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1. Wymogi bezpieczeństwa 

 

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ, ABY ZAPEWNIĆ 
 

BEZPIECZNE I STABILNE DZIAŁANIE TRANSFORMATORA  
 

TESLA SOUND TS 15. 
 

Uwaga: 

▪ Użytkownik powinien zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać 

przepisów i zaleceń odnośnie używania urządzeń elektrycznych 

oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji.  

▪ Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może doprowadzić do uszkodzeń 

ciała, śmierci, pożaru, a w konsekwencji do wszczęcia postępowania 

sądowego z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej osoby obsługującej 

urządzenie. 

▪ MODUS nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane 

użytkowaniem niniejszego urządzenia. 

▪ Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych ponosi 

użytkownik, dlatego bezwzględnie wymagana jest znajomość niniejszej 

instrukcji oraz zaliczenie stosownego szkolenia. 

▪ Obsługa transformatora musi posiadać ważne uprawnienia elektro-

energetyczne SEP powyżej 15KV. 

 

Uziemienie: 
▪ Uziemienie musi być wykonane przez uprawnionego elektryka, 

który w protokole zaświadczy własnym podpisem prawidłowe 

wykonanie pomiarów. 

▪ Pomiary powinny być dokonywane raz na pół roku. 

▪ Wartość uziemienia powinna mieścić się w zakresie < 10 

Ohm!!!!!   
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2. Opis urządzenia 

2.1. Przeznaczenie i zakres użytkowania 
 

Urządzenie TC 15 firmy MODUS jest to modulowany sygnałem audio, wysoce zaawansowany, 

półprzewodnikowy transformator Tesli o podwójnym rezonansie. Niniejszy rozdział zawiera krótki opis 

jego działania. 

Transformator Tesli wykorzystuje zjawisko rezonansu elektrycznego, w którym energia jest 

przekazywana pomiędzy polem magnetycznym, a polem elektrycznym. W przypadku obwodu wtórnego, 

pole magnetyczne tworzy się wokół cewki elektromagnetycznej uzwojenia wtórnego, a pole elektryczne 

magazynuje się w toroidzie w postaci ładunku. 

Rezonans występuje w częstotliwości rezonansowej obwodu wtórnego. Uzwojenie pierwotne 

rezonuje z częstotliwością rezonansową obwodu pierwotnego dzięki oddzielnemu, dużemu 

kondensatorowi, umieszczonemu w generatorze. Obwód pierwotny działa z częstotliwością 

rezonansową, co powoduje nagromadzenie energii w obwodzie wtórnym. 

W wyniku działania transformatora, obwód jest połączony z obwodem wtórnym, przez co zaczyna 

on pracować z tą samą częstotliwością. Jeśli częstotliwości się pokrywają, na toroidzie gromadzi się duże 

napięcie, co sprawia, że w powietrzu powstają wyładowania elektryczne. 

Częstotliwość rezonansowa obwodu wtórnego spada, kiedy plazma powstała przy wyładowaniach 

w powietrzu, tworzy iskrę. Częstotliwość obwodu pierwotnego jest nieco niższa, niż wtórnego, dzięki 

czemu istnieje mniejsze ryzyko powstania wyładowania elektrycznego. Kiedy wystąpi wyładowanie, 

powstanie iskry zmniejsza częstotliwość rezonansową obwodu wtórnego, a także zmniejsza różnicę 

częstotliwości, przez co w obwodzie wtórnym gromadzi się dużo większe napięcie. Dzięki temu 

maksymalna ilość energii przechodzi do iskry – stąd też z toroidu wychodzą dłuższe łuki. 

Wyładowania w powietrzu powodują nagły wzrost temperatury w pobliżu iskry. W efekcie nagłego 

rozszerzenia cieplnego generowany jest głośny dźwięk, tak samo jak w przypadku powstawania 

grzmotów. Generator pozwala na powtarzanie wyładowań wiele razy na sekundę, dlatego możliwe jest 

odtworzenie tonów muzycznych. Na przykład, wyładowania w powietrzu powtarzane 440 razy na 

sekundę pozwalają wygenerować nutę „A”. Modulator zmienia częstotliwość powtarzania wyładowań i 

ich intensywność, zgodnie z taktem muzyki. Modulator może jedynie odtwarzać zbliżony sygnał 

muzyczny, ponieważ wynikiem zawsze będzie seria głośnych „kliknięć” wytworzonych przez 

wyładowania. 

 Firma MODUS stworzyła urządzenie TS15, jako prosty i niezawodny sposób na 

zademonstrowanie półprzewodnikowej cewki Tesli o podwójnym rezonansie. Zastosowane 

technologie pozwoliły na okiełznanie mocy grzmotu i uczynienie go podatnym na łagodne tony 

muzyki.    
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2.2. Elementy urządzenia 
Urządzenie TS15 (Rys. 1) wyposażone jest w 12 części oraz dokumentację. Wyszczególnione 

zostały one w Tabeli 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Elementy transformatora TC 15 
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  Elementy zestawu: 

1 1 x Rezonator nad uzwojeniem pierwotnym  

(rurka CU15). 

 8 1 x ELEKTROWNIA. 

2 1 x Uzwojenia pierwotnego (zwinięta rurka CU15)  9 1 x Konsola sterującej zwanej też modulatorem 

3 1 x Uzwojenie wtórne (pionowe uzwojenie). 10 1 x Okablowanie siłowe 5*4mm 10metrów zakończone 

złączami siłowymi 5*32A 

4 1 x Toroid (do zainstalowania na szczycie 

transformatora). 

11 1 x Przewód sterujący do podłączenia konsoli z 

elektrownią o dł. 5m 

5 1 x Obudowa typu „case” większa (osłona generatora 

oraz transformatora). 

12 1 x Przewód optyczny TOSCLINK 5 metrów (należy 

dobrać do docelowego obiektu gdzie zostanie 

zainstalowane urządzenie TS15) 

6 1 x Obudowa typu „case” mniejsza (osłona elektrowni). 13 1 x Zestaw dokumentacji. 

7 1 x Generator HF 10 000 W.   

Tabela 1. Elementy zestawu 

 
 

W przypadku braku w opakowaniu którejkolwiek części, Użytkownik 
zobowiązany jest do odstąpienia od próby uruchomienia urządzania. 

W takim przypadku konieczne jest skontaktowanie się z firmą  
POLISYSTEM HI TECH. 

 
 
Nie należy wymieniać dostarczonych części na inne, ponieważ może 
to stworzyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego.  

 
 

Modulator jest elementem optymalizowanym indywidualnie zgodnie z 
warunkami, w jakich urządzenie będzie eksploatowane. Stąd też 

szczegółowy opis dostarczonej wersji modulatora znajduje się w osobnej 
instrukcji. 
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3. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 

 Użytkownik powinien zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać przepisów, zaleceń odnośnie 

używania urządzeń elektrycznych i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.  

 

3.1. Ryzyko porażenia prądem 

Transformator Tesli generuje napięcie kilkuset tysięcy woltów, czego efektem jest odtworzenie 

zdumiewającego zjawiska powstawania błyskawic w otaczającym powietrzu. Urządzenie generuje prąd 

stały (DC) oraz prąd przemienny (AC). 

Prąd stały powstaje, kiedy nagromadzona energia transformatora wyładowuje się przez uziemione 

przedmioty. Przepływ takiego prądu przez człowieka, jest porównywalny z bólem takim, jak przy 

porażeniu prądem z generatora Van de Graaffa. Jednakże transformator Tesli będzie raził wysokim 

napięciem ponad 5000 razy na sekundę. Skutkować to będzie bardzo bolesnymi porażeniami i 

poparzeniem otaczających tkanek.  

Zakazane jest przekraczanie bezpiecznej strefy wyznaczonej wokół urządzenia (Rys. 2). 

Producent zaleca odgrodzenie publiczności od transformatora Tesli siatką Faradaya. 

                                        

     Rysunek 2.  

Wymagane odstępy przy działającym transformatorze  

to sfera 6 metrów tworząca strefę bezpieczeństwa! 
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Osobom korzystające z rozruszników serca lub elektronicznych urządzeń medycznych zabrania się 

zbliżania do transformatora. Także zdrowe osoby narażone są na ryzyko zatrzymania czynności serca 

w wyniku porażenia prądem. 

Firma MODUS ZABRANIA ZBLIŻANIA SIĘ DO DZIAŁAJĄCEGO TRANSFORMATORA BEZ 

WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI. 

Wykluczone są próby utworzenia łuku do 

przedmiotu trzymanego w ręce! 

Plastikowe elementy transformatora (zwłaszcza w uzwojeniu wtórnym) gromadzą ładunek 

elektryczny w trakcie działania transformatora. W wyniku tego zjawiska, na transformatorze może 

nagromadzić się ładunek elektryczny po kilku minutach od wyłączenia urządzenia. Jeśli odłączono 

urządzenie, w trakcie jego przenoszenia mogą tworzyć się małe wyładowania elektryczne.  

Aby tego uniknąć, nie odłączaj wtyczki transformatora po jego wyłączeniu przez około 5 minut 

(lub użyj zewnętrznego uziemienia przed przeniesieniem urządzenia). 

Działający transformator może spowodować, że uziemione i nieuziemione przedmioty będą 

wytwarzać niewielkie, lecz nadal groźne, wyładowania przy dotyku. Zwykle dzieje się tak, kiedy osoba 

stoi pomiędzy transformatorem, a uziemionym przedmiotem, przez co tworzy drogę dla prądu 

przemiennego o dużej częstotliwości. 

 Aby tego uniknąć, osoba taka może się uziemić poprzez chwycenie uziemionego przedmiotu lub 

(zalecane) stanąć za przedmiotem (tj. nie pomiędzy transformatorem, a uziemionym obiektem), tak, 

aby nie tworzyć drogi dla prądu przemiennego.  

Umieszczenie uziemionej tarczy wokół transformatora, tak, aby utworzyć klatkę Faradaya, to 

rekomendowany przez producenta sposób na uniknięcie takich pośrednich wyładowań. 

 

3.2. Zakłócenia i uszkodzenia urządzeń elektrycznych 

Pole prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości może stanowić poważne zagrożenie dla innych 

urządzeń elektrycznych.  

Pole prądu przemiennego wokół transformatora SPOWODUJE uszkodzenia urządzeń elektrycznych 

takich jak: komputery, telefony, systemy alarmowe, czujniki dymu, telewizory, odbiorniki/nadajniki, 

konsole do gier oraz urządzenia i obwody zawierające części elektroniczne.  

Zaleca się, aby działający transformator był oddalony od takich przedmiotów, o co najmniej 10 m. 

Prąd przemienny może także przechodzić po przedłużaczach i sieci elektrycznej budynku, powodując 

uszkodzenia urządzeń w większej odległości. Zaleca się, aby wrażliwe urządzenia były odłączone od 

gniazdek przed uruchomieniem transformatora. 

Niedostosowanie się do tych zaleceń zrodzi skutki, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

odbiorca i/lub użytkownik końcowy urządzenia. 
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3.3. Zagrożenie pożarowe 

Iskry wytwarzane przez transformator są wyładowaniami o bardzo wysokiej temperaturze, 

zwłaszcza, kiedy przechodzą po łuku do uziemionych przedmiotów. Styczność z materiałami 

łatwopalnymi spowoduje natychmiastowy zapłon. Łatwopalny gaz również ulegnie natychmiastowemu 

zapłonowi, dlatego należy unikać działania transformatora w pobliżu potencjalnych źródeł gazu, 

zbiorników i kanistrów z paliwem itp. 

3.4.  Zagrożenie dla zdrowia 

Firma MODUS nie znalazła żadnych dowodów wskazujących na to, że patrzenie na transformator 

może powodować jakiekolwiek urazy. Osoby o nadwrażliwych oczach powinny mieć na uwadze, że jasne 

błyski mogą powodować dyskomfort.  

Producent zastrzega, że OSOBY CIERPIĄCE NA EPILEPSJĘ FOTOGENNĄ NIE POWINNY W ŻADNYM 

WYPADKU PATRZEĆ NA WYŁADOWANIA GENEROWANE PRZEZ TRANSFORMATOR TESLI. 

Nie ma dowodów wskazujących, że pole elektryczne o wysokiej częstotliwości może uszkodzić żywe 

tkanki. Bezpieczna odległość obserwacji wyładowań to, co najmniej 6 m (Rys. 2). Nieprzewodząca 

bariera wokół transformatora (taka jak siatka Faradaya) może zostać wykorzystana, aby odgrodzić 

widzów od transformatora. Konieczne jest zastosowanie bariery, aby ludzie nie zbliżali się do 

transformatora. Należy także zwrócić uwagę, czy nad urządzeniem jest wystarczająca przestrzeń, aby 

zniwelować ryzyko przechodzenia iskier na sufit, z uwagi m. in. na metalowe elementy sklepienia, a także 

instalacje elektryczną oraz elementy wentylacji!!!  

Dźwięk wytwarzany przez transformator jest bardzo głośny i może powodować szum uszny przy 

długotrwałej ekspozycji. Przy niektórych instalacjach niezbędna jest ochrona uszu, w zależności od 

akustyki otoczenia. Należy zawsze ostrzegać widzów o hałasie przed uruchomieniem transformatora, 

aby uniknąć szoku. 

3.5. Kwestie prawne 

TRANSFORMATOR WYTWARZA ZAKŁÓCENIA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, 

JEŚLI JEST URUCHAMIANY POZA   UZIEMIONĄ OSŁONĄ  

 W takim przypadku, urządzenie spowoduje naruszenie prawa zgodnie z rozporządzeniami 

transmisyjnymi w większości krajów. Jednak firma MODUS nie zna żadnych doniesień o wszczęciu 

postępowania karnego przez Federalną Komisję Łączności lub podobne organy.  

Prosimy o tym pamiętać w przypadku skarg wnoszonych przez radiowych hobbystów-amatorów, 

korzystających z przestarzałych sprzętów radiowych, którzy będą w stanie usłyszeć transformator przez 

radio na dużych dystansach. Współczesny sprzęt radiowy, jak Wi-Fi, Bluetooth, telefony GSM i 

urządzenia radiowo-komunikacyjne nie powinny być zakłócone.  

Wyjątek stanowi bezpieczeństwo ruchu lotniczego. W przypadku używania transformatora Tesli w 

bliskiej odległości lotniska należy o uruchamianiu poinformować lotnictwo cywilne - wydział kontroli 

lotów, w celu wyeliminowania ewentualnych nieporozumień wynikających z emisji zakłóceń o bardzo 

szerokim spektrum (system ILS, radar pogodowy do pomiaru wielkości i gęstości chmur). 
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4. Instalacja 

Montaż transformatora TC 15 musi być wykonany pod nadzorem producenta, 
według wewnętrznych wytycznych firmy, oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
normami wskazanymi w niniejszej instrukcji. 

 

4.1. Ustawienie transformatora 
Dzięki modułowej budowie, znacząco uproszczono montaż transformatora Tesli. 

 

Przed montażem należy wykonać następującą procedurę bezpieczeństwa: 

▪ Transformator należy ustawić z dala od przedmiotów, które mogą się zapalić lub zostać 
uszkodzone przez transformator. 

▪ Należy się upewnić, czy sufit oraz otaczające przedmioty znajdują się co najmniej 6 m od TS15. 
(Rys. 2.) 

▪ Należy sprawdzić czy w pobliżu podstawy transformatora nie znajdują się żadne ostre 
przedmioty. 

▪ Jeśli transformator ma działać na zewnątrz, należy go zabezpieczyć przed deszczem i innymi 
opadami. 

▪ Jeśli transformator ma działać w pomieszczeniu, należy zapewnić odpowiednią w pełni sprawną 
wentylację (ze względu na produkcję Ozonu (O3) w czasie pracy urządzenia). 

4.2. Etapy montażu transformatora 
KROK 1  

Podłącz GENERATOR HF kablem 5*32A 10 metrów (dostarczonym w zestawie) do ELEKTROWNI oraz 

ELEKTROWNIĘ do sieci elektro-energetycznej 3*400VAC 50/60 CHZ (wykorzystaj kabel 5*4mm 32A – nie 

jest dołączany do zestawu). 

KROK 2 

Następnie podłącz KONSOLĘ kablem zakończonym z obu stron złączami zakręcanymi do 

ELEKTROWNI (jest to sterowanie załączaniem energii w TS15).  

KROK 3 

Pozostaje podłączenie przewodu optycznego TOSCLINK pomiędzy KONSOLĄ  a GENERATOREM  

Upewnij się, że bezpiecznik w elektrowni jest wyłączony, 

a kontrolki sygnalizujące zasilanie nie świecą!!! 

Należy zdecydowanie dopinać złącza zasilania 

i BEZWZGLĘDNIE DBAĆ O UZIEMIENIE!!! 
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4.3. Ustawienie punktu wyładowczego                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.  

Oznaczenie punktu wyładowczego 

 

Transformator musi być wyposażony w punkt wyładowczy dobrany do 

pokazów. Tylko wtedy zostanie efektywnie zmniejszone obciążenie 

przenoszone na izolację pomiędzy pierwotnym, a wtórnym uzwojeniem.  

Działanie bez punktu wyładowczego doprowadzi do nieprzewidywalnego 

zachowania i niebezpiecznych przeskoków, które  

zniszczą uzwojenia.  

 

 Należy umieścić, co najmniej jeden punkt wyładowczy na górze toroidu tak, 

aby był skierowany na zewnątrz, jak pokazano na Rysunku 3.  

Punkty wyładowcze można wykorzystać, aby skierować wyładowania 

z transformatora tak, aby były lepiej widoczne. Większa liczba punktów 

wyładowczych daje krótsze łuki, ale za to lepsze efekty audio. 
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4.4. Gniazda kabli 
GENERATOR HF posiada kilka gniazd i wskaźników (Rys. 4 i 5), które opisano w Tabeli 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Przód GENERATORA HF 

 

 

Rysunek 5. Tył GENERATORA HF 

 

Element Opis 

Gniazdo zasilania 
Gniazdo zasilania IEC, prąd przemienny 380-400 V 50/60 Hz. Należy 
korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego 5*4mm zakończonego 
złączami 5*32A celem podłączenia do sieci elektro energetycznej. 

Wejście optyczne 
Służy do podłączania modulatora za pomocą kabla optycznego TOSCLINK - 

całkowicie rozwiniętego, plastikowego przewodu (Uwaga: Nie SPDIF). 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe typu 3*S25. Zadziałają 
przypadku wystąpienia przepięcia lub przeciążenia. Nie należy załączać 

przy podłączonym zasilaniu do ELEKTROWNI !!! 

Wskaźnik zasilania Zielona i żółta dioda LED, wskazująca, czy w płycie głównej jest zasilanie. 

Wskaźnik awarii 
Niebieska dioda LED, wskazująca przepięcie, zbyt niskie napięcie, zbyt 

wysoką temperaturę lub wystąpienie wysokiego prądu. 
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Gniazdo średniego napięcia 
Wyjście GENERATORA HF prądu przemiennego ~580 V 800V AC  . 

Podłączyć przewód obwodu pierwotnego kolor NIEBIESKI. 

Gniazdo wysokiego napięcia 
Wyjście GENERATORA HF prądu przemiennego o wysokim napięciu ~12 kV. 

Podłączyć przewód 

obwodu pierwotnego kolor CZARNY 

Gniazdo uziemienia 
Podłączyć wtórny przewód uziemienia do punktu uziemienia o rezystancji 

<10 Ohm. Obudowa GENERATORA jest uziemiona poprzez złącze PE w 
złączach. 

Numer seryjny Numer seryjny GENERATORA i ELEKTROWNI oraz KONSOLI 

Obudowa 
Uwaga: Otwarcie obudowy spowoduje utratę gwarancji. Elementy 

wewnątrz zaplombowano indywidualnie. 

 

Tabela 2. Opis elementów GENERATORA HF 

 

4.5. Gniazda KONSOLI „modulatora” 
 

Modulator jest usprawniany i optymalizowany do warunków panujących u klienta, a jego najnowsza 

wersja zostanie dostarczona razem z transformatorem. W tym podrozdziale wskazano podstawowe 

elementy modulatora (Rys. 6, 7, 8, 9). Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji modulatora. 

Modulator, który podłącza się kablem optycznym, składa się z mikroprocesora z połączeniem do 

źródła modulacji oraz wyjściem optycznym do GENERATORA HF. 

 Typy połączeń w dostarczonej wersji KONSOLI: 

▪ Audio o niskiej impedancji - Wyjście karty dźwiękowej / wyjście słuchawkowe. 

▪ Optyczne TOSCLINK sterowanie GENERATOREM HF. 

▪ Wejście zakręcane połączenie z ELEKTROWNIĄ  odpowiada za załączanie i sterowanie mocą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6.  Przód konsoli 
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Rysunek 7.  Tył konsoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8.  Kokpit konsoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9.  Kokpit konsoli (rzut z góry) 
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5. Procedura załączania urządzenia 

5.1. Działanie transformatora 

Transformatory Tesli mogą być zawodne, jeśli są niewłaściwie obsługiwane. Prosimy 

stosować się do rad zawartych w niniejszym rozdziale, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne i 

długie działanie transformatora. 

Operator powinien się upewnić, czy: 

▪ Transformator jest stabilny i czy nie przewróci go silny podmuch wiatru lub inne czynniki.  

▪ Ustawienie transformatora nie blokuje wyjść ewakuacyjnych lub czy urządzenie nie stoi 
w pobliżu drzwi, które mogą zostać otwarte.  

▪ Zastosowano osłony takie, jak zalecana przez producenta siatka FARADAYA, chroniąca 

widzów przed działaniem transformatora.   

Firma MODUS może udostępnić przykładową ocenę ryzyka. 

5.1.1. Procedura poprzedzająca uruchomienie transformatora 

 

Przed podłączeniem transformatora do prądu, należy sprawdzić następujące elementy, zgodnie z 
rozdziałem o montażu transformatora.  

Sprawdź czy: 

1. Generator jest prawidłowo podłączony. 

2. Toroid jest skierowany w dobrą stronę i znajduje się na górze obwodu wtórnego! 

3. Punkt wyładowczy jest prawidłowo umieszczony. 

4. Transformator jest stabilny i nie przewróci się. 

5. Nie ma żadnych przewodników, po których prąd może wydostać się poza wyznaczoną strefę. Zwróć 

uwagę na istniejące pręty zbrojeniowe i sprawdź potencjalne zagrożenia. 

6. Obok transformatora, nie znajdują się żadne przedmioty. 

7. W obrębie 10 m od transformatora nie znajdują się żadne wrażliwe urządzenia. 

Przed uruchomieniem transformatora, operator powinien 

ocenić potencjalne ryzyko, gdyż ponosi on 

odpowiedzialność za powstanie wszelkich zagrożeń!!! 
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8. W obrębie 6 m od transformatora nie znajdują się przedmioty łatwopalne. 

9. Zabronione jest, aby osoby lub zwierzęta zbliżały się do transformatora na odcinek bliższy niż 10 m!!! 

10. Wszyscy obecni zostali stosownie ostrzeżeni. 

11. Widzowie otrzymali odpowiednie ochraniacze (okulary oraz słuchawki, gdy moc TS15 będzie powyżej 

2,5 KW, a iskry większe niż 1 metr). 

5.1.2. Procedura poprzedzająca rozpoczęcie modulacji 

 

Konieczne jest odwołanie się do instrukcji modulatora  

przed rozpoczęciem modulacji. 

Jeśli w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia pokazu nie zaobserwowano żadnych przeskoków, ani łuków 

niekorzystnych dla pracy TS15, można kontynuować pokaz.  

Zaleca się, aby operator stale obserwował, czy w trakcie pracy transformatora nie zachodzą 

przeskoki. W razie potrzeby operator musi mieć możliwość natychmiastowego wyłączenie 

transformatora.  

Jeśli do przeskoku dojdzie przy pełnej mocy, uzwojenie wtórne prawdopodobnie zostanie trwale 

uszkodzone w wyniku spalenie się izolacji. 

5.2. Skrócona obsługa  transformatora oraz KONSOLI „modulatora” 

 

Aby uruchomić TRANSFORMATOR TESLA TS15 należy: 

1. Po sprawdzeniu połączeń i zagrożeń załączyć bezpiecznik 3*S20 

w GENERATORZE HF. W czasie manipulacji przy generatorze i transformator ze dopływ zasilania do 

ELEKTROWNI musi być odcięty!!! 

2. W KONSOLI wcisnąć grzyb, aby uniemożliwić samoczynne uruchomienie się  transformatora. 

3. Załączyć dopływ zasilania do ELEKTROWNI.  

4. Sprawdź sygnalizację zasilania na kontrolkach (żółty LED - obecność 3 faz oraz 

 zasilania niskonapięciowego). 

5. W KONSOLI odłączyć na chwilę złącze TOSCLINK w celu sprawdzenia regulatorów. Wszystkie 

muszą być ustawione w skrajne lewo na minimum. Przełącznik wyboru sterowania na prawo (odpalanie 

przyciskiem FIRE). 

6.  Odblokuj grzyb manipulując stacyjką w grzybie i wciśnij zielony przycisk start. 

 W czasie naciskania startu usłyszysz stuk stycznika w elektrowni. Sprawdź czy 

 zaświeciła się zielona kontrolka LED w ELEKTROWNI,  a w GENERATORZE HF 

 Zaświeciły się:  kontrolka obecności 3 faz oraz dwa LED-y wskazujące na zasilanie  płyty 

głównej. Należy zwrócić ponadto uwagę na pracę wentylatora.   

7. Jeżeli wszystko jest porządku naciśnij przycisk „FIRE” koloru czerwonego,  który 

 znajduje się na KONSOLI pod niebieską kontrolką LED. Po naciśnięciu „FIRE”  zaświeci się 
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niebieski LED będący wskaźnikiem impulsów  sterujących 

 GENERATOREM HF.  

8. W ramach testów rozruchowych użyj manipulatorów mocy i częstotliwości, które 

 znajduje się po lewej stronie od niebieskiego LED-a.  

9. Po testach i zapoznaniu się z działaniem KONSOLI podłącz do złącza przewód optyczny 

TOSCLINK. 

10. UPEWNIJ SIĘ CZY NADAL W POBLIŻU NIKT NIE PODSZEDŁ DO 

URZĄDZENIA ORAZ,  ŻE ZACHOWANE SĄ WSZELKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. 

11. Naciśnij przycisk „FIRE”. Transformator zacznie pracować i wytwarzać  

 Wyładowania o różnym rozmiarze w zależności od ustawień KONSOLI i stopnia 

 dostrojenia do rezonansu. 

 

5.3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i obsługi 

W tym podrozdziale opisano potencjalne zagrożenia wynikające z używania 
transformatora Tesli. Operator zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad. 

5.4.  Istotne zasady dotyczące obsługi: 

• Nigdy nie odłączaj urządzenia w czasie pracy (Fot. 1). 

   Odłączając uziemienie możesz zginąć! 

 

       Fot. 1.  

Nie odłączaj urządzenia w czasie pracy 

 

• Nigdy nie podchodź do transformatora, gdy podłączone jest zasilanie. 

• Zawsze odczekaj 10 min zanim odłączysz transformator po jego wyłączeniu.  

• Zawsze korzystaj tylko z odpowiedniego napięcia 380VAC -400 VAC   (BEZ 

AUTOTRANSFORMATORA). 

• Uruchamiaj tylko w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C. 

• Zawsze obsługuj transformator z bezpiecznej odległości > 6 m. 

• Zawsze umieszczaj toroid na górze transformatora. 
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• Zawsze umieszczaj, co najmniej jeden punkt wyładowczy na górze toroidu. 

• Nigdy nie uruchamiaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

• Nigdy nie uruchamiaj urządzenia w otoczeniu o dużej wilgotności. 

• Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli obwód wtórny jest wilgotny. 

• Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli obwód wtórny NIE jest uziemiony! 

• Zawsze przed użyciem oczyszczaj obwód wtórny z kurzu. 

• Zawsze bądź w stanie szybko wyłączyć transformator. 

• Zawsze uziemiaj GENERATOR HF poprzez wtyczkę (nie odłączaj jej). 

• Dopuszczaj powstawanie łuków tylko do uziemionych obiektów  

• Unikaj ciągłych wyładowań. 

6. Użytkowanie, konserwacja i gwarancja 

Wszelkie prace konserwacyjne lub kalibracyjne systemu mogą wykonywać tylko wykwalifikowane 

osoby, posiadające odpowiednią wiedze i doświadczenie i posiadające zezwolenie wykonawcy. 

 

Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać przy 

wyłączonym zasilaniu i odczekaniu min. 5 minut. 

 

6.1. Skutki długotrwałego eksploatowania urządzenia 

Urządzenie TC 15 zostało zaprojektowane do pracy przy średniej mocy przez maksymalnie 30 minut. 

Jeśli transformator będzie używany dłużej lub przy większej mocy, zasilacz ulegnie przegrzaniu. Stanie 

się tak, gdy temperatura radiatora osiągnie 45°C. Zasilacz zablokuje dalszą modulację do momentu, aż 

temperatura spadnie poniżej 35°C. 

Ponad to, w przypadku długotrwałego działania urządzenia przy dużej mocy temperatura uzwojenia 

wtórnego będzie grozić poparzeniem, osiągając ponad 100°C. Zasilacz może być podłączony w trakcie 

chłodzenia. Dzięki temu zachodzi wymuszony obieg powietrza wokół wewnętrznych części, co 

przyspiesza chłodzenie. Przeciążenie zasilacza przy przegrzaniu znacznie skróci żywotność urządzenia. 

6.2. Konserwacja 

Urządzenie TC 15 nie wymaga częstej konserwacji. Jeśli wloty powietrza w GENERATORZE HF 

pokryją się kurzem, należy je wyczyścić. Uzwojenie wtórne należy wycierać z kurzu przy pomocy szmatki. 

Ładunek gromadzący się na uzwojeniu wtórnym przyciąga kurz, co może spowodować wystąpienie 

przeskoków i zapłonu kurzu. 

6.3. Rozwiązywanie problemów 

Niniejszy rozdział opisuje najczęściej obserwowane problemy zachodzące podczas pracy 

transformatora oraz radzi jak je rozwiązywać. 
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6.3.1. Wystąpienie przeskoków 

Przeskoki występują, gdy iskry z transformatora mają początek u podstawy transformatora i 

przemieszczają się po powierzchni obwodu wtórnego, jak pokazano na Rysunku 10. Najczęstszą 

przyczyną przeskoków jest nieprawidłowo zamocowany punkt wyładowczy lub jego brak. 

Ostre przedmioty w pobliżu transformatora (nawet źdźbła trawy), zakurzony obwód wtórny, 

przemieszczone uzwojenie pierwotne lub inne zmiany w transformatorze Tesli mogą prowadzić do 

powstawania przeskoków. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze zaznaczonym na 

Rysunku 2. Przeskoki mogą wystąpić również w przypadku przesunięcia się uzwojenia pierwotnego w 

górę transformatora. Ostrożnie przesuń je z powrotem w dół tak, aby było na tym samym poziomie, co 

podstawa transformatora. 

Jeśli wokół lub w pobliżu podstawy transformatora zaobserwowano iskry, należy natychmiast 

wyłączyć modulację, aby uniknąć uszkodzenia obwodu wtórnego. Znajdź i usuń przyczynę, a następnie 

przywróć działanie transformatora. Możliwe jest uszkodzenie transformatora przez przeskok. Wtedy 

usunięcie przyczyny nie rozwiąże problemu - transformator będzie wymagał naprawy w POLISYSTEM HI 

TECH. 

Przeskoki nie powinny NIGDY zachodzić. Jeśli w pobliżu podstawy transformatora zaobserwowano 

choćby małą iskrę, należy go wyłączyć i zbadać przyczynę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10.  

Przeskok ukazujący nieprawidłową pracę transformatora 
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6.3.2. Łuki na powierzchni toroidu: 

Toroid jest połączony z transformatorem poprzez metalowy łącznik umieszczony na górze 

uzwojenia wtórnego. Na tym połączeniu mogą powstawać łuki, jeśli połączenie jest słabe. 

 

6.3.3. Wskaźniki awarii na generatorze HF: 

 Jeśli zajdzie awaria Generatora HF można ją zidentyfikować na podstawie Tabeli 3: 

 

Objaw Przyczyna Akcja 

Brak wskaźnika zasilania 3 fazy. Brak zasilania. 

Sprawdź czy gniazdko / 

przedłużacz działa 

prawidłowo. 

W zasilaczu włącza się 

wentylator, ale nie świecą się 

diody LED. 

Zasilacz został uszkodzony. 

Zwróć urządzenie do 

Polisystem w celu jego 

naprawy. 

Dioda awarii wyłącza się. 
Zbyt wysoka temperatura lub zbyt 

niskie napięcie. 

Poczekaj, aż urządzenie 

ostygnie lub sprawdź 

napięcie. 

Brak iskier, słychać ciche 

dźwięki modulacji. 

Brak punktu wyładowczego, złe 

połączenie lub uszkodzony 

transformator. 

Sprawdź, czy transformator 

jest prawidłowo 

zmontowany. 

Transformator nie reaguje, 

widać impulsy modulacji na 

przewodzie optycznym. 

Brak połączenia optycznego. 
Sprawdź, czy złącze optyczne 

nie jest zakurzone. 

Brak impulsów modulacji. Modulator nie działa. 
Przeczytaj instrukcję 

modulatora. 

Krótkie iskry. Zmieniono regulację. Zobacz podrozdział 6.3.4. 

Tabela 3. Diagnozowanie awarii 

6.3.4. Regulacja urządzenia: 

Transformator w dużym stopniu reguluje się sam i zwykle nie wymaga korygowania. Jeśli 

jednak jest używany w zamkniętej przestrzeni, częstotliwość rezonansowa transformatora może 

się znacznie zmniejszyć, przez co iskry będą mniejsze. Jeśli tak się stanie, należy używać 

transformatora w większej przestrzeni bądź wezwać technika MODUS celem zestrojenia 

obwodów do punktu rezonansu. 
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Doświadczeni użytkownicy mogą spróbować zmienić przekładnię zwojową transformatora 

(dodając lub odejmując zwoje pierwotne). Należy jednak pamiętać, że spowoduje to utratę 

gwarancji, jeśli zmiany nie zostały dokonane przez firmę MODUS lub na jej polecenie. 

6.4. Gwarancja: 

Gwarancja obejmuje wszystkie części elektronicznego zasilacza przez 6 miesięcy lub 300 

godzin pracy. Gwarancja obejmuje naprawę transformatora i jego odesłanie do klienta (lub 

zwrot pieniędzy). Gwarancja jest ważna tylko, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszej instrukcji, a zwłaszcza w rozdziałach dotyczących prawidłowej 

eksploatacji urządzenia. Każda próba otworzenia obudowy spowoduje utratę gwarancji. 

Aby zgłosić reklamację, CAŁY produkt musi zostać zwrócony w odpowiednim opakowaniu 

typu „CASE”. Zaleca się oryginalne opakowanie (obwód wtórny musi zostać odpowiednio 

zabezpieczony do wysyłki). Z uwagi na to, że uzwojenie wtórne jest bardzo delikatne, gwarancja 

obejmuje tylko pierwotną stronę transformatora Tesli. W przypadku uszkodzenia uzwojenia 

wtórnego, należy skontaktować się z MODUS w celu zakupu części zamiennych i 

przeprowadzenia naprawy oraz strojenia. 

7. Dane kontaktowe 

 

biuro@modus .pl 
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