
 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Ο  μετασχηματιστής  πρέπει  να στερεωθεί  σε   
σταθερή , συμπαγή  επιφάνεια  (τοίχο ,μέταλλο) με  
2 βίδες  , στην  μεταλλική   του   βάση  (ράγα). 
Λόγω  της  υψηλής  τάσης  που παράγει  κινδυνεύει  
να  καταστραφεί  αν στο χώρο  των συνδέσεων  
(κάτω  από το πλαστικό καπάκι)  εισέλθει νερό . 
  
Ο  μετ/τής   FART  είναι αδιάβροχος  Ι Ρ 44,           
αν  τοποθετηθεί  σωστά .    
ΚΑΘΕΤΗ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 
                  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η απόσταση  του  μετ/τή  από  το έδαφος  πρέπει  
να είναι  μεγαλύτερη από  10 εκατοστά (cm) 
είτε  τον τοποθετήσουμε οριζόντια , είτε κάθετα, 
ώστε  αν  χιονίσει  ή  λιμνάσει νερό από  τη  βροχή 
να  μην  λειτουργεί  μέσα  στο  νερό .  
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Το  πλαστικό  καπάκι  του  μετ/τή  παίζει  το  ρόλο   
διακόπτη . 
Στην  πίσω  του πλευρά  διαθέτει  δύο  μεταλλικά  
ελάσματα  που ενεργοποιούν  τον μετ/τή . 
Αν  αφαιρεθεί  το  καπάκι  από τον  μετ/τή 
,σταματά  η  παραγωγή  υψηλής  τάσης. 
 
Για  να  λειτουργήσει  ο μετ/τής  πρέπει  :  
Το  καπάκι  του  να  είναι  τοποθετημένο  
σωστά ,  εφαρμοστά  και  ασφαλισμένο  στον  
μετ/τή .   
 
Το καπάκι  έχει  πάνω του  μία  πλαστική  βίδα  
(λευκή  ή  γκρί ) με  ένα  μικρό  βέλος . 
 Οταν  με  κατσαβίδι  τη  γυρίζουμε  και  δείχνει  
στο  ΟΡΕΝ  ,μπορεί  να  αφαιρεθεί  το καπάκι  από 
το μετ/τή . 
Όταν  η  βίδα  είναι  γυρισμένη  και  δείχνει  στο  
CLOSED  το καπάκι  είναι  ασφαλισμένο  πάνω  στο  
μετ/τή  και  δεν  μπορεί  να  αφαιρεθεί  .  
Ο  μετ/τής  πρέπει  να  λειτουργεί  με  τη  βίδα  
στην  ενδειξη  CLOSED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
Αφού  αφαιρέσουμε  το καπάκι  του μετ/τή  
συνδέουμε  τα  καλώδια  παροχής  ρεύματος  
(φάση – ουδέτερο ) 220-230 V/50 Hz   στις  δύο  
 κλεμόβιδες  με ένδειξη  INPUT (ή  LINEA ) ,στο 
κέντρο περίπου του μετ/τή. 
      Το  καλώδιο της  γειώσεως  το  συνδέουμε  
στην  κλεμόβιδα  που βρίσκεται εξωτερικά πάνω  
στην  μεταλλική  ράγα  (βάση)  του μετ/τή. 
      Στις  δύο  κλεμόβιδες  με  ένδειξη  κεραυνού  
συνδέουμε  τα δύο καλώδια  υψηλής τάσης , που 
λέγονται «Γενικά καλώδια » και συνδέονται με τις 
λάμπες Νεον. 
      Οι λάμπες Νεον συνδέονται πάντα εν σειρά 
όπως η σύνδεση αντιστάσεων εν σειρά . 
       Η ένταση του ρεύματος του 
μετασχηματιστή στην υψηλή τάση  υπό 
φορτίο ,δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 
ονομαστική ένταση που αναγράφεται στην 
ετικέτα του μετασχηματιστή .  
      Για να μην καταστραφεί ο μετασχηματιστής 
επιβάλλεται μέτρηση ρεύματος δευτερεύοντος υπό 
φορτίο.   
     Τα καλώδια που συνδέουν  τις λάμπες  ΝΕΟΝ  
με τον μετασχηματιστή αλλά και μεταξύ  τους   
πρέπει  να  είναι  τύπου  υψηλής  τάσης  10.000V 
προδιαγραφής ΕΝ50143 και πρέπει να  
τοποθετούνται μέσα σε προστατευτικά 
περιβλήματα ( σωλήνες  σπυράλ ή μεταλικά 
κανάλια). 
     Αν  δεν  γίνει  πιστή  εφαρμογή των παραπάνω 
οδηγιών υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και  
πυρκαιας .                  
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