
Regulator ładowania
4SUN-CD 12/24V

Regulator ładowania z serii 4SUN-CD. Jest to regulator opra-
cowany i skonstruowany w oparciu o najnowsze standardy 
techniczne, reprezentujący najbardziej innowacyjną tech-
nologię w branży.

Charakterystyka:

1. Proces ładowania o wysokiej efektywności
2. Kompensacja temperatury
3. Trzy stopniowa metoda ładowania PWM
4. Akumulator kwasowo-ołowiowy lub żelowy
5. Ulepszone wskaźniki systemu
6. Cztery diody LED wskazujące funkcje fotowoltaiczne, aku-
mulatora, stanu ładunku i błędów
7. Pełna ochrona elektroniczna
8. Pełne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zwar-
ciem, nadnapięciem, nad wstecznym przepływem prądu na 
każdy z terminali
9. Łatwy do podłączenia

Solar charge controller
4SUN-CD 12/24V

Solar charge controller from 4SUN-CD series. It is a charge 
controller built and developed based on the latest technical 
standards, representing the most innovative technology in the 
industry.

Characteristic:

1. High efficiency charging process
2. Temperature compensation
3. Three stage PWM charging method
4. Works with lead-acid or gel battery
5. Improved system indicators
6. Four LEDs indicate the photovoltaic functions, battery 
charge status and faults
7. Full electronic protection 
8. Full protection against reverse polarity, short circuit, over-
voltage, the reverse flow of current to each of the terminals
9. Easy to connect
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OPIS URZĄDZENIA DEVICE DESCRIPTION

Max prąd ładowania: 5/10/15A Max solar current or load current: 5/10/15A

Tryb pracy regulatora: 12V lub 12/24V System voltage: 12V or 12/24V

Odcięcie ze względu na niskie napięcie: 11,2V Load disconnect voltage: 11,2V

Temperatura pracy: -40 - +50 C Ambient temperature: -40 - +50 C

Wymiary: 85x70x36mm Dimensions: 85x70x36mm

Pobór prądu: < 4mA Own consumption: < 4mA

Gwarancja: 24 miesiące Warranty: 24 months

Obudowa: plastikowa Cover: plastic

Uwagi: opcja pracy zamiennie z reg. kwasowym i żelowym Warning: working alternately with the acid and gel regulator


