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SÉRIE SPC • UNIDADES DE CONTROLE DE ENERGIA SOLAR

Características

Regulador de carga tipo shunt, com transistores Mosfet.•	
Operação completamente automática.•	
Regulagem de carga em três níveis: profunda, de absorção e flutuação.•	
Compensação de temperatura.•	
Proteção das baterias contra sobrecarga e contra descarga profunda.•	
Dispositivo de bloqueio para evitar descarga das baterias através dos módulos solares.•	
Indicador visual de LED multicor.•	
Proteção contra transitórios de sobre tensão através de supressores de tensão de alta potência nos •	
circuitos de entrada e de saída.
Proteção contra inversão de polaridade, sobrecarga de corrente e curto-circuito.•	
Medidor dual de Ah & gravador de dados eletrônico DINTAH03, pronto para ser remotamente •	
monitorado através de sua porta de programação RS-232.
Grau de estanqueidade: IP-65.•	
Compatibilidade Eletromagnética •	

A série SPC é ideal para sistemas solares 
fotovoltaicos de médio e grande porte, em 
instalações remotas de auxílios à navegação.

A unidade de controle SPC provê total proteção 
às baterias e às cargas contra sobrecargas e 
descargas excessivas. Ela também oferece uma 
interface complete entre o banco de painéis 
solares, as baterias e as cargas (lâmpadas, 
lanternas, motores...). 

A unidade de controle inclui um medidor dual de Ah 
& gravadores de dados DINTAH03 para fornecer 
informações completas sobre o estado operacional 
do sistema através de sua tela de LCD.
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Especificações técnicas 

SPC5020

SPC2020

O DINTAH03 é um medidor de AH & gravador de dados dual, completo e 
ideal para unidades de controle de energia solar e sistemas UPS; fornece 
informações sobre os seguintes dados de campo e históricos:

Corrente de carga (A).•	
Corrente de descarga (A).•	
Tensão na bateria (V).•	
Carga acumulada (AH), armazenada na memória por até 90 dias.•	
Descarga acumulada (AH), armazenada na memória por até 90 •	
dias.
Estado de carga da bateria em % (V).•	

DINTAH03

SERIE SPC SPC2020 SPC5020 SPC8020

Corrente máx. nos painéis a 50 ºC (A) 20 A 50 A 40+40 A

Corrente máx. na carga a 50 ºC (A) 20 A 20 A 20 A

Peso 9 kg 16 kg 20 kg

Dimensões (mm) 540 x 440 x 200 747 x 536 x 300 747 x 536 x 300

Grau de estanqueidade IP-65

Tensão del sistema (V) Modelos de 12 V ou 24 V

Faixa de temperaturas -25 + 50 ºC

Compensação de temperatura
-4 mV / K / 

Célula
-5 mV / K / Célula

Tensão final de carga (flutuação) 13,7 V / 27,4 V

Ativação do ciclo de carga
SOC < 40% 

11,7 V / 23,4 V
12,4 V / 24,8 V 

Ajustável
12,4 V / 24,8 V 

Ajustável

Tensão de absorção em 1 h 14,4 V / 28,8 V 14,0 V / 28,0 V 14,0 V / 28,0 V

Ativação da equalização 1 hora a cada 30 dias

Nível de desconexão da carga SOC < 30% (11,1 V)

Nível de reconexão da carga SOC < 50% (12,5 V)

Alarme de baixa tensão na bateria 10,5 V / 21,0 V

Alarme de sobretensão na bateria 15,0 V / 30,0 V

Sensor de temperatura Sim

Proteções Sobretensão, inversão de polaridade, curto-circuito.

Proteções eletrônicas
Sobretensão, tensão baixa, sobrecarga de tensão 
e corrente nos painéis, curto circuito, temperatura 

alta

Temperatura alta 
(desconexão da carga)

Desconexão em 85 ºC aproximadamente 
Reconexão em 70 ºC aproximadamente.

Corrente de desconexão por sobrecarga 22 A

Queda de tensão
Calculada & compensada automaticamente. 

Não necessita cabo sensor para bateria.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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