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Instrukcja obsługi  

regulatora ładowania WP:  

WP20D (20A) 

WP30D (30A) 

WP50D (50A) / WP60D (60A) 
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1. Uwagi odnośnie bezpieczeństwa: 

1. Przygotuj niezbędne narzędzia i przewody. Wybierz odpowiedni kabel o odpowiednim przekroju, aby upewnić się, 

że gęstość prądu jest mniejsza niż <6A/mm, co zapobiegnie spadkowi napięcia w przewodach podczas ładowania 

akumulatora. 

2. Kontroler nagrzewa się podczas pracy. Zainstaluj kontroler na płaskiej, dobrze wentylowanej powierzchni. 

3. Podczas podłączania przewodów najpierw podłącz akumulator zgodnie z polaryzacją +/- (w celu zapewnienia 

prawidłowego ustalenia poziomu napięcia baterii), następnie podłącz panel słoneczny. Po identyfikacji napięcia 

baterii, ręcznie zamknij wyjście obciążenia regulatora i podłącz kontroler. 

4. W celu bezpiecznego użytkowania: 

- nie używaj paneli słonecznych, które przekraczają prąd znamionowy kontrolera, 

- nie podłączaj obciążenia powyżej prądu znamionowego,  

- nie używaj zasilacza przełączającego zasilanie AC/DC zamiast panelu słonecznego w celu podłączenia sterownika. 

2. Cechy produktu: 

• Prosta obsługa za pomocą przycisków 

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem 

• Regulacja parametrów ładowania i rozładowania 

• Zabezpieczenie przed zwarciem i przeładowaniem 

• Różne tryby ładowania 

• Wyjście USB 5V/2A 

• Obsługuje zarówno akumulatory kwasowo-ołowiowe jak i baterie litowe 

• Inteligentny 3-stopniowy tryb ładowania PWM 

• Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem / przepięciem / niskim napięciem 

• Zabezpieczenie przed wstecznym rozładowaniem akumulatora. 

• Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. 

Dodatkowo poniższe cechy posiadają wyłącznie kontrolery WP30D, WP50D, WP60D: 

• W pełni automatyczna identyfikacja 12/24/36/48V 

• Kompensacja temperatury napięcia 

• Funkcja zdalnego monitoringu i komunikacji 

• Wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia 

• Tryb sterowania oświetleniem 

• Łączny czas amperowy 
  

mailto:biuro@sanko.com.pl


Sanko Poland, Małuszyn 9a, 55-100 Trzebnica 
+48 665 325 026 / +48 505 136 364  
biuro@sanko.com.pl     www.sanko.com.pl 

3. Wyświetlacz 10A/20A: 

 

4. Wyświetlacz 30A/50A/60A: 

 

5. Wymiary i wyjścia w modelu WP20D: 
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6. WP20D – wyświetlacz i jego ustawienia: 
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7. Wymiary i wyjścia w modelu WP30D: 

 
8. Wymiary i wyjścia w modelu WP50D/WP60D: 
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9. Informacje dotyczące podłączeń: 
 

1. Najpierw, zgodnie ze schematem, podłącz elektrodę dodatnią i ujemną akumulatora – kontroler 

automatycznie rozpozna napięcie akumulatora. 

2. Następnie podłącz panele słoneczne. 

3. Na końcu podłącz dodatnie i ujemne bieguny obciążenia do sterownika. 

4. Gdy używasz baterii litowej z panelem ochronnym, ustaw poziom napięcia na stałą wartość. Nie 

ustawiaj baterii na automatyczną identyfikację. Aby zapobiec zabezpieczeniu płyty baterii z wejścia 

solarnego po uruchomieniu sterownika, aby zidentyfikować napięcie błędu. 

5. Napięcie w obwodzie otwartym paneli słonecznych musi być mniejsze niż maksymalne 

dopuszczalne napięcie wymagane przez baterię litową, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez 

nadmierne napięcie. 

6. W przypadku korzystania z baterii litowej prąd zwarciowy kolektora słonecznego powinien być 

mniejszy niż 0,3C (pojemność baterii litowej). 

Ważne: 

1. Gdy korzystasz z baterii litowej w otoczeniu poniżej 0°C, bateria litowa powinna dobrze działać 

także w niskiej temperaturze. 

2. Kontroler nie posiada funkcji wyrównującej dla baterii litowej. Tak więc, bateria litowa musi mieć 

wbudowaną funkcję wyrównywania napięcia. 

3. Proszę pamiętać o precyzyjnym podłączeniu sterownika w prawidłowej kolejności, w 

przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone. 

4. Przy odłączaniu przewodów należy postępować w odwrotnej kolejności. 

 

10. Ustawienia fabryczne kontrolera: 

 
W głównym interfejsie, naciśnij długo klawisz Menu, aż symbole w kropkowanej kolumnie zaczną 

migać - parametry kontrolne powrócą do wartości domyślnej. Sterownik zrestartuje się automatycznie, aby 

odświeżyć dane. 
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11. WP30D/WP50D/WP60D – wyświetlacz i jego ustawienia: 
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12. Różne tryby pracy pod obciążeniem:  
 

Dostępne są cztery tryby sterowania obciążeniem (1) normalny tryb kontroli, (2) tryb kontroli światła z opóźnionym 

wyłączenia, (3) tryb sterowania światłem, (4) odwrócony tryb sterowania światłem. Czas opóźnienia może wynosić 1-

24h. 

 

Oto opis każdego trybu: 

Tryb działania 

podłączonego odbiornika – 

np. oświetlenia 

Zdarzenie 

Zmrok Ustawienia czasowe Świt 

24H tryb normalny tryb 

sterowania (świeci tylko 

przy ręcznym załączeniu) 

- - - 

1-23H tryb działania tylko 

przez wybraną liczbę 

godzin 

Świeci 
przestaje świecić po 

upływie ustalonego czasu 
Nie świeci 

0H tryb sterowania 

odbiornikiem 
Świeci - Nie świeci 

CH odwrócona kontrola 

odbioru (np. przy 

oświetleniu w 

pomieszczeniu) 

Nie świeci - Świeci 

 

 

13. Napięcie dopasowane w zależności do akumulatora: 
 

 

Napięcie 

systemu 

Akumulator  

kwasowo 

ołowiowy 

Akumulator litowy 

3.7-3 3.7-4 3.2-4 3.2-5 USE2 

12V Do 17V Do 14,6V Do 18,8V Do 16,4V Do 20V Do 16,4V 

24V Do 30V Do 26,2V Do 34,6V Do 29,8V Do 37V Do 29,8V 

36V Do 40,8 V Do 38,2V Do 50,8V Do 43,6V Do 54,4V Do 43,6V 

48V Powyżej 

40,8 V 

powyżej 

38,2V 

powyżej 

50,8V 

powyżej 

43,6V 

powyżej 

54,4V 

powyżej 

43,6V 

 

Pozostałe parametry: 

 

Maksymalna średnica przewodu 6mm2 (AWG#9) / 16mm2 (AWG#5) / 25mm2 (AWG#3) 

Temperatura pracy -20 °C ~50 °C 

Temperatura przechowywania -30 °C ~70 °C 

Wilgotność pracy 10%~90% 

Wymiary WP20D : 166 x 88 x 38mm 

WP30D : 187 x 98 x 50mm 

WP50D/WP60D : 202 x 132x 61mm 

 

mailto:biuro@sanko.com.pl

