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ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΙΣΗΡΗΣΗ ΣΑΗ    HAGER EU102 (μονοφασικό) 

Στθν ςθμερινι εποχι με τισ τόςεσ θλεκτρονικζσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που όλοι ζχουμε ςτα ςπίτια 

μασ, υπάρχει θ ανάγκθ για ζνα ςφςτθμα επιτιρθςθσ τθσ τάςθσ του θλεκτρικοφ δικτφου. Δυςτυχώσ τα 

προβλιματα από υποτάςεισ, υπερτάςεισ και διακοπζσ ουδετζρου ζχουν αυξθκεί και θ αποηθμίωςθ 

μικρι εφόςον βρεισ το δίκιο ςου δικαςτικά. 

Όλεσ οι εταιρείεσ θλεκτρολογικοφ υλικοφ διακζτουν ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ (επιτθρθτζσ) τάςθσ 

που εγκακίςτανται κεντρικά ςτον πίνακα διανομισ του ςπιτιοφ μασ. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάηεται 

να βάλουμε ςφςτθμα προςταςίασ ςε κάκε πρίηα επιτυγχάνοντασ ζτςι οικονομία και κεντρικό ζλεγχο. 

Ψάχνοντασ ςτο internet κατζλθξα ςτον επιτθρθτι τάςθσ τθσ HAGER EU102 για μονοφαςικό. (Υπάρχει 

αντίςτοιχοσ και για τριφαςικό EU302). Διακζτει LCD display ςτο όποιο εφκολα μποροφμε να δοφμε τισ 

ρυκμίςεισ και τθν τρζχουςα τάςθ του δικτφου. 

Η ζξοδοσ του επιτθρθτι μπορεί να ελζγξει ρεφμα ζνταςθσ μζχρι 8Α κάτι που δεν είναι αρκετό για το 

ςφνθκεσ ςυνολικό φορτίο μιασ κατοικίασ. Για αυτό τον λόγο κα χρειαςτείτε ζναν ρελζ φορτίου (HAGER 

ES263 ςτα 63Α ι ES240 ςτα 40Α) που κα οδθγθκεί από τον επιτθρθτι.  Ζνασ πρακτικόσ τρόποσ για τθν 

επιλογι του, είναι βλζποντασ τα χαρακτθριςτικά του γενικοφ διακόπτθ αν είναι ςτα 40 ι ςτα 63Α 

(ελπίηοντασ πωσ ο εγκαταςτάτθσ θλεκτρολόγοσ ζχει κάνει ςωςτι δουλειά ςτθν επιλογι του διακόπτθ) ι 

ηθτώντασ τθν βοικεια ενόσ ειδικοφ. (Αν δεν υπάρχει κζμα κόςτουσ επιλζξτε τον ES263 ςτα 63Α) 

Δυςτυχώσ το φυλλάδιο που ςυνοδεφει τον επιτθρθτι ΕU102 ζχει αςάφειεσ για τθν ςωςτι ςφνδεςθ του. 

Το φυλλάδιο ςτθν Αγγλικι, Γερμανικι, Γαλλικι και Ιταλικι μπορείτε να το βρείτε από εδώ: 

 http://www.africa.hager.com/bs/files/download/0/15141_1/0/XP1_EU102_INT1_6E6536D_A4.PDF 

Είναι κρίμα μια εταιρεία καταξιωμζνθ ςτο χώρο να ςυνοδεφει τα προϊόντα τθσ με αςαφείσ και 

λανκαςμζνεσ οδθγίεσ. Στθν δεφτερθ ςελίδα αναφζρεται πωσ οι επαφζσ 5 και 9 είναι για ςυνεχζσ ρεφμα 

(VDC) και όχι KAI για εναλλαςςόμενο (VAC) 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα, ςασ δείχνω τθν ςφνδεςθ που πρζπει να κάνετε με τον ρελζ φορτίου.   

http://www.africa.hager.com/bs/files/download/0/15141_1/0/XP1_EU102_INT1_6E6536D_A4.PDF
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Κάποιεσ φωτογραφίεσ από τθν εγκατάςταςθ του επιτθρθτι και του ρελζ φορτίου 

Πριν 

Μετά 

    

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΝΕΣΑΙ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΛΕ ΦΟΡΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΓΙΑ 

ΑΤΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΘΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΤΧΘΕΙ 

ΚΙΝΔΤΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ.  

Βλάςθσ. 


