
AudioPC-PSU_FC10 Tápegység Szerelési Útmutató 

 

1. Szerelést az árnyékolt toriod trafóval érdemes kezdeni. A bal oldal és az előlap felöli sarokba 
illesztve, primer-szekunder kivezetésekkel 45 fokban elforgatva. 

2. M6x16mm süllyesztett fejű és belsőkulcsolású csavarral trafó rögzítése. 
3. Primer bekötése a 3,15AT biztosítékkal ellátott sorkapocsba és IEC aljzatba a kép szerint: 

 
 

4. Az „AudioPC-PSU_FC10_alaplap_furatozási_sablon.pdf” rajz 1:1 méretarányban kinyomtatni. 
5. A rajz nyákon lévő 4db furatot vágjuk ki. Vágjuk le a papíron a felesleges széleket. 
6. Hajtsuk félbe a papírt a TO-220 tranzisztorok felöli él mentén. 

  



 
7. Az így elkészült sablont 90 fokban meghajlítva helyezzük az FC-10 házba, alábbi képnek 

megfelelően: 

 
8. Keressük meg a sablon megfelelő helyét. Amikor a felső szálkeresztek az FC10 ház gyári 

furataira illeszkednek (zseblámpa segítségével átvilágítva), át kell jelölni az alaplemezre a 
korábban kilyukasztott furat pozíciót ceruzával. 

9. 4db 3,5 mm furat készítése. A sorja eltávolítása. Alul opcionálisan süllyesztés süllyesztett fejű 
csavarok használata esetén. 

10. Csavarjunk be lazán a 4db csavart, még ne húzzuk meg a csavarokat. A nyákon felül a 4db 8mm 
magas távtartót is le lehet lazítani. 

11. Rögzítsük a 10db TO-220 tokozású félvezetőt a hűtőbordához 10db M3x10mm belsőkulcsolású 
csavarral, a borda és a tokok közé szigetelő csillámlemezt (Lomex: 21-05-85, SZIGETELŐ 
CSILLÁM TO-220-HOZ) kell tenni (kivéve balról a 3. eszköz esetében), a TO-220 tokok furatába 
szigetelő gyűrű (Lomex: 21-02-24 SZIGETELŐ GYŰRŰ TO-220-HOZ) kerül, amire jön 1-1db M3 
alátét és M3 anya. Elsőre csak lazán húzzuk meg a csavarokat-anyákat. csak annyira, hogy a 
szigetelőgyűrű pereme ne tudjon kiugrani a tok furatából. 

12. Húzzuk meg a 4db távtartó csavarjait. Tegyük fel a takaró lemezt. 

  



13. Majd húzzuk meg a 10db félvezető eszköz csavarjait is. 

 
 

14. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük multiméterrel, hogy a hűtőborda és a tokok fém lapjai között 
nincs rövidzár. Egyedül csak a balról 3. (vékonyabb zászlóval rendelkező) tok esetében 
mérhetünk rövidzárlatot, mivel a tok földelve (GND, 0V potenciálon) van! 

15. Szekunder kivezetések méretre vágása után szereljük a 6 pólusú csatlakozót. Sárga vezetékpár 
a 2x12.5Vac, a piros pár pedig a 2x7.5Vac szekunder kivezetései. A 2db fekete pedig a 
szekunderek közösítései, ez utóbbi felcserélhető. 
 

Piliscsaba, 2020.04.02. 
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