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HANDLEIDING 
---------- Voor laadregelaars op zonne-energie, 

----------EPRC serie 
 

 
 
BEOORDELINGEN (12V of 12/24V automatische keuze) 
EPRC-5  12V of 12/24V automatische keuze, 5Amp 
EPRC-10 12V of 12/24V automatische keuze, 10Amp 
LET OP: Alleen voor gebruik met zonnepanelen 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
 

 12Volt  24Volt 
Nominale zonne-input 5/10A  5/10A 
Nominale belasting 5/10A  5/10A 
25% overbelasting 1 min.   1 min. 
Belasting ontkoppelen 11.1V  22.2V 
Belasting opnieuw verbinden 12.6V  25.20V 
Egalisatie spanning (10 minuten) 14.6V  29.2V 
Boostspanning (10 minuten) 14.4V  28.8V 
Floatspanning 13.6V  27.2V 
Temperatuur Comp. (mV/oC) -30mV  -60mV 
Temperatuur:      -35oC – to +55oC 
 

 
KORTE INSTRUCTIE 
Dit gedeelte geeft een kort overzicht van hoe u aan de slag kunt gaan met de controller. Lees 
echter de hele handleiding door om de beste prestaties en jarenlang probleemloos gebruik 
te garanderen. 
1. Monteer de controller op een verticaal oppervlak. Zorg voor ruimte boven en onder de 

controller voor luchtstroom. 
2. Zorg ervoor dat de PV- en belastingstromen de nominale waarden van de controller niet 

overschrijdt. 
3. Het wordt aanbevolen om de verbindingen in de volgorde van 1 tot 6 te maken (zie de 

volgende afbeelding). 
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 Alleen gebruiken met 12V- of 24V-
batterijen 

 Alleen gebruiken met 12V- of 24V-
systemen 

 
 
 
 
 
 

4. Sluit eerst de BATTERIJ aan. Zorg ervoor dat blootliggende draden de metalen behuizing 
van de controller niet raken. 

5. Sluit vervolgens de SOLAR (PV-array) aan. De groene LED-indicator licht op als er zonlicht 
aanwezig is. 

6. Sluit het LICHT als laatste aan (indien deze aansluiting wordt gebruikt). Als de rode LED-
indicator oplicht, is de batterijcapaciteit laag en moet deze worden opgeladen voordat 
de systeeminstallatie is voltooid. 

7. Druk op de KNOP om te controleren of het systeem verbinding maakt. 
 
OPTIES VOOR VERLICHTING 
8. Houd de aan/uit-schakelaar 5 seconden ingedrukt en selecteer de gewenste LIGHTING 

CONTROL-optie. De LED is aan, wat bevestigt dat je de juiste hebt geselecteerd. 
9. De controller heeft 3 minuten continue overgangswaarden nodig voordat hij begint te 

werken. Deze beperkingen voorkomt valse overgangen als gevolg van bliksem of donkere 
onweerswolken. 

10. 3 minuten uit voordat de controller begint te werken. 
11. Hieronder volgt een korte beschrijving: 
 

Number 0: Zonsondergang to zonsopgang:, het licht is de hele nacht aan 
Number 1: Licht gaat na zonsondergang gedurende 1 uur aan 
Number 2: Licht gaat na zonsondergang gedurende 2 uur aan 
Number 3: Licht gaat na zonsondergang gedurende 3 uur aan 
Number 4: Licht gaat na zonsondergang gedurende 4 uur aan 
Number 5: Licht gaat na zonsondergang gedurende 5 uur aan 
Number 6: Licht gaat na zonsondergang gedurende 6 uur aan 
Number 7: Licht gaat na zonsondergang gedurende 7 uur aan 
Number 0: Licht gaat na zonsondergang gedurende 8 uur aan 
Number 1: Licht gaat na zonsondergang gedurende 9 uur aan 
Number 2: Licht gaat na zonsondergang gedurende 10 uur aan 
Number 3: Licht gaat na zonsondergang gedurende 11 uur aan 
Number 4: Licht gaat na zonsondergang gedurende 12 uur aan 
Number 5: Licht gaat na zonsondergang gedurende 13 uur aan 
Number 6: Lichten blijven uitgeschakeld, AAN/UIT-modus 
Number 7: Testmodus, licht aan nadat door het zonnepaneel geen licht is gedetecteerd, licht uit nadat het 

zonnepaneel licht heeft gedetecteerd 

 
LED INDICATOR 
 

Groen AAN wanneer zonne-energie de batterij oplaadt 
Groen knippert wanneer het systeem over de maximale spanning is 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Groen AAN wanneer het batterijniveau in het juiste bereik is  
Groen langzaam knipperend wanneer het batterijniveau vol is  
Geel AAN wanneer het batterijniveau laag is  
Rood AAN wanneer belastingen worden afgeschakeld 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Rood AAN wanneer de uitgang aan is 
Rood langzaam knipperend wanneer het overbelasting is  
(de belasting in ampère is 1,25 keer de nominale stroom)  
Rood knipperen wanneer de belasting in kortsluiting is 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Houd er rekening mee dat:  

de uitgang wordt uitgeschakeld zodra er sprake is van overbelasting of kortsluiting. Koppel 
alle apparatuur los en sluit opnieuw aan, en druk op de knop, de controller zal na 10 
seconden weer werken of wachten tot hij de volgende dag werkt. 

 
PROBLEEMOPLOSSING 
 
1. Oplaad-LED-indicator is uit wanneer het dag is  

a. De groene oplaad-LED moet branden als het overdag is.  
b. Controleer of het juiste batterijtype is geselecteerd.  
c. Controleer of alle draadverbindingen in het systeem correct en stevig vastzitten. Controleer 

de polariteit (+ en -) van de aansluitingen.  
d. Meet de nullast-spanning van het zonnepaneel en controleer of deze binnen de normale 

limieten valt. Als de spanning laag of nul is, controleer dan de aansluitingen op het 
zonnepaneel zelf. Koppel het zonnepaneel los van de controller wanneer u aan het 
zonnepaneel werkt.  

e. Meet de zonnepaneel-spanning en de accuspanning op de klemmen van de controller. Als de 
spanning op de klemmen hetzelfde is (binnen enkele tienden van volt), laadt de PV-generator 
de batterij op. Als de PV-spanning dicht bij de nullast-spanning van de panelen ligt en de 
batterijspanning laag is, laadt de controller de batterijen niet op. 

2. Oplaad-LED-indicator knippert 
a. Controleer eerst de bedrijfsomstandigheden om te bevestigen dat de spanning hoger is dan 

de specificaties. Houd rekening met de temperatuurcompensatie van het PWM-setpoint van 
de regelaar. Bij 0℃ regelt de controller bijvoorbeeld op ongeveer 15,0 volt. 

b. Controleer of alle draadverbindingen in het systeem correct en stevig zijn. 
3. Laad-LED-indicator knippert of knippert of brandt rood (belasting werkt niet goed) 

a. Controleer of de belasting is ingeschakeld. Controleer of er geen systeemzekeringen defect 
zijn. 

b. Controleer de verbindingen met de belasting en andere verbindingen van de controller en de 
batterij. Zorg ervoor dat de spanningsdalingen in de systeemdraden niet te hoog zijn. 

c. Als de LED-indicator knippert en er geen output is, controleer dan of er kortsluiting is in de 
belasting. Ontkoppel de belasting en druk op de schakelknop, de controller zal na 10 
seconden weer aan het werk gaan.  

d. Als de LED-indicator knippert en er geen output is, controleer dan of de belasting het 
nominale vermogen overschrijdt. Verminder de belasting en druk op de schakelknop, de 
controller zal na 10 seconden weer aan het werk gaan.  
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INSPECTIE EN ONDERHOUD 
De volgende inspecties en onderhoudstaken worden minimaal één keer per jaar aanbevolen voor 
beste controllerprestaties: 
1. Bevestig dat het juiste batterijtype is geselecteerd. 
2. Controleer of de huidige niveaus van het zonnepaneel en de belasting de nominale waarden van 

de controller niet overschrijden. 
3. Draai alle klemmen vast. Inspecteer op losse, gebroken of verbrande draadverbindingen. Zorg 

ervoor dat er geen losse draadstrengen andere aansluitingen raken 
4. Druk op de TEST-knop (nummer: 6. of 7.) om te controleren of de lichten werken 
5. Controleer of de controller stevig is gemonteerd in een schone omgeving. Inspecteer op vuil, 

insecten en corrosie. 
6. Controleer of de luchtstroom rond de controller niet wordt geblokkeerd. 
7. Beschermen tegen zon en regen. Controleer of er zich geen water onder het deksel verzamelt 
8. Controleer of de controllerfuncties en LED-indicatoren correct zijn voor de systeemcondities op 

dat moment. 
9. Zorg ervoor dat de Solar controller schoon is en vrij van vuil en sneeuw. Controleer of het 

zonnepaneel correct is georiënteerd voor de installatielocatie. 
 
SYSTEEM HOOFDCIRCUIT SCHEMA 
 

 
MECHANISCH 

 
 


