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KULLANIM KILAVUZU

Önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



Sayın Müşterimiz,

Sshine03 serisi solar kontrolörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu okumak için zaman ayırın, bu, 
kontrolörün solar sisteme sunduğu tüm avantajlardan yararlanmanıza olanak tanır.
Bu kılavuz kurulum ve kullanım vb. hakkında önemli önerilerde bulunmaktadır. Lütfen kendi yararınız için dikkatle okuyun.

1. İşlev Açıklaması
SStar serisi solar kontrolör özellikle solar sokak 
aydınlatması sistemleri için daha iyi maliyet yönetimi 
sağlar.
Bir dizi sıra dışı özellik ile gelir, örneğin:

Düşük maliyet ve yüksek güvenilir tasarım
12V sistem voltajı
Şarj/deşarj ve hata açıklaması için net 
okunur ekran
Sıcaklık dengeleme:
Dört aşamalı şarj yolu: hızlı, güçlendirmeli, 
eşitlemeli, tampon
Tam otomatik elektronik koruma işlevi

2. Güvenlik talimatları ve sorumluluk feragatı

2.1 Güvenlik
Solar şarj kontrolörü PV sistemlerinde yalnızca bu 
kullanım kılavuzuna ve diğer modül üreticilerinin 
şartnamelerine uygun şekilde kullanılabilir. Solar 
jeneratörden başka bir enerji kaynağı solar şarj 
kontrolörüne bağlanamaz.
Aküler çok miktarda enerji depolar, hiçbir koşul 
altında aküyü kesinlikle kısa devre yapmayın. Akü 
kablolarında bir kısa devreye karşı koruma doğrudan 
aküye bir sigorta bağlanmasını şiddetle öneririz.
Aküler yanıcı gazlar üretebilir. Kıvılcım oluşturmaktan,
ateş ya da çıplak alev kullanmaktan kaçının. Akünün 
bulunduğu odanın iyi havalandığından emin olun.
Kablo veya terminallerde kısa devre veya temastan 
kaçının. Özel terminal veya kablolardaki voltajların 
akü voltajının iki katına yakın olmasını sağlayın. İzole 
alet kullanın, kuru zeminde durun ve ellerinizi 
kuru tutun.
Çocukları akülerden ve şarj kontrolöründen uzak tutun.

2.2 Sorumluluk Harici
Üretici, özellikle akülerden ve bu kılavuzda belirtilen ya da 
bahsedilen dışındaki kullanımlardan ya da akü üreticisinin 
önerilerine uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan 
sorumlu değildir. Üretici, izinsiz kişilerce servis ya da 
onarım yapılması halinde, normal dışı kullanımda, yanlış 
kurulumda ya da kötü sistem tasarımında sorumlu 
olmayacaktır.

4. Kurulum

3. Boyutlar

Kablolarda herhangi bir voltajı önlemek için kabloyu 
önce kontrlöre, sonra akü, panel ya da yüke bağlayın.
Akü ile kontrolör arasındaki kablo uzunluğunun 
olabildiğince kısa olmasını sağlayın.
Önerilen minimum kablo boyutu: 1.5 mm2.

SStar'ın pozitif terminallerinin dahili olarak bağlandığına 
ve bu nedenle aynı elektrik potansiyeline sahip olduğunu 
unutmayın. Herhangi bir topraklama gerekiyorsa bunu 
her zaman pozitif kablolarda yapın.
Kapasitif yük bağlamak kısa devre korumasını 
tetikleyebilir.

Aşağıdaki diyagramlar bağlantılar ve uygun düzen 
için bir genel bakış sunar.
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Açıklama: Aygıt, akü negatifi şasiye bağlı olan bir 
araçta kullanılıyorsa, kontrolöre bağlanan yüklerin 
araç gövdesine bir elektrik bağlantısı olmalıdır, aksi 
halde kontrolörün Düşük Voltajda bağlantı kesme 
ve elektrik sigortası işlevleri kısa dere olur.



5. Kontrolörü çalıştırma

5.1 Otomatik Test
Kontrolör aküyü beslediğinde, bir otomatik test rutini başlatı
Ardından ekran normal çalışmaya geçer.

5.2 Sistem voltajı
Kontrolör kendini otomatik olarak 12V ya da 24V sistem 
voltajına ayarlar. Akü voltajı çalıştırma sırasında 10V ila 
16V arasında olduğunda kontrolör bunu 12V'luk bir 
sistem olarak tanımlar, diğer taraftan akü voltajı 20V ila 
30V arasındaysa 24V'luk bir sistem olarak tanımlar.
Akü voltajı çalıştırma sırasında normal çalışma aralığında 
(10 ila 16V ya da 20 ila 30V) değilse, 7.2 Hata Açıklama 
bölümüne göre bir durum gösterimi gerçekleşir.

5.3 Akü Türü
SSHINE serisi kontrolör Sıvı ve Jel aküler için geçerlidir, 
fabrika varsayılan ayarları sıvı akü için uygundur.

6. LED Gösterimleri
Kontrolör 5 LED ile donatılmıştır.
Normal kullanımda, kontrolör şarj ve deşarj durumunu / 
akü kapasitesini ve yük durumunu gösterir.

6.1 Akü kapasitesi ekranı

Kırmızı yanıyor, Akü Enerjisi <25%
Sarı yanıyor, Akü Enerjisi 25-75%
Yeşil yanıyor, Akü Enerjisi >75%

Kırmızı

Sarı

Yeşil
Akü

Tam şarjlı bir aküye göre Düşük Voltajda Bağlantı 
Kesilene kadar kullanılabilir enerjiye karşılık gelen 
yüzde.

6.2 Şarj ve Hata gösterimi (INFO):

INFO Yeşil Yanıyor, şarj oluyor, aksi halde deşarj oluyor;
INFO Kırmızı yanıyor, Hata durumu, 7.2 Hata açıklaması 
bölümüne bakın.
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Ters polarite

Kısa devre

Aşırı akım

Geri Akım

Aşırı voltaj

Düşük voltaj

Aşırı sıcaklık

Yük terminali

Korumalı *1

Hemen 
kapanır

Akü terminali

Korumalı

Korumalı *2

Solar terminal

Korumalı

Korumalı

Gecikmeli 
kapanır

Korumalı

Max.30V*3 Maks. 25V

Kapanır

Sıcaklık ayarlanan değere ulaşırsa yükü kapatır

*1. Kontrolör kendini koruyabilir, ancak yükler hasar 
görebilir. 
*2. Akü sigortayla korunmalıdır aksi halde akü kalıcı 
hasar görür.
*3. Solar panel voltajı bu sınırı uzun süre aşmamalıdır, 
zira voltaj koruması bir varistör ile gerçekleştirilir.

7. Güvenlik Özellikleri ve Hata Açıklaması
7.1 Güvenlik Özellikleri

Uyarı: Farklı hata koşullarının kombinasyonu kontrolör 
hasarına yol açabilir. Kontrolörü bağlamaya devam 
etmeden önce hatayı mutlaka giderin.

7.2 Hata açıklaması

Hata

Yüklere
güç
gelmiyor.
 
 

Akü kısa 
sürede 
boşalıyor

Akü gün 
içinde şarj 
olmuyor
Aşırı
voltaj
koruması

Sistem 
voltajı 
tanımla-
namıyor

Ekran Neden Çözüm

Akü zayıf

Akünün 
kapasitesi 
düşük
Solar dizi 
hatalı ya da 
yanlış polarite

Akü voltajı çok 
yüksek 
(>15.5V/31V)

Akü voltajı 
çalışırken nrml 
aralığında değil

Akü kbl/sigort. 
hasarı, akü
direnci yüksek

Aşırı akım / 
yükte kısa 
devre

Yük akü yeniden 
şarj olduğunda 
yeniden bağlanacak

Aküyü şarj edin

Hatalı bağlantıyı / 
ters polariteyi 
giderin

Diğer kaynakların 
aküyü fazla şarj edip 
etmediğini kontrol 
edin. Değilse 
kontrolör hasarlıdır.

Voltajı normal aralığa
getirmek için aküyü 
şarj ya da deşarj edin.

Akü kablolarını, 
sigortasını ve aküyü 
kontrol edin.

Tüm yükleri kapatın.
Kısa devreyi giderin.

Kırmızı LED 
açık

Kırmızı LED 
açık

Kırmızı LED 
yanıp sönme

Yeşil LED 
kapalı

Kırmızı 
(INFO) ve
Yeşil (Bat.)
LED’i açık

Tüm LED’ler
yanıyor
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9. Teknik Veriler

Kontrolör, aküyü derin deşarjdan korumak için şarj durumunu kullanır, Shine serisi kontrolör 
11.0V/22.0V'ta bağlantıyı keser.

Not:
1. Kontrolör düşük voltaj korumasına girer, ancak akü yeniden şarj olduğunda ve voltajı 
yeniden bağlantı kurulacak düzeye ulaştığında eski haline döner.
2. Çapraz çizgi çevresinde değer 12V ve 24V sistem değerine göre ayrılır.

8. Düşük Voltajda Bağlantı Kesme İşlevi

Model

Sistem voltajı

Maks solar akım / yük akımı

Hızlı voltaj

Ani voltaj

Eşitleme voltajı

Kayan voltaj

Yük bağlantı kesme voltajı

Yük yeniden bağlantı voltajı

Akü Tipi

Sıcaklık dengeleme

Maks solar voltajı

Maks. akü voltajı

Aşırı voltaj koruması

Boyutlar/Ağırlık

Kablo boyutu

Kendi tüketimi

Ortam sıcaklığı

Koruma derecesi

SSHINE06

12V/24V otomatik tanıma

6A

14.0V/28.0V (25°C)

14.5V/29.0V (25°C)

14.8V/29.6V (25°C) ( Sıvı )

13.7V/27.4V (25°C)

11.0V/22.0V

12.5V/25.0V

Likit, Jel

-4.17mV/K / hücre (güçl., eşitl.), -3.33mV/K / hücre (tampon)

55V

40V

15.5V/31.0V

150x72x35mm/130g

06A: 1.5 mm2; 10A: 2.5mm2

4mA

-40°C ~ +60oC

IP22

SSHINE10

10A
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Üretici:

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

4F, Changshuo Hi-Tech Industrial Park, 

No. 192, Zhuzhou Road, Qingdao, Çin

İthalatçı /Importer:

Savior Kontrol Otomasyon Sistemleri 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu OSB Mah. Des 102 Sok.

B-06 Blok,No:06-08

Y.Dudullu,Umraniye, 34776 

http://www.savior.com.tr 
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