
OJFF’s jakthytte  STUGUKOIA 

Brukerveiledning for nytt strøm anlegg med solcelle lading. 

Hytta har fått nytt strømanlegg med solcellepanel som lading slik at kjøring av aggregat 

ikke lenger er nødvendig for å lade batteri.  Batteri skal alltid være tilkoblet og solcelle 

regulator vil lade batteriet etter behov. Kapasiteten på solcellelader er max 100 watt pr 

soltime og selv på en overskyet eller regnværsdag uten sol gir det ca  4-10 watt.  
 

Batteriet har en kapasitet på ca 900watt (140Ah) og med alle lys på bruker de ca 2,7 watt pr 

time. En kveld med ca 8 timer lys x 2,7w pr time gir et forbruk på ca 22w og 1 time sol gir 

50>100w så det skal være mere nok strøm til både lys og lading av telefoner og radioer. 

 
 

Når du kommer til hytta: 
 Slå på <HOVEDBRYTER FOR LYS> Lysene tennes hvis de er påslått og Gassalarmen vil pipe en 

kort stund og alt er klart til bruk.   
 

For lading av telefoner etc er det satt opp en boks med 2 stk 12v <sigarettenner uttak> og her 

kan samme lader som brukes i bilen benyttes. 
 
 

Vil du se batteriets tilstand Slå på <Bryter for Voltmeter> på boksen med 12v strømuttak.  

Får du feil på anlegget under oppholdet se neste side for feilsøk og retting. 

 
 

Når du reiser fra hytta: 
 Slå av <HOVEDBRYTER FOR LYS> og <Bryter for Voltmeter> hvis dette står på.   

 

 



 OJFF’s jakthytte  STUGUKOIA 

Brukerveiledning for feilsøk på nytt strøm anlegg med solcelle lading. 

Ladergulatoren kontrollerer ladingen av batteriet og alt forbruk. (lys, lading etc) 
 

Hvis batterispenningen synker under 10,7 volt vil laderegulatoren slå av forbruket for å 

beskytte batteriet. Når batteriet når 12 volt igjen ved lading fra panel eller aggregat kobles 

forbruket til igjen. 

 

En slik hendelse forårsakes av enten høyt forbruk eller feil på anlegget.   

Sjekk status og volt på regulatorpanelet. Viser den dette bilde er 

spenningen under 10,7 og batteriet må lades før bruk. Aggregatet og 

batterilader kan brukes, og kobles til batteriet via batterilader kontakten 

som er montert på batteriet. Vær OBS på at denne kobling også har 

sikring på kabel hvis ikke lading fungerer. 

     

  Er displayet tomt og ingen funksjoner virker,  Sjekk at sikringen til 

solcelle regulatoren er hel, det skal være en 16A sikring. 

 

 

 

 

12v Ladeuttak har egen sikring montert på 

boksen som vist på bildet. Får du ikke ladet 

eller lys i Voltmeter når du slår på bryteren 

så sjekk sikringen, det er en automatsikring 

som resettes ved å trykke på den. 

 

 

 

 

Får du andre problemer med strømmen så ta et bilde av laderegulatorens skjerm,  

mer info om regulatorens funksjoner og skjermbilde forklaring kan du lese om i manualen på 

de neste sidene her hvis du er litt teknisk og ønsker å se etter status. 

 

 Skru av den ene batteripolen eller ta ut sikringen, og meld ifra når du 

får dekning og bruk telys og parafinlamper under oppholdet.  

 

 

 
Terje Johansen 04 nov 2018 



 

 
 

 



 

 


