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1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkich podłączeń i zmiany należy dokonywać przy odłączonym napięciu 
zasilania oraz napięciu z inwertera.
- Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia, takie 
jak: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu. 
- Instalacja i ustawianie urządzenia wymagają posiadania odpowiednich 
umiejętności, dlatego mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel, 
po zapoznaniu się w całości z instrukcją obsługi.
- Nieprawidłowo podłączone urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Odpowiedzialność za prawidłową instalację spoczywa na osobie montującej. 
Należy się upewnić, czy spełnione są wszystkie wytyczne i normy obowiązujące w 
danym kraju. 
- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić urządzenie. Należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia. 
- Należy uchronić instalację przed wyładowaniami poprzez odłączenie regulatora od 
paneli w czasie burzy. 
- Wszelkie nieautoryzowane przeróbki, modyfikacje oraz próby napraw powodują 
utratę gwarancji. 



2. OPIS I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Urządzenie służy do płynnego lub skokowego sterowania grzałką, tak aby 
maksymalnie wykorzystać energię przetwarzaną przez inwerter ON-GRID (pracujący 
z siecią energetyczną)  i nie sprzedawać jej do elektrowni.
Regulator posiada dwa elementy pomiarowe służące do pomiaru prądu z inwertera 
oraz prądu pobieranego przez dom.  Na podstawie tych dwóch parametrów jest 
wyliczana moc, a na podstawie różnicy tych mocy są płynnie (fazowo) załączane 
kolejne wyjścia sterujące przekaźnikami SSR, a te sterują grzałkami. 
Urządzenie posiada możliwość wymuszenia włączenia, tak aby nagrzać wodę w dni, 
gdy panele wytwarzają zbyt mało nadmiaru mocy. 
Wyjścia sterują przekaźnikami SSR podając napięcie 12 V, moc grzałek zależy od 
zastosowanych przekaźników SSR.
Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w tryb automatycznego strojenia, dzięki 
czemu nie wymaga definiowania wartości mocy grzałki, samo dopasowuje moc tak, 
aby bilans mocy był możliwie bliski zeru.

3. INSTALCJA I PODŁĄCZENIE
Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego podłączenia. Docelowym 
miejscem montażu jest skrzynka natynkowa wyposażona w szyny TH35 oraz 
dodatkowe otwory wentylacyjne. Obecność otworów jest zależna od zastosowanych 
przekaźników oraz mocy zastosowanych grzałek. Należy stosować przekaźniki 
BEZ FUNKCJI PRZEŁĄCZANIA W ZERZE!!!

Regulator należy podłączyć jak na rysunku poniżej dla trybu 1 i 2. 



Dla trybu 3 schemat znajduje się poniżej.

Schematy powyżej są poglądowe. Naturalną rzeczą jest konieczność stosowania 
dodatkowych zabezpieczeń.

4.KONFIGURACJA

Urządzenie domyślnie jest w trybie trzecim i nie wymaga konfiguracji. Ew 
wprowadzenie korekt pomiarowych. W razie potrzeby zastosowania pierwszego lub 
drugiego trybu należy zmienić punkt przyłączenia przekaźnika SSR zasilającego 
grzałkę zgodnie ze schematem. Aby zmienić ustawienia w pierwszym lub drugim 
trybie, należy ustawić progi działania pierwszego i drugiego przekaźnika. W tym celu 
należy przytrzymać przycisk PLUS, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „SET” po 
tym napisie pojawi się „1.on”. Oznacza to, że ustawiamy moc, przy której ma być 
maksymalnie załączony (typowo ustawiamy moc pierwszej grzałki), następnie pojawi 
się napis „1.of” ,co oznacza że ustawiamy moc, przy której nastąpi już całkowite 
wyłączenie wyjścia pierwszego kanału. Długie przytrzymanie przycisku umożliwia 
zmianę trybu pracy pierwszego wyjścia. Tryb pierwszy to regulacja fazowa, drugi to 
regulacja skokowa, w tym trybie po osiągnięciu mocy 1.on nastąpi włączenie tego 
kanału, zaś po spadku poniżej 1.of nastąpi wyłączenie kanału. 
Analogicznie ustawia się drugi kanał, w tym przypadku należy przytrzymać przycisk 
MINUS. Krótkie wciśnięcie tych przycisków spowoduje wyświetlenie nastaw. 



Zmiana parametrów z wyświetlanych na różnicę mocy odbywa się przez krótkie 
wciśnięcie przycisku MENU. Długie wciśnięcie powoduje permanentne włączenie 
grzałki (na określony czas w minutach).
Jeżeli wartości mocy, które pokazuje regulator znacznie odbiegają od 
rzeczywistych należy skorygować je poprzez wejście w tryb serwisowy. Przy 
włączaniu urządzenia należy trzymać przycisk MENU, aż na pierwszym 
wyświetlaczu pojawi się napis „Ser” zaraz po tym możemy przyciskami PLUS i 
MINUS skorygować wartość, która miga. Po czasie bezczynności regulator 
zapisuje korekty i przechodzi do normalnego trybu pracy.

PRZYWRACNIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
W razie problemów z ustawianiem należy przywrócić ustawienia fabryczne poprzez 
przytrzymanie przycisku MINUS przy włączeniu urządzenia. Wówczas na 
wyświetlaczu pojawią się „---” co oznacza załadowanie ustawień fabrycznych.
UWAGA!!!
Nastawy zmienione zostają zapisane w nieulotnej pamięci i są nadal aktywne po 
ponownym uruchomieniu urządzenia.

5. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania  230V AC

Moc pobierana przez regulator  2,5 VA

Moc mierzona  Do 2500W

Maksymalna moc grzałki  2000W

Maksymalny prąd sterowania SSR  150mA

Napięcie sterowania SSR  12V DC

Prąd pobierany przez wentylator  Max 110mA

Napięcie pracy wentylatora 12V DC (regulacja PWM)

6. INFORMACJE SERWISOWE
UWAGA!!!

Jeżeli regulator bez przerwy włącza wszystkie wyjścia to należy sprawdzić, czy  
dostarczane jest napięcie na styki kontroli fazy.



7. WARUNKI GWARANCJI

Firma EL-CAR Elektronika udziela 24 miesięcznej gwarancji na WATT ROUTER 
SSR 2CH DO INWERTERÓW ON-GRID. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń 
powstałych z powodu niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych 
zmian.
 Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub wymieniony w 
ciągu 14 dni roboczych na pełnosprawny pod warunkiem dostarczenia urządzenia do 
firmy EL-CAR Elektronika z opłaconym transportem i ubezpieczeniem. 
Firma EL-CAR Elektronika nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z 
niewłaściwego użytkowania produktu lub na skutek wypadków losowych jak np: 
wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar itp. 
Firma EL-CAR Elektronika może w szczególnych przypadkach cofnąć wszystkie 
gwarancje, w sytuacji stwierdzenia braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie 
akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika. 
Gwarancja obowiązuje TYLKO na terenie Polski.

 

 Symbol CE na urządzeniu oznacza zgodność urządzenia z 
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
2004/108/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).  

Znak ten na urządzeniu informuje o zakazie umieszczania zużytego 
urządzenia łącznie z innymi odpadami. Sprzęt  należy przekazać do 
wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. (Zgodnie z 
Ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005) 


