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1. Kilka słów o podręczniku użytkownika

Niniejszy  podręcznik  opisuje  montaż,  instalację,  obsługę  i  rozwiązywanie  problemów
związanych z tym urządzeniem. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed instalacją
i użytkowaniem. Należy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia

Uwaga:   Ten rozdział zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. 

Przeczytaj i zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie uwagi i ostrzeżenia
dotyczące urządzenia i akumulatorów.
2.   Nie  należy  samodzielnie  demontować  urządzenia.  W  przypadku  awarii  skontaktuj  się
z działem serwisu.  Nieprawidłowy montaż  może  spowodować  ryzyko  porażenia  prądem lub
pożaru.
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć wszystkie przewody
połączeniowe przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyłączenie urządzenia nie
zmniejszy ryzyka.
4. Uwaga – tylko przeszkolony personel może instalować urządzenie i podłączać akumulatory.
5. NIGDY nie ładuj zmarzniętych akumulatorów.
6.  Celem  optymalnego  wykorzystanie  kontrolera  ładowania  należy  dobrać  odpowiednie
przewody do instalacji.
7.  Zachowaj  szczególną  ostrożność  używając  metalowych  narzędzi  podczas  podłączania
akumulatorów. Chwila nieuwagi może spowodować zwarcie.
8. Kontroler ładowania ORVALDI powinien być uziemiony na stałe.
9.  Uwaga!! Wyłącznie  wykwalifikowany  personel  posiada  uprawnienia  do  serwisowania
urządzenia.  W przypadku  wystąpienia  problemów w użytkowaniu  skontaktuj  się  z  centrum
serwisowym lub lokalnym dealerem.

2. Wprowadzenie

Kontroler  ładowania  ORVALDI  wykorzystuje  inteligentny  algorytm  MPPT  dzięki  czemu
urządzenie na bieżąco śledzi optymalny punkt wydajności paneli PV.  Pozwala to na zwiększenie
wydajności 10~30%.

Proces  ładowania  akumulatorów  został  zoptymalizowany  pod  kątem  wydłużenia  ich
żywotności i  zwiększenia  wydajności  systemu.  Auto-diagnostyka  i  zabezpieczenia  pozwalają
uniknąć uszkodzeń na skutek nieprawidłowej instalacji.

2.1 Funkcjonalność

• zastosowany algorytm MPPT pozwala zwiększyć wydajność paneli PV o 10~30%,

• kompatybilny z systemami PV 12V, 24V i 48V,

• trój-stopniowa ładowarka DC optymalizuje żywotność akumulatorów,

• maksymalny prąd ładowania 60A,

• maksymalna wydajność 98%,

• automatyczne wykrywanie napięcia bateryjnego,

• współpracuje z akumulatorami rozruchowymi, żelowymi oraz AGM,

• inteligentny slot komunikacyjny (SNMP/MODBUS),



2.2 Wygląd zewnętrzny

1.  Wyświetlacz LCD
2.  Wskaźnik włączenia/ładowania
3.  Wskaźnik ostrzeżenia/uszkodzenia
4.  Wskaźnik nieprawidłowego okablowania
5.  Przycisk funkcyjny
6.  Złącze PV
7.  Złącze akumulatorowe
8.  Terminal czujnika temperatury
9.  Terminal sprawdzania napięcia bateryjnego
10. Maskownica
11. Port komunikacyjny
12. Inteligentny slot
13. Terminal uziemienia



3. Instalacja
3.1 Rozpakowanie
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu
w czasie transportu. Opakowanie powinno zawierać:

-  Kontroler ładowania ORVALDI x 1
-  Instrukcja obsługi x 1
-  Przewód komunikacyjny x 1
-  Tester napięcia bateryjnego x 1
-  Oprogramowanie na CD x 1

3.2 Przygotowanie

Przed podłączeniem okablowania maskownica powinna zostać zdemontowana, patrz rysunek

poniżej:

3.3 Mocowanie kontrolera ładowania
Zanim wybierzesz miejsce instalacji zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

-    Urządzenie posiada klasę szczelności IP31, przeznaczone jest do użytku wewnętrznego.

-    Nie instaluj kontrolera na łatwopalnym podłożu.

-    Podłoże musi być trwałe i wytrzymałe.

-     Miejsce instalacji wybierz tak aby wyświetlacz LCD znajdował się na wysokości wzroku,

co ułatwi użytkowanie.

-    Celem  zapewnienia  prawidłowej  wentylacji  pozostaw  200mm  wolnej  przestrzeni  po  bokach
urządzenia i 500mm pod i nad nim.

-    Temperatura otoczenia powinna zawierać się w zakresie 0°C do 55°C.

- Zaleca się montaż kontrolera w pozycji pionowej.



3.4 Podłączenie okablowania

Rozmiar przewodów

Terminale zaciskowe (4 szt.) pozwalają na użycie przewodów o przekroju 2.5 - 35 mm2.

Minimalny przekrój przewodów

Poniższa tabela przedstawia zalecenia dotyczące stosowania przewodów połączeniowych.

Amperaż Rodzaj 75°C 90°C

60A
Miedź 25 mm2 16 mm2

Aluminium 35 mm2 25 mm2

Rozłączniki i zabezpieczenia nad-prądowe

Uwaga: Rozłączniki lub bezpieczniki powinny zostać zainstalowane zarówno w obwodzie PV jak

i bateryjnym. Należy przyjąć 25% zapas, czyli dla 60A zastosować 75A.

    



Podłączanie przewodów

UWAGA: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Panele  fotowoltaiczne  mogą  wytworzyć  napięcie  powyżej  100VDC.  Sprawdź  czy

rozłącznik/bezpiecznik jest otwarty zanim przystąpisz do podłączania okablowania.

Podłącz przewody zgodnie z kolejnością (patrz rys. powyżej):

1.   Upewnij się, że rozłączniki/bezpieczniki są otwarte przed podłączeniem przewodów do

kontrolera, w jego wnętrzu nie ma dodatkowych rozłączników.

2.  Usuń izolację z ok 10,5mm przewodu i pokryj cyną zakończenie. 

UWAGA: Ryzyko uszkodzenia

Upewnij  się  czy  podłączyłeś  akumulatory/panele  PV  zgodnie  z  polaryzacją.  Zamknij

rozłącznik/bezpiecznik  i  sprawdź  napięcie  na  przewodach  przed  podłączeniem  ich  do

kontrolera,  następnie  otwórz  rozłącznik/bezpiecznik  i  przymocuj  przewody  do  terminali

zaciskowych.

3.5 Uziemienie

Użyj miedzianego przewodu o przekroju min 10 mm2 do uziemienia kontrolera ładowania

ORVALDI.

UWAGA: Nie wolno łączyć ujemnego bieguna kontrolera ładowania z uziemieniem.



3.6 Czujnik napięcia bateryjnego

Napięcie  obwodu  akumulatorów  na  terminalach  kontrolera  ładowania  może  nieznacznie

różnic się od napięcia na akumulatorach. Podłączenie czujnika napięcia bateryjnego pozwoli

urządzeniu  na  dokładny  pomiar  wartości  napięcia.  Pamiętaj  o  zachowaniu  odpowiedniej

polaryzacji.

Korzystanie  z  czujnika  nie  jest  wymagane,  lecz  pozwala  na  zwiększenie  wydajności

kontrolera, jak również pozwala na dokładne odczyty wartości na wyświetlaczu LCD.

Pamiętaj aby długość przewodu nie przekroczyła 30m i jego przekrój zawierał się w zakresie

0.25~1.00  mm2.

3.7 Komunikacja

Do komunikacji  z kontrolerem ładowania ORVALDI MPPT 3kW konieczny jest komputer

z portem  RS-232,  połączenie  umożliwia  monitoring  parametrów  pracy,  konfigurację

urządzenia czy aktualizację oprogramowania. 

Dodatkowo kontroler ładowania wyposażono w inteligentny slot, który pozwala na instalację

karty  SNMP,  MODBUS  lub  USB  (karty  komunikacyjne  są  planowaną  opcją).  Sposób

instalacji przedstawia rysunek poniżej:



4. Działanie
4.1 Uruchomienie

UWAGA: Ryzyko uszkodzenia

Podłączenie  paneli  fotowoltaicznych  do  złącz  bateryjnych  spowoduje  uszkodzenie

kontrolera.

- Sprawdź poprawność podłączenia paneli PV i akumulatorów.

- Akumulatory należy podłączyć przed uruchomieniem kontrolera, bez nich nie będzie

działał.  Panele  PV  mogą  spowodować  samoczynne  uruchomienie  się  kontrolera

ładowania.

-        Zamknij rozłącznik/bezpiecznik w obwodzie bateryjnym jako pierwszy, następnie          
przyciśnij  włącznik  przez  chwilę.  Wyświetlacz  LCD  poinformuje  o  poprawnym  
uruchomieniu kontrolera ładowania.

- Zamknij  rozłącznik/bezpiecznik  w  obwodzie  PV.  Kontroler  rozpocznie  ładowanie
akumulatorów pod warunkiem, iż panele PV dostarczają odpowiednią ilość energii.

4.2 Panel LCD

Panel kontrolny zawiera wyświetlacz LCD, trzy diody i przycisk funkcyjny.

Diody LED

Dioda LED Informacje

POWER ON/ 

CHARGING
Zielona

Włączona Kontroler jest włączony.

Błyska

Kontroler ładuje akumulatory.

Faza początkowa (Bulk): dwa błyśnięcia na 

sekundę

Faza absorbcji: jedno błyśnięcie co sekundę

Faza wyrównania: jedno błyśnięcie co 3 sekundy

Faza konserwująca: jedno błyśnięcie co 5 sekund

FAULT / 
WARNING

Czerwona
Włączona Błąd lub usterka

Błyska Ostrzeżenie

WIRING FAULT Czerwona Włączona Nieprawidłowa polaryzacja akumulatorów.



Przycisk funkcyjny

Funkcja Opis działania

Włączanie Przyciśnij, aż do uruchomienia wyświetlacza LCD.

Wyrównanie 

aktywne / 

nieaktywne

Jeśli  funkcja  wyrównania  jest  aktywna  należy  przytrzymać  przycisk

funkcyjny przez 3 sekundy, dopóki nie pojawi się na wyświetlaczu “ ”

wyrównanie  aktywuje  się  natychmiast.  Celem de-aktywacji  funkcji  należy

ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny, aż “ ” zniknie z wyświetlacza

LCD.

Podświetlenie tła Krótkie naciśnięcie

4.3 Wyświetlacz LCD

Ikona Funkcja

Informacje na temat wejścia

Napięcie od strony PV.

Konfiguracja, błędy i ostrzeżenia

Informuje o aktywnej funkcji wyrównywania.

Informuje o błędach.

Informuje o ostrzeżeniach.

Informacje na temat wyjścia

Napięcie w obwodzie bateryjnym.

Moc ładowania.

Prąd ładowania.



Poziom naładowania akumulatorów w przedziałach 0-24%, 25-
49%, 50-74% i 75-100%

Poziom naładowania akumulatorów

Tryb Napięcie na celę Wskazanie LCD

Tryb stałego 

prądu        / 

Tryb stałego 

napięcia

<2V/celę Cztery części migają na przemian.

2 ~ 2.083V/celę
Jedna część po prawej świeci na stałe, 
pozostałe migają na przemian.

2.083 ~ 2.167V/celę

Dwie części od prawej świecą na stałe, 
pozostałe migają na przemian.

> 2.167 V/celę
Trzy części od prawej świecą na stałe, 
jedna miga.

Tryb 
konserwujący

Akumulatory są w pełni 
naładowane

 Cztery części świecą na stałe.

4.4 Kody błędów i ostrzeżeń
k

Typ Kod Zdarzenie

Uszkodzenie

01 Zbyt duży prąd ładowania

02 Przegrzanie

03 Zbyt niskie napięcie na akumulatorach.

04 Zbyt wysokie napięcie na akumulatorach.

05 Napięcie od strony PV zbyt wysokie.

06 Temperatura akumulatorów zbyt niska.

07 Temperatura akumulatorów zbyt wysoka.

Ostrzeżenie

20 Napięcie od strony PV zbyt niskie.

21 Ograniczenie mocy wyjściowej z powodu zbyt wysokiego 
napięcia od strony PV.

22 Ograniczenie mocy wyjściowej z powodu zbyt wysokiej 
temperatury.

23 Niska temperatura akumulatorów.



5. Proces ładowania.

5.1 Ładowanie trójstopniowe
Regulator ładowania ORVALDI jest zaprojektowany z trójstopniowym algorytmem ładowania
do  szybkiego,  efektywnego  i  bezpiecznego  ładowania  akumulatorów.  Poniższy  rysunek
przedstawia sekwencję etapów ładowania.

  1) Faza początkowa (BULK)
W początkowym etapie ładowania prąd zaczyna płynąć zazwyczaj z maksymalną możliwą
wartością.  Kontroler  dostarczy  energię  na  potrzeby  ładowania  w  zależności  od
nasłonecznienia.

2) Faza absorbcji
Gdy napięcie ładowania osiągnie wartość progową  nastąpi  przełączenie w tryb absorpcji.
W tym trybie jest utrzymywane stałe napięcie ładowania, w momencie kiedy prąd ładowania
spadnie do jednej dziesiątej wartości maksymalnej nastąpi przełączenie w tryb konserwujący.



Jeśli upłynął czas przeznaczony na tryb absorpcji to kontroler ładowania przełączy się w tryb
konserwujący.

 3) Tryb konserwujący
Po całkowitym naładowaniu akumulatora w fazie absorpcji napięcie ładowania zostaje 
obniżone do poziomu zaprogramowanego dla trybu konserwującego.
•    Czas ładowania w trybie konserwującym

Jeżeli napięcie na akumulatorach pozostaje niższe od poziomu napięcia konserwującego 
przed ponad 30 minut wówczas nastąpi przełączenie w tryb początkowy.

•     Anulowanie trybu konserwującego
Jeżeli napięcie na akumulatorach spadnie poniżej poziomu anulowania trybu 
konserwującego wówczas kontroler przełączy się w tryb ładowania początkowego.
Poziom napięcia przy którym anulowany zostaje tryb konserwujący = Wartość napięcia 
konserwującego – (1V x ilość akumulatorów w szeregu)



5.2 Faza wyrównania

Funkcja wyrównania została dodana do kontrolera ładowania ORVALDI w celu zniwelowania
negatywnego  efektu  chemicznego  procesu  zwanego  stratyfikacją,  który  polega  na
rozwarstwieniu elektrolitu i  gromadzeniu się większej ilości związków chemicznych na dnie
akumulatora niż przy jego powierzchni.  Proces wyrównania korzystnie wpływa na żywotność
akumulatorów,  pomaga  również  w  usunięciu  zgromadzonych  kryształów  siarczanów  na
ołowianych częściach akumulatora. Zaleca się okresowe korzystanie z funkcji wyrównywania.
Zbyt  częste  aktywowanie  może  uszkodzić  akumulatory  ze  względu  na  wyższe  napięcie
ładowania.



    Jak uruchomić funkcję trybu wyrównania
Konieczne jest uruchomienie oprogramowania monitorującego i aktywacja opcji:

Następnie można skorzystać z dwóch sposobów:
1.   Ustawiając  przedział  czasu,  co  ile  dni  funkcja  wyrównania  się  uruchomi
samoczynnie.

2.  Lub naciskając przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, aż do pojawienia się “ ”
na wyświetlaczu LCD.

    Kiedy korzystać z funkcji wyrównania
W  fazie  absorpcji  jeżeli  prąd  ładowania  spadnie  poniżej  maksymalnej  wartości
wyrównywania akumulatora kontroler uruchomi fazę wyrównania.



Jeżeli  kontroler  pracuje  w trybie  konserwującym a  nadszedł  czas  na  zaprogramowany tryb
wyrównania, wówczas urządzenie rozpocznie ładowanie wyrównawcze.

    Czas trwania trybu wyrównania

W trybie wyrównania, opartym na maksymalnym prądzie ładowania akumulatorów,
kontroler ładowania ORVALDI dostarcza energię z ogniw PV do czasu aż napięcie na
akumulatorach  osiągnie  poziom  “napięcia  wyrównującego”  Wówczas  napięcie
utrzymuje się na stałym poziomie, aż upłynie zaprogramowany czas.

3



Jednakże,  w fazie wyrównania, napięcie na akumulatorach nie wzrośnie do odpowiedniego
poziomu, wówczas kontroler ładowania wydłuży czas trybu wyrównującego. Jeśli poziom
napięcia wciąż będzie niższy to po upływie zaprogramowanego czasu nastąpi przełączenie
w tryb konserwujący (Equalize Charging Timeout).

5.3 Ustawienia parametrów i wartości domyślne.
Enable - możliwy, disable - wyłączony

Parametr
Typ aku-
mulatora

Absorb-
cja

Faza kon-
serwująca

Wyrów-
nanie

Aktywacja
wyrównania

Czas
absorbcji

Czas
wyrównania

Wydłużenie
wyrównania

Częstotliwość
wyrównania

- V V V Enable/Disable Minuty Minuty Minuty Dni

Domyślnie AGM 14.10 13.50 14.60 Disable 150 60 120 30

Opcja Kwasowy 14.60 13.50 14.60 Disable 150 60 120 30

Opcja Indywidualne - - - Disable 150 60 120 30



6. Rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie
Kod Opis

01 Zbyt wysoki prąd
ładowania

1.   Restartuj kontroler ładowania.
2.    Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z 

serwisem.

02 Przegrzanie
1.   Zmniejsz temperaturę otoczenia.
2. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z 

serwisem.

03 Zbyt niskie napięcie na
akumulatorach

1.   Sprawdź okablowanie akumulatorów.
2. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z 

serwisem.

04 Zbyt wysokie napięcie na
akumulatorach

1.   Odłącz i podłącz ponownie akumulatory.
2. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z 

serwisem.

05 Zbyt wysokie napięcie od
strony PV

1. Sprawdź napięcie od strony PV, powinno być 
niższe niż 140VDC

2.   Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z      
serwisem.

06
Temperatura

akumulatorów za niska

1. Sprawdź czujnik temperatury i temperaturę 
otoczenia.

2.   Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z      
serwisem.

07
Temperatura

akumulatorów za wysoka

1. Sprawdź czujnik temperatury i temperaturę 
otoczenia.

2. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z     
serwisem.

Wyświetlacz jest wyłączony
1.   Sprawdź okablowanie akumulatorów.
2. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z      

serwisem.



7. Specyfikacja

Elektryczna

MODEL MPPT 3KW

Napięcie obwodu baterii               12, 24, lub 48 VDC

Maksymalny prąd ładowania 
akumulatorów.

60A

Maksymalne napięcie od strony 
PV 145V

Optymalny zakres napięć dla 
kontrolera MPPT 60~115VDC

Maksymalna moc wejściowa

12V – 800W

24V – 1600W

48V – 3200W

Zależność wartości prądu 

ładowania od napięcia PV
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Ochrona

Zbyt wysokie napięcie od strony

PV (rozłącza/załącza) 

Zbyt wysokie napięcie na

akumulatorach (rozłącza/załącza) 

Zbyt wysoka temperatura

(rozłącza/załącza)

Ładowanie akumulatorów

MODEL MPPT 3K

Algorytm ładowania 3-stopniowy

Etapy ładowania Początkowe, absorpcja, konserwujące

Tryb ładowania Absorbcja Ładowanie konserwujące

Akumulatory obsługowe 14.6V / 29.2V / 58.4V 13.5V / 27V / 54V

Akumulatory AGM/Gel

(Domyślnie)
14.1V / 28.2V / 56.4V 13.5V / 27V / 54V

Przeładowanie 15V / 30V / 60V

Anulowanie przeładowania 14.5V / 29V / 58V

Za niskie napięcie 
akumulatorów

8.5V / 17V / 34V

Anulowanie zbyt niskiego 
napięcia akumulatorów 9V / 18V / 36V



Krzywa ładowania

Mechaniczne i otoczenie

MODEL MPPT 3K

Wymiary (W x Sz x Gł, mm)
315 x 165 x 128

Waga (Kg) 4.5

Temperatura pracy 0°C to 55°C

Temperatura magazynowania -40°C to 75°C

Wilgotność 0%-90% RH(bez kondensacji)

Klasa szczelności IP31


