
 
 

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID          

 

             Steca Tarom MPPT  
 

6000, 6000-M 

 

Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kontrolleri laialdased kasutusvõimalused on 

tagatud tänu efektiivsusele ja unikaalsele ohutuskontrollile.  Seadmel on kaks sisendit, mida saab kasutada paralleelselt või teineteisest 

sõltumatult. Mõlemal sisendil on oma MPP jälgimissüsteem ning ühte seadet saab juhtida kahe erineva laadimiskontrolleriga.  

Seadmega saab ühendada kõiki kuni 200V pingega päikesepaneele, kasutades selleks erinevaid ühendusskeeme. Kaasaegse 

tehnoloogia abil loodud kontrollerite kasutamine tagab  süsteemi paindlikkuse, efektiivsuse ja akude professionaalse hoolduse.   

 

Tehnilised andmed 

Kaks sõltumatut maksimaalse võimsuse (MPP) jälgimissüsteemi 

Kaks sisendit (tänu moodulite seadistusele saab neid kasutada paralleelselt 

või sõltumatult)  
Tugev metallkorpus 

Andmete salvestamine kuni 20 aasta kohta 

Andmete salvestamine microSD kaardile iga minuti järel (mudel 6000-M) 

Pinge ja voolutugevuse kontrollimine 

Võimsuse kontrollimine (PWM) 

Temperatuurikompensatsioon 

Igakuine hooldus 

Kolm seadistatavat ühenduskontakti (mudel 6000-M) 

Seadistatav väljalülituspinge 

Aku tüüp: Geelaku, pliiaku (mudelil 6000-M Li, NiCad ja NiMh) 

Integreeritud automaatne moodulite juhtimissüsteem 

36V ja 60V akude laadimiseks saab aktiveerida spetsiaalse režiimi 

 

Elektrooniline kaitsesüsteem 

Ülepingekaitse 

Mooduli ja aku polaarsuse kontroll 

Automaatne kaitsesüsteem 

Avatud vooluahela kaitse (ilma akuta) 

Tagasivoolu kaitse (öötundidel) 

Temperatuuri- ning ülelaadimiskaitse 

PE ühendused 

 

Ekraan 

Multifunktsionaalne taustvalgustusega ekraan andmete  

graafiliseks kujutamiseks ning seadistamiseks 

 

Steca Tarom MPPT 6000-M liidesed 

StecaLink Bus 

Avatud Steca RS232 liides 

Aku hoiatusteate edastamise liides (ainult liitiumioon akude kasutamisel) 

 

Lisavõimalused 

Väline temperatuuriandur (mudel 6000-M) 

Aku toitepinge kontrollimise anduri ühendusvõimalus  

 

Sertifikaadid 

CE, RoHS 

Välja töötatud ja toodetud Saksamaal 

Vastavus standarditele ISO 9001 ning ISO 14001  

  

Väline temperatuuriandur Andmekaabel 

mudelil: 

Kasutusalad: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* andmete mõõdistamine on läbi viidud temperatuuril 25 °C 
 
INNOVATSIOONIAUHIND 2014 
Seade võitis esimese auhinna sümpoosiumil Bad Staffelstein Photovoltaic Solar Power Symposium 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steca Tarom MPPT 6000-M seadmele omistati innovatsiooniauhind „Otti Innovation Prize 2014“ tänu uuendusliku 
tehnoloogia kasutamisele. Tänu moodulite soodsale hinnale ja tootlikkuse suurenemisele on selliste süsteemide 
kasutamine oluliselt hoogustunud nii erasektoris kui ka ettevõtetes. Steca Tarom MPPT 6000-M kontroller sobib hästi 
selliste süsteemide juhtimiseks, pakkudes uusi võimalusi päikesepaneelide kasutamiseks.  
3.6 kW võimsusega seade sobib kõikide liitium-ioon akudega ning lisaks tagab kasutatav algoritm tänu diagnostikale ka 
akude tööaja pikenemise, andmete salvestamise ja kõrge efektiivsuse. 
 

Funktsiooni kirjeldus Tarom MPPT 6000 Tarom MPPT 6000-M 

Andmete salvestamine kuni 20 aasta lõikes  Jah Jah 

Helisignaal häire korral  Jah Jah 

Seadistatavad multifunktsionaalsed kontaktid: 
 Akupinge liigse languse kaitse (LVD) 
 Generaatori/laadimise kontroll 
 Automaatne lülitus (päev/õhtu/öö) 
 Neli taimerit  

 Jah 

Unikaalne liitium-ioon akude laadimistehnoloogia   Jah 

Unikaalne NiCd akude laadimistehnoloogia  Jah 

Süsteemi töö pidev jälgimine (SOH)   Jah 

Optimiseeritud SOC algoritm   Jah 

Akude laadimisfunktsioon IUIa mahtuvuse suurendamiseks 
(lisavõimalus) 

 Jah 

Andmete salvestamine kuni 20 aasta lõikes   Jah 

 
  

Tehnilised andmed  

Toitepinge 12 V / 24 V / 48 V 

Nominaalvõimsus 900 W / 1,800 W / 3,600 W 

Maksimaalne DC-DC efektiivsus 99.4 % (UBatt=48 V; UIn=70 V; P=0,65*Pnom) 

Euronormide efektiivsus 96.6 % (UBatt=24 V; UIn=30 V) / 98.9 % (UBatt=48 V; UIn=70 V) 

Euronormide efektiivsus (UBatt ning UIn) 96.4 % 

Staatiline MPP efektiivsus 99.9 % (DIN eN 50530) 

Dünaamiline MPP efektiivsus 99.8 % (DIN eN 50530) 

Kaalutud ReW efektiivsus 94.8 % 

Võimsustarve < 1 W 

Min. MPP pinge / sisend 17 V / 28 V / 56 V 

Maks. MPP pinge / sisend 180 V 

Paneeli min. avatud ahela sisendpinge 

(miinimumtemperatuuril) 

20 V / 40 V / 80 V 

 

Paneeli maks. avatud ahela 

väljundpinge (miinimumtemperatuuril) 

200 V 

 

Mooduli sisendvool 30 A 

Aku laadimisvool 60 A 

Laadimisvoolu lõpp-pinge 14.1 V / 28.2 V / 56.4 V 

Laadimisvoolu pinge (Boost) 14.4 V / 28.8 V / 57.6 V 

Tasanduslaadimine 15 V / 30 V / 60 V 

Aku tüüp Vedel elektrolüüt (seadistusi saab menüüs muuta) 

Töötemperatuur -25 °C … +50 °C 

Terminal 35 mm2 - AWg 2 

Kaitseaste IP 31 

Mõõdud (K x L x S) 295 x 335 x 125 mm 

Kaal ligikaudu 6,3 kg 



 
 
Pliiakud 
Pliiakude laadimiseks kasutatakse revolutsiooniliselt uut algoritmi  
 
Laadimise jälgimine (SOC): 
Steca Tarom MPPT 6000-M kasutab uuenduslikku ja paindlikku lahendust, mis arvestab kasutaja käitumisharjumusi ja aku 
tehnilisi omadusi. Aku laadimist saab seetõttu pidevalt kontrollida. 
 
Süsteemi töö jälgimine (SOH): 
Steca Tarom MPPT 6000-M jälgib pidevalt aku seisundit (mahtuvust) ning arvestab samas ka aku vananemisega. Sellise 
informatsiooni edastamine on kasulik nii  süsteemi kasutajale, haldajale kui ka tootjale. 
 
IUIa laadimine: 
Sõltuvalt akust ning selle laetusastmest saab aku mahtuvust suurendada kuni 20% (tänu laadimisvoolu pidevale jälgimisele 
ja muutmisele). Esmakordsel kasutamisel ei pruugi see funktsioon koheselt toimida (PV süsteemi kasutamisel). 
 
Liitium-ioonakud 
Professionaalne lähenemine liitium-ioonakude laadimisele 
on esimene MPPT laadimiskontroller, mis võimaldab liitium-ioonakusid laadida PV vooluga. Sellise funktsionaalsuse 
aluseks on ulatuslikud arendustööd, mille ajal tehti tihedat koostööd paljude rahvusvaheliste uuringutega tegelevate 
institutsioonidega. Sellist laadimissüsteemi saab kasutada kõikide liitium-ioon akudega, määrates laadimisprotsessile kõige 
sobivamad parameetrid. 
 
NiCd akud 
Steca Tarom MPPT 6000-M laeb ka kõiki NiCd ja NiMh akusid. Rakendada saab erinevaid laadimiskõveraid, mis sobivad 
kõige paremini aku tüübi ja mahtuvusega. Seetõttu on professionaalsete laadimissüsteemide ülesehitamisel avanenud 
täiesti uued võimalused. 
 
Suurem efektiivsus. Suurem paindlikkus. Suurem mugavus. 
Vähem seadmeid. Vähem mooduleid. Vähem kulusid. 
 
Steca Tarom MPPT võimaldab kulude vähendamist 
Steca Tarom MPPT innovaatilised funktsioonid ei paku mitte ainult suuremat efektiivsust, paindlikkust ja mugavust vaid 
aitavad vältida ebavajalikke kulusid süsteemi projekteerimisel, väljaehitamise ja kasutamisel. 
 
Puudub vajadus lisaseadmete järgi! 
... sest paindlik kasutamine on tagatud sisendpinge laia vahemikuga. 
Steca Tarom MPPT sisendpinge lai vahemik võimaldab kasutada erinevaid paneele. Sisendpinget kuni 200V saab kasutada 
12 V, 24 V ja 48 V akude laadimiseks. 
 
... sest kasutusel on kaks eraldiseisvat sisendit 
Kaks sõltumatut sisendit koos  eraldiseisvate MPP jälgimissüsteemidega pakuvad süsteemi planeerimisel juurde olulisi 
lisavõimalusi. Steca Tarom MPPT võimaldab kasutada mitte ainult erinevaid paneele vaid ka erinevaid vooluahelate tüüpe. 
Seeriaühendusi ning paralleelühendusi saab ühes süsteemis vabalt kombineerida ning selleks pole vaja kasutada 
eraldiseisvaid lisaseadmeid, mis omakorda vähendab oluliselt kulutusi süsteemi paigaldamisel. 
 
... sest kasutusel on kaks jälgimissüsteemi MPPT (Maximum Power Point Tracker) 
Kaks sõltumatut jälgimissüsteemi võimaldavad kontrolleriga Steca Tarom MPPT ühendada samaaegselt erinevaid paneele. 
Samuti saab süsteemi uuendamisel jätta vana kontrolleri kasutusele ilma, et seda oleks vaja ümber tõsta. Steca Tarom 
MPPT sobib ideaalselt ka süsteemidesse kus paneelide osaline varjujäämine on vältimatu – jälgimissüsteemid jälgivad 
pidevalt võimsuse jagunemist vastavalt MPP seadistustele. Seetõttu tagatakse maksimaalne efektiivsus ka siis kui paneelid 
jäävad osaliselt varju. Seetõttu saab paneele vastavalt vajadusele paigaldada erinevate nurkade alla.   
 
... sest kasutusel on terviklik, integreeritud andmesalvestussüsteem 
Steca Tarom MPPT on varustatud tervikliku ja unikaalse andmesalvestussüsteemiga, mis võimaldab mõlema sisendi 
andmeid jälgida ja salvestada ning säilitada neid kuni 20 aastat. Viimase 18 tunni andmeid kuvatakse ekraanile graafiliselt. 
Andmeid saab summeerida ja kuvada päeva, kuu või aasta lõikes. 

  



 
Puudub vajadus lisapaneelide järgi! 
... sest seade tagab eriti kõrge efektiivsuse 
Steca Tarom MPPT on üks vähestest MPPT laadimiskontrolleritest, mis suudab tagada kõrge, ja mis veel olulisem, stabiilse 
efektiivsuse kõikides sisendite või väljundite pingevahemikes. Kontrolleri kõrge töökindlus tagab ka suurema tootlikkuse.   
Näiteks läheb mittevajaliku soojuskao tõttu kaduma vähem energiat. Seetõttu on võimalik kasutada sama võimsuse 
saavutamiseks vähem paneele. Kui kinnitusvõimaluste puudumisel või piiratud eelarve tõttu on paneelide arv piiratud, on 
sellise kontrolleri kasutamine oluliselt efektiivsem. Samuti võtab süsteemi paigaldamine vähem aega! 
 
... sest kasutusel on lihtsasti ligipääsetavad ning ühendatavad terminalid 
Esipaneelil paiknev ühendusterminalide kate on lihtsasti eemaldatav (kaks kinnituskruvi) ning terminalide ümbruses on 
piisavalt ruumi. Nii on 35 mm2 ühenduskaablite paigaldamine lihtne, kiire ja turvaline. Seadmega integreeritud paneelide 
juhtlüliti tagab, et ühendamise ajal ei teki sädemeid või kaarleeki. Paneelide ühendamine toimub peale seadme 
sisselülitamist seadistusmenüü kaudu. Nii tundub süsteemi paigaldamine lapsemänguna.  
 
DC-DC efektiivsus 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nautige uusi lisavõimalusi! 
Kasutajasõbralik LCD ekraan 
Kõiki olekuid saab kuvada graafilisel multifunktsionaalsel ekraanil ning seetõttu on võimalik energiavoogu lihtsalt jälgida. Erinevate andmete 
kuvamiseks on kasutusel ikoonid. Kõiki parameetreid saab muuta intuitiivse menüü abil.  
 
Kommunikatsioon 
Elektrivoolu hulga jälgimiseks saab seadmega lisaseadme StecaLink abil ühendada PA hS400 anduri. Samuti kuvatakse aku laadimise 
hetkeolekut (SOC). Multifunktsionaalsed ühenduskontaktid võimaldavad kasutada generaatorite jms seadmete professionaalset juhtimist.   
Steca Tarom MPPT 6000-M on varustatud kolme multifunktsionaalse kontaktiga, mida saab üksteisest sõltumatult programmeerida ning 
virtuaalselt kombineerida.  
 
Multifunktsionaalsete kontaktide kasutamisvõimalused: 
 
Akude tühjenemise kontrollimine 
Kaitse akude täieliku tühjenemise eest väldib akude kahjustumist. Piirmäära saab seadistusmenüüs muuta ning valida saab kas aku 
laadimisvoolu jälgimise või aku pinge jälgimise vahel.  
 
 
 
 
 

70 V paneel  
48 V aku 
 
30 V paneel 
24 V aku 
 

 



 
 
Taimerite kasutamine 
Kontroller võimaldab kasutada kolme erinevat automaatset taimerirežiimi: õhtu, päev ning öö. Muuta saab kõiki kellaaegu ning viivitusi. 
Õhturežiimis lülitatakse koormus automaatselt sisse peale päikese loojumist – väljalülitumise aega saab vabalt määrata. Öörežiimis saab 
määrata päikeseloojangule järgneva ajavahemiku, mille möödumisel koormus sisse lülitada – samuti ka päikesetõusule järgneva 
ajavahemiku, mille möödumisel koormus välja lülitatakse. Päevarežiimis lülitataks koormus sisse peale päikesetõusu ning välja peale öö 
saabumist.  
 
Neli vabalt programmeeritavat taimerit koos nädalapäeva määramisega 
Neljale vabalt programmeeritavale taimerile saab määrata alguskellaaja, lõppkellaaja ning nädalapäeva (või mitu nädalapäeva). 
 
Generaatori funktsioon 
See funktsioon võimaldab kontrolleril Steca Tarom MPPT 6000-M (vastavalt aku laadimisvoolu väärtuse SOC või aku pinge muutumisele) 
generaatorit sisse või välja lülitada. Kontrollfunktsioon võimaldab lisakoormuse aktiveerimist peale aku täielikku täislaadimist. Kui 
energiahulk väheneb, lülitatakse lisakoormus jälle välja. See tagab, et kogu saadaolev energia kasutatakse täielikult ära. 
 
MPP KONTROLLERI KASUTAMINE JA SEADISTAMINE 
 
Millal tuleks soovitavalt MPPT laadimiskontrollerit kasutada? 
Soovitame MPPT laadimiskontrollerit (Steca Solarix MPPT või Tarom MPPT) kasutada peamiselt kolmel juhul. Teistel tingimustel võib 
kasutada ka  PWM (Pulse Width Modulation) laadimiskontrollerit (Steca Solsum, PRS, PR, Tarom või Power Tarom). 
 
• Situatsioon 1: 36 või 72 elemendiga kristallpaneele pole kasutuses, 36 elemendiga paneeli (12V süsteemidele) MPP pinge on umbes 17V 
ning ahela pinge on umbes 21V. 72 elemendiga paneelide (24V süsteemidele) pinge on ligikaudu poole suurem - 34 Vmpp ja 42 Voc. PV 
paneelid, mida kasutatakse tavaliselt võrguühendussüsteemides (60 elementi, 30 Vmpp), ei sobi 12 / 24 / 48 V süsteemidega, kus 
kasutatakse tavalisi PWM kontrollereid. Efektiivsuse tagamiseks tuleb kasutada MPPT kontrollerit, mis konverteerib paneelidest edastatud 
kõrgema pinge madalamaks akupingeks minimaalsete kadudega. 
 
• Situatsioon 2: Akud tühjenevad tihti 
Kui süsteemi ülesehitus tingib akude sagedase tühjenemise või seisavad akud pikemat aega tühjana, tuleks kasutada MPPT kontrollerit, mis 
toodab rohkem energiat. MPPT kontroller (erinevalt lülitusfunktsiooniga kontrolleritest) oskab konverteerida paneelide ja aku pinge 
erinevuse täiendavaks laadimisvooluks. Seega akupinge langemisel energiatootlus suureneb. 
 
• Situatsioon 3: Madala temperatuuriga piirkond ja karm talv 
Kui PV paneelide temperatuur langeb, suureneb optimaalne pinge MPP. MPPT laadimiskontroller jälgib paneelide pinget ning konverteerib 
kõrgema pinge kõrgemaks laadimisvooluks. Kui maapind kattub lumega, suureneb kiirgusse peegelduse tõttu ka keskkonna taustkiirgus. 
Seetõttu suureneb paneelide võimsus ning MPPT kontrolleri kasutamisel suureneb ka aku laadimisvool. Kui süsteemi kasutatakse 
aastaringselt on päevade lühenemisel oluliseks lisaväärtuseks Steca MPPT kontrolleri funktsioon, mis laadimisvoolu automaatselt 
suurendab. 
 
Mida peaks MPPT kontrolli seadistamisel jälgima? 
 
Sobiva MPPT kontrolleri valimisel ja seadistamisel peab teadma alljärgnevaid andmeid: PV paneelide pinge (Uoc), maksimaalne pinge 
(Umpp), PV paneelide koguvõimsus (in Wp) ja aku pinge (12 V, 24 V või 48 V) ning temperatuurikoefitsient (VOC). 
 
• PV paneelide pinge (Uoc) 
Kõikide paneelide avatud ahela pinge (Uoc) ei tohi kõige madalamal võimalikul temperatuuril ületada MPP laadimiskontrolleri minimaalset 
sisendpinget. Vastasel juhul võib kontroller puruneda. 
 
• Maksimaalne pinge (Umpp) 
Moodulite maksimaalne võimsus (Umpp) ei tohi kõige kõrgemal võimalikul temperatuuril olla väiksem MPP laadimiskontrolleri maksimaalset 
sisendpinget. MPP pinge peab olema akupingest alati suurem, sõltumata temperatuuritingimustest. 12V aku kasutamisel peab MPP pinge 
olema vähemalt 17V, 12V aku kasutamisel peab MPP pinge olema vähemalt 28V, 48V aku kasutamisel peab MPP pinge olema vähemalt 
56Vmpp. 
 
• PV paneelide koguvõimsus (Wp) 
PV paneelide koguvõimsus (in Wp) peab olema väiksem MPPT kontrolleri nimivõimsusest või siis peab see olema võrdne. Kuigi 
kontrolleriga saab ühendada ka võimsamaid paneele, on laadimisvõimsus piiratud kontrolleri nimivõimsusega. Kui moodulite koguvõimsus 
ületab kontrolleri nimivõimsust 20%, siis edastavad paneelid tippvõimsust ainult väga külma ilma või kõrge temperatuuri ja pilvitu taeva 
korral. Moodulite andmed on mõõdistatud vastavalt standardile („Standard Test Conditions“ (STC)) temperatuuril 25 °C. Reaalselt on 
paneeli töötamise ajal elemendi temperatuur märkimisväärselt kõrgem ning seetõttu on ka paneeli väljundvõimsus väiksem (sõltumata 
kasutatavast laadimiskontrollerist). 
Märkus: Paneeli ja aku pinge erinevuste kompenseerimine muudab MPPT laadimiskontrolleri väga efektiivseks, sõltumata kontrolleri 
tootjast.  
 
• Aku pinge 
Aku pinge valimisel tuleb lähtuda tarbijast. Soovitame valida võimalikult kõrge pingega aku, mis aitab energiatootmise kulusid vähendada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maks.  PV võimsus 
12 V aku korral 

 

 

Maks.  PV võimsus 
24 V aku korral 

 

 

Maks.  PV võimsus 
48 V aku korral 

 

 



 
NÄIDE MPPT KONTROLLERI SEADISTAMISE KOHTA 
 
Paneelide pinge, maksimaalne ahela pikkus 
 
Paneelid 
 
Minimaalne MPP pinge 
 
Paneelid 
 
Maksimaalne võimsus 
 
Paneelid 
 
 

Avatud ahela pinge 
Avatud ahela pinge temperatuurikoefitsient 
Paneeli MPP pinge 
Kontrolleri min/maks sisendpinge 
Keskkonna min/maks temperatuur 
Kontrolleri nimivõimsus 
Paneeli nimivõimsus (STC) 
Üledimensioneerimisfaktor 
25 °C                         

 
Valemis 1 ei tohi paneelide koguarvu ületada isegi siis  
kui kontrolleriga saaks ühendada rohkem paneele. 
Selisel juhul tuleb osades ahelates kasutada paralleelühendust. 
 
Allpool toome näite: 
• Paneel (tüüpiline PV süsteem, 60 elementi) 
Avatud ahela pinge Uoc: 37.6 V 
Avatud ahela pinge temperatuurikoefitsient: -0.3 % / K 
MPP pinge Umpp: 31.2 V 
Tippvõimsus: 250 Wp 
Paneeli vool Impp bzw. Isc:  8.0 / 8.5 A 
STC = 25 °C 
• Battery: 48 V 
Paneeli minimaalne MPP pinge: 56 V 
• Laadimiskontroller: Steca Tarom MPPT 6000 
Maksimaalne avatud ahela pinge Uoc < 200 V 
Nimivõimsus 48 V aku korral: 3,600 W 
• Keskkond: 
Temperatuurivahemik: -30 °C bis +90 °C 
Paneeli üledimensioneerimisfaktor: 15 % 
 
Paneelide pinge, maksimaalne ahela pikkus 
(Kokku võib ühendada kuni 4 paneeli) 
 
Paneelid 
 
Minimaalne MPP pinge 
(kokku tuleb ühendada vähemalt 3 paneeli) 
 
Paneelid 
 
Maksimaalne võimsus 
(kontrolleriga võib ühendada kuni 16 paneeli)  
 
Paneelid 
 
 
 

Ahelasse paralleelselt ühendatud paneelide arv 
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Lubatud konfiguratsioon ühele sisendile 
Lubatud konfiguratsioon mõlemale sisendile (paralleelühendus) 
Konfigureerimine keelatud 
 

 
 
 

 


