
Pojistková a reléová škříň Felicie
 

Pojistkový panel u vozidel Škoda
Felicia, Felicia Combi, Pick-up a
dalších odvozených variant je
přístupný po odšroubování
plastové matice v prostoru  u
nohou spolujezdce. Pro
pojistkový panel je z důvodu
vyšší proudové náročnosti
použita technologie páskových
vodičů. V horní části je přípojení
kabeláže vozu, uprostřed relátka
a cyklovače, ve spodní části

pojistky, úplně dole jsou pak náhradní pojistky a plastový držák pro snažší manipulaci s pojistkami. Konektory
kabeláže jsou proti náhodnému vypadnutí zajištěny společnou posuvnou lištou. 

Přehled pojistek, pojistky jsou číslovány zleva doprava

1 10 A BMM řídící jednotka, ventil AKF
2 20 A přední, zadní stěrač, ostřikovač
3 25 A topení
4 15 A palivové čerpadlo, vyhřívaní lambdy, vstřikovací ventil
5 10 A pravé přední mlhové světlo
6 10 A levé přední mlhové světlo a kontrolka
7 10 A pravé tlumené světlo
8 10 A levé tlumené světlo a kontrolka
9 10 A pravé dálkové světlo
10 10 A levé dálkové světlo a kontrolka
11 7,5 A obrysová světla pravá strana
12 7,5 A obrysová světla levá strana, AKIN
13 30 A vyhřívání okna a zrcátek
14 15 A brzdová a varovná světla
15 15 A vnitřní osvětlení, zásuvka, alarm
16 15 A centrální zamykání, ostřikovač světlometů
17 25 A větrák chlazení, klakson, světelná houkačka
18 neobsazeno
19 15 A přístrojová deska, vyhřívání sedadel, natáčení zrcátek, hodiny, elektrické stahování oken
20 15 A BMM zapalovací modul, řídící jednotka
21 15 A zpětné světlomety, směrová světla
22 7,5 A levá obrysová světla, osvětlení přístrojů



Přehled rozmístění součástí na plošném spoji. Po kliknutí se obrázek zvětší. 

Legenda : 
R1 relé hlavních světel 
R2 relé předních mlhovek 
R3 relé zadních mlhovek 
INT cyklovač pro zadní stěrač 
R4 relé vyhřívaní zadního okna 
R5 relé systému vstřikování BMM 
R6 AKIN 
W-W cyklovač stěrače předního okna 
R7 odpojovací X relé 
R8 přerušovač směrových světel 
AA-C konektory kabeláže 
30A přívod napájení 
  
 Barevné značení pojistek podle hodnot 
  

7,5 A hnědá
10 A červená
15 A modrá
20 A žlutá
25 A bílá
30 A zelená


