
Karta techniczna: kontroler hybrydowy JW 12/24V 400W 
 
 
 

 

  

Parametry techniczne kontrolera: MODEL JW 

Znamionowe napięcie akumulatora 12V 24V 

Moc znamionowa turbiny wiatrowej 400W 400W 

Turbina wiatrowa maksymalny pobór mocy 600W 600W 

Turbina wiatrowa 

Hamulec prądu 
40A 20A 

Moc paneli słonecznych (PV) 150W 300W 

Turbina wiatrowa odcinania napięcia ładowania 14.5V 29V 

Turbina wiatrowa ładowania 

Odzyskiwanie napięcia 
13,2V 26,4V 

PV napięcie ładowania paneli 14,5V 29V 

Napięcie odcięcia akumulatora 10,8V 21,6V 

Napięcie odzysku akumulatora 12V 24V 

Wejście odcinania przepięciami 16V 32V 

Temperatury otoczenia i wilgotności -20 + 55° / 35 ~ 85% (bez kondensacji) 

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 165 × 140 × 66mm 

Waga netto 0.75 kg 



 

Instrukcja instalacji i użytkowania: 

 

1) Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź czy nie jest uszkodzone 

2) Umieść urządzenie w wyznaczonym miejscu. 

3) Do połączenia użyj wielożyłowego przewodu miedzianego – zminimalizuj długość 

przewodu, aby maksymalnie ograniczyć ubytki prądu. 

4) Użyj miedzianych kabli do podłączenia akumulatora, nie powinny one być  nie dłuższe 

niż 1 m oraz o średnicy nie większej niż 4 mm2. Najpierw podłącz przewód do zacisku 

akumulatora na tylnym panelu kontrolera, a następnie podłącz do akumulatora. Pamiętaj o 

zachowaniu biegunowości. 

5) Podłącz przewody turbiny do odpowiednich gniazd w kontrolerze. Pamiętaj, aby 

instalacji dokonywać przy niewielkim wietrze. W tym przypadku nie ma znaczenia 

biegunowość (trzy przewody). 

6) Podłącz przewody „+” oraz „- „ panela słonecznego do kontrolera (pamiętaj o 

biegunach). Najpierw podłącz przewody do kontrolera a później do panela. Instalacji 

dokonuj w cieniu, unikaj pełnego słońca. 

7) Ostrożnie sprawdź czy wszystkie kable trzymają się mocno. Jeśli wszystko jest ok 

system ładowania powinien zacząć działać. 

 

 



 

Sposoby kontroli i ustawiania parametrów – ekran LCD + klawisze 

Klawisz ENTER: klawisz ustawiania / potwierdzania: naciśnij klawisz, aby przejść do  

ustawionego statusu w trybie przeglądania; naciśnij klawisz, aby zapisać parametry i 

przejrzeć inny status parametrów w trybie ustawień 

Klawisz UP: dopasowywanie parametrów. 

 

Instrukcja wyświetlacza: 

Po włączeniu systemu w trybie przeglądania wyświetlacz LCD, wygląda jak na rysunku: 

UB: napięcie akumulatora 

>>>> status ładowania : moc baterii 

 

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do zakładki ustawień; 

T1-1: czas pełnego obciążenia przy pierwszym odbiorniku 

T1-2: czas połowy obciążenia przy pierwszym odbiorniku 

Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kursor, naciśnij klawisz Up, aby dostosować wartości 

odpowiadające kursorowi, za każdym razem zwiększając 1H. 

Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolejny element ustawień. Przejdź do następnej sekcji 

po dwukrotnym naciśnięciu Enter. 

Ustaw czasy obciążeń dla drugiego odbiornika. 

 

Ponownie naciskaj klawisz ENTER aż pojawi się następujące okno: 

Tryb pracy: lamp lub home (gniazda L - aktywne) 

Przejście do tego ekranu oznacza zakończenie wprowadzania ustawień. 

Naciśnij ENTER aby opuścić tryb ustawień 
 


