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GÜÇ KAYNAĞI KUTUSUNA ELEMANLARIN 

YERLEŞTİRİLMESİ 

Transformatörün İşaretlenerek Yerleştirilmesi 

 

Transformatörün yerine yerleştirilmesi 

Transformatör, 220 volt AC gerilimin kutuya girdiği yere yakın monte edilmeli, etrafında hava akımı 

için boşluk bırakılmalıdır. Transformatör çok ağır olduğu için somunlu vida ile iyice sıkılmalıdır  

 

Plaketin Yerleştirilmesi 

Plaket resimde görüldüğü gibi transformatörün ayakları üzerine yatay olarak monte edilir. Arıza 

olduğunda plaket yerinden kolayca sökülebilecek ya da sökülmeden arıza giderilebilecek şekilde 

monte edilmeli, bakır yüzeyler kesinlikle iletkenlerle temas etmemelidir. 

Potansiyometre ve Dış Bağlantı Elemanlarının Yerleştirilmesi 

 

Potansiyometre ve başlığı 



 

Potansiyometrenin yerleştirilmesi (arkadan görünüş) 

 

Potansiyometre kablo bağlantısı kolay olacak şekilde monte edilmelidir. Kablo gerildiğinde 

kopmaması için 220 V girişinde Resimde olduğu gibi bir düğüm atılabilir. 

 

220 V girişinde kablo düğümü 

Sigorta yuvası kutu montajlı olup içerisine 500 mA’lik cam sigorta takılır. 

 

Sigorta yuvası ve cam sigorta 

 

Sigorta yuvasının yerleştirilmesi 



Anahtar, açık-kapalı (I-O) olmak üzere iki konumludur. 

 

Çift konumlu anahtar 

 

Anahtarın yan tarafındaki tırnaklar açılan yuvaya oturacaktır. Silikon ile biraz daha 

sağlamlaştırılabilir. 

 

Anahtarın yerleştirilmesi 

Born vidalar, güç kaynağından çıkış gerilimlerini almaya yardımcı olur. 

 

Born vidalar 

 

Born vidaların yerleştirilmesi 



Uçlarına banana ve krokodil soket takılan bir kablo işleri daha kolaylaştıracaktır 

 

Banana ve krokodil soketli yardımcı kablo 

LED devrede +12 V çıkışın olup olmadığını gösterir. LED’in katot ucu şaseye, anot ucu ise bir kablo 

yardımıyla plaket üzerindeki yerine lehimlenir. 

 

LED’in yerleştirilmesi 

Bağlantı Kablolarının Yapılması 

Kablo bağlantısı yapılırken içerisinden geçen akıma ve üzerindeki gerilime dikkat edilmelidir. Yüksek 

gerilim taşıyan kablolar kesinlikle çıplak olmamalı, açık kalan yerler daralan makaronlarla 

kapatılmalıdır. 220 volt için 0.75 mm kablo kullanmak yeterlidir. Yapılan soğuk ve çatlak lehimler, 

bozuk bağlantılar ısınmaya neden olacağı için güç kaynağının performansı düşer. Kablolar belirli 

yollardan geçirilmeli klips yardımı ile bir arada tutulmalıdır. 

 

Sigorta yuvası ile 220 V giriş kablo bağlantısı 

 

 



 

Kablo bağlantıları 

 

Kablo bağlantıları 

Güç kaynağı kutusuna elemanları yerleştirip devreyi çalıştırınız. 

 

 

 



KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli 

görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve 

Değerlendirme”ye geçiniz. 

 


