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Traditionel strømforsyning

50 Hz vekselspænding – transformer er jernkerne med lameller

Galvanisk adskillelse mellem primær og sekundær

Vejer 20 – 25 kg når den skal overføre 1 kW.



Switchmode

Klare også at overføre 1 kW, men nu er arbejdsfrekvens 40 kHz. 

Transformer fremstillet af ferrit og vægten < 1kg.

Transistorerne Q1+Q2 og Q3+Q4 skiftes til at være ON og får 

dermed strømmen i transformatoren til at veksle.



Opbygning

Bundkort plus 4 indstiksprint. - fra oven:

2 stk 12V/15A printkort, kontrolprint samt ensretterprint.



Kontrolprint

Kontrolprint styrer udgangsspænding (og beskytter imod 

overbelastning, -spænding, -temperatur). Spænding fastlægges af 

to modstande R8 og R24. Desuden er der et potmeter (blåt) til 

finjustering af spænding.



Kontrolprint

Modificeret: R8 er 1 kohm i serie med 8,2 kohm – altså 9,2 kohm

R24 er 15 kohm.



Ensretterprint

Start med at fjerne overflødige komponenter: Elektrolytter – 3 stk. 

og en thyristor med tilhørende ledninger.



Beslag

Beslag til at holde skinner på plads. Få det tilpasset inden der 

skilles mere ad.



Ensretterprint

Herefter fjernes drosselspolen (ligner en alm. transformer) – og til 

sidst kan de to strømskinner tages ud.



Elektrolyt kondensator

Elektrolyt 22000uF/25V monteres mens strømskinnerne er fri. 

Fastgørelse er med to ø3,5 mm kabelsko. Se beskrivelse i 

ombygnings vejledning.



Sekundær vikling

Før modifikation. Sekundær er 4 x 1 vdg. Bemærk ”snubber 

komponenter”.



Sekundær afmonteres

Ledningerne loddes fri af de 4 dioder og vikling afmonteres. 

Dioder CR1 og CR4 fjernes, men lad ”snubber” komponenter sidde 

i de to øvrige dioder.



Sekundær vikling

Et klemstykke på sekundæren skal fjernes (nedstryger eller 

Dremel). Under klemstykket er der blank tråd. Skal beskyttes med 

krympeflex.



Sekundær vikling

Sekundær ledningerne loddes sammen, så man får ca. 48 cm 

ledninger med kabelskoen i den ene ende. (samles bedst i et ø3 –

ø4 mm rør – laves selv). Husk krympeflex.



Sekundær vikling

Sekundær skal være 2 x 2 vdg. Èn gang igennem toroidens midte 

er én vinding. To gange igennem er to vindinger! Nemmest at vikle

før strømskinnerne sættes på igen.



Drosselspole

Drosselspolen er på 9 vindinger og vikles af en tråd, der består af 

7stk ø1,3 mm tråde på to sammenlimede toroidekerner.



Tråd til vikling af drosselspole

De enkelte trådene afisoleres og samles under en kabelsko. 

Loddes, hvor efter trådene snoes til en tyk, men flexibel ledning.



Placering

Drosselspolen forbindes med den ene ende til kølefinnen og den 

anden til + strømskinnen.



Samling

Brug M4 skrue med stor skærmskive.



Ombygget!


