
DROŠINĀTĀJI



IESĀKUMS

Katrā mūsdienīgā automobīlī ir daudz 

elektro-iekārtu, jeb elektronikas.

To mēs lietojam visdažādākajos nosacījumos un 

slodzēs. Bet lai ši sarežģīta sistēma kādrei neizietu 

no ierindas un lai nav jāmaina visa automobīļa 

eletronika, ir izdomāti - drošinātāji. 



PAR DROŠINĀTĀJU

Pats galvenais, kā arī, vienīgais drošinātāja

uzdevums ir – automobīļa elektrisko ķēžu savienojumu 

aizsardzība no īssavienojumiem vai pārslodzes. Tās darbība 

ir ļoti vienkārša – kad eleketriskajā ķēdē, spriegums vai 

elektriskā strāva pārsniedz auto ražotāja noteiktās vērtības, 

drošinātājs pārrauj ķēdi, līdz ar to īssavienojums tiek 

pārtrakts un elektriskā ķēde paliek vesela. Ir nepieciešams 

tikai to nomainīt un elektriskā ķēde tiks atjaunota.



DROŠINĀTĀJU IEDALĪJUMS

• Kūstošie :

 Stikla;

 Keramiksa;

 Plakanie;

 Maģistrālie drošinātāji

• Termodrošinātāji.



KŪSTOŠIE DROŠINĀTĀJI

Kūstošo drošinātāju korpuss, tiek izgatavots no 

poliamīda vai polikarbonāta, kuriem ir augstas siltuma 

īpašības, bet tā kontakti ir no sudraba vai alvas, pārklāti ar 

cinka sakausējumu. Pēc izmēriem tos iedala : mini (mazi 

h=16mm) ; standart (standarta izmērs h=19mm) ; maxi (lieli 

h=34mm). Drošinātāju krāsa norāda maksimālo strāvu, kuru 

viņa var pārvadīt, piemēram, sarkans norāda - 10A, zils –

15A, zaļs – 30A u.t.t.



Kūstošo drošinātāju veidu ir 

daudz,  tie atšķiras tikai ar 

izmēriem, izskatu, strāvas 

stiprumu un stiprinājuma veidu.



TERMODROŠINĀTĀJI

Termodrošinātāju pamatā ir elektromagnēta un siltuma īpašības, pēc 

konstrukcijas tie ir analogisiki automātiskiem slēdžiem (kuri automātiski 

izslēdzas) mājas tīklā. Pie pārslodzes vai īssavienojuma nostrādā

elektromagnētiskās vai siltuma īpašības un līdz ar to ķēde tiek pārtraukta. 

Atjaunot to var ieslēdzot speciālu pogu, vai arī tas pēc laika atjaunojas 

pats. Kā piemērs , ziema kad logi ir aizsaluši mēs gribam tos atvērt, 

spiežot pogu motoriņs sāk strādāt, bet ta kā logs ir aizsalis to nevar atvērt 

līdz ar to, lai motors neiziet no ierindas nostrāda termodrošinātājs kurš 

pārtrauc ķēdi, pēc laika tā atjaunojas. 



DROŠINĀTĀJU MAIŅA

Ar laiku mašīna kautkas pārtrauc strādāt, piemēram, nedeg 

gaismas, nestrādā logu tīrītājs u.c. problēmas saistītas ar 

eletroniku. Pirmajā lietā jāpārbauda drošinātājs, to atrašanās 

vieta atšķiras katrā automobīlī pa savējam. Kad tas tiek 

atrasts, jāpārbauda vai nav pārdedzis drošinātājs, ja ir tad tas 

ir jānomaina. Mainīt var tikai uz tādu pašu, kādu ir noteicis 

ražotājs, piemēram, ja 10A tad tikai 10A, lielākus ampērus 

nevar likt tāpēc, ka tā ierīce nav domāta der tādas strāvas, 

līdz ar ko viņa var sabojāties. Esiet uzmanīgi !




