
Przenośny panel / ładowarka solarna 200W 
Allpowers

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszej ładowarki solarnej, która oferuje energię słoneczną dla więk-
szości przenośnych stacji zasilania dostępnych na rynku. Elastyczna konstrukcja pozwala 
na postawienie jej na ziemi lub zamontowanie na dowolnej nieregularnej powierzchni, np. 
namiotów/dachów pojazdów. 

W połączeniu z regulatorem/sterownikiem słonecznym i akumulatorami, zestaw ten 
stanowi również doskonały wybór do zastosowań 5-12V DC, które wymagają wolnej od 
zanieczyszczeń, czystej i cichej energii.

Bezpieczeństwo ogólne 

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję, 
aby w pełni zrozumieć jego działanie. W szczególności należy przestrzegać ważnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ nieprawidłowe użytkowanie może 
spowodować awarię produktu, a w poważnych przypadkach może być przyczyną zagro-
żenia bezpieczeństwa. 

1. Zestaw solarny nie zawiera części, które można serwisować. Nie należy próbować go 
demontować ani modyfikować w jakikolwiek sposób. 
2. Wadliwe połączenia mogą spowodować porażenie prądem, należy sprawdzić i upewnić 
się, że wszystkie złącza blokujące są w pełni zamocowane i zablokowane. 
3. Nie należy przenosić całego zestawu przez przewody z zestawu solarnego. 
4. Nie należy stąpać, chodzić, stać ani skakać po panelach solarnych. Obciążenie 
ciężkimi/ostrymi przedmiotami może spowodować zmiany w postaci mikropęknięć na 
ogniwach, co w konsekwencji doprowadzi do ich uszkodzenia. 
5. Panele słoneczne nie są podatne na zginanie. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, 
unikać uderzania w nie ostrymi przedmiotami lub silnego uderzania. 
6. Normalne jest, że panele solarne nagrzewają się podczas pracy, dlatego po ochłodzeniu 
należy je przechowywać w opakowaniu. 
7. Miejsce instalacji zestawu solarnego, kontrolera/regulatora ładowania i akumulatorów 
musi być niedostępne dla dzieci. 

Dane techniczne 

Moc szczytowa: 200W + 5% 
Napięcie obwodu otwartego (Voc): 22.2V 
Prąd zwarcia (loc): 12A 
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp): 18V 
Maksymalny prąd zasilania (Imp): 11A
Współczynnik konwersji energii słonecznej: 19%-22% 
Temperatura pracy: -20 ~ 60°C 
Wszystkie dane techniczne w standardowych warunkach testowych: E=1000W/m²  
TC=25C AM=1,5 
Rozmiar: 2230 x 650 mm / 650 x 515 mm
Masa: 6,3 kg



Lista części

Złącze MC4 do DC5521 + 5 adapterów ładowania 

Służy do podłączenia zestawu solarnego do więk-
szości popularnych przenośnych stacji lub laptopa.

Złącza MC4 do Anderson 

Używane do podłączania zestawu solarnego do 
stacji przenośnych stacji ALLPOWERS. 

Złącze MC4 do klipsów aligatorowych z bezpiecz-
nikiem 

Służy do podłączenia zestawu solarnego do 
akumulatora samochodowego.

Użytkowanie

Promienie słoneczne:



- Umieść ten zestaw solarny bezpośrednio w świetle słonecznym i pod kątem 30-60 
stopni od płaskiej powierzchni.
- Wszystkie panele powinny być skierowane w stronę słońca i nie powinny być blokowa-
ne przez cienie.

Kroki podłączenia

Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że przednia strona panelu 
jest zakryta. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie 
urządzeń elektrycznych.

1. Lokalizacja 

Umieść zestaw solarny w miejscu, w którym będzie on otrzymywał jak najwięcej światła 
słonecznego; lokalizacja powinna umożliwiać ochronę panelu przed przypadkowym 
uszkodzeniem.

2. Przykryj panel przed ustawieniem 

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy przykryć panel słoneczny nieprzezroczystym 
przykryciem, takim jak koc, lub po prostu złożyć go, a następnie przechylić zestaw do 
żądanego położenia za pomocą 4 regulowanych wsporników i podłączyć przewód z 
zestawu solarnego do laptopa (upewnij się, że wszystkie przewody są dopasowane z 
odpowiednią polaryzacją, "+" dla plusa/"-" dla minusa). 

3. Podczas ładowania ustaw urządzenia w chłodnym miejscu 

Zabezpiecz wszystkie połączenia przewodów i złączy, a następnie umieść urządzenie w 
obudowie odpornej na warunki atmosferyczne i zapewniającej odpowiednią wentylację. 
Urządzenie automatycznie zatrzyma ładowanie, gdy akumulator urządzenia będzie w 
pełni naładowany.



Wskazówki
 
* Wyłącz laptopa, aby zapobiec utracie mocy i skrócić czas ładowania. 
* Proszę wybrać certyfikowane kable/złącza, ponieważ nieoryginalne kable/złącza mogą 
spowodować utratę mocy do 50%. 

Inne zastosowania

Ładowanie akumulatora samochodowego 12V bezpośrednio za pomocą klipsów aligator-
skich do akumulatorów

Uwaga! Upewnij się, że wszystkie polaryzacje są podłączone prawidłowo, "+" dla plusa/"-" 
dla minusa. 

* W nagłych przypadkach, gdy wystąpi problem z uruchomieniem, sugerujemy ładowanie 
akumulatora za pomocą tego zestawu tylko przez 2-3 godziny. W przeciwnym razie 
akumulator ulegnie uszkodzeniu wskutek przeładowania bez regulacji. 
* Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć kabel od akumulatora samochodowego, 
ponieważ przepięcia elektryczne z silnika samochodu mogą uszkodzić ładowarkę solarną.

Ładowanie urządzeń prądu stałego, w tym urządzeń zasilanych przez USB, takich jak prze-
nośny akumulator zewnętrzny, urządzenie pokładowe samochodu, takie jak lodówka 
samochodowa, światło LED 12V , itp.

Urządzenia 
zasilane przez USB

Światło LED 12VOpcjonalnie

Opcjonalnie

Dodaj panele solarne

Najpierw podłącz akumulator



* Pomiędzy zestawem solarnym, a akumulatorem należy umieścić odpowiedni regula-
tor/sterownik solarny (zalecany regulator solarny ALLPOWERS PWM 20/308) i podłączyć 
wszystkie elementy zgodnie z instrukcją obsługi regulatora/sterownika. 
* System elektryczny o dużej mocy (grupa akumulatorów 12V) stwarza zagrożenia i użyt-
kownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z tymi zagrożeniami oraz podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Złącza MC4 

1. Złącza należy utrzymywać w stanie suchym i czystym, a przed podłączeniem panelu 
należy upewnić się, że zaślepki złączy są dobrze dokręcone. 
2. Nie próbuj wykonywać połączeń elektrycznych za pomocą mokrych, zabrudzonych lub 
uszkodzonych złączy. 
3. Aby zapewnić dłuższą żywotność produktu, należy unikać wystawiania złączy na działa-
nie promieni słonecznych i wody oraz kładzenia ich na ziemi lub powierzchni dachu. 
4. Należy sprawdzać wszystkie połączenia elektryczne co najmniej raz na 6 miesięcy. 
Upewnij się, że wszystkie złącza blokujące są w pełni zamocowane i zablokowane. 

Połączenie równoległe 

Obudowa jest wyposażona w dwa skręcone kable wyjściowe MC4 (rozmiar drutu: 
AWG#13), które mogą przenosić prąd o natężeniu do 20 A. Złącze dodatnie to złącze 
męskie, a złącze ujemne to złącze żeńskie. Przewody te są przeznaczone do połączeń 
szeregowych i mogą być przystosowane do połączeń równoległych za pomocą dodatko-
wych rozgałęzień MC4 typu Y.



Połączenie szeregowe

Połączenie równoległe

* W tym samym ciągu można łączyć tylko panele o podobnej mocy elektrycznej. 
* Napięcia są sumowane, gdy panele są połączone bezpośrednio w szereg, a prądy są 
sumowane, gdy panele są połączone bezpośrednio równolegle. 

Najczęściej zadawane pytania

1: Jaki rodzaj akumulatora można ładować za pomocą tego zestawu? 

A. Serie przenośnych stacji zasilania ALLPOWERS

B. Stacje zasilające innych firm, o ile ich parametry (napięcie: 12-36 V, natężenie: maks. 
10A) są zgodne ze specyfikacjami tego zestawu solarnego.

C. Akumulatory głębokiej pracy cyklicznej, w tym akumulatory kwasowo-ołowiowe 
(szczelne, zalewane, żelowe) lub litowe. 

2. Jaką żywotność ma ta ładowarka słoneczna?

Nasz zestaw solarny jest wykonany z półprzewodnikowych, cienkowarstwowych ogniw 
słonecznych i te ogniwa słoneczne są fizycznymi akumulatorami, które nadają się do 
recyklingu. Nawet po pięciu latach użytkowania paneli solarnych, ich moc może nadal 
osiągnąć więcej niż 80%.

3. Czy istnieje ryzyko, że zestaw solarny przeładuje mój akumulator? 

Jedną z funkcji regulatora ładowania PWM (nie wchodzi w skład zestawu) jest zapewnie-
nie, że akumulator nie zostanie przeładowany, dlatego nie ma ryzyka przeładowania. 



4. Czy można przedłużyć kable dołączone do zestawu? 

Tak, jest to możliwe - do przedłużenia należy wybrać kabel o tym samym rozmiarze 
(AWG#13, o długości 25 stóp lub mniejszej). Jednak im dłuższe przedłużenie, tym więk-
sze straty na linii.

5. Czy trzeba czyścić panele słoneczne? 

Tak, jest to zalecane dla uzyskania lepszej wydajności. Kurz i brud należy najpierw 
zetrzeć z powierzchni paneli za pomocą miękkiej szczotki. Następnie należy przetrzeć 
powierzchnię panelu wilgotną szmatką.

6. Czy deszcz może uszkodzić zestaw solarny? 

Krople deszczu nie zaszkodzą, ponieważ zestaw jest chroniony wytrzymałym płótnem 
poliestrowym, takim samym jak powłoka większości plecaków outdoorowych, lecz aby 
maksymalnie wydłużyć jego żywotność, nie należy go moczyć.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony.  
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny 
zostać wykryte i wyeliminowane.


