Jachtu Solarnego CALIPSO 23

Instrukcja użytkowania

Solarny Podróżnik
JD Inżynieria Ruchu
Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka
tel. (22) 250 29 42
fax. (22) 250 29 48

Instrukcja użytkowania instalacji elektrycznej łodzi solarnej
Calipso 23
Dane podstawowe instalacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Główne napięcie zasilania 48V
Bank akumulatorów ZENITH ZLS1201145 (cztery szt. 12V 260Ah połączone szeregowo)
Panele słoneczne 1470W (sześć modułów PV 245 W połączone szeregowo - równolegle)
Regulator ładowania BLUSOLAR 150/30A - VICTRONENERGY
Ładowarka Sieciowa TITAN 48V 25A - VICTRONENERGY
Przetwornica ORION 48V DC- 12V DC - VICTRONENERGY
Przetwornica PHONIX 48V DC- 230V AC 350VA - VICTRONENERGY
Przetwornica stera strumieniowego BELLMARINE 48V - 12V
Silnik elektryczny E-TECH 48V 7,5kW

Rozmieszczenie elementów instalacji na jachcie:

Dziób Jachtu
Przetwornica steru strumieniowego
Przetwornica
48V/230V-AC
Sprężarka
instalacji wodnej

Bezpiecznik przetwornicy steru

Akumulator nr.1 i 4,
zestaw BMS, skrzynka
połączeniowa
biegunów „-„ instalacji
i główna skrzynka
bezpiecznikowa

Przetwornica
48V/230V 300W
Pompa ciśnieniowa
instalacji wodnej
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Akumulator nr. 1 i 4

Puszka zbiorcza
przewodów minusowych i
bocznik miernika instalacji

Silnik dziobowego steru
strumieniowego

Zestaw BMS urządzenia
dbające o równomierny
poziom napięcia w
akumulatorach tzw.
balansery

Puszka głównych
bezpieczników

Bezpiecznik
silnika steru
strumieniowego

Przetwornica 48V/12V
steru strumieniowego
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Bakista w kabinie pod siedziskiem

Wyłącznik główny
instalacji (odłączenie
akumulatorów)

Regulator ładowania PV, odłącznik
paneli PV

Przetwornica
48/12V, bezpiecznik
instalacji 12v,
bezpiecznik lodówki

Regulator ładowania
paneli solarnych

Rozłącznik baterii PV
(słonecznych) „WYL-PV”

Wyłącznik GŁÓWNY
„WYL-AKUM”
Odłączenie akumulatorów

Bezpiecznik
Lodówki
Przetwornica
48V/ 12V

Bezpiecznik główny
instalacji 12V
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Bakista pod podkładem otwartym
Przetwornica zasilająca silnik
elektryczny i układ chłodzenia.
Akumulator
nr.2 i 3

Akumulator nr 2

Układ sterownika
silnika napędowego

Włącznik pompy
zęzowej

Akumulator nr 3

Chłodnica i wentylator układu
chłodzenia sterownika silnika

Pompa i zbiornik
wyrównawczy płynu
(PETRYGO) chłodzącego
sterownik silnika
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Prawa bakista na pokładzie
Rozłącznik zasilania
48V silnika
napędowego

Lewa bakista na pokładzie

Zawory gazowe
kuchni i opcjonalnie
WEBASTO

Miejsce na bulkę
gazową

Rozdzielnia i stycznik
zwłoczny zabezpieczenie
zasilani 230V z zewnątrz
(opcja przyłączenie
generatora spalinowego)

Przewód zasilania
WEBASTO połączony z
włącznikiem w kabinie
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Zestaw
włączników i
bezpieczników
automatycznych
(zasilanie
sterowania
silnika, GPS,
Webasto)

Panel na ścianie kabiny
Włączniki ładowania
solarnego, ładowania
sieciowego,
przetwornicy
48V/230V, reset
alarmu BMS

Panel kontrolny ładowarki sieciowej 230V

Panel bezpiecznikowy wejście do kabiny

Radio odbiornik
z MP3

Wyłącznik główny
instalacji 12V

Panel włączników i
bezpieczników
automatycznych
osprzętu
pokładowego
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Gniazdo 230V dla bojlera i
elektrycznej zapalarki
gazu (działa tylko po
podłączeniu do
nabrzeżnej sieci 230V)

Szafka pod kuchenką gazową
Na fotografii wtyczki bojlera
i zapalarki gazu celowo
zostały odłączone, ponieważ
instalacja wodna niebyła
jeszcze zalana.

Bojler ciepłej wody
(działa tylko po
podłączeniu do
nabrzeżnej sieci 230V)

Ładowarka sieciowa
230V/48V DC 25A

Przód kabiny

Gniazdo elektryczne 230V

Automatyczna pompa
zenzowa na stałe
podłączona do zasilania

Zasilane z przetwornicy
48V/230V załączane
włącznikiem na panelu
max. moc 300W
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Kokpit Sterowniczy
Klakso
n

Kontrolka ostrzegawcza (niski poziom energii, za niskie napięcie, za
wysokie napięcie, za wysoka temperatura akumulatora.

Sterowanie steru
strumieniowego
Wskaźnik prędkości
obrotowej silnika
napędowego

Stacyjka i
manetka
gazu silnika

Wskaźnik parametrów
układu zasilania i
akumulatorów

Wskaźnik poziomu
wody w zbiorniku
dziobowym

Wskaźnik parametrów akumulatora
Nawigacja po ekranach wyświetlanych odbywa się przyciskami + i – w pętli.
Wyświetlany symbol „%”
Ekran wyświetla stopień
naładowania akumulatora w %

Wyświetlany symbol „Ah”
Ekran wyświetla ilość amperogodzin
pobranych lub dostarczonych do
akumulatora

Wyświetlany symbol „W”
Ekran wyświetla moc dostarczaną do
akumulatora bądź jeśli z znakiem „ –‘
pobieraną z akumulatora w watach
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Wyświetlany symbol „A”
Ekran wyświetla prąd płynący do
akumulatora, jeśli z znakiem „-‘
prąd płynący z akumulatora w
amperach
Wyświetlany symbol „V”
Ekran wyświetla aktualne napięcie
w układzie akumulatora

Wyświetlany symbol „C”
Ekran wyświetla temperaturę
akumulatora

Wyświetlany symbol „h”
Ekran wyświetla teoretyczny czas pracy
układu na zgromadzonej energii w
akumulatorze przy aktualnej mocy
pobieranej i dostarczanej.
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Elementy zabezpieczające instalację
Bakista dziobowa prawa

Bezpiecznik
przetwornicy 12V
10A/48V

Bezpiecznik
główny 200A/48V

Bezpiecznik Silnika
200A/48V

Bezpiecznik steru
strumieniowego
63A/48V

Bezpiecznik
ładowarki
sieciowej
30A/48V

Bezpiecznik
ładowarki solarnej
(PV) 40A/48V

Bezpiecznik
przetwornicy 230V
10A/48V

Bakista dziobowa prawa

Bezpiecznik układu
pomiarowego
ładowarki 3A

Bezpiecznik
automatycznej pompy
zenzowej 5A/12V
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Bakista pod siedziskiem
Komora dziobowa steru strumieniowego
Bezpiecznik
lodówki 10A

Bezpiecznik silnika steru
strumieniowego 200A/12V

Bezpiecznik główny
instalacji 40A/12V

Bezpiecznik
automatyczny
techniczny

Panel kabina

Bezpiecznik
automatyczny
GPS

Bezpiecznik
automatyczny
Webasto
Bezpiecznik
automatyczny
wolny

Panel wejście do kabiny

Rozłącznik
instalacji 12V

Bezpiecznik aut.
Światło nawigacyjne
Bezpiecznik aut.
Gniazda 12V
Bezpiecznik aut.
Oświetlenie kabin.
Bezpiecznik aut.
Pompy
Bezpiecznik aut.
Radio
Bezpiecznik aut.
Lodówka
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Bakista pod siedzeniem

Rozłącznik główny
akumulatorów
„WYL-AKUM”

Rozłącznik paneli
solarnych „WYL PV”

Bakista prawa pokład

Rozłącznik
instalacji silnika
„WYL-SILNIK”
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1. Uruchomienie instalacji elektrycznej
Włączanie instalacji rozpoczynamy od przełączenia głównego włącznika akumulatorów
„ WYL-AKUM” w bakiście pod siedziskiem z pozycji OFF na pozycję ON

Pozycja OFF

Pozycja ON

Po tej czynności mamy załączone akumulatory i uruchomioną instalacje 48V
Następnie włączamy układ ładowania z paneli słonecznych przestawiając rozłącznik PV „WYL PV” w
bakiście pod siedzeniem z pozycji OFF na pozycję ON

Pozycja OFF

Pozycja ON

!!!! Należy pamiętać i bezwzględnie przestrzegać aby nie nastąpiła
sytuacja włączonego rozłącznika PV „WYL PV” pozycja ON i
odłączonych akumulatorów wyłącznikiem głównym „ WYL-AKUM”
pozycja OFF !!!!!

≠
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Następnie włączamy regulator ładowania na panelu naściennym przestawiając przełącznik „SOLAR”
w pozycję ON ( do dołu ).

SOLAR

Kolejną czynnością jest włączenie instalacji 12V zasilającej urządzenia pokładowe (oświetlenie,
lodówkę, pompy, gniazda 12V, radio, zasilanie układu chłodzenia sterownika). Przekręcaj przełącznik
GŁOWNY 12V na panelu z pozycji OFF na pozycję ON.

Pozycja OFF

Pozycja ON

Rozłącznik
„Główny 12V”

Teraz możemy włączyć przełącznikami na panelu interesujące nas urządzenia.

TECHN

Przełącznik TECHN jest na stałe załączony i nie da się wyłączyć, w celu uniknięcia sytuacji
uruchomienia silnika bez zasilania układu chłodzenia, wykorzystany jest tylko bezpiecznik
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2. Uruchomienie silnika elektrycznego
Po włączeniu instalacji zasilającej możemy włączyć zasilanie silnika elektrycznego.
W tym celu ustawiamy stacyjkę w pozycji OFF, manetkę gazu w pozycję neutralną, przestawiamy
rozłącznik „WYL-SILNIK” w bakiście prawej na pokładzie otwartym z pozycji OFF na pozycję ON
Pozycja OFF

Pozycja ON

Następnie przekręcamy stacyjkę zgodnie z ruchem zegara o jedną pozycję. Nie należy przekręcać
stacyjki dalej ponieważ możemy wejść w opcję programowania parametrów silnika.

Stacyjka w
pozycji OFF

Dioda LED
informująca
o załączonym
silniku

Stacyjka w
pozycji ON

Po tej czynności na wyświetlaczu silnika wyświetlą się na chwilę informację o parametrach silnika a
następnie wskazanie prędkości obrotowej śruby napędowej.
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Gdy przekręcimy kluczyk w stacyjce a manetka nie będzie znajdowała się w pozycji neutralnej
wówczas na wyświetlaczu wyświetli się komunikat (niema niebezpieczeństwa, że silnik wystartuje).

Należy wtedy ustawić manetkę w pozycji neutralnej aby skończył się proces kalibracji.
Teraz możemy już rozpocząć pływanie na silniku elektrycznym. Przesuwając manetkę gazu do przodu
uruchamiamy silnik na biegu do przodu. Przesuwając manetkę do tyłu od pozycji neutralnej
włączamy ciąg wsteczny. Na wyświetlaczy wyświetla na się aktualna prędkość obrotowa śruby
napędowej.

3. Wyłączanie silnika napędowego
W celu wyłączenia silnika napędowego postępujemy analogicznie do procedury uruchomienia tylko
od tyłu

Manetka w pozycję
neutralną.

Kluczyk w stacyjce w
pozycję OFF (przeciwnie
do ruchu zegara)

Przy dłuższej przerwie
rozłącznik „WYL-SILNIK”
pozycja OFF

Należy pamiętać, że pływamy jachtem zasilanym energią elektryczną zgromadzoną w akumulatorach
i należy w miarę możliwości oszczędzać energię i wyłączać urządzenia i silnik jeśli ich nie używamy.
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4. Zasilanie urządzeń i ładowanie akumulatorów z sieci
nabrzeżnej 230V
Jacht został wyposażony w instalację 230V do zasilania urządzeń sieciowych (bojler wody, gniazda
230V, zapalarka gazu, itp.) i ładowania akumulatorów.
W celu podłączenia jachty do sieci należy użyć przewodu wpinanego w gniazdo na rufie.
Gniazdo
przyłączeniowe
na jachcie

Specjalny przewód
zasilający jacht

W pierwszej kolejności wpinamy przewód zasilający w gniazdo na rufie.

Następnie przyłączamy się do sieci elektrycznej na brzegu

Po około 20 -30 sekundach stycznik załączy instalację 230V na jachcie.
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W zależności od tego jakie mamy do dyspozycji złącze na brzegu możemy użyć odpowiedniej wtyczki
stosując przejściówkę.

Standardowa wtyczka sieciowa 230V bądź specjalna wtyczka jachtowa.

Po podłączeniu zasilania mamy do dyspozycji gniazda sieciowe:

Szafka pod kuchenką

Blat obok umywalki

Bakista lewa na pokładzie

Gniazdko znajdujące się przy podłodze jest oddzielnym gniazdem 230V z ograniczeniem do 300W
zasilanym z przetwornicy 48V/12V i korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorze.

Gniazdo 230V max 300W
zasilane z przetwornicy
48V/230V (z akumulatora)
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5. Ładowanie akumulatorów z sieci zewnętrznej
Po podłączeniu jachtu do sieci możemy ładować akumulatory ładowarką sieciową. W tym celu należy
upewnić się czy włącznik na ładowarce w szafce jest w pozycji ON

Włącznik ładowarki powinien
być na ON na stałe

wyłączyć ładowanie solarne wyłącznikiem „SOLAR” Pozycja OFF (do góry) na panelu.
Pokrętło regulacji
prądu ładowania

Kontrolki informacyjne
o stanie ładowania

Włącznik „SOLAR”
pozycja OFF

Włącznik „LOAD”
pozycja ON

Ustawić pokrętło ładowania około 1/3 mocy i włączyć włącznik „LOAD” w pozycję ON (do dołu).
Kontrolki na ładowania na panelu:
„charger on” informuję o załączonej ładowarce sieciowej.
„boost charging” informuje o podstawowym trybie ładowania
„float charging” informuje o ładowaniu wyrównującym
Następnie można zwiększyć prąd ładowania pokrętłem regulacyjnym.
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Podczas ładowania sieciowego można używać urządzeń sieciowych na jachcie. W niektórych
marinach przyłącza sieciowe są o małej wydajności prądowej. W przypadku włączenia ładowania i
jednoczesnego załączenia podgrzewania wody w bojlerze lub jakiegoś innego urządzenia sieciowego
230V może to skutkować wyłączeniem bezpiecznika w przyłączu brzegowym. Należy wtedy
zmniejszyć prąd ładowania pokrętłem na panelu lub wyłączyć ładowarkę.

6. Zakończenie ładowania sieciowego
Skręcić pokrętło regulacyjne na minimum i wyłączyć przełącznik „LOAD” na pozycje OFF (do góry)
Pokrętło na
minimum

Włącznik „SOLAR”
pozycja OFF lub ON
jeśli chcemy włączyć
ładowanie solarne
Włącznik „LOAD”
pozycja OFF (do góry)

Jeśli chcemy włączyć ładowanie z paneli słonecznych to przełącznik „SOLAR” na pozycje ON (do dołu)

7. Odłączenie zasilania z brzegu
Wyłączamy ładowarkę sieciową przełącznikiem „LOAD” pozycja OFF (do góry) i używane przez nas

Następnie w pierwszej kolejności odłączyć przewód od
przyłącza brzegowego a następnie od gniazda na jachcie !!!
odbiorniki elektryczne 230V.
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8. Używanie gniazda sieciowego 230V zasilanego z przetwornicy
48V/230V
Jachy został wyposażony w gniazdo 230V zasilane z przetwornicy z pełnym napięciem sinusoidalnym.
Można do niego przyłączać ładowarki laptopa, telefony lub inne urządzenia wymagające napięcia o
dobrych parametrach.

Gniazdo 230V
MAX 300W

Z tego gniazda można zasilać odbiorniki 230V wtedy gdy nie jesteśmy przyłączeni do sieci na brzegu.
Maksymalna wydajność tego gniazda to 300W.
Aby załączyć to gniazdo należy na panelu włączyć przełącznik 48/230V na pozycję ON (do dołu).
Usłyszymy wtedy sygnał dźwiękowy z przetwornicy świadczący o jej starcie.

Włącznik „48/230V”
pozycja ON

Po zakończeniu korzystania z tego gniazda należy wyłączyć przełącznik „48/230V” w pozycję OFF (do
góry), przetwornica w trybie jałowym pobiera nieznaczny prąd więc niema sensu tracić energii z
akumulatora.
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9. Obsługa dziobowego steru strumieniowego
W celu włączenia dziobowego steru strumieniowego należy wcisnąć zielony przycisk do momentu
zapalenia się zielonej kontrolki.

Następnie należy wychylić joystick w żądanym kierunku.
Na ilustracji kontrolka
nie świeci się ponieważ
fotografie są tylko
orientacyjne.

Należy pamiętać aby po zakończonych manewrach wyłączyć ster zielonym przyciskiem (zgaśnie
kontrolka.

10.

Rozłączani instalacji elektrycznej

Aby rozłączyć instalację elektryczną należy wykonać:
- Zakończenie ładowania sieciowego (instrukcja pozycja nr.6)
- Odłączenie zasilania z brzegu (instrukcja pozycja nr.7)
- Wyłączanie silnika napędowego (instrukcja pozycja nr.3)
- Wyłączyć odbiorniki na panelu
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-Wyłączyć przełączniki „SOLAR”, „LOAD”, „48/230” na panelu pozycja OFF (do góry)

poza przełącznikiem „TECHN” który jest na stałe włączony
-Przestawić przełącznik Główny instalacji 12V na pozycję OFF

Pozycja OFF

Rozłącznik
instalacji 12V

-Przestawić rozłącznik PV „WYL PV” w bakiście pod siedzeniem z pozycji ON na pozycję OFF

Pozycja OFF
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- przestawieniu głównego włącznika akumulatorów „ WYL-AKUM” w bakiście pod
siedziskiem z pozycji ON na pozycję OFF

Pozycja OFF

!!!! Należy pamiętać i bezwzględnie przestrzegać aby nie nastąpiła
sytuacja włączonego rozłącznika PV „WYL PV” pozycja ON i
odłączonych akumulatorów wyłącznikiem głównym „ WYL-AKUM”
pozycja OFF !!!!!

≠
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Obsługa urządzeń jachtowych
Pompy wody
Na jachcie zostały zainstalowane trzy pompy zenzowe i ciśnieniowa pompa wody użytkowej.
W przedniej części pompa automatyczna na stale przyłączona do zasilania przez bezpiecznik w
bakiście dziobowej prawej. Pompa ta działa również po odłączeniu akumulatorów rozłącznikiem
„WYL-AKUM”.
Bezpiecznik
automatycznej
pompy zenzowej

Automatyczna
pompa zenzowa

Kolejne dwie pompy zenzowe zostały przyłączone do obwodu 12V załączanego przełącznikiem na
panelu „POMPY”
Bakista pod pokładem otwartym
Przycisk uruchomiający
pompę
Pompa zenzowa

Łazienka
Przycisk uruchomiający
pompę

Pompa zenzowa
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Ciśnieniowa pompa wody użytkowej znajduje się w lewej bakiście dziobowej

Ciśnieniowa pompa
wody użytkowej
Bezpiecznik służący do
odłączenia pompy od zasilania
w czasie pustego zbiornika
wody. (transport, zimowanie)

Zasilanie pompy włączone jest w obwód 12V włączany przełącznikiem na panelu „POMPY”. Ta
pompa utrzymuje stale ciśnienie w instalacji wody użytkowej. W przypadku braku wody w
zbiorniku (transport, zimowanie, itp.) dla bezpieczeństwa należy wyjąć bezpiecznik służący do
odłączania tej pompy, ponieważ pompa będzie starała się nabić ciśnienie w instalacji co mogło
by spowodować jej uszkodzenie. Można również wyłączyć przycisk „POMPY” na panelu ale
wtedy nie będą pracować pompy w bakiście i łazience.

Instalacja antenowa

W kabinie znajduje się gniazdo antenowe połączone z gniazdem na suficie pokładu otwartego.
Chcąc podłączyć antenę należy ją zamontować na relingu w dogodnym miejscu i podłączyć
przewód do gniazda na suficie. Zasilacz anteny wpięty jest w gniazdo 12V w kabinie. Zasilanie
tego gniazda załącza się przełącznikiem na panelu „GNIAZDA 12V”.

Strona | 27

Gniazdo 12V

Gniazda 12V

Gniazdo 12V

Gniazdo 12V

Mamy do dyspozycji gniazda 12V do zasilania odbiorników niskiego napięcia 12V (ładowarki,
radio, telewizor, itp.). Gniazda załączane są przełącznikiem na panelu „GNIAZDA- 12V”. Napięcie
dostarczane jest z przetwornicy 48V/12V której maksymalna wydajność to 360W i zasila ona
również inne odbiorniki 12V (pompy, lodówkę, oświetlenie, GPS, echosondę)

LODÓWKA

Regulacja stopnia
chłodzenia

Lodówka posiada pokrętło do ustawiania stopnia chłodzenia. Lodówkę załączamy przełącznikiem
na panelu „LODÓWKA”.

Światła nawigacyjne
Na dach znajduje się zespolone światło nawigacyjne załączane jest przełącznikiem „SWIATLO
NAWIGACYJNE”

Podczas ładowania panelami słonecznymi zalecane jest pochylenie lampy aby nie zacieniała
baterii słonecznej.
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Instalacja chłodzenia sterownika silnika

W bakiście pod pokładem znajduje się sterownik silnika i układ jego chłodzenia
Wentylator i
chłodnica
Sterownik silnika
E-TECH

Pompa

Zbiornik płynu
chłodzącego

Układ chłodzenia jest układem zamknięty zalany płynem chłodzącym niezamarzającym
„PETRYGO”. Należy co jakiś czas sprawdzić poziom płyny w układzie. Dokonuje się tego
odkręcając nakrętkę motylkową na zbiorniczku płynu i zdejmując pokrywkę.

W razie ubytku należy dolać płynu PETRYGO
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Pływanie ekonomiczne
Łódź solarna została zbudowana bo pływania ekologicznego na energii wytworzonej z
promieniowania słonecznego, dlatego aby użytkować jednostkę ekonomicznie należy przestrzegać
pewnych zasad:
1. Gdy nie potrzebujemy wykorzystywać pewnych odbiorników to wyłączmy je.
2. Starajmy się pływać i cumować w miejscach nie zacienionych aby korzystać jak najwięcej z
promieni słonecznych, które ładują nasze akumulatory.
3. Podczas pływania starajmy się tak dobierać prędkość aby zużycie energii było mniejsze od
energii dostarczanej z paneli solarnych. Bilans można odczytać na wskaźniku parametrów
akumulatora. Gdy ustawimy ekran wskazujący moc „W” lub prąd „A”. Wskazanie w wynikiem
dodatnim świadczy dodatnim bilansie energetycznym (więcej energii wprowadzamy do
układu niż pobieramy). Wskazanie z wynikiem ujemnym świadczy o ujemnym bilansie
energetycznym (pobieramy więcej energii niż dostarczamy, rozładowujemy akumulatory).
W

A

Oczywiście można użytkować jacht z ujemnym bilansem energetycznym ale trzeba się liczyć z
tym, że będziemy musieli doładowywać akumulatory z sieci brzegowej bądź dłużej z paneli
solarnych.
Podczas używania jachtu można skontrolować na ile czasu wystarczy nam energii
zgromadzonej w akumulatorach przy aktualnym bilansie energetycznym.
Wskazanie jest orientacyjne miernik sam wylicza na podstawie prądu ładowania, prądu
rozładowania, energii zgromadzonej w akumulatorach czas jaki nam pozostał do
rozładowania akumulatora godzinach.

H
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Skrócone procedury
1. Uruchomienie instalacji elektrycznej
→ włącznik Główny „WYL-AKUM” pozycja ON
→ włącznik PV „WYL PV” pozycja ON
→ włącznik „SOLAR” pozycja ON
→ włącznik Główny 12V pozycja ON
→ przełączniki potrzebnych odbiorników pozycja ON

2. Uruchomienie silnika elektrycznego
→ stacyjka pozycja OFF
→ manetka gazy pozycja Neutralna
→ włącznik „WYL-SILNIK” pozycja ON
→ manetka gazy pozycja Neutralna
→ stacyjka pozycja ON (zgodnie z ruchem zegara)

3. Wyłączanie silnika napędowego
→ manetka pozycja Neutralna
→ stacyjka pozycja OFF (przeciwnie do ruchu zegara)
→ dłuższe wyłączenie przełącznik „WYL-SILNIK” pozycja OFF

4. Zasilanie urządzeń z sieci nabrzeżnej 230V
→ przewód połączeniowy do złącz jachtu
→ jeśli potrzeba przejściówka na złącze nabrzeżne
→ przewód do gniazda na brzegu
→ urządzenia odbiorcze do gniazdek sieciowych jachtu

5. Ładowanie akumulatorów z sieci zewnętrznej
→ procedura przyłączenia do sieci zewnętrznej
→ przełącznik „SOLAR” pozycja OFF
→ pokrętło regulacyjne 1/3
→ przełącznik „LOAD” pozycja ON
→ ewentualne zwiększenie prądu ładowania pokrętłem regulacyjnym

6. Zakończenie ładowania z sieci 230V
→ pokrętło regulacyjne na minimum
→ przełącznik „LOAD” pozycja OFF
→ jeśli chcemy włączyć ładowanie solarne przełącznik „SOLAR” pozycja ON
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7. Odłączenie zasilania z brzegu
→ wyłączamy ładowarkę sieciową (jeśli była włączona) przełącznik „LOAD” pozycja OFF
→ wyłączamy odbiorniki 230V na jachcie
→ odłączamy przewód zasilający od złącza brzegowego
→ odłączamy przewód zasilający od złącza jachtowego
!!!! NIGDY NIE ODŁĄCZAMY PIERWSZEGO ZŁACZA JACHTOWEGO !!!!

8. Używanie gniazda sieciowego 230V zasilanego z przetwornicy
48V/230V
→ przełącznik 48/230V pozycja ON
→ odbiornik od gniazdka
→ koniec używania przełącznik 48/230V pozycja OFF

9. Obsługa dziobowego steru strumieniowego
→ wcisnąć zielony przycisk na panelu steru (zapali się kontrolka)
→ sterowanie joystickiem w żądanym kierunku
→ zakończenie sterowani przyciskamy zielony przycisk (zgaśnie kontrolka)

10. Rozłączani instalacji elektrycznej
→ zakończenie ładowania sieciowego (jeśli było podłączone)
→ odłączenie zasilania z brzegu (jeśli było podłączone)
→ wyłączenie silnika napędowego (jeśli był załączony)
→ przełączniki odbiorników na panelu pozycja OFF
→ wyłącznik Główny 12V pozycja OFF
→ wyłącznik „WYL PV” pozycja OFF
→ wyłącznik Główny „WYL-AKUM” pozycja OFF
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