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1. Veiligheidsvoorschriften en uitsluiting van aans prakelijkheid 
 
1.1. Zo worden veiligheidsvoorschriften aangegeven 

 

Veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke veiligheid worden in deze 
gebruiksaanwijzing met dit symbool aangegeven. 
Voorschriften met betrekking tot de functiezekerheid van de installatie en de 
regelaar zijn vetgedrukt .  

 
1.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 

 

Tijdens de installatie van de regelaar en bij de omgang met de accu absoluut in 
acht nemen: 
Bij ondeskundig omgaan met de accu bestaat er explosiegevaar! Door uittredend 
accuzuur ontstaat er gevaar voor aantasting!  

 

Houd kinderen beslist ver van accu en accuzuur. Tijdens de omgang met accu's 
zijn roken, vuur en open lichtbronnen verboden. Voorkom bij de installatie 
vonkvorming en gebruik een veiligheidsbril. Let op en volg de 
behandelingsaanwijzingen van en op de accu.  

 

Zonnepanelen wekken bij lichtinval stroom op. Ook bij geringe lichthoeveelheden 
wordt de volle spanning opgewekt. Werk daarom voorzichtig en vermijd bij alle 
werkzaamheden vonkvorming. Neem passende veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. 
Tijdens de montage en de elektrische installatie in het gelijkstroomcircuit van het 
PV-systeem (Photo-voltaisch) kunnen de dubbele waarden van de 
systeemspanningen voorkomen (in een 12 V-systeem tot 24 V, in een 24 V-
systeem tot 48 V). Het wordt aanbevolen om de zonnepanelen af te dekken.  
 
Alleen goed geïsoleerd gereedschap gebruiken!  
Geen meettechnische uitrustingen gebruiken waarvan u bekend is dat zij 
beschadigd of defect zijn!  

 

Bij het leggen van de bedrading erop letten dat bouwkundige 
brandveiligheidtechnische maatregelen niet worden verslechterd.De regelaar  mag 
niet in vochtige ruimtes worden gemonteerd en gebruikt (bijv. badkamers) of in 
ruimtes waarin licht ontvlambare gasmengsels kunnen ontstaan, zoals door 
gasflessen, verven, lakken, oplosmiddelen enz. Geen van de genoemde stoffen 
opslaan in de ruimte waar de regelaar gemonteerd is! 
De constructieve veiligheidsmaatregelen van de regelaar kunnen verslechteren als 
hij gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd. 
De fabrieksmatig aangebrachte labels en aanduidingen mogen niet veranderd, 
verwijderd of onherkenbaar gemaakt worden. Alle werkzaamheden moeten in 
overeenstemming met de nationale elektrische voorschriften en de van toepassing 
zijnde plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd! 
 
Bij montage in het buitenland dient bij de betreffende instanties informatie over 
voorschriften en veiligheidsmaatregelen te worden ingewonnen. 
Begin pas met de montage als u er zeker van bent dat u deze gebruiksaanwijzing 
technisch heeft begrepen en voer de werkzaamheden alleen uit in de door deze 
gebruiksaanwijzing aan gegeven volgorde! 
 
De gebruiksaanwijzing moet bij alle werkzaamheden die aan het systeem worden 
uitgevoerd ook voor derden beschikbaar zijn.  
Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de systeemregelaar en moet bij een 
overdracht meegeleverd worden.  
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1.3. Toepassingsgebied  
 

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de functie en de montage van een regelaar voor 
photovoltaische (PV) installaties voor het laden van 12 V of 24 V loodaccu's voor toepassing in 
hobby en vrije tijd, woon-, werk-, en industriële toepassingen alsook voor kleine bedrijven.  
 

De laadregelaar is uitsluitend geschikt voor het regelen van zonnepanelen. Sluit nooit andere 
laadbronnen aan de regelaar aan. Dit kan leiden tot defect raken van de regelaar en/of de 
laadbron. Indien andere laadbronnen samen met het apparaat gebruikt worden, vraag dan advies 
aan uw handelaar of installateur en houd rekening met punt "5.1 SOC-berekening" in deze 
gebruiksaanwijzing. 
 

De regelaar is in principe alleen voor de volgende oplaadbare 12 of 24 V accutypen geschikt: 
 

- Loodaccu's met vloeibaar elektrolyt  
 

- Dichte loodaccu's; AGM, GEL  
 

Het accutype moet op de regelaar worden ingesteld, zie  "6.3. Instelling accutype Gel / Liquid". 
Lees de aanwijzingen van de accufabrikant voordat u de accu aansluit.  
 

 

Let op ! De regelaar is niet geschikt voor toepassi ng in combinatie met 
Nickel-Cadmium, Nickel-Metaalhydride, Lithium-Ion o f andere oplaadbare 
of niet oplaadbare accu's. Deze accu's mogen niet a an de regelaar 
worden aangesloten. Lees hiervoor de veiligheidsvoo rschriften van de 
betreffende accu goed door.  
 

Voor de montage van de overige componenten bijv. zonnepanelen, accu of verbruikers dient  de 
betreffende gebruiksaanwijzing van de producent te worden geraadpleegd.  
 

 

De regelaar is alleen geschikt voor toepassing binn enshuis. Hij moet 
beschermd tegen weersinvloeden als regen en directe  zoninstraling 
worden gemonteerd. De ventilatieopeningen mogen nie t afgedekt 
worden. De regelaar mag alleen voor de voorziene to epassingen worden 
gebruikt. Let er bovendien op dat de toelaatbare mo delspecifieke 
nominale stromen en spanningen niet worden overschr eden. Bij een 
afwijkende toepassing vervalt elke aansprakelijkhei d. Behandel het 
product zorgvuldig.  

 
1.4. Uitsluiting van aansprakelijkheid  
 
Zowel het volgen van deze gebruiksaanwijzing alsook de voorwaarden en methoden bij installatie, 
bedrijf, toepassing en onderhoud van de systeemregelaar zijn voor de producent niet te 
controleren. Een ondeskundige uitvoering van de installatie kan leiden tot materiële schade en als 
gevolg ook personen in gevaar brengen. 
Daarom nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor verliezen, 
beschadigingen of kosten die ontstaan zijn door verkeerde installatie, ondeskundig gebruik of 
verkeerde toepassing en onderhoud, of op enige wijze hiermee samenhangen. 
Evenzo zijn wij niet verantwoordelijk voor het schenden van patentrechten van derden of het 
schenden van andere rechten van derden die resulteren uit de toepassing van deze 
systeemregelaar. De producent behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling 
wijzigingen aan product, technische gegevens of de montage- en gebruiksaanwijzing aan te 
brengen. 
Let op: openen van het apparaat, manipulatie- en re paratiepogingen, evenals ander dan 
bedoeld gebruik leiden tot garantieverlies. 
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2.  Installatie  
 
2.1. Montageplaats  
Monteer het apparaat in de buurt van de accu alleen op een geschikte ondergrond. Deze moet 
stevig, stabiel, vlak, droog en onbrandbaar zijn.   
De accukabel moet bij voorkeur kort zijn (1-2 m) en een geschikte doorsnede hebben om de 
verliezen beperkt te houden. Bijvoorbeeld 2,5 mm² bij 10 A en 2 m; 4 mm² bij 20 A en 2 m; 6 mm² 
bij 30 A en 2 m. Voor de functie van de temperatuurcompensatie van de laadspanning moeten 
regelaar en accu ongeveer dezelfde temperatuur hebben. Is dit montagetechnisch niet mogelijk, 
dan is als accessoire een externe temperatuursensor verkrijgbaar.  
 

Monteer de laadregelaar niet buiten. Het apparaat moet zo gemonteerd worden dat het 
beschermd is tegen vocht, druppel-, spuit-, en regenwater evenals tegen directe of indirecte 
verwarming, bijvoorbeeld door zoninstraling. 
 

Het apparaat ontwikkelt ook in normaal bedrijf warmte. De voor koeling benodigde ventilatie 
achterlangs mag niet worden belemmerd door de montage of door de inbouw in een extra 
behuizing. 
 

 
 

 
Om de benodigde luchtcirculatie voor koeling van de 
regelaar te garanderen dient aan elke kant van het 
apparaat een vrije ruimte van 15 cm vrijgehouden te 
worden. De maximaal toelaatbare 
omgevingstemperatuur mag op de montageplaats nooit 
worden onder- of overschreden. 
 

 

Het ingebouwde LC-Display moet tegen UV-straling (bijvoorbeeld zonlicht)  
worden beschermd. Bij langdurige inwerking van UV-straling kan het LCD permanent verkleuren. 
  
2.2. Aansluiten van de regelaar  
 

 
 

Sluit de afzonderlijke componenten aan op de aansluitingen voorzien van de hiervoor bedoelde 
symbolen. De volgende aansluitvolgorde dient te worden aangehouden:  
 

1. Aansluiting van de accu aan de laadregelaar - plus en min 
Let op! Als bij het aansluiten de + en de - kabel p er ongeluk met elkaar contact maken 

kan er een zeer grote stroom gaan lopen. (brandgeva ar). Wij adviseren 
daarom altijd een zekering op te nemen in de + leid ing, vlak bij  de accu.  

2 .  Aansluiting van het zonnepaneel aan de laadregelaar - plus en min  
3.  Aansluiting van de verbruikers aan de laadregelaar  - plus en min 
  
Bij een de-installatie geldt de omgekeerde volgorde!  
 
Let op: De automatische systeeminstelling van de re gelaar op 12 V of  24 V functioneert 
niet correct als deze aansluitvolgorde niet wordt a angehouden. Dit kan tot beschadiging 
van de accu leiden! 
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2.3 Aarding 
 
Bij de opbouw van een zogenaamd eilandsysteem met zonne-energie is het aarden van de 
regelaar technisch niet nodig. Houd hierbij rekening met eventuele nationale voorschriften. Het 
aarden van alle positieve aansluitingen is mogelijk, echter bij een negatieve aarde mag slechts 
één aansluiting worden geaard.  
Let op dat geen gemeenschappelijke verbinding aanwe zig is, bijvoorbeeld via een 
aardaansluiting voor de aansluitingen zonnepaneel m in, accu min en belasting min. Als 
hier niet op gelet wordt kan de regelaar defect rak en.  

 
3. Beveiligingsfuncties van de regelaar  
De regelaar is uitgerust met verschillende voorzieningen voor beveiliging van zijn elektronica, de 
accu en de belasting. De regelaar kan ondanks deze beschermingsfuncties beschadigd worden 
als de maximaal toelaatbare gegevens van de regelaar worden overschreden. Sluit nooit meer 
dan één component verkeerd aan de regelaar aan! Het inschakelen van beveiligingsfuncties wordt 
door foutmeldingen aangegeven (punt 7. Foutmeldingen). Na het verhelpen van de fout wordt de 
beveiligingsfunctie automatisch opgeheven.  
▪ Beveiliging tegen verkeerd-om aangesloten zonnepane len  
 Het vermogen van het zonnepaneel mag niet groter zijn dan het nominale vermogen van 

de regelaar!  
▪ Beveiliging tegen verkeerd-om aangesloten verbruike rs aan de belastinguitgang  
 Beveiligt de regelaar, niet de verbruiker.  
▪ Beveiliging tegen verkeerd-om aangesloten accu  
 Het laden en ontladen van de accu worden verhinderd.  
▪ Kortsluitbeveiliging aan de zonnepaneelingang  
▪ Kortsluitbeveiliging aan de belastinguitgang  
▪ Beveiliging tegen te hoge laadstroom  
 De regelaar onderbreekt de verbinding met de accu en schakelt de belasting af.  
▪ Vrijlooptest bij bedrijf zonder accu of belasting  
 De belastinguitgang wordt beveiligd tegen de zonnepaneelspanning.  
▪ Terugstroombeveiliging  
 Verhindert 's nachts terugstroom naar het zonnepaneel. Een blokkeerdiode is niet nodig!  
▪ Overspanning- en onderspanningbeveiliging  
 Schakelt de belastinguitgang bij te lage en te hoge accuspanning onmiddellijk af.  
▪ Beveiliging tegen te hoge temperatuur  
 Bij te hoge inwendige temperatuur van de regelaar wordt ter vermindering van het 

vermogensverlies de belastinguitgang van de regelaar afgeschakeld.   
▪ Overbelastingsbeveiliging van de belastinguitgang  
 Als de maximaal toelaatbare belastingsstroom wordt overschreden, wordt de 

belastinguitgang afgeschakeld.  
▪ Beveiliging tegen te hoge spanning  
 Een varistor aan de zonnepaneelingang beschermt tegen overspanningen >47 V. De 

maximaal af te leiden energie is door deze component begrensd tot 4,4 Joule .  
▪ Beveiliging tegen te diepe ontlading / overladen  
 Verhindert te diepe ontlading resp. het overladen van de accu.  
▪ Voldoet aan de Europese CE-normen  
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4. Bediening van de systeemregelaar  
 

Het display geeft een veelheid van systeemgegevens aan door symbolen en cijfers. Alle 
instellingen en displayvensters worden via de twee knoppen gestuurd.  
 

4.1. Display en bedieningselementen  
 

 

1. Display voor systeeminformatie en 
foutmeldingen  
 
2. Knop voor het omschakelen van de 
displayvensters, resp. voor het oproepen van 
instellingen.  
 
3. Handmatige belasting aan/uit schakelaar, 
resp. bevestigingsknop in de 
programmeermode  
 

 

4.2. Displayvensters  
 

 
 
Met de linker knop kan tussen de displayvensters worden omgeschakeld. Het gekozen venster 
blijft na het omschakelen staan. Om weer bij het beginscherm te komen eenvoudig de linker knop 
net zo vaak drukken tot het venster met de SOC-aanduiding verschijnt. Het balkdisplay geeft 
daarbij in elk venster de actuele laadtoestand van de accu weer, (SOC = State Of Charge). Als de 
regelaar op spanningssturing is ingesteld wordt de SOC balkindicatie niet getoond en de 
procentuele SOC-waarde wordt vervangen door de aanduiding van de accuspanning! 
 

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van het display van de regelaar niet 
vergelijkbaar is met die van een meetinstrument!  
 

 

4.2.1. SOC venster  
Geeft de laadtoestand aan, de dag/nacht status en 
verbruikers aan/uit. Bij spanningssturing wordt in 
plaats van de SOC-waarde de accuspanning 
aangegeven. 
 
 
4.2.2. Spanningsvenster  
Display van de door de regelaar gemeten 
accuspanning.  
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4.2.3. Zonnepaneelstroom  
Display van de door de zonnepanelen geleverde stroom.  
 
 
 
4.2.4. Laadstroom  
Geeft de laadstroom van de accu aan.  
 
 
 
 
 
4.2.5. Belastingsstroom   
Geeft de stroom aan die via de belastinguitgang wordt 
afgenomen.  
 
 
4.2.6. Ah – teller acculading  
Geeft de totaal geladen Ah (Ampère-uren) vanaf installatie 
of reset. Door het gelijktijdig indrukken van beide knoppen 
gedurende 3 sec. , wordt de teller op nul gezet. Als de accu 
wordt losgekoppeld blijft de tellerwaarde bewaard. Na het 
bereiken van  99,9 kAh springt de teller naar nul terug.  
 
4.2.7. Ah – teller ontlading  
Geeft de totaal afgenomen Ah aan vanaf installatie of reset. 
Door het gelijktijdig indrukken van beide knoppen 
gedurende 3 sec. , wordt de teller op nul gezet. Als de accu 
wordt losgekoppeld blijft de tellerwaarde bewaard. 
 
4.2.8. Voorwaarschuwing diepontlaadbeveiliging  
Als voorwaarschuwing knippert de SOC-balk, resp. de 
spanningswaarde in het geval van spanningssturing.  
Het gezichtje kijkt nog blij.  
 
4.2.9. Belastingafschakeling  
Wanneer de diepontlaadbeveiliging geactiveerd is knippert 
de SOC-balk resp. de spanningswaarde in het geval van 
spanningssturing. Het gezichtje kijkt bedroefd tot het niveau 
van weer inschakelen is bereikt. 

 
5. Functieoverzicht  
Deze laadregelaar beschikt over basisfuncties voor het vaststellen van de laadtoestand (SOC), 
laadregeling en diepontlaadbeveiliging die hier verderop beschreven worden. Extra activeerbare 
functies zoals instellingen, nachtlichtfunctie, zelftest, preset en serienummeropvraag worden onder 
de betreffende menupunten in hoofdstuk 6 behandeld.  
 
5.1. SOC-berekening  
De regelaar bewaakt tijdens bedrijf verschillende parameters (U; I) van de accu en berekent 
daaruit de laadtoestand (SOC = state of charge) van de accu.  
De laadtoestand is het nog in de accu beschikbare energieniveau. 
Door het continue leerproces van het systeem wordt er automatisch rekening gehouden met  
veranderingen in de installatie, bijvoorbeeld door verouderingsprocessen van de accu. 
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Met deze SOC informatie heeft u op elk moment een nauwkeurig overzicht over de laadtoestand 
van de accu. Tevens stuurt de regelaar op basis van de SOC de geschikte  laadmethode en de 
diepontlaadbeveiliging om daarmee de accu optimaal te behandelen. 
Wanneer een van de parameters niet gemeten kan word en, bijvoorbeeld als een verbruiker 
of een laadbron direct op de accuklemmen wordt aang esloten, dan is een goede SOC-
berekening niet mogelijk. In deze situaties kan de regelaar ingesteld worden op de 
eenvoudigere spanningsgestuurde regeling. Zie hoofd stuk 6.2 
Bij elke inbedrijfname van de regelaar wordt de SOC-berekening opnieuw gestart.  
 

5.2. Laadregeling  
De regelaar zorgt voor een acculading met constante spanning. Tot het bereiken van de 
laadeindspanning wordt de totale door het zonnepaneel geleverde stroom gebruikt voor het laden 
van de accu. In het gebied van de laadregeling wordt de laadstroom door pulsbreedtege-
moduleerd kortsluiten (PWM) van de zonnepaneelingang ingesteld. (shunt laadregelaar). 
Afhankelijk van het gedrag van de accu worden automatisch verschillende laadmethoden 
toegepast. (normaal laden, boostladen en egalisatieladen). Hierbij wordt rekening gehouden met 
de instellingen voor het accutype en de stuurmethode. De laadeindspanning is 
temperatuurgecompenseerd. Eens per 30 dagen wordt automatisch bepaald of een 
egalisatielading moet worden uitgevoerd.   
 

5.3. Diepontlaadbeveiliging  
De regelaar beveiligt de aangesloten accu tegen te diepe ontlading. Wanneer de accu een 
bepaalde minimale laadtoestand (bij SOC sturing) resp. spanningswaarde (bij spanningssturing) 
bereikt, wordt de belastinguitgang afgeschakeld en wordt hierdoor een verdere ontlading van de 
accu verhinderd. Voorwaarschuwing en afschakeling worden via het display aangegeven. De 
afschakelniveaus voor de diepontlaadbeveiliging zijn vast ingesteld en kunnen niet worden 
gewijzigd.  

 

6. Instelling van de regelaar  
Accutype, besturingsmethode en nachtlichtfunctie zijn in te stellen. Binnen de menu's bevinden 
zich ook punten voor de zelftest en het opvragen van het serienummer. De instellingen blijven bij 
het afkoppelen van de accu behouden.  
 

6.1. Oproepen en veranderen van instellingen  
Door het indrukken van de linker knop gedurende minimaal 3 sec. komt men in het eerste 
instelvenster. (besturingsmethode). Door nogmaals indrukken van de linker knop worden de 
andere instelvensters opgeroepen. Druk op de rechter knop als u instellingen wilt wijzigen. Het 
display gaat dan knipperen. Nu kunt u met de linker knop tussen de instelmogelijkheden kiezen. 
Door het indrukken van de rechter knop wordt de instelling opgeslagen. Het display knippert dan 
niet meer. Men keert terug naar het normale display door 30 sec. te wachten, of door de 
linkerknop 3 sec. in te drukken. Dit geldt voor alle vensters.  
 

6.2. Instelling van SOC- of spanningssturing  
Standaardinstelling is de SOC sturing. Daardoor wordt de laadmethode en de 
diepontlaadbeveiliging gestuurd door de berekende SOC.  
Wanneer verbruikers direct op de accuklemmen worden  aangesloten of wanneer de accu 
naast de solarregelaar ook nog via andere bronnen w ordt geladen, moet deze instelling op 
spanningssturing worden omgezet omdat de SOC-bereke ning dan fout kan zijn.   
 

 

De voor de genoemde instellingen van 
toepassing zijnde niveaus zijn 
aangegeven in de tabel in hoofdstuk 9. 
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6.3. Instelling van het accutype Gel / Liquid  
 

 

Standaardinstelling is „Li“.  De instelling van het 
accutype heeft invloed op de laadeindspanning van 
de regelaar. Wanneer u een Gel- of AGM-accu 
toepast, moet het accutype op GEL worden 
omgezet.  

 

Let op ! verkeerde instelling van het accutype kan de accu beschadigen!  
 

6.4. Instelling van de nachtlichtfunctie  
Deze instelling biedt 3 mogelijkheden in de volgende volgorde aan:  
• OFF: De functie is uitgeschakeld (standaard)  
• Keuze van de inschakelduur van de belasting tussen 1 en 8 uur.  
• ON: De hele nacht blijft de belastinguitgang ingeschakeld.  

 
Bij deze functies wordt de belastinguitgang alleen als het donker is ('s nachts) ingeschakeld. Als 
het licht is (overdag) blijft de belastinguitgang uitgeschakeld. De helderheidsinformatie wordt 
afgeleid van het aangesloten zonnepaneel. Zodra via het zonnepaneel is gedetecteerd dat het 
donker is wordt de belasting ingeschakeld.  
Zodra het weer licht wordt schakelt de regelaar onafhankelijk van de gekozen inschakelduur de 
belastinguitgang weer uit. Door de verschillende eigenschappen van diverse zonnepanelen kan 
het schakelniveau niet precies aangegeven worden. Een inschakelvertraging bij het bereiken van 
de schemering kan niet worden ingesteld.  
 

6.5. Activering van de basisinstelling (Presetting)   

 

Door het oproepen van de basisinstelling (PRE) worden 
eerdere instellingen gewist en  
de laadregelaar wordt teruggezet in de afleveringstoestand. 
De basisinstelling is: SOC sturing / Li-accu / nachtlicht UIT 

 

6.6. Zelftest  

 

Met de zelftest kan worden gecontroleerd of de laadregelaar 
volledig functioneel is. Gelijktijdig kunnen mogelijk fouten 
worden gelokaliseerd.  
Voor u de test via dit menupunt start moeten de volgende 
voorbereidingen worden getroffen. Wanneer dit niet wordt 
gedaan kan dit leiden tot een verkeerd testresultaat.   

 
A)  Koppel het zonnepaneel los van de regelaar (beide aansluitingen). De accu moet 

aangesloten zijn.   
B)  Sluit aan de belastinguitgang een kleine functionerende gelijkstroomverbruiker aan, 

bijvoorbeeld een energiespaarlamp. 
C)  Schakel de belasting met de hand uit door eenmaal op de rechter knop te drukken. Het 

belastingssymbool in het display gaat uit.  
 
Na deze voorbereidingen gaat u weer naar het venster voor de zelftest en als volgt verder: 
 
D)  Rechter knop indrukken, het display begint te knipperen. 
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E)  Met de linker knop nu de zelftest starten. De test verloopt snel en automatisch.  
 
F)  Is geen fout gevonden, dan wordt kort (1 sec.) dit venster 

getoond. Aansluitend worden alle segmenten van de LCD 
gedurende 1 sec. aan en uit gezet. Daarna keert het 
display terug naar het zelftestvenster. 
  

 
G)  Zodra een fout wordt gevonden, wordt een foutcode 

aangegeven. Noteer deze code  - Uw Steca leverancier 
kan u met deze informatie verder helpen de fout te vinden. 
Na 30 sec. keert het display terug naar het zelftestvenster. 
Het display knippert hierbij.   

 
H)  Vanuit het knipperende zelftestvenster kan door nogmaals drukken op de linker knop de 
test worden herhaald, of door het drukken van de rechter knop worden beëindigd. 
 
6.7. Opvragen van het serienummer  
Iedere regelaar heeft een serienummer dat via dit venster kan 
worden opgevraagd. Druk hiervoor op de rechter knop, de Sn 
indicator begint te knipperen. Door het indrukken van de linker 
knop kan nu het aangeven van het nummer worden gestart. 

 
De cijfers worden na elkaar gegeven: - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - . Het tonen van het nummer kan met 
de rechter knop worden gestopt resp. voortgezet worden. Noteer de rij cijfers voor het complete 
serienummer. 
 
7. Foutmeldingen  

 

Let op! Open a.u.b. bij het foutzoeken het apparaat  niet en probeer niet 
zelfstandig onderdelen uit te wisselen. Bij ondesku ndige reparatie kan 
gevaar ontstaan voor de gebruiker en de installatie ! 
 

Wanneer het apparaat storingen of niet toegestane bedrijfstoestanden herkent,  wordt dit 
aangegeven in de vorm van knipperende foutcodes op het display.  
In principe kan daarbij onderscheiden worden of het gaat om een tijdelijke functiestoring, 
bijvoorbeeld door overbelasting van het apparaat of dat het gaat om een ernstige systeemfout, die 
door passende ingrepen van buitenaf verholpen kan worden. 
Omdat niet meerdere fouten gelijktijdig aangegeven kunnen worden, wordt steeds de fout met het 
hoogste foutnummer (prioriteit) als eerste aangegeven. Is er sprake van meerdere fouten, dan 
wordt de tweede foutcode pas aangegeven als de ernstigste fout is opgeheven. 
De verschillende foutcodes hebben de volgende betekenissen:  
 

Display Betekenis Oorzaak / oplossing 

 

Communicatiefout met 
het  interne geheugen 
(EEPROM) 

Verbruikers, zonnepanelen en accu 
loskoppelen. Apparaat opnieuw 
installeren. Treedt de fout opnieuw op, 
neem dan contact op met uw leverancier. 

 

Communicatiefout met 
de externe Steca-bus (6 
polige steker) 

Verbinding met de 6-polige steker 
controleren, spanning en functie van de 
externe uitbreiding testen. 
Treedt de fout opnieuw op, neem dan 
contact op met uw leverancier 
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Display Betekenis Oorzaak / oplossing 

 

Geen accu aan de 
regelaar aangesloten, 
ofwel verbinding met de 
accu verbroken. 

De regelaar wordt uitsluitend door het 
zonnepaneel van spanning voorzien. 
Accu aansluiten ofwel zekering in 
accukabel vervangen. 
 

 

Accu verkeerd-om aan 
de regelaar 
aangesloten. 

Accuaansluitingen  losnemen en met de 
juiste polariteit aansluiten. 

 
 
 
       
Display Betekenis Oorzaak / oplossing 

 

Kortsluiting van de 
externe 
temperatuursensor. 

Contacten van de 2 polige steker 
controleren, kortsluiting verwijderen. 
 
Sensor testen. 
 

 

Te hoge temperatuur.  
De regelaar heeft in 
verband met interne 
oververhitting de 
verbruikers afgeschakeld. 

Regelaar laten afkoelen. Oorzaak van 
oververhitting opsporen (montage-
plaats, andere warmtebronnen). 
Eventueel laad- of belastingsstroom 
reduceren. Voor goede ventilatie van de 
regelaar zorgen. 

 

Geen zonnepaneel 
aangesloten.  
(Deze herkenning duurt 
circa 15 minuten) 

Zonnepaneelaansluiting controleren.  
Zonnepaneel verkeerd-om aangesloten. 
Eventueel kabel naar zonnepaneel 
onderbroken. 

 

Te lage accuspanning.  
 
Spanning < 10,5 V 
resp. < 21 V 

Installatie controleren. Accuspanning 
meten. Accu eventueel op een andere 
manier opladen. Direct op de 
accuklemmen aangesloten verbruikers 
kunnen de accu diep ontladen! 

 

Te hoge accuspanning.  
 
Spanning > 15,5 V 
resp. > 31 V 

Installatie controleren. Accuspanning 
meten, eventueel aanwezige extra 
laadbronnen controleren. 
 
 

 

Te hoge belastings-
stroom.  
De toelaatbare belas-
tingsstroom van de rege-
laar werd overschreden.  
De belastinguitgang werd 
daardoor afgeschakeld. 

Belastingsstroom via de belasting-
uitgang verkleinen. 
Eventueel treden door de verbruiker 
stroompieken op.  
Probeer de belasting opnieuw aan te 
sluiten. 
 

 

Te hoge 
zonnepaneelstroom. 
 
De maximaal toelaatbare 
ingangsstroom van de 
regelaar werd 
overschreden. 

Laadstroom, respectievelijk 
zonnepaneelvermogen verminderen. 
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Kortsluiting aan de 
belastinguitgang. 

Kortsluiting verwijderen, verbruiker 
losnemen en opnieuw aansluiten.  
 
 
 
 

 

Wanneer het 
zonnepaneel is 
kortgesloten verschijnt 
overdag het 
maansymbool. 

De zonnepaneelingang wordt door een 
interne elektronische zekering beveiligd. 
 
 

 
8. Garantie  
 

De producent aanvaardt tegenover eindgebruikers de volgende garantieverplichtingen: 
 

De producent zal alle productie- en materiaalfouten die zich gedurende de garantieperiode 
openbaren en die de functie van het apparaat belemmeren verhelpen. 
Natuurlijke slijtage is geen fout. Garantie is niet van toepassing als de fout na het afsluiten van het 
koopcontract op toerekenbare wijze door de eindgebruiker of derden is veroorzaakt, in het 
bijzonder door ondeskundige montage of inbedrijfstelling, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, 
bovenmatige belasting, mechanische beschadiging, niet geschikt gereedschap, slechte 
bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of ondeskundige bediening of gebruik.  
De garantie is alleen van toepassing als onmiddellijk na de ontdekking van de fout bij uw 
leverancier wordt gereclameerd. De reclamatie moet via uw leverancier aan de producent worden 
gericht. Een kopie van de aankoopnota dient bijgelegd te worden. 
  
Voor een snelle afwikkeling is een nauwkeurige foutbeschrijving nodig.  
Na afloop van een periode van 4 maanden na het afsluiten van het koopcontract door de 
eindgebruiker wordt geen garantie meer verleend, tenzij de producent uitdrukkelijk en schriftelijk 
instemt met een verlenging van de periode. 
 

De garantieverlening door de handelaar op basis van het koopverdrag met de eindgebruiker is 
onafhankelijk van de voorliggende garantieverplichting. 
De garantie gebeurt naar keuze van de producent door reparatie of vervangingslevering. 
Uitgesloten zijn de bij omruil, verzending of herinstallatie onstane kosten. Indien reparatie of 
vervangingslevering niet mogelijk is, of niet binnen redelijke termijn kan gebeuren ondanks 
schriftelijke uiterste termijnstelling van de eindgebruiker, dan zal de door de fout onstane 
waardevermindering worden vergoed, of als dit met het oog op de interesses van de eindgebruiker 
niet toereikend is, de koopovereenkomst worden gewijzigd.   
 

Verdergaande aanspraken tegen de producent op basis van deze garantieverplichting, in het bij-
zonder schadevergoedingsaanspraken in verband met gederfde winst, gebruiksschadeverrgoe-
ding evenals indirecte schade zijn uitgesloten, voorzover niet dwingend wettelijk aansprakelijk. 

 

 
 
Dit apparaat is in Duitsland 
ontwikkeld en geproduceerd. Steca 
GmbH is een ISO 9001: 2000 
gecertificeerde onderneming.  
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9. Technische gegevens  
 
Technische wijzigingen door de fabrikant voorbehouden  
 
Elektrische gegevens 

Systeemspanning 12 of 24 V, automatische herkenning 

Spanningsbereik 12 V 6,9 V - 17,2 V 

Spanningsbereik 24 V 17,3 V - 43 V 

Toelaatbaar bedrijfstemperatuurbereik - 0 °C tot +5 0 °C 

Toelaatbaar opslagtemperatuurbereik - 20 °C tot +80  °C 

Eigenverbruik mA 12 V ca 12,5; 24 V ca 15,8 

PWM-frequentie 30 Hz 

Maximale ingangsspanning 45 V 

Minimale accuspanning 6,9 V 

Stromen 

 PR1010 PR1515 PR2020 PR3030 

Max. continue 
zonnepaneelstroom 
bij 25 °C 

10 A 15 A 20 A 30 A 

Max. continue 
belastingsstroom 
bij 25 °C 

10 A 15 A 20 A 30 A 

Afschakelen bij hoge temperatuur 

Afschakelen belasting > 85 °C 

Weer inschakelen belasting < 75°C 

Gegevens over de laadeindspanning 

Afhankelijk van het 
ingestelde accutype 

Gel-accu (GEL) Vloeibare elektrolyt (Li) 

Normaalladen (float) 14,1 V / 28,2 V 13,9 V / 27,8 V 

Boostladen (boost); 
gedurende 2:00 uur 

14,4 V / 28,8 V 14,4 V / 28,8 V 

Egalisatieladen (equal); 
gedurende 2:00 uur 

-- 14,7 V / 29,4 V 

30 daags 
onderhoudsladen, indien 
nodig 

14,4 V ( 28,8 V ) 
(gedurende 2:00 uur) 

14,7 V / ( 29,4 V ) 
(gedurende 2:00 uur) 

Temperatuurcompensatie 4 mV per °C en per cel (inte rne sensor aanwezig, optioneel 
externe sensor mogelijk.) 
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Activering van de laadregeling 

Activeringsniveaus van de 
laadtypes 

SOC sturing Spanningssturing 

Normaal laden SOC >= 70 % >=12,7 V resp. 
>=25,4 V 

Boostladen 40 % < SOC< 69 % 11,7 - 12,4 V; resp. 
23,4 - 24,8 V 

Egalisatieladen SOC < 40 % <11,7 V resp. 23,4 V  

30 daags onderhoudsladen Als in een periode van 30 dagen geen boost- of 
egalisatieladen heeft plaatsgevonden 

Afschakelen van de belasting 

 SOC-sturing spanningssturing 

voorwaarschuwing 
belastingafschakeling 

SOC < 40 % <11,7 V  / 23,4 V  

belastingafschakeling SOC < 30 % <11,1 V  /  22,2 V  

weer inschakelen van de 
belasting 

SOC > 50 % > 12,6 V / 25,2 V  

Mechanische gegevens 

Beschermingsklasse IP22 

Montage tegen verticale wand 

Gewicht 350 gram 

Behuizing recyclebare kunststofbehuizing 

Afmetingen (l x b x h ) 187 x 44 x 96 mm 

Afstand van de bevestigingsgaten verticaal 60 mm; horizontaal 177 mm 

Aansluitklemmen (meervoudige of 
enkelvoudige draad) 

16 mm2 / 25 mm2  /  AWG: 6 / 4 

 
 

 
 
 
 
 
       
       


