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SPIS TREŚCI 

UWAGA!  Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, 

co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika. 

UWAGA!  Postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję na 

czas używania produktu.  

 

1.  Przed rozpoczęciem montażu należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a 

także upewnić się czy wszystkie dostarczone komponenty są w stanie pozwalającym na ich 

instalacje. 

2. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych czy osoby nieposiadające odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy. 

3. Produkt został stworzony i zaprojektowany, do użytku tylko w określony sposób. Każde 

nietypowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz być źródłem 

potencjalnego niebezpieczeństwa dla użytkowników. 

4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odciąć zasilanie. 

5. Z produktem należy obchodzić się delikatnie, chroniąc je przed zgnieceniami, uderzeniami, 

upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w 

pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia.  

6. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób naprawy czy innych 

modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem. 

7. Niestosowanie się do instrukcji i uwag w niej zawartych może prowadzić do uszkodzenia 

urządzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach, nie obowiązuje rękojmia za wady 

materialne.  

8. Firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialności za szkody płynące z nieprawidłowego 

użycia wyrobu lub użycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.  
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ZASILANIE STEROWNIKA 12 VDC  

ZASILANIE SIŁOWNIKA 50 VDC max 

PRĄD SIŁOWNIKA 4 A max 

PRĄD STEROWNIKA  100 mA max 

TEMPERATURA PRACY  -20°C~60°C 

WYMIARY 80 x 82 x 56 mm 

(bez przepustu kablowego) 

KLASA SZCZELNOŚCI IP64 

 

Sterownik S-TR-01 to nowoczesny mikroprocesorowy układ, który umożliwia sterowanie układem 

solarnym podążającym za ruchem słońca (solar tracker) w jednej osi wschód/zachód za pomocą 

siłownika elektrycznego prądu stałego. 

Siłownik powinien być wyposażony w wewnętrzne krańcówki lub w przypadku siłownika bez 

wbudowanych krańcówek muszą być dodane zewnętrzne wyłączniki krańcowe. 

Sterownik jest zasilany napięciem 12VDC. Zasilanie siłownika jest podawane na osobne wejście 

dlatego można stosować siłowniki o napięciu zasilania innym niż 12 VDC ale nie wyższym niż 50 VDC. 

Sterownik realizuje funkcję śledzenia słońca w jednej osi (wschód/zachód) tak, aby panel słoneczny 

był ustawiony jak najbardziej prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych. Sterownik co 

określony czas (można go regulować, maksymalnie 10 min) sprawdza natężenie oświetlenia na 

czujnikach i jeśli się ono różni, to włącza siłownik aby doprowadzić do wyrównania natężenia 

oświetlenia na wszystkich czujnikach. Siłownik będzie włączony do momentu obrócenia trackera w 

taką pozycję, aż słońce równomiernie oświetli wszystkie czujniki, maksymalnie przez 3 min 

(zabezpieczenie czasowe w razie awarii siłownika, jego zablokowania lub gdy słońce będzie już poza 

zakresem ruchu trackera). 

Po zachodzie słońca sterownik automatycznie ustawia tracker w kierunku wschodnim i czeka na 

kolejny dzień – parkowanie na wschód. 

Ponieważ maksymalny czas włączenia siłownika wynosi 3 minuty, więc mechanika i siłownik muszą 

być tak dobrane, by wykonać pełny ruch z zachodu na wschód w czasie poniżej 3 minut. 

Zakres ruchu wschód – zachód regulujemy poprzez mechanikę układu i wyłącznikami 
krańcowymi siłownika, nie należy przesadzać żeby uniknąć sytuacji gdy np. od rana było cały czas 
pochmurnie i oczywiście sterownik pozostał na pozycji wschodniej a późnym popołudniem wyjdzie 
słońce ale z powodu za dużego ustawionego kąta sterownik nie będzie wstanie tego zauważyć. Kąt 
widzenia oświetlenia to max około 60-70 stopni od osi przesłony. Wyłączniki krańcowe są konieczne 
by zatrzymać siłownik na skrajnych pozycjach wschód i zachód. 
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Przed przystąpieniem do montażu sterownika na konstrukcji nośnej paneli 

fotowoltaicznych upewnij się, że napięcie zasilania sterownika i siłownika jest 

odłączone. 

Sterownik należy zamontować w takim miejscu, aby mógł widzieć bezpośrednio słońce. W 

polu działania trackera ze sterownikiem nie mogą występować jakiekolwiek sygnały w 

postaci silnego sztucznego oświetlenia, refleksów świetlnych (jasne ściany, przeszklone 

budowle itp.) oraz pasma silnych zacienień. Błędne działanie wieczorem (brak parkowania 

na wschód) może być spowodowane światłem lamp ulicznych lub innym intensywnym 

sztucznym oświetleniem ( w takim przypadku sprawdzić montaż i dokonać regulacji 

potencjometrem P2 na płytce). Wszelkie regulacje przeprowadzać ostrożnie przy 

odłączonym zasilaniu sterownika. 

 

Sterownik należy zamontować na konstrukcji w taki sposób, aby przepust kablowy był 

skierowany w dół. Sterownik musi być zwrócony na zewnątrz tą stroną płytki drukowanej, na 

której znajdują się 4 zielone diody czujnika przedzielone pionową przegrodą. Sposób 

montażu sterownika zobrazowany został na Rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. 

 

3. MONTAŻ 
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Montaż mechaniczny należy przeprowadzić według poniższego opisu: 

1. Odkręcić 4 śrubki i zdjąć pokrywkę. 

2. Przymocować dwoma śrubkami dolną część obudowy do konstrukcji trackera (dwa 

dodatkowe otwory na śruby po przekątnej obudowy stają się dostępne po zdjęciu 

pokrywy). 

3. Odkręcić płytkę elektroniki, przykręcić do niej przewody i wyregulować 

potencjometry (opis w dalszej części instrukcji). 

4. Przykręcić płytkę z powrotem w taki sposób, aby zielona dioda LED3 była skierowana 

w stronę przepustu kablowego. 

5. Założyć obudowę i dokręcić śrubkami. Zwrócić uwagę na poprawne ułożenie 

uszczelki. 

6. Dokręcić nakrętkę przepustu kablowego aby uszczelnić przewody. 

 

 

 

 

           Wszystkich połączeń elektrycznych należy dokonywać na wyłączonym zasilaniu. 

 

Schemat połączeń układu przedstawiony został poniżej na Rysunku 2. 

Rysunek 2. 

 

4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 



 
 str. 7 

Przy podłączaniu zasilania do układu koniecznie należy zwrócić szczególną uwagę na 

polaryzację. Styki w kostkach „12VDC” i „WEJŚCIE SIŁOWNIK” mają oznaczoną polaryzację 

+/- i zgodnie z tymi oznaczeniami należy podłączać zasilanie. 

Zasilanie elektroniki należy podłączyć przez bezpiecznik topikowy 200 mA. 

Zasilanie siłownika także należy podłączyć przez bezpiecznik o wartości prądu wyłączenia tak 

dobranej, żeby nie przepalał się on podczas normalnej pracy siłownika z obciążeniem 

trackera (zmierzyć prąd siłownika pod obciążeniem i na tej podstawie dobrać bezpiecznik). 

Ponieważ obwody zasilania elektroniki i siłownika są od siebie odseparowane, to można użyć 

dwóch osobnych zasilaczy do zasilania elektroniki i siłownika (jeśli napięcie zasilania 

siłownika jest inne niż 12 VDC), lub tego samego odpowiednio mocnego zasilacza 12 VDC 

(jeśli siłownik także jest na 12 VDC). W każdym przypadku muszą zostać zastosowane 

bezpieczniki, o których mowa powyżej. 

Po podłączeniu siłownika należy włączyć zasilanie i sprawdzić czy po zakryciu fotorezystora 

FR solar tracker podąża na wschód. Jeśli podąża na zachód należy wyłączyć zasilanie i 

zamienić miejscami przewody siłownika w kostce „WYJŚCIE SIŁOWNIK”. 

 

 

 

 

Do regulacji urządzenia służą cztery potencjometry P1, P2, P3, P4 oraz zworka ZW 

umieszczone na płytce sterownika. 

Element Funkcja 

P1 Różnica oświetlenia czujników, na którą będzie reagować sterownik 
(w lewo – zwiększanie, w prawo – zmniejszanie) 

P2 Próg zadziałania wyłącznika zmierzchowego układu parkowania trackera na 
wschód. 

P3 Histereza czasowa – czas pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami natężenia 
oświetlenia na czujnikach. Regulacja w zakresie od kilku sekund do około 10 
minut. 
(w lewo – zwiększanie, w prawo – zmniejszanie) 

P4 Równoważenie czułości czujników po obu stronach przesłony 

ZW Sposób poruszania trackerem: 
zworka założona – tracker porusza się obu kierunkach wschód/zachód; 
zworka zdjęta – tracker porusza się tylko na zachód. 

 

 

5. REGULACJA URZĄDZENIA I OPIS KONTROLEK 
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Na płytce sterownika znajdują się także diody LED sygnalizujące stan pracy sterownika. 

Element Funkcja 

LED1 Włączony kierunek ruchu trackera: na wschód 

LED2 Włączony kierunek ruchu trackera: na zachód 

LED3 Status urządzenia: 
- wolno miga – odliczanie histerezy czasowej 
- szybko miga – parkowanie na wschód 
- błysk co 2 – 3 sek – oczekiwanie po zaparkowaniu na wschód słońca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest 

umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego 

lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez 

sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność w zakresie odbierania odpadów. 


