverTM -aurinkolataussäätimen. SunSaver on pitkälle kehitetty lataussäädin, joka 
käyttää viimeisintä pulssileveyden säätötekniikkaa (PWM, Pulse width modulation). Morningstarin 
patentoitua PWM-pulssilatausmenetelmää on optimoitu antaakseen akustolle pidempää elinikää ja 
parempaa suorituskykyä. 
 
SunSaverin moni toiminto on ainutlaatuinen. Vaikka SunSaverin käyttö on yksinkertaista, ole ystävällinen 
ja käytä tarvittava aika tämän ohjekirjan läpilukemiseen ja säätimeen tutustumiseen. Tämä auttaa sinua 
hyödyntämään SunSaverin eri etuja sinun aurinkojärjestelmääsi. 
 
 

 
2.0 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

 
• SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET – Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä ohjeita joita tulee 

seurata SunSaver säätimen asentamisen yhteydessä ja huollossa. 
 
• VARO – Ole hyvin varovainen kun työskentelet lyijyakkujen kanssa. Avoimista akuista 

saattaa vapautua räjähdysherkkiä kaasuja. Akkunapojen oikosulun tapahtuessa, 
akusta voi tulla tuhansia amppeereja. Lue kaikki akkujen mukana toimitetut ohjeet. 

 
• Älä ylitä säätimen määriteltyä enimmäisjännitettä. Käytä säädintä ainoastaa 12 V tai 

24 V järjestelmissä. 
 

• ÄLÄ oikosulje aurinkopaneelia tai käyttöpiiriä kun säädin on kytketty. Tämä 
VAHINGOITTAA säädintä. 

 
• Älä asenna säädintä paikkaan jossa se altistuisi suoraan aurinkosäteilyyn 

(ylikuumenemisvaara). Varmista, että ilma pääsee vapaasti kiertämään säätimen 
ympärillä. 
 

• Puristeliittimiä ei tarvita. Käytä ainoastaan kuparijohtoa, jonka eristemateriaali on 
luokiteltu kestämään ainakin +75 °C, ja jonka paksuus on välillä 2,1 mm² ja 5,2 mm². 
Käyttäessä paksumpia johtoja, johdon päitä voi hieman ohentaa liittimien kohdalla. 
 

• Huolehdi että järjestelmän miinusnapa on huolellisesti maadoitettu seuraten paikallisia 
määräyksiä. 
 

 
2.1 Asennus vaarallisiin kohteisiin 
 
SunSaver lataussäätimet on luokiteltu UL1604 ja CSA 22.2 No. 213-M1987 mukaisesti toimiakseen Class 
I, Division 2, Groups A, B, C ja D vaarallisissa kohteissa. Noudattaakseen nämä standardit, asennuksen 
pitää seurata USA:n "National Electrical Code Article 501-4(b)" tai Kanadan "Canadian Electrical Code 
Article 18-156" ohjeet.  

REPS Oy Ab ilmoittaa nämä asiat, vaikka ne eivät suoraan sovellu Suomen määräyksiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa että SunSaver oikein asennettuna on hyväksytty USA:ssa ja Kanadassa 
tiettyihin räjähdysalttiisiin kohteisiin. 
 
HUOM! Älä kytke tai irroita jännitteellisiä johtoja ellet ole vakuuttunut ettei ympäristö ole luokiteltu 
vaaralliseksi! 
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3.0 PIKAKÄYTTÖOHJEET 

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

+ –

BATTERYSOLAR LOAD

+ – + –

DISCONNECTCHARGING

. SENSE

SEALED
OR

FLOODED
SELECT

 
 

 
1. Asenna SunSaver-säädin pystysuoralle pinnalle. Säätimen ala- ja yläpuolella tulee olla 

vapaata tilaa, jotta jäähdyttävä ilma pääsee virtaamaan vapaasti 
 
2. Tarkista, että sekä aurinkopaneeli(sto)n latausteho että käyttövirran teho ovat 

asennettavan säätimen luokiteltujen arvojen puitteissa. 
 

3. Kaikki kuusi kytkentänapaa on numeroitu säätimessä (pienissä neliöissä välittömästi 
"+" ja "-" merkkien yläpuolella. Suosittelemme että kytket johdot tässä 
numerojärjestyksessä. 

 
4. Kytke ensin akku ("Battery"). Varmista, ettei paljaat johdot kosketa säätimen 

metallikoteloa. 
 

5. Kytke aurinkopaneeli(t), "Solar". Jos aurinko paistaa, vihreä "Charging"-LED-
osoitinvalon syttyy. 
 

6. Kytke käyttöpiiri "Load" viimeiseksi. Jos punainen ”Load Disconnect” LED-osoitinvalo 
palaa on akuston jännite alhainen ja akkua tulee varata ennen kuin järjestelmää 
käytetään. 

 
7. Valitse oikea akkutyyppi latausjännitettä varten. Säädin toimitetaan byygeli 

(”jumper”) asennettuna. Tämä tarkoittaa että latausjännite on sopiva SULJETUILLE 
akuille, kuten AGM ja geeli. Mikäli säädin kytketään AVONAISIIN akkuihin, byygelin 
tulee poistaa. Palauttamalla byygeli saadaan säädin taas toimimaan suljettujen 
akkujen kanssa. Ks. kappale 5.3. 
 

8. On suositeltava maadoittaa järjestelmä kunnolla miinusnavasta. 
 
 

 
4.0 LED-OSOITINVALOT 

 
VIHREÄ LED-osoitinvalo: 
 

Vihreä osoitinvalo palaa aina kun aurinkopaneeleista tulee virtaa. Vihreä osoitinvalo ei 
normaalisti pala öisin. 
 
Koska SunSaver lataa akustoa vakiojännitteellä, akustoon menee yleensä aina jonkin verran 
energiaa. Vaikka latausvirta vähenee akuston täyttyessä, vihreä osoitinvalo jää kuitenkin 
palaamaan aina kun aurinkoenergiaa on saatavana. Tämä osoittaa että säädin toimii. 
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PUNAINEN LED-osoitinvalo:  
 

Kaikki SunSaver tuotteet "L"-ominaisuudella (kuten SS-6L-12) sisältävät alijännitesuojan (nk. 
"akkuvahti"). Kaikilla näillä malleilla on punainen LED-osoitinvalo. Aina kun akuston lataustaso 
laskee alle alijännitesuojan jännitekynnyksen, punainen osoitinvalo syttyy ja säädin katkaisee 
käyttöpiiristä (Load) sähköt. Tämä estää akuston liiallista ja haitallista syväpurkausta. Mikäli 
akustosta otetaan energiaa ohi SunSaver-säätimen, SunSaver ei pysty suojaamaan akustoa. 
 
SunSaver jatkaa akuston lataamista vaikka punainen osoitinvalo palaa. Kun akusto on jälleen 
saavuttanut noin 40 – 50 % varustilan, säädin kytkee uudestaan sähköt käyttöpiirille ja punainen 
osoitinvalo sammuu. 

 
 

 
5.0 ASENNUSOHJEET 

 
5.1 Suoritusarvot ja rajoitukset 

 
• SunSaver on suunniteltu käytettäväksi 12 V (tai 24 V) järjestelmissä. Älä koskaan 

kytke säädintä aurinkopaneelistoon, jonka avopiirijännite Voc (Open Circuit Voltage) 
ylittää 25 V (44 V).  
 

• Paneelis(sto)n suurin sallittu oikosulkuvirta: 
 
SunSaver-6L 8,1 A 
SunSaver-10L 12,5 A 

 
• Koska SunSaver on sarjaankytketty säädin, käytetään aurinkopaneelin huippu-virta-

arvoa (Ipp) arvioidessa säätimen virrankäsittelykykyä. SunSaver ei oikosulje 
aurinkopaneelia, kuten shunttityyppinen säädin tekee. Tällöin ei tule käyttää 
aurinkopaneelien oikosulkuvirta (Isc) arvioidessa tarvittavaa virrankäsittelykykyä. 
 

• SunSaver SS-6L-mallia voi kuormittaa 6 A käyttövirralla. Mallit SS-10L ja SS-10L-24 
voidaan kuormittaa 10 A käyttövirralla. 

 
HUOM: Ei ole pakko käytää SunSaver käyttöpiiriä. Kuormat, jotka vaativat 

enemmän tehoa kuin mitä SunSaver pystyy antamaan, voidaan kytkeä 
suoraan akustoon. 

 
• Sekä latausvirta että käyttövirta voi ylittää annettuja raja-arvoja 25 % enintään 5 

minuutin ajan. 25 % ylikuorma vähentää säätimen turvavaraa virtasyöksyjä vasten ja 
aiheuttaa lämpenemistä, joka voi lyhentää säätimen elinikää. 

 
Tästä johtuen yllämainittua ylikuormituskestäisyyttä EI tule käyttää normaalissa 
käytössä. Ylikuormituskestäisyydestä mainitaan ainoastaan helpottaakseen 
järjestelmän suunnittelua. 
 

• SunSaver on suunniteltu toimimaan jatkuvasti +60°C lämpötilassa. Älä kuitenkaan 
asenna säädintä paikkaan, joka altistuu suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle 
lämpöä tuottavia laitteita. Tämä voisi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vaurioittaa 
säädintä. 

 
• Valmistuspäivämäärä selviää laitteen pohjassa olevasta sarjanumerosta. Ensimmäiset 

neljä numeroa kertovat valmistusvuoden ja –viikon. 
 
 

5.2 Napaisuussuoja 
 
SunSaver on suojattu väärästä napaisuudesta, mutta käyttäjä ja muu laitteisto voi vahingoitua kun + ja – 
on kytketty väärinpäin. Tarkista oikea napaisuus ennen kaikkien johtojen kytkemistä. 
 
 
5.3 Asennus 
 
 Huomautuksia: 

• SunSaver estää virta kulkemasta taaksepäin yön aikana, joten erillista estodiodia ei 
tarvita järjestelmässä 

 
• Ruuviliittimet on mitoitettu 5,2 mm² kaapeleita varten. Ruuvit kiristetään 

talttapäämeisselillä. 
 

• Kiristä jokaisen liittimen ruuvi n. 2,3 Nm momentilla. 
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• SunSaver on suunniteltu säätämään aurinkopaneeleista tulevaa virtaa. Muita 
latauslähteitä voidaan kytkeä suoraan akustoon ilman vaikutusta SunSaver:in 
toimintaan. 

 
• Yhtään johtoa (paneeli-, akku- tai käyttöpiiri-) ei sa kytkeä ”SEALED OR FLOODED 

SELECT” liittimeen. 
 

• Asennuksen tulee noudattaa U.S. National Electric Code, Section 690. 
 

• Asennuksen tulee noudattaa National Electrical Code Article 501-4(b) ja/tai Kanadan 
Electrical Code Article 18-156 asennettaessa SunSaver vaaralliseksi luokiteltuun 
tilaan. 

 
Seuraavan asennusohjeen numeroidut askeleet viittaavat sivun 5 kuvassa esiintyviin numeroihin. 

 
1. Tarkista, ettei säätimessä ole kuljetusvaurioita. Jos mahdollista, kiinnitä säädin 

pystysuoralle pinnalle. 
 

Säätimen alla ja sen yläpuolella tulee olla vähintäin 5 cm tilaa ilman esteettömän virtauksen 
varmistamiseksi. Asennuspaikan tulee olla suojattu suoralta auringonsäteilyltä ja muista 
lämpölähteistä. 

 
SunSaver voidaan asentaa myös ulkotilaan. Vältä säätimen asentamista paikkaan, joka 
altistuu vesisateelle, jotta vettä ei pääsisi kertymään kannen alle. Jos asennus tehdään 
koteloon, kohtalainen tuuletus on suositeltava. 

 
HUOM: SunSaver on hyvin korroosiota kestävä. Kotelo on hyvin anodisoitu, 

ruuvit ruostumattomat, piirikortti on suojakäsitelty epoksilla ja liittimet on 
tehty kupari- ja nikkelipäällysteistä messingistä. 

 
2. Varmista, ettei aurinkopaneeli(sto)n latausteho eikä käyttövirran teho ylitä asennettavan 

säätimen luokiteltuja arvoja. (ks. ominaisuuksia sivulla 2). 
 

HUOM: Useampi SunSaver voidaan kytkeä rinnan samaan akustoon. Varmista, 
ettei yksittäiseen säätimeen kytketty paneelisto ylittää sille sallitut raja-
arvot. Varmista myös ettei yksittäisten säätimien käyttöpiiri ylikuormitu. 
Erilliset kuormat voidaan kytkeä eri säätimiin hajauttaakseen 
kuormitusta. 

 
3. KYTKENTÄJÄRJESTYS Säätimen liitinruuvit on numeroitu 1-6. Tämä on myös 

suositeltava kytkentäjärjestys. Säädin ei kuitenkaan vaurioidu vaikka johdot kytkettäisiinkin 
eri järjestyksessä. 

 
4. AKUSTO Kytke 12 voltin (tai 24 voltin) akusto säätimeen. Vihreä LED-osoitinvalo ei syty. 

Jos punainen osoitinvalo (LOAD DISCONNECT) syttyy, tämä osoittaa akuston alhaista 
varaustilaa. Varaa akustoa ennen kuin jatkat asentamista. 

 
HUOM: Jos akuston jännite alittaa 11,5 volttia (tai 23,0 volttia), käyttöpiiri on 

automaattisesti poiskytketty (alijännitesuoja aktiivinen) alhaisen 
varaustilan takia ja akustoa täytyy varata. 

 
HUOM: Jos akuston jännite on välillä 11,5 ja 12,0 (tai 23,0 ja 24,0) volttia, 

SunSaver voi joskus käynnistyä alijännitteen suojaustilassa. Tämä tila 
nollautuu automaattisesti kun akuston jännite kohoaa yli 12,6 (25,2) 
voltin. Alijännitteen suojaustilan voi myös purkaa käsin (ainoastaan jos 
akuston jännite ylittää 11,5 (23,0) volttia). Kytke ensin aurinkopaneeli 
säätimeen (ks. kohta 5 alla). Irroita seuraavaksi plusnavan johto ja kytke 
se uudelleen akuston. Tämän toimenpiteen pitäisi sammuttaa punaisen 
LED-osoitinvalon, ilmoittaakseen että alijännitteen suojaustila on 
purettu. 

 
5. AURINKOPANEELI Varmistu ensin että 12 voltin (tai 24 voltin) akusto on kytketty 

säätimeen ja että johtojen napaisuus (+ ja -) ovat oikein. Kytke sen jälkeen 
aurinkopaneeli(sto) säätimeen. Varmista että napaisuus on oikea! Mikäli aurinko paistaa 
paneeliin, vihreän LED-osoitinvalon tulee syttyä. 

 
VARO: Muista että aurinkopaneeli tuottaa sähköä aina kun aurinko valaisee 

sitä. Ole varovainen, ettet oikosulje aurinkopaneeli(sto)a kun kytket 
johdot säätimeen. Tämä vahingoittaisi säädintä. 

 
6. KUORMA Kytke kuorma pois päältä. Liitä kuorma käyttöpiirin (LOAD) liittimiin ja kytke 

kuorma päälle.  
 

Mikäli punainen LED-osoitinvalo syttyy kytkettäessäsi kuorman päälle, akustoa tulee varata 
(ks. kappale 6.2). 
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7. SULJETTU TAI AVONAINEN AKKUTYYPPI SunSaver toimitetaan byygeli (jumper, 

"hyppylanka") asennettuna käyttöpiiriliittimen (LOAD) miinusnavan (liitin 5) ja SEALED OR 
FLOODED SELECT liittimen välille. Kun byygeli on paikallaan, SunSaver on säädetty 
lataamaan SULJETTUJA akkuja. 

 
Jos järjestelmässä on AVONAISIA akkuja, poista byygeli ennen asentamista. Ilman 
byygeliä SunSaver on säädetty lataamaan avonaisia akkuja (ks. kappale 6.2). 
 
SunSaver voidaan muuttaa lataamaan suljettuja tai avonaisia akkuja kuinka monta kertaa 
tahansa käyttäen byygeliä. Säästä byygeli myöhempää käyttöä varten jos vaihdat 
akkutyyppiä. Jos byygeli on hävinnyt, mikä tahansa langanpätkä kelpaa uudeksi byygeliksi. 
 

8. Turvallisuuden ja mahdollisimman hyvän ukkossuojauksen takia suosittelemme, että 
säätimen miinusnapa maadoitetaan kunnolla. SunSaver:in sisällä on aurinkopaneelin, 
akuston ja käyttöpiirin miinusnavat kytketty yhteen seuraten UL(*)-suosituksia. Säädin ei 
ohja miinusnavan piiriä millään tavalla. 
 

*) UL = Underwriters Laboratories Inc., amerikkalainen testaus- ja hyväksyntälaitos. 
 

 

 
6.0 KÄYTTÖOHJEET 

 
6.1 Käyttäjäohjeet 
 
SunSaver on täysin automaattinen aurinkojärjestelmäsäädin, joka sisältää elektronisia suojia 
suojataakseen sekä säädintä että koko järjestelmää. Akusto varataan vakiojännite-
pulssileveyssäätömenetelmällä (PWM ) joka on optimoitu aurinkojärjestelmiin. 
 
Käyttäjän tehtäväksi jää enää kolme asiaa: 

a) Asennus (ks. kappale 5.3) 
b) Akkutyypin valinta (ks. kappale 5.3-7) 
c) Ylläpito (ks. 6.3) 

 
 
6.2 Toiminnot ja ominaisuudet 
Aurinkojärjestelmän käyttäjän tulisi tutustua seuraaviin SunSaver-säätimen toimintoihin. "Tekniset 
ominaisuudet"–kappaleesta (kappale 8.0) selviää tarkat tekniset asetusarvot ja parametrit. 
 

• Ei liikkuvia osia 
Kaikki tehonohjaus tapahtuu FET-transistoreita käyttäen. Säätimessä ei käytetä 
releitä. 

 
• Akuston latauksen säätö 

SunSaver käyttää edistyksellistä sarjapulssileveyden säätötekniikkaa (PWM), jolla 
akkujen jännitetilaa pidetään vakiona. Aito 0 - 100 % pulssileveyden säädön 
toimintajakso on hyvin nopea ja stabiili latauksen säätöymenetelmä kaikissa 
olosuhteissa. 
 

• Lämpötilakompensaatio 
Vihreän osoitinvalon vieressä oleva lämpötila-anturi mittaa ympäristön lämpötilaa. 
SunSaver korjaa vakiojännitevaraustasoa –28 (–56, 24 V järjestelmissä) mV/°C 
käyttäen 25 °C lämpötilaa referenssinä. Tämä kompensaatio korjaa latausjännitteen 
akuston elektrokemikaaliseen käyttäytymiseen sopivaksi kaikissa lämpötiloissa. Tämä 
ominaisuus toimii parhaiten, jos akusto ja säädin ovat samassa lämpötilassa. 

 
• Suljettujen / avonaisten akkujen valinta 

Avoimet akut vaativat rajumpia latausjännitteitä, jottei syntyisi kerrostumista 
akkunesteessä. Suljetut akut taas vaativat tarkemman latausjännitteen säädön, jotta 
kaasuuntumista ei tapahtuisi. SunSaver-säätimen vakiojännitteen asetusarvo 
avonaisille akuille on 14,4 V (tai 28,8 V) ja 14,1 V (28,2 V) suljetuille akuille. Lisätietoa 
kappaleessa 5.3-7. 
 

• Osoitinvalot 
Ks. kappale 4.0.  
 

• Akuston alijännitesuoja 
Automaattinen akuston alijännitesuoja on vakio-ominaisuus kaikissa "L"-malleissa. Jos 
akuston jännite putoaa alle 11,5 V (tai 23,0 V) käyttöpiiri kytketään automaattisesti irti 
akustosta suojaakseen akustoa haitallisesta syväpurkauksesta. Kahden (2) sekunnin 
viive estää satunnaisia jännitepiikkejä aiheuttamasta alijännitteen suojaustilaan 
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siirtymistä turhaan. Käyttöpiiri kytkeytyy uudestaan päälle kun akuston jännite on 
kohonnut yli 12,6 V ( 25,2 V 24 V malleissa). 
 

• Akuston irroittaminen 
Jos akusto irroitetaan päiväsaikaan, aurinkopaneeli(sto) jatkaa virran syöttämistä 
säätimen omaan tarpeeseen. Virran määrää ja jännitettä säädellään 
pulssileveyssäädöllä oikeaksi. Tämä jatkuu niin kauan kun virtaa on saatavilla 
aurinkopaneeli(sto)sta. 
 

• Rinnakkaiskytketyt säätimet 
Useita SunSaver-säätimiä voi kytkeä rinnan akustoon. Estodiodeja ei tarvita. Ainoa 
rajoittava tekijä on, että jokaisella säätimellä pitää olla oma aurinkopaneeli(sto) ja 
käyttöpiiri. Varmista, ettei SunSaver-säätimen virrankäsittelykykyä ylitetä (ks. kappale 
5.3-2). 
 

• Ulkoiset generaattorit 
Polttoainekäyttöiset generaattorit ja muut latauslähteet voidaan kytkeä suoraan 
akustoon varaamaan sitä. Ei ole tarpeellista irroittaa SunSaver akustosta. Älä 
kuitenkaan käytä SunSaver-säädintä säätämään näitä muita latauslähteitä. 
 

• Vuotovirta 
SunSaver estää akuston purkautumisen aurinkopaneeli(sto)n kautta yön aikana. Ei ole 
tarpeellista asentaa estodiodia tätä tarkoitusta varten. 
 

• Ääni 
SunSaver minimoi kytkentä-äänet ja suodattaa kaikki äänilähteet erittäin hyvin kun 
järjestelmä on kunnolla maadoitettu. Mikäli ääntä havaitaan telekom-
käyttösovelluksessa, tämä todennäköisesti johtuu huonosta maadoituksesta. 
 
 

6.3 Tarkastus ja ylläpito 
Suosittelemme että seuraavat tarkastus- ja ylläpitokohdat käydään läpi ainakin vuosittain säätimen 
parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. 
 

1. Varmista, että oikea akkutyyppi on valittu (suljettu tai avonainen valitaan byygelillä). 
 

2. Varmista, ettei aurinkopaneeli(sto)n eikä käyttöpiirin virrananto/-otto ylitä SunSaverille 
asetetut maksimiarvot. 
 

3. Kiristä kaikki liitinruuvit. Tarkista, ettei mikään kaapeli tai kaapeliliitos ole irti, rikki tai 
palanut. Varmista, ettei mikään johdinsäike kosketa toista liitinnapaa. 
 

4. Tarkista, että säädin on tukevasti kiinnitetty puhtaassa ympäristössä. Tarkista, ettei likaa, 
hyönteisiä ja korroosiota esiinny. 
 

5. Varmista, ettei vapaa ilman virtaus säätimen ympärillä ole estetty. 
 

6. Suojaa säädintä suoralta auringonpaisteelta ja sateelta. Varmista ettei vettä pääse 
kertymään kotelon sisälle. 
 

7. Tarkista, että LED-osoitinvalot ja säätimen toiminta vastaa tarkistusajanhetken olosuhteita. 
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7.0 TESTAUS JA VIANETSINTÄ 

 
7.1 Testaus ulkoisen teholähteen kanssa 
 
Normaalit SunSaver-toiminnot voidaan testata käyttäen ulkoista teholähdettä aurinkopaneeli(sto)n tai 
akuston sijaan. Varmistuaksesi, ettei SunSaver vaurioidu testeissä, huomaa seuraavat seikat: 
 

• Säädä teholähteen antovirtaa vastaamaan enintään 50 % SunSaver-säätimen 
virrankäsittelykykyä. 
 

• Säädä jännite korkeintaan 15 volttiin (tasajännitettä) testaessasi 12 V järjestelmää tai 
30 V testaessasi 24 V järjestelmää. 
 

• Liitä ainoastaan yksi teholähde järjestelmään. 
 

HUOM: MorningStar Corporation:in kotisivuilta löydät lisää testausmenetelmiä 
teholähteen kanssa. 

 
7.2 Vianetsintä 
 
SunSaver on suunniteltu kestämään erittäin kovia olosuhteita. Useimmat aurinkopaneelijärjestelmän 
ongelmat johtuvat kaapeliliitoksista, jännitehäviöistä tai kuormista. 
 
Vianetsintä SunSaver säätimen kanssa on helppoa. Muutama perusmenetelmä on listattu alla. 
 
 

HUOM: 1. Vianetsinnän tulisi suorittaa vain asiaan hyvin perehtynyt 
henkilö. 
 

2. Muista, että akusto voi aiheuttaa merkittävää tuhoa jos sitä 
oikosuljetaan. 
 

3. SunSaver-säätimen sisällä ei ole korjattavia osia, sulakkeita 
tai kytkimiä. 
 

4. Huomioi kaikki normaalit varotoimet kun työskentelet 
jännitteellisessä järjestelmässä. 

 
 
1. Akustoon ei mene virtaa 
 

a) Tarkista vihreä LED-osoitinvalo. Vihreän osoitinvalon tulee palaa päiväsaikaan. 
 

b) Tarkista, että oikea akkutyyppi on valittu (suljettu vai avonainen). 
 

c) Tarkista, että johdotus järjestelmässä on oikein tehty ja liittimet ovat hyvin kiristettyjä. Tarkista 
johdotuksen napaisuuden oikeellisuus. 
 

d) Mittaa aurinkopaneeliston avoimen piirin jännite ja varmista että se on normaalien raja-arvojen 
puitteissa. Jos jännite on nolla tai alhainen tarkista paneelien johdotuksen ja paneelin liittimien 
kuntoa. Irroita paneelisto säätimestä mahdollisen huolto- tai muutostyön ajaksi. 
 

e) Tarkista, ettei käyttöpiiri kuluta enemmään energiaa kun mitä aurinkopaneelit pystyvät 
syöttämään. 
 

f) Tarkista jos säätimen ja akuston välissä esiintyy poikkeukseellisen iso jännitepudotus. Tämä 
aiheuttaa akuston vajavaraamisen. 
 

g) Tarkista akuston kuntoa. Seuraa jos akuston jännitetaso laskee yöllä kun paneeli(sto) ei varaa. 
Jos akusto ei pidä varaustaan akusto pitää luultavasti uusia. 
 

h) Mittaa aurinkopaneeli- ja akustojännitteet säätimen liittimistä. Mikäli jännitteet on lähellä toisiaan 
(muutama kymmenesosa volttia ero on normaali) niin aurinkopaneelisto varaa akustoa. Mikäli 
aurinkopaneelijännite on lähellä avoimen piirin jännitettä (open circuit voltage) ja akuston jännite 
on alhainen, säädin ei varaa akustoa ja säädin voi olla viallinen. 

 
 

2. Akuston jännite on liian korkea: 
 

a) Tarkista ensin ylittääkö jännite raja-arvoja toimintaolosuhteisiin nähden. Huomioi 
pulssilataussäädön lämpötilakompensaatiota. Esimerkiksi, 0 °C lämpötilassa säädin varaa 
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akustoa noin 15,1 V jännitteellä jos kyseessän on avonaisia akkuja. 
 

b) Varmista, että oikea akkutyyppi (suljettu/avonainen) on valittu. 
 

c) Varmista, että johdotus on tehty oikein ja että kaikki liittimet ovat hyvin kiristettyjä. 
 

d) Irroita aurinkopaneeli(sto) ja irroita hetkellisesti akuston positiivinen napa säätimestä. Kytke 
positiivinen napa uudestaan ja jätä aurinkopaneeli(sto) kytkemättä. Vihreän LED-osoitinvalon ei 
tulisi palaa. Mittaa jännitettä aurinkopaneeliliitimien yli (aurinkopaneeli(sto) edelleen kytkemättä). 
Mikäli joko vihreä LED-osoitinvalo palaa tai aurinkopaneeli(sto)n liittimen yli on jännitettä, säädin 
saattaa olla vioittunut. 

 
3. Kuorma ei toimi oikein: 
 

a) Tarkista, että kuorma on kytketty päälle. Tarkista, että kaikki järjestelmäsulakkeet ovat ehjiä. 
Muista että SunSaver:in sisällä ei ole sulakkeita tai katkaisijoita. 
 

b) Tarkista käyttöpiirille ja akustoon menevät johtimet sekä mahdollisia muita johtimia. Varmista, 
ettei missään esiinny suuria jännitepudotuksia. 
 

c) Seuraa SunSaver LED-osoitinvalojen toimintaa. Jos punainen LOAD DISCONNECT valo palaa, 
käyttöpiiri ja siten myös kuorma on irtikytketty akuston alhaisen varaustilan takia. Tämä on 
yleensä normaalia kun kuorman kulutus ylittää aurinkopaneeli(sto)n lataustehon pilvisten 
sääolosuhteiden takia tai pimeänä vuodenaikana. 
 

d) Mittaa jännitettä säätimen akkuliittimien yli. Jos tämä jännite ylittää alijännitesuojan 
kynnysjännitteen, käyttöpiirille pitäisi tulla sähköä. Seuraavaksi mittaa jännitettä käyttöpiirin 
liittimen yli. Mikäli jännitettä ei ole sieltä havaittavissa, säädin saattaa olla vioittunut. 

 
HUOM: MorningStar Corporation:in kotisivuilta löydät yksityiskohtaisempia 

testausmenetelmiä. 
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8.0 TEKNISET TIEDOT 

 
 
 

 
5 vuoden takuuaikana korjattavaksi tuodut 
säätimet: 
• SunSaver-6   < 0,1 % 
• SunSaver-10   0,2 % 

 
• Tarkkuus: 

 Suljettu ± 35 mV 
 Avonainen ± 60 mV 
 Alijännitesuoja ± 100/160 mV 
 

• Suurin paneelijännite 25/44 V 
• Alin toimintajännite 6 V 
• Maadoitus miinus. 
• Rinnakkaistoiminta kyllä 
• Oma kulutus:  8 – 10 mA 
• Jännitehäviö (tyypillinen) 

 Aurinkopaneelisto/akusto 0,4 V 
 Akusto/Käyttöpiiri 0,3 V 

• Odotettu elinaika 15 vuotta 
• Syöksyvirtasuoja/ylijännitesuoja: 
 Tehopiikkikestävyys 1500 W 
 Vasteaika < 5 ns 
• 25 % ylikuormitettavuus 5 minuuttia 
• Vuotovirta < 10 µA 

 

 
• Toimintalämpötila -40 - +85 °C 
• Ylin ympäristön lämpötila + 60 °C 
• Varastointilämpötila -55 - +100 °C 
• Ilman suhteellinen kosteus 100 % 
 

 

 
 

 
• Mitat (mm): 152 x 56 x 33 (l x k x s) 
• Paino 230 g 
• Liittimet:  
 1 tai 2 johtoa / liitin 
 Johdon maks. paksuus 5,2 mm² 

 Ruuvimateriaali Nikkelipäällysteinen 
messinki 

 Liitinmateriaali Tina/Kuparipäällys-
teinen messinki 

 
• Piirilevyn suojaus Epoksi 
• Kotelo 6063-T5 alumiini 
• Viimeistely Elektr. anodisoitu 
• Asennussuunta vapaa 

 
  Suljettu Avoin 
• Alijännitesuoja 11,5 11,5 
•   -palautus 12,6 12,6 
• Vakiojännitesäätö 14,1 14,4 

 
(24 V arvot ovat 2 x 12 V arvoja) 

 
• Lataustapa Sarjaankytketty 

pulssiohjaus 
vakiojännitteellä 

• Pulssileveyden leveyssäätö  
  0 – 100 % 
• Lämpötilan kompensointi (referenssi. +25 °C)
 12 V: -28 mV/°C  
 24 V: -56 mV/°C  
• Alijännitesuojan viive 2 sekuntia 

 
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
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