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1. UVOD 
  
    FUSIONSEEKER DS-100D10 je univerzalen ultra natančen senzorski sončni sledilnik 
namenjen vsem (še posebej koncentratorskim!) solarnim sistemom, ki sledijo soncu po obeh oseh 
(ang. dual-axis solar tracker controller) in za pogon uporabljajo enosmerne elektromotorje s trajnimi 
magneti. Odlikujejo ga izjemne električne lastnosti, ultra visoka natančnost sledenja (možnost 
nastavitve), vodotesno "3in1" ("tri v enem") ohišje iz čistega aluminija in pa seveda velika 
zanesljivost ter dolga pričakovana življenjska doba. Prav vse komponente Fusionseeker-ja so 
integrirane v enem samem zgoraj omenjenem "3in1" ohišju, ki služi kot hladilno rebro za hlajenje 
POWER MOS-FET tranzistorjev,  "daje" senco senzorjem in varuje elektroniko pred vremenskimi 
vplivi. Ker je vse "spakirano" v enem ohišju, je namestitev zelo preprosta, saj ga je treba le pritrditi 
na sončni sprejemnik, priklopiti na napajanje in na 2 motorja in sonce Vam ne bo več pobegnilo. 
    Srce FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 je seveda elektronika, ki ne vsebuje nobenih premikajočih 
se delov (celo potenciometra ne boste našli, kaj šele releja) in tudi nobenega software-ja - čisti 
hardware (velika zanesljivost - nobenih Windows® modrih zaslonov!). Za delovanje potrebuje tako 
malo energije (cca. 0,002 kWh na dan), da lahko lastno rabo zanemarimo. Deluje na principu 
izenačevanja izhodnih signalov štirih na zunanjem delu ohišja nameščenih optičnih senzorjev. Dva 
senzorja sta zadolžena za sledenje soncu po azimutu, druga dva senzorja pa za sledenje soncu po 
višini. Ker sta principa sledenja soncu po azimutu in višini popolnoma enaka, je za natančno 
razumevanje delovanja Fusionseeker-ja dovolj, če v nadaljevanju opišemo samo sledenje po 
naprimer azimutu. Ko sta signala iz dveh senzorjev za sledenje po azimutu različna (sončni 
sprejemnik ni obrnjen pravokotno proti soncu - "3in1" ohišje "zakriva" en senzor), elektronska 
logika s pomočjo POWER MOS-FET tranzistorjev vklopi motor za sledenje po azimutu in ga pusti 
vklopljenega vse dokler se izhodna signala iz teh dveh senzorjev ne izenačita. Nato sledi istočasen 
izklop motorja in vklop elektronske zavore motorja. Elektronska zavora motorja je v funkciji 
vedno, zares nepogrešljiva pa postane v primeru, ko želimo dosegati ekstremno visoke natančnosti 
sledenja, saj brez nje ni moč doseči stabilnega visokonatančnega sledenja (pride do oscilacij). Ta 
sekvenca se ponavlja čez cel dan vse do sončnega zahoda, kjer se vse skupaj ustavi. Popolnoma 
enako deluje sledenje soncu po višini, le da sta v funkciji druga dva senzorja in seveda motor za 
sledenje po višini. 
    Ko se naslednje jutro na vzhodu pojavijo prvi sončni žarki, Fusionseeker s pomočjo dodatnega 
(petega) spodnjega senzorja to zazna in v trenutku vklopi motor za sledenje po azimutu, ki začne 
konstrukcijo obračati nazaj proti vzhodu. Po približno 5 minutah (odvisno od hitrosti obračanja 
sončnega sprejemnika) je sončni sprejemnik spet obrnjen proti soncu, nakar se začne ponavljati 
zgoraj omenjena sekvenca vklopov in izklopov 2 pogonskih motorjev konstrukcije sončnega 
sprejemnika. 
    Če v toku dneva oblaki zakrijejo sonce, bo Fusionseeker sprejemnik obrnil proti najsvetlejšemu 
oblaku. V primeru, da tega ne želite, lahko zmanjšate natančnost sledenja in sončni sprejemnik bo 
ostal na tisti poziciji, kjer je prišlo do zakritja sonca. V obeh primerih pa se bo sončni sprejemnik 
obrnil proti soncu takoj, ko se bo le to spet pojavilo. Skratka gre za univerzalno napravo, s katero 
boste v vsakem primeru na najidealnejši način zadovoljili vse potrebe po dvoosnem (idealnem) 
sledenju soncu. 
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2. TEHNIČNI PODATKI 
 

 FUSIONSEEKER DS-100D10  
Tip: "dual-axis" 

Napajalna napetost (DC): 

Sledenje po AZIMUTU: 
Uin = od 10V do 100V DC v treh nastavljivih napetostnih območjih: 
Napetostno območje A: Uin = od 10V do 25V 
Napetostno območje B: Uin = od 20V do 50V 
Napetostno območje C: Uin = od 40V do 100V 
Tovarniška prednastavitev: napetostno območje B  
Sledenje po VIŠINI: 
Uin = od 10V do 100V DC v treh nastavljivih napetostnih območjih: 
Napetostno območje A: Uin = od 10V do 25V 
Napetostno območje B: Uin = od 20V do 50V 
Napetostno območje C: Uin = od 40V do 100V 
Tovarniška prednastavitev: napetostno območje B 

Primerni izvori napajalne napetosti: Katerikoli napajalnik ali akumulator ali sončne celice (za 
podrobnosti glej poglavje 3.4) 

Izhodni tok (maksimalni tok 
motorja): 

Sledenje po AZIMUTU: 
Iout,cont. = 10A (trajna obremenitev!!!) 
Iout,10s = 15A (največ 10 sekund) 
Iout,max = 45A (kratkotrajno za zagon motorja)  
Sledenje po VIŠINI:  
Iout,cont. = 10A (trajna obremenitev!!!) 
Iout,10s = 15A (največ 10 sekund) 
Iout,max = 45A (kratkotrajno za zagon motorja) 

Izhodna napetost: 

Sledenje po AZIMUTU: 
Uout = Uin - 0,9V pri Iout = 5A 
Uout = Uin - 1,8V pri Iout = 10A  
Sledenje po VIŠINI:  
Uout = Uin - 0,9V pri Iout = 5A 
Uout = Uin - 1,8V pri Iout = 10A 

Poraba toka za delovanje 
elektronike: 

Sledenje po AZIMUTU: 
pri Uin = 12V le 0,8mA 
pri Uin = 24V samo 1,3mA 
pri Uin = 48V samo 1,3mA 
Sledenje po VIŠINI:  
pri Uin = 12V le 0,8mA 
pri Uin = 24V samo 1,3mA 
pri Uin = 48V samo 1,3mA 
(zaradi inteligentne zgradbe elektronika FUSIONSEEKER-ja troši 
vedno enako ne glede na to ali sta priklopljena DC motorja v 
delovanju ali ne) 

Natančnost sledenja: do +0,01 stopinje pri 1000W/m2 (se da nastavljat) 
Tovarniška prednastavitev: + 0,1 stopinje (pri 1000W/m2) 

Elektronska zavora za vsakega 
izmed motorjev: DA 

Temperaturno območje delovanja:  od -25°C do +70°C 

Ohišje: 
Material: čisti aluminij (Al) 
Barva: srebrna (odporna na UV žarke in visoke temperature) 
Stopnja zaščite: IP 67 (Ohišje je popolnoma vodotesno - naprava 
lahko deluje celo pod vodo)  

Zunanje mere: širina: 100mm, višina: 140mm, dolžina: 160mm 

Masa: 0,95kg 

Vzdrževanje: Vzdrževanja ni 

Pričakovana življenjska doba: 15 let + 
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3. NAVODILA ZA INSTALACIJO FUSIONSEEKER-ja DS-100D10  
 
OPOZORILO: Preden začnete z instalacijo nujno preberite ta navodila v celoti.  
 
OPOZORILO: Instalacijo lahko izvaja le strokovnjak s področja elektrotehnike. 
 
 
Na sliki 1 je prikazana vsebina embalaže FUSIONSEEKER-ja DS-100D10: 
  

 
Slika 1: FUSIONSEEKER DS-100D10 paket 

  
V naslednjih točkah je opisano, kako nastavite parametre FUSIONSEEKER-ja, kako ga namestite 
na sončni sprejemnik, kako nanj priklopite napajalno napetost in DC motorja in na kaj morate pri 
tem paziti. 
  
Sledite točkam lepo po vrsti in namestitev ne bo delala težav. 
  
Še prej pa si za lažje razumevanje poglejte sliko 2, kjer so označene vse pomembne komponente 
FUSIONSEEKER-ja DS-100D10. 
  

 
Slika 2: Komponente FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 
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3.1 Izbira napetostnega območja (napajalne napetosti) delovanja 
  
OPOZORILO: Napetostno območje lahko nastavljate le, ko FUSIONSEEKER DS-100D10 ni 
priklopljen na napajalno napetost! 
 
Elektronski logiki za sledenje po azimutu in višini sta v FUSIONSEEKER-ju DS-100D10 
popolnoma ločeni – neodvisni druga od druge. To pomeni, da lahko za sledenje po azimutu DS-
100D10 priključite na eno napetost, ki je praviloma enaka nazivni napetosti enosmernega 
motorja za premikanje sledilne konstrukcije po azimutu, za sledenje po višini pa na drugo 
napetost, ki je pa praviloma enaka nazivni napetosti enosmernega motorja za premikanje 
sledilne konstrukcije po višini. 
FUSIONSEEKER DS-100D10 lahko deluje pri napajalnih napetostih od 10V DC pa vse do 
vključno 100V DC in sicer v treh nastavljivih napetostnih območjih, ki se seveda ločeno 
nastavljajo za sledenje po azimutu in ločeno za sledenje po višini: 
 
Napetostno območje A: Uin = od 10V do 25V 
Napetostno območje B: Uin = od 20V do 50V 
Napetostno območje C: Uin = od 40V do 100V 
 
Naprimer, če želite FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 za sledenje po azimutu in za sledenje po 
višini priključiti na 12V-ni akumulator, ker Vaš vrtljiv sončni sprejemnik po azimutu in višini 
poganjata (obračata) 12V-na DC motorja, napravo predhodno za sledenje po azimutu in za sledenje 
po višini nastavite na napetostno območje A. Če bo napajalna napetost za sledenje po azimutu in za 
sledenje po višini med 20V DC in 50V DC, ne nastavljate ničesar, saj je naprava tako za sledenje po 
azimutu kakor tudi za sledenje po višini tovarniško nastavljena na napetostno območje B. Prednost 
izbire enakih napetostnih območij za sledenje po azimutu in za sledenje po višini je predvsem v 
tem, da potrebujete samo en izvor napajalne napetosti. Če pa bo napajalna napetost za sledenje po 
azimutu naprimer 15V (izbrali boste napetostno območje A) za sledenje po višini pa naprimer 72V 
(izbrali boste napetostno območje C), boste potrebovali dva izvora napajalne napetosti. Včasih se 
pojavi vprašanje, katero napetostno območje izbrati, če bo napajalna napetost za sledenje po 
azimutu ali višini 45V, saj se napetostni območji B in C prekrivata. Odgovor je: B ali C, vendar 
priporočamo, da v takem primeru izberete višje napetostno območje, torej priporočeno je v tem 
primeru izbrati napetostno območje C. 
  
Sedaj pa k fizični nastavitvi napetostnega območja. FUSIONSEEKER-ja obrnite na "glavo" tako, 
da ga boste videli točno iz take perspektive, kot je prikazano spodaj na sliki 3 (1. korak). Z roko 
odvijte kromiran pokrov in v notranjosti boste zagledali "kontaktno matriko" s 24 pozlačenimi 
kontaktnimi luknjicami. Z različnimi kombinacijami povezav luknjic z mostički lahko izbirate 
želeno napajalno napetost (želeno napetostno območje) in sicer, ko že rečeno, posebej za sledenje 
po azimutu in posebej za sledenje po višini. Kako z mostički določite napetostno območje A, B ali 
C, je korak za korakom prikazano in opisano na sliki 3. 
  



                                                                                                     Stran 7 od 18 

 

 
Slika 3: Nastavitev izbranega napetostnega območja 

  
Ko vse ustrezno nastavite, vstavite dve tesnili, ki zagotavljata vodotesnost naprave, nazaj v 
kromiran pokrov (če sta pri odvijanju izpadli iz njega), nato pa ga z občutkom privijte nazaj in stvar 
je pripravljena za priklop. 
 

3.2 Nastavitev natančnosti sledenja 
 
FUSIONSEEKER DS-100D10 je sončni sledilnik, ki omogoča tudi ultra natančno sledenje soncu in 
sicer z natančnostjo do fenomenalnih + 0,01 stopinje. Natančnost sledenja je možno tudi 
nastavljati, vendar o tem malenkost kasneje. 
  
Najprej nekaj teoretičnih osnov o natančnosti sledenja soncu. Sonce ima polmer 700.000 km in je 
od zemlje oddaljeno povprečno 149.000.000 km. Iz teh dveh podatkov ni težko izračunati, da sonce 
vidimo pod zornim kotom +0,27 stopinje ali absolutno 0,54 stopinje (glej sliko 4). 
  

 
Slika 4: Zorni kot, pod katerim vidimo sonce 

  
Takoj se pojavi vprašanje ali je smiselno in potrebno soncu slediti z večjo natančnostjo od +0,27 
stopinje. Odgovor je DA in NE, odvisno od tipa sončnega sprejemnika. Če gre za "raven" sončni 



                                                                                                     Stran 8 od 18 

 

sprejemnik, kot so sončne celice ali sončni kolektorji, res ne potrebujete sledenja, ki je natančnejše 
od +0,27 stopinje. V praksi se pokaže, da v teh primerih ne izgubljate praktično nič, tudi če sledite 
soncu z natančnostjo le +5 stopinj. Seveda je velika natančnost vedno dobrodošla, ni pa v primeru 
"ravnih" sončnih sprejemnikov nujna. Čim pa imamo opravka s koncentratorji, kot je naprimer 
parabolični koncentrator, je ponavadi pogoj, da je natančnost sledenja boljša ali vsaj enaka +0,27 
stopinje, saj v nasprotnem primeru tak sončni sprejemnik delno "pade iz fokusa", kar mu seveda 
zmanjša izhodno moč. 
 
Že zgoraj je bilo omenjeno, da je natančnost sledenja možno nastavljati po želji. To storite na 
naslednji način: FUSIONSEEKER-ja obrnite na "glavo" tako, da ga boste videli točno iz take 
perspektive, kot je prikazano na sliki 6 (1. korak). Nato z roko odvijte kromiran pokrov in v 
notranjosti boste zagledali "kontaktno matriko" s 24 pozlačenimi kontaktnimi luknjicami, v katere 
so na levi, desni, zgornji in spodnji strani vtaknjeni štirje po ohm-ski vrednosti enaki upori (moč 
vsakega je 1/4W), ki so na sliki 6 (2. korak) označeni z R14a, R15a, R14e in R15e. Od 
upornosti teh štirih uporov je odvisna natančnost sledenja. 
 
OPOZORILO: Upore R14a, R15a, R14e in R15e lahko menjate le, ko FUSIONSEEKER DS-
100D10 ni priklopljen na napajalno napetost (oziroma napajalni napetosti)! 
 
Preden se lotite nastavljanja natančnosti sledenja, si poglejte še sliko 5, ki prikazuje natančnost 
sledenja v odvisnosti od upornosti uporov R14a, R15a, R14e in R15e pri različnih jakostih 
sončnega obsevanja. 
  

 
Slika 5: Natančnost sledenja v odvisnosti od upornosti uporov R14a, R15a, R14e in R15e pri 

različnih jakostih sončnega obsevanja 
  
Iz slike 5 ni težko videti kakšna mora biti upornost uporov R14a, R15a, R14e in R15e za želeno 
natančnost sledenja pri določeni jakosti sončnega obsevanja. Največja možna natančnost sledenja se 
doseže, če so upornosti uporov R14a, R15a, R14e in R15e neskončne (v praksi to pomeni, da če 



                                                                                                     Stran 9 od 18 

 

želite največjo natančnost sledenja, iz "kontaktne matrike" izpulite te štiri upore). Če ste dobro 
pogledali sliko 5, lahko ugotovite, da je narava FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 takšna, da če se 
jakost sončnega obsevanja zmanjša, se avtomatsko zmanjša tudi natančnost sledenja, kar je seveda 
lepa lastnost, ki pride do izraza v primeru oblačnega vremena. Ko oblaki zakrijejo sonce, se 
natančnost sledenja tako zmanjša, da se sledenje ustavi, kar je tudi smiselno. O tem, kdaj je nebo 
dovolj temno, da sledenje ni več smiselno (ko za samo premikanje sončnega sprejemnika porabimo 
več energije kot le te s sledenjem pridobimo), se znanstveniki ne morejo poenotiti - vsak pač 
dokazuje svojo teorijo. V primeru FUSIONSEEKER-ja pa je jasno nekaj: večjo natančnost sledenja 
kot boste nastavili, bolj temno bo moralo biti nebo, da se bo sledenje ustavilo. 
  
Kako pa sedaj izbrati upornosti uporov R14a, R15a, R14e in R15e? Odgovor je vezan na tip 
sončnega sprejemnika in sicer: 
  
a) "Ravni" sončni sprejemniki: 
Če imate katerikoli "raven" sončni sprejemnik (navadne sončne celice ali sončne kolektorje) 
priporočamo, da na sliko 5 enostavno pozabite in pustite vse skupaj tako kot je bilo že nastavljeno v 
procesu proizvodnje (R14a=R15a=R14e=R15e=68kΩ) in stvar bo delovala zelo "smiselno" pri še 
vedno zavidanja vredni natančnosti sledenja približno +0,1 stopinje pri 1000W/m2. Mogoče je 
smiselno natančnost sledenja malo zmanjšati (R14a=R15a=R14e=R15e manj od 68kΩ), če imate 
sončne kolektorje ali malo zvečati (R14a=R15a=R14e=R15e več od 68kΩ), če imate sledilni sistem 
s sončnimi celicami (samo če ste izkušen uporabnik). 
 
b) Solarni koncentratorji: 
Na splošno velja, da je izbira uporov s pomočjo slike 5 smiselna le, če imate solarni koncentrator 
(npr. parabolični koncentrator), ki za svoje delovanje zahteva veliko natančnost sledenja, in je edina 
stvar, ki Vas zanima, prav natančnost sledenja. Če je natančnost sledenja +0,1 stopinje pri 
1000W/m2 zadostna za Vaš koncentrator (v večini primerov tudi je), spet priporočamo, da 
enostavno pustite tovarniško nastavitev (R14a=R15a=R14e=R15e=68kΩ). V nasprotnem primeru 
pa lahko po mili volji izboljšujete (v poštev pridejo seveda samo upori R14a=R15a=R14e=R15e, ki 
imajo večjo upornost od 68kΩ) natančnost sledenja vse do res zavidanja vrednih +0,01 stopinje. 
  
Če ste se odločili, da "tovarniško nastavljene" natančnosti sledenja ne boste spreminjali, kromiran 
pokrov z občutkom privijte nazaj in za Vas je postopek izbire natančnosti sledenja zaključen. Če ste 
se pa odločili, da boste natančnost sledenja vendarle spremenili in imate upornost uporov 
R14a=R15a=R14e=R15e že izbrano, morate te štiri (enake) upore kupiti (cena je zanemarljiva) in 
jih zamenjati z obstoječimi. Če ste sledili tem navodilom, imate sedaj pred očmi še vedno 
"kontaktno matriko" s 24 pozlačenimi kontaktnimi luknjicami, v katere so na levi, desni, zgornji in 
spodnji strani vtaknjeni štirje po ohm-ski vrednosti enaki upori. Kako te štiri upore zamenjate, je 
korak za korakom prikazano in opisano na sliki 6. 
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Slika 6: Spreminjanje natančnosti sledenja (menjava uporov R14a, R15a, R14e in R15e) 

  
Ko to opravite, vstavite dve tesnili, ki zagotavljata vodotesnost naprave, nazaj v kromiran pokrov 
(če sta pri odvijanju izpadli iz njega), nato pa ga z občutkom privijte nazaj in stvar je pripravljena. 
  
Opazili ste, da je nastavljanje natančnosti sledenja z upori nekako nenavadno, pristop je drugačen. 
Prav imate, ponavadi se take stvari nastavljajo s potenciometri. Le ti pa imajo to nezaželeno 
lastnost, da se jim s časom upornost spremeni (oksidacija drsnega kontakta) in posledica je vedno 
sprememba lastnosti naprave, ki ta potenciometer poseduje. To je seveda v primeru 
FUSIONSEEKER-ja nedopustno, saj gre za zelo zanesljivo profesionalno napravo. Znano pa je, da 
elektronski element UPOR te slabosti nima. Zato smo "iznašli" ta edinstven način nastavljanja 
natančnosti sledenja in se tako znebili vseh slabosti potenciometra. Hkrati pa smo pridobili še eno 
dobro lastnost. Če se kaj zmotite, lahko vedno vstavite nazaj prejšnje upore in s tem 100% povrnete 
prejšnjo natančnost sledenja, kar pa je v primeru uporabe potenciometra praktično nemogoče. 
 

3.3 Namestitev FUSIONSEEKER-ja na sončni sprejemnik 
  
Dvoosno sledenje soncu "ravnih" ali koncentratorskih sončnih sprejemnikov je vedno sestavljeno iz 
sledenja soncu po azimutu in iz sledenja soncu po višini (glej sliko 7): 
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Slika 7: Sledenje soncu po obeh oseh (prikazano za severno poloblo zemlje) 

  
Za sledenje je zelo pomembna pravilna lokacija namestitve FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 na 
sončni sprejemnik. Kam ga boste privili, pa je odvisno od tega, ali se Vaš sončni sprejemnik 
nahaja na severni ali južni polobli zemlje in sicer: 
 
a) Če imate sončni sprejemnik nameščen nekje na severni polobli zemlje, FUSIONSEEKER-
ja DS-100D10 pritrdite v zgornji desni kot sončnega sprejemnika, tako kot je korak za 
korakom prikazano na sliki 8, ne glede na to, kateri tip sončnega sprejemnika imate. 
  

 
Slika 8: Pritrditev FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 na sončni sprejemnik (severna polobla 

zemlje) 
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b) Če pa imate sončni sprejemnik nameščen nekje na južni polobli zemlje, FUSIONSEEKER-
ja DS-100D10 pritrdite v zgornji levi kot sončnega sprejemnika, tako kot je korak za 
korakom prikazano na sliki 9, ne glede na to, kateri tip sončnega sprejemnika imate. 
  

 
Slika 9: Pritrditev FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 na sončni sprejemnik (južna polobla 

zemlje) 
  

3.4 Priklop FUSIONSEEKER-ja na izbran/a izvor/a napajalne napetosti in 
priklop motorjev 
  
FUSIONSEEKER DS-100D10 ima dva štirižilna priključna kabla. Na kabel namenjen sledenju po 
azimutu (označen z zastavico ''AZIMUTH'') boste na dve žili priklopili enosmerno napajalno 
napetost, na preostali dve pa ''azimutni'' DC motor s trajnimi magneti. Na kabel namenjen sledenju 
po višini (označen z zastavico ''ELEVATION'') pa boste prav tako na dve žili priklopili 
enosmerno napajalno napetost, na preostali dve pa ''višinski'' DC motor s trajnimi magneti. 
  
Preden začnete karkoli priklapljati, morate preveriti ali kateri od Vaših dveh motorjev vendarle ni 
premočan za FUSIONSEEKER-ja DS-100D10. Prva omejitev, ki je eden ali/in drugi motor ne sme 
presegati, je največji trajni tok. Iz tabele tehničnih podatkov ste prebrali, da le ta lahko znaša za 
sledenje po azimutu maksimalno 10A, za sledenje po višini pa ravno tako 10A. Če ''azimutni'' 
ali/in ''višinski'' motor pri premikanju konstrukcije ne presega te vrednosti, je prvi pogoj za 
priklop motorjev na DS-100D10 že izpolnjen. 
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Za priklop motorjev na DS-100D10 pa poleg omenjene obstaja še ena omejitev (pogoj), ki je v 
nadaljevanju pod točkama a) in b) opisana splošno, velja pa tako za sledenje po azimutu, 
kakor tudi za sledenje po višini. 
Ta druga omejitev je vezana na vrsto izvora napajalne napetosti, na katero boste priklopili 
sledilnik DS-100D10 in sicer: 
 a) Priklop FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 na akumulator ali na kakršenkoli zunanji 
napajalnik: 
V tem primeru morate biti pozorni na to, da motor ob vklopu ne preseže največjega kratkotrajnega 
dovoljenega toka (Iout,max), ki znaša sicer velikih 45A. Le ta pa je odvisen od velikosti napajalne 
napetosti (Uin) in ohm-ske upornosti navitja motorja (Rm), ki jo izmerite tako, da navaden ohm-
meter priklopite na priključne sponke motorja. Ko ti dve vrednosti poznate, izračunajte maksimalni 
vklopni tok motorja (Imotor,max) tako, da vrednost napajalne napetosti delite z vrednostjo ohm-
ske upornosti navitja motorja (formula: Imotor,max = Uin / Rm). Če ta tok ne presega 45A in če 
hkrati trajni tok motorja ne presega 10A (prvi pogoj), lahko motor brez skrbi priklopite. 
Pri izračunu maksimalnega vklopnega toka si lahko pomagate s spodnjimi primeri:  
Primer 1: Imotor,max = Uin / Rm = 12V / 0,4Ω = 30A  → motor lahko priklopite 
Primer 2: Imotor,max = Uin / Rm = 100V / 2,3Ω = 43,5A  → motor lahko priklopite 
Primer 3: Imotor,max = Uin / Rm = 48V / 0,8Ω = 60A  → motorja ne smete priklopiti 
  
b) Priklop FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 neposredno na sončne celice: 
DS-100D10 lahko napajate tudi neposredno iz sončnih celic. Tu je omejitev, ali lahko motor 
priklopite ali ne, vezana na nastavljeno napetostno območje delovanja (A, B ali C) in na najmanjšo 
dovoljeno ohm-sko upornost navitja motorja (Rm) in sicer: 

• Če imate na DS-100D10 nastavljeno napetostno območje A, mora znašati ohm-ska 
upornost navitja motorja najmanj 1,2Ω 

• Če imate na DS-100D10 nastavljeno napetostno območje B, mora znašati ohm-ska 
upornost navitja motorja najmanj 8Ω 

• Če imate na DS-100D10 nastavljeno napetostno območje C, mora znašati ohm-ska 
upornost navitja motorja najmanj 30Ω 

Če izpolnjujete naštete pogoje in če hkrati trajni tok motorja ne presega 10A (prvi pogoj), 
lahko motor brez skrbi priklopite.  
  
OPOZORILO: Pri priklopu FUSIONSEEKER-ja neposredno na sončne celice, se morate zavedati, 
da je izhodna napetost iz neobremenjene sončne celice veliko višja od nominalne. Tako je navadno 
izhodna napetost neobremenjene 12V-ne sončne celice (solarnega modula) okoli 22V, 24V-ne okoli 
44V, 48V-ne 88V, itd. Če dobro razmislite, takoj opazite, da naprimer na 24V-ne sončne celice 
FUSIONSEEKER-ja ne smete priklopiti, če imate nastavljeno napetostno območje A (max. Uin = 
25V), saj bi s tem napravo lahko uničili. Zapomnite si, da lahko sledilnik DS-100D10 
neposredno priklopite le na 12V-ne sončne celice (obvezno izbrano napetostno območje A !!!), 
24V-ne sončne celice (obvezno izbrano napetostno območje B !!!) in 48V-ne sončne celice 
(obvezno izbrano napetostno območje C !!!). To velja tako za sledenje po azimutu, kakor tudi 
za sledenje po višini! 
  
OPOZORILO: V primeru, da s sončnimi celicami preko polnilnega regulatorja polnite akumulator 
priporočamo, da FUSIONSEEKER-ja priklopite neposredno na akumulator, saj nekateri polnilni 
regulatorji delujejo tako, da sponke sončnih celic izmenično vežejo v kratek stik (to na primer 
delajo polnilni regulatorji od Steca-e tipa Solarix in Solsum). To pa pomeni, da je takrat izhodna 
napetost sončne celice 0V, in če ni napetosti, FUSIONSEEKER, tako kot vsaka druga električna 
naprava, ne more delovati. Priporočilo velja tako za sledenje po azimutu, kakor tudi za sledenje 
po višini! 
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Naslednji korak je določitev preseka žil kablom, ki jih boste uporabili za dovod napajalne/ih 
napetosti in za priklop obeh motorjev (priključna kabla, ki prideta iz FUSIONSEEKER-ja, sta 
kratka - potrebovali boste podaljške).  
Minimalni presek ene žile sicer dvožilnega bakrenega kabla za dovod napajalne napetosti za 
sledenje po azimutu je odvisen od dolžine kabla in od trajnega toka ''azimutnega'' motorja. 
Izračunajte ga na naslednji način: 
 
Minimalni presek ene žile kabla[mm2]={(0,036)x(dolžina kabla[m]) x (trajni tok motorja[A])}+0,8 
 

Primer: dolžina kabla = 12m; trajni tok ''azimutnega'' motorja = 10A; 
Minimalni presek ene žile kabla [mm2] = {(0,036) x (12) x (10)} + 0,8 = 5,12mm2 
Izberite prvi višji standardni presek; v tem primeru ta znaša 6mm2! 

  
Minimalni presek ene žile sicer dvožilnega bakrenega kabla za dovod napajalne napetosti za 
sledenje po višini izračunajte na enak način (po zgornji formuli), le da pri izračunu upoštevajte 
trajni tok ''višinskega'' motorja. 
Minimalni presek ene žile dvožilnega bakrenega kabla od ''azimutnega'' motorja in ''višinskega'' 
motorja prav tako izračunajte na popolnoma enak način (po zgornji formuli)! 
  
Sedaj pa k fizičnemu priklopu. 
Vse žile na ''azimutnem'' priključnem kablu FUSIONSEEKER-ja so označene (številka ali 
barva): 

• Na žilo označeno z ''1'' priklopite plus žilo od napajanja (+U) 
• Na žilo označeno z ''2'' priklopite minus žilo od napajanja (-U) 
• Na žilo označeno s ''3'' priklopite eno žilo od ''azimutnega'' motorja 
• Na žilo označeno z ''rumeno/zeleno'' barvo priklopite drugo žilo od ''azimutnega'' motorja 

Vse žile na ''višinskem'' priključnem kablu FUSIONSEEKER-ja so prav tako označene 
(številka ali barva): 

• Na žilo označeno z ''1'' priklopite plus žilo od napajanja (+U) 
• Na žilo označeno z ''2'' priklopite minus žilo od napajanja (-U) 
• Na žilo označeno s ''3'' priklopite eno žilo od ''višinskega'' motorja 
• Na žilo označeno z ''rumeno/zeleno'' barvo priklopite drugo žilo od ''višinskega'' motorja 

 
Izvor napajalne napetosti ''sledenja po azimutu'' in ''sledenja po višini'' je seveda lahko skupen ali pa 
tudi ločen – glej točko 3.1! 
 
Priporočamo, da spojitev priključnega kabla za sledenje po azimutu s kabloma (podaljškoma) od 
''azimutnega'' motorja in napajanja izvedete na način kot je korak za korakom prikazano na sliki 10. 
Seveda na tak način izvedete tudi spojitev priključnega kabla za sledenje po višini s kabloma 
(podaljškoma) od ''višinskega'' motorja in napajanja. 
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Slika 10: Spojitev enega od priključnih kablov FUSIONSEEKER-ja s kabloma (podaljškoma) 

od motorja in napajanja 
 
Nato priklopite drugi konec kabla od ''azimutnega'' motorja na sponke ''azimutnega'' motorja, za tem 
pa še drugi konec kabla od napajanja preko hitre 10A-ske steklene varovalke na izvor napajalne 
napetosti (pred priklopom na napajalno napetost morate že imeti nastavljeno ustrezno ''azimutno'' 
napetostno območje (A,B ali C)!!!). Za tem priklopite še drugi konec kabla od ''višinskega'' motorja 
na sponke ''višinskega'' motorja, nato pa še drugi konec kabla od napajanja preko hitre 10A-ske 
steklene varovalke na izvor napajalne napetosti (pred priklopom na napajalno napetost morate že 
imeti nastavljeno ustrezno ''višinsko'' napetostno območje (A,B ali C)!!!). 
 
Varovalki sicer nista nujni sta pa priporočljivi, saj lahko v primeru kratkega stika na motornih 
sponkah obvarujeta napravo pred uničenjem. Če imate manj močne motorje, lahko uporabite 
šibkejše varovalke. 
  
Ko to priklopite, bo naprava začela delovati. Lahko se zgodi, da niste imeli srečne roke pri 
priklopu motorja in se bo Vaš sončni sprejemnik začel vrteti v nasprotno smer (velja za po 
azimutu in/ali po višini). V tem primeru, izklopite napajanje, obrnite žici na motorju, 
priklopite napajanje nazaj in sončni sprejemnik bo zagotovo začel delovati pravilno. Če bi se 
dalo, bi Vam povedali, kako že na začetku pravilno priklopiti motor, a je to zaradi zelo 
različnih možnih konfiguracij motorjev in reduktorjev praktično nemogoče. 
  
OPOZORILO: Pri priklopu na napajanje pazite, da minus sponko priklopite na minus od 
napajanja, plus sponko pa na plus od napajanja in nikakor drugače!!! V nasprotnem primeru lahko 
FUSIONSEEKER-ja uničite.  
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Priporočamo, da na koncu priključna kabla (enako velja tudi za njegova podaljška do izvora/ov 
napajalne/ih napetosti in sponk motorjev) pričvrstite na sledilno konstrukcijo tako, da se ne bosta 
mogla prosto gibati. Pri tem pazite, da priključna kabla na mestu, kjer le ta prideta iz Fusionseeker-
ja, ne bosta preveč prepognjena (glej sliko 11). 
  

 
Slika 11: Priporočeno in odsvetovano ravnanje s priključnima kabloma  

  

3.5 Uporaba končnih stikal 
  
Pri sledenju soncu je vedno priporočljiva tudi uporaba štirih končnih stikal, ki v primeru kakršnih 
koli motenj omejijo gibanje sončnega sprejemnika in s tem zaščitijo eden in/ali drugi motor in 
reduktor. Uporaba teh štirih stikal v primeru FUSIONSEEKER-ja DS-100D10 sicer ni nujna, saj je 
bil načrtovan tako, da lahko deluje tudi brez njih. Vseeno pa uporabo le teh toplo priporočamo. 
Končna stikala, opremljena z močnostnimi diodami, vgradite na ustrezna mesta sončnega 
sprejemnika in jih priklopite na kabla od motorjev (napajanje FUSIONSEEKER-ja ostane 
nespremenjeno) tako, kot je prikazano na spodnji shemi (slika 12). 
  

 
Slika 12: Priklop FUSIONSEEKER-ja z uporabo končnih stikal 

  
Pri namestitvi končnih stikal S1, S2 in S3, S4 bodite pozorni na to, da bodo izklopila eden in/ali 
drugi motor še preden bodo pri vrtenju dosežene mehanske limite (to je bistvo končnih stikal). 
Pazite še, da boste uporabili tokovno dovolj zmogljiva (motornemu toku primerna) končna stikala 
(S1, S2 in S3, S4) in diode (D1, D2 in D3, D4). V primeru, da ne boste imeli srečne roke, se lahko 
zgodi, da končni stikali S1, S2 ali/in S3, S4 kljub popolnoma pravilni aktivaciji ne bosta izklopili 
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katerega od motorjev. V tem primeru najprej izklopite napajanje, obrnite sponki na diodah D1, D2 
ali/in D3, D4 , priklopite napajanje nazaj in potem bo zadeva zagotovo delovala. 
  

3.6 Ozemljitev 
  
FUSIONSEEKER DS-100D10 je zgrajen tako, da so njegove priključne žile in elektronika 
električno popolnoma ločeni (izolirani) od aluminijastega ohišja, kar pomeni, da imate "proste roke" 
pri ozemljitvi. V vsakem primeru pa je nujno (zaščita pred previsoko napetostjo dotika), da ohišje v 
skladu s predpisi ozemljite. Na ohišju FUSIONSEEKER-ja je že pripravljeno mesto, kjer boste 
privili ozemljitveni vodnik (glej sliko 14). 
  

 
Slika 14: Ozemljitev FUSIONSEEKER-ja DS-100S10 

  
OPOZORILO: Pod nobenim pogojem pa ne smete ozemljiti katero od sponk motorjev, ker lahko 
pride do kratkega stika. Skratka, pazite da se bodo žice od motorjev električno "dotikale" le 
priključnih sponk motorjev in ničesar drugega! 
 

4. PRIPOROČILA ZA SLEDILNO KONSTRUKCIJO  
 

• Celotna konstrukcija sončnega sprejemnika vključno z reduktorjema naj bo tako 
močna, da je tudi močan veter ne more poškodovati! 

• Konstrukcija sončnega sprejemnika mora biti čimbolj toga! Obrazložitev: Togost 
konstrukcije je nujno potrebna zaradi tega, da se v primeru vetra sončni sprejemnik (in z njim 
FUSIONSEEKER) ne začne "zibati" levo-desno-levo-desno-levo... To "zibanje" (nihanje) bi 
FUSIONSEEKER zaznaval kot odmik sončnega sprejemnika od sonca in ker tega ne bi 
dopuščal, bi neprestano v eno in drugo smer vklapljal en ali/in drugi motor - seveda z 
namenom, da sončni sprejemnik obrne natančno proti soncu. Temu pojavu pravimo oscilacija 
(osciliranje). Osciliranje je škodljivo, saj lahko uniči motor, v primeru velikih zagonskih 
tokov pa tudi FUSIONSEEKER-ja. Velja splošno pravilo, da večja kot je natančnost sledenja, 
prej lahko pride do oscilacij, povedano drugače, večja kot je natančnost sledenja, bolj toga 
mora biti vrtljiva konstrukcija sončnega sprejemnika, da ob pihanju vetra do oscilacij ne 
pride. 

• Reduktorska pogona sončnega sprejemnika ne smeta imeti zračnosti! Obrazložitev: 
Zračnost reduktorjev lahko na enak način, kot slaba togost konstrukcije sončnega 
sprejemnika, ob pihanju vetra privede do oscilacij. 

• Hitrost obračanja sončnega sprejemnika (po azimutu ali/in višini) naj ne bo večja od 36° 
na minuto (5 minut za obrat 180°), za natančnosti sledenja večje od +0,05 stopinje pa je 
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priporočljivo, da hitrost obračanja naj ne bi bila večja od 18° na minuto (10 minut za 
obrat 180°)! Obrazložitev: Tudi, če je obračanje sončnega sprejemnika prehitro, lahko pride 
do oscilacij, vendar ne zaradi vetra. Gre za to, da se eden in drugi motor po izklopu ne ustavi 
v trenutku (zaradi vztrajnosti), kar pomeni, da se tudi sončni sprejemnik ne ustavi takoj, 
ampak se ob izklopu motorja še malo zavrti naprej. Če se zavrti preveč, bo FUSIONSEEKER 
to zaznal kot odmik sončnega sprejemnika od sonca. Nato bo takoj vklopil en ali/in drugi 
motor z namenom, da to odstopanje popravi. To se bo dogajalo v eno in drugo smer in spet 
imamo oscilacijo. Res pa je, da je osciliranje zaradi vztrajnosti motorjev, ob upoštevanju 
priporočene hitrosti vrtenja konstrukcije, v primeru uporabe FUSIONSEEKER-ja 
praktično nemogoče, saj ima vgrajeno elektronsko zavoro, ki tako en kot drugi motor ob 
izklopu skoraj takoj ustavi in s tem osciliranje prepreči. 

• Sončni sprejemnik mora biti postavljen na taki lokaciji, da mu katerikoli sosednji objekt 
nikoli ne zakriva sonca!  

  

5. GARANCIJSKI POGOJI  
________________________________________________________________________________________________ 
 
GARANCIJSKA DOBA: 12 mesecev od dneva nakupa 
 
Fusionseeker sončni sledilniki (divizija podjetja Sončna energija d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, 
SLOVENIA (E.U.)) izjavlja, da bo poskrbel za popravilo ali zamenjavo vsakega izdelka v roku 45 dni od 
prejema izdelka v okvari, pod naslednjimi pogoji: 
 

• da je bila okvara prijavljena v servisno delavnico znotraj garancijskega roka 
• da je bil vrnjen v servisno delavnico v originalni embalaži 
• da je bil uporabljan izključno v skladu s priloženimi navodili za uporabo 

 
Garancija začne veljati z dnem prodaje in velja le ob predložitvi originalnega garancijskega lista. Stroške 
vrnitve izdelka krije lastnik. Fusionseeker sončni sledilniki v primeru priznanja garancije na svoje stroške 
odpravi napako in pošlje izdelek lastniku. 
 
Garancija se ne prizna: 

• če lastnik ali kdorkoli drug z izdelkom ni postopal izključno v skladu s priloženimi navodili za uporabo 
• če je popravilo izvedla nepooblaščena oseba 
• če je napaka nastala zaradi mehanske poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe 
• če je napaka nastala zaradi višje sile (udar strele, požar,…) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
ČAS ZAGOTOVLJENEGA SERVISIRANJA: najmanj 6 let od dneva nakupa 
 
Fusionseeker sončni sledilniki zagotavlja servis za vsak izdelek še najmanj 6 let po nakupu. Po izteku 
garancijske dobe vse stroške povezane s popravilom krije lastnik izdelka. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Fusionseeker sončni sledilniki ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe ljudi ali 
živali, nobene odgovornosti za kakršnokoli oškodovanje lastnine in nobene odgovornosti za 
kakršnekoli izpade dohodka, ki utegnejo nastati zaradi naših izdelkov. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Naslov servisne delavnice: 
Dejan Skrivalnik 
Pišece 20 
8255 Pišece 
SLOVENIJA 
Tel.: 041/937-343 
E-mail: fusionseeker@gmail.com 


