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Barošanas bloka piemeklēšana kādai iekārtai X

» Pirms ko vispār sākt darīt, noskaidrot iekārtas barošanas spriegumu (V), patērējamo strāvu (A) un polaritāti.
   Tam būtu jābūt noradītam uz iekārtas aizmugurējā paneļa, pie barošanas ligzdas, vai arī iekārtas apakšā.
» Ja norādīts tikai barošanas bloka modelis (piem. “PSB-1U”, “PA-3” u.c.) tad jāmēģinā atrast tieši tās firmas 

tieši tāds barošanas bloks. Modelis uz tā būs rakstīts kaut kur netālu no firmas logo.
» Ja konkrētās firmas konkrētā modeļa barošanas bloks nav pieejams, tad jānoskaidro (piem. izmantojot 

internetu) šī barošanas bloka modeļa nominālais spriegums, maksimālā izejas strāva un polaritāte.
» Uz maiņstrāvas/maiņsprieguma izejas barošanas blokiem polaritāte nav norādīta. Tā vietā pie izejas 

parametriem ("Out:", "Output:" vai "Sec:") var būt simbols ~ vai "AC", vai arī barošanas bloka veids var būt 
minēts kā "AC/AC". Šādus barošanas blokus drīkst slēgt klāt tikai tādām iekārtām, kas domātas 
maiņspriegumam.

» Spraudņa saderīgumu vajag mēģināt tikai kā pēdējo, pirms tam pārliecinoties par pārējo. Barošanas blokā var 
būt saglabājies lādiņš. Sprieguma vai polaritātes nesakritības gadījumā, šāds lādiņš var sabojāt iekārtu.

Nestabilizēts
Smags, ar pret savu svaru diezgan mazu maksimālo 

izejas strāvu (parasti <1.5A)
Īpašas pazīmes: precīzi norādīts viens ieejas 

spriegums (piem. "230V"), vai arī šaurs diapazons.

Stabilizēts
Viegls, ar pret savu svaru diezgan lielu maksimālo 

izejas strāvu (parasti >1.5A)
Īpašas pazīmes: uzraksti "switched" vai "switching",
plašs ieejas sprieguma diapazons (piem. "100-240V")

Maiņstrāvas
AC/AC

Īpašas pazīmes: nav norādīta polaritāte, pie izejas 
voltāžas uzzīmēts vilnītis (~) vai pierakstīts "AC".

Iekārta, kurai der nestabilizēts
Biežāk - vecai tehnikai, vai arī tādai, kas paredzēta 

plašam ieejas sprieguma diapazonam.
Tai pašai iekšā ir visu spriegumu stabilizātori.

Iekārta, kurai der tikai stabilizēts
Gandrīz visa foto un video tehnika, ārējie HDD u.t.t.

Tai iekšā var trūkt vismaz viens sprieguma stabilizātors.

Iekārta, kurai der maiņstrāva
Audio tehnika - daudzas mikserpultis, sintezātori.

Tai pašai iekšā ir visu spriegumu stabilizātori, kā arī 
līdzsprieguma taisngirezis(-ži).
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LMA VKN "Skaņas Digitālā Apstrāde" lekciju materiāls par barošanas bloku izvēli. v.1.06. (c)2008-2019 Eduards Čipots.
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Šie apzīmējumi ir līdzvērtīgi, apzīmē "centrā pluss"/"centrs pozitīvs":
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