
STEROWNIK   S TRACK

Sterownik umożliwia sterowanie układem solarnym podążającym za ruchem słońca (solar tracker) 
w  osi  wschód/zachód.  Jest  to  nowoczesny mikroprocesorowy sterownik  który  umożliwia  sterowanie 
siłownikami elektrycznymi o napięciu do 50V i prądzie do 4A. Siłowniki powinny być wyposażone w 
krańcówki  lub  dodane  zewnętrzne  wyłączniki  krańcowe.  Zasilanie  sterownika  12VDC.  Zasilanie 
siłowników jest  podawane  na  osobne  wejście  więc  może  być  to  samo (12V)  jak  i  zupełnie  osobne 
napięcie np. 24V, 36V itd.

Sterownik  jest  wyposażony  w  obudowę  hermetyczną  z  przepustem  kablowym.  Zawsze 
montujemy ją tak by przepust był na dole (jak na rysunku poniżej)  .  Zwykle pod pewnym kątem w 
stosunku do ziemi (& - często w zakresie 30 do 60 stopni). Sterownik zamontować tak by dioda LED1 
była zwrócona na wschód gdyż sterownik parkuje na noc w tym kierunku. 



Podłączenie przewodów:

1/ Zasilanie siłowników podłączamy do kostki „WEJŚCIE SIŁOWNIK” odpowiednio plus i minus (max 
50VDC)

2/ Siłownik podłączamy do kostki „WYJŚCIE SIŁOWNIK” 

3/ Na końcu podłączamy zasilanie sterownika 12V do kostki „12VDC” zwracając uwagę na polaryzację 
napięcia.

Zawsze należy zastosować bezpiecznik topikowy 200mA dla zasilania sterownika oraz dodatkowy 
(max 4A) dla zasilania siłownika (oznaczono „B” na schematach).

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”.

Schemat dla instalacji 12V (zarówno sterownik jak i siłownik zasilono z 12VDC):



Schemat dla instalacji 24V (zasilono sterownik z 12VDC a siłownik z 24VDC):

Zasada działania:

Sterownik  posiada  przesłonę  i  po  obu  stronach  czujniki  oświetlenia.  Po  wykryciu  różnicy  w 
oświetleniu  obu  stron  czujnika  sterownik  załącza  przekaźnik  który  poprzez  siłownik  obraca  solar 
trackerem w kierunku  słońca  aż  oba  czujniki  nie  będą  oświetlone  równomiernie.  Możemy dokonać 
kalibracji jednej strony czujnika względem drugiej w mniejszym stopniu potencjometrem P4 a z grubsza 
poprzez montaż sterownika względem płaszczyzny ogniwa słonecznego – czyli odchylając go trochę na 
wschód lub zachód.

Po włączeniu zasilania sterownik sprawdza oświetlenie czujników i jeśli któryś z czujników jest 
mocniej  oświetlony załącza przekaźnik wschodni lub zachodni  siłownika (zapali  się dioda LED1 lub 
LED2).  Różnicę  oświetlenia  na  którą  będzie  reagował  sterownik  można  w pewnym stopniu  ustawić 
potencjometrem P1  (kręcąc  w  lewo  zwiększamy tą  różnicę)  .  Siłownik  będzie  tak  długo  działał  aż 
oświetlenie  obu czujników nie będzie równomierne czyli  solar  tracker  ustawi się  pod słońce lub też 
upłynie czas  3 minut  – zabezpieczenie czasowe w razie  awarii  siłownika,  jego zablokowania czy po 
prostu  gdy słońce  będzie  już  poza  zakresem ruchu  solar  trackera  np.  o  zachodzie.  Po  zatrzymaniu 
siłownika sterownik przechodzi w tryb histerezy czasowej  (zwłoki)  ustawianej  potencjometrem P3 w 



zakresie od kilku sekund do około 10 minut (kręcąc w lewo zwiększamy tą zwłokę) co sygnalizowane 
jest  powolnym  miganiem diody  LED3.  Po  upłynięciu  czasu  zwłoki  cały  cykl  rusza  od  nowa  czyli 
ponownie sprawdzane jest oświetlenie czujników, ewentualnie załączany siłownik itd... 

Po  wykryciu  różnego  oświetlenia  czujników  sterownik  poruszy  solar  trackerem  w  stronę 
mocniejszego   oświetlenia  na  wschód  lub  zachód,  chyba  że  została  zdjęta  zworka  ZW –  w  takim 
przypadku  sterownik  będzie  poruszał  się  tylko  w jednym kierunku  -  na  zachód.  Wszelkie  regulacje 
potencjometrów  i  operowanie  zworką  należy  dokonywać  przy  odłączonym  zasilaniu  sterownika  i 
odczekaniu 20 sekund na rozładowanie kondensatorów!

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.

Sterownik posiada także czujnik zmierzchu (fotorezystor  FR).  Obojętnie  czy sterownik jest  w 
fazie zwłoki czasowej czy w razie ruchu siłownika jeśli zostanie wykryty zmierzch sterownik przejdzie 
do parkowania – włączy ruch na wschód aż do krańcówki siłownika (pozycja poranna na wschód). Czas 
parkowania to maksymalnie 3 minuty (zabezpieczenie czasowe) więc mechanika i siłownik muszą być 
tak  dobrane  by  wykonać  pełny  ruch  z  zachodu  na  wschód  poniżej  3  minut.  Parkowanie  jest 
sygnalizowane  załączeniem  diody  LED1  i  szybkim  miganiem  LED3.  Próg  zadziałania  wyłącznika 
zmierzchowego można w pewnym stopniu ustawić potencjometrem P2. Po zaparkowaniu na pozycję 
wschodnią sterownik oczekuje na świt, stan ten jest sygnalizowany krótkim błyśnięciem diody LED3 co 
około 2-3 sekundy. Gdy nastąpi świt sterownik od nowa zacznie podążać za ruchem słońca.

Montaż.

Sterownik należy zamocować do solara za dolną część obudowy – po zdjęciu pokrywki dostępne 
są 2 otwory na śruby. Płytkę elektroniki odkręcić (2 śruby po przekątnej) po czym podłączyć przewody, 
wyregulować potencjometry i ponownie założyć do obudowy zwracając uwagę by płytką diodą LED3 
byłą skierowana w dół-  w stronę przepustu kablowego.  Przewody wyprowadzić poprzez przepust po 
czym  zamknąć  pokrywkę  zwracając  uwagę  na  poprawne  ułożenie  uszczelki  (najlepiej  by  łączenie 
uszczelki było na dole obudowy) i dokręcenie 4 śrubek pokrywki.

Sterownik   montujemy w takim miejscu, aby mógł widzieć bezpośrednio słońce.  W polu 
działania trackera  ze sterownikiem nie mogą występować jakiekolwiek sygnały w postaci odbić, 
refleksów świetlnych (jasne ściany, przeszklone budowle itp.) oraz pasma silnych zacienień. Błędne 
działanie  wieczorem  (brak  parkowania)  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.

Czujnikami  oświetlenia  są  4  zielone  diody  LED  (po  dwie  na  wschód  i  zachód)  po  obu 
stronach przesłony – w celu regulacji odchylenia wschód/zachód dopuszcza się delikatne ochylenie 
tych diod w kierunku OD PRZESŁONY.



Dane techniczne:

- zasilanie sterownika 12VDC (11-13VDC)

- pobór prądu w stanie czuwania do 20mA a w stanie załączonego przekaźnika do 100mA

- zasilanie siłowników maksymalnie 50V 4A

- wielkość obudowy 8x8 cm, wysokość 6cm

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego  
sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania  
zużytego sprzętu.
Powyższe obowiązki  ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu  
elektrycznego i  elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania,  odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie  
znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi


