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Bygg din egen AB-box

Att bygga pedaler är en konst som är toppen att behärska om man vill skräddarsy 
gitarrsoundet och vill ha en box som passar pedalbordet precis. Ofta är det man 
söker inget som återfinns på det löpande bandet och då kommer kanske vår arti-
kelserie om pedalbygge som en räddare. 
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Först ut är den så kallade AB-boxen, en 
omkastare som skickar gitarrsignalen till en av 
två utgångar. Boxen hjälper gitarrister att med 
ett enda knapptryck ”välja väg” genom pedal-
bordet, alternativt att snabbt byta mellan två 
förstärkare. Man kan även använda den ”bak-
och-fram” och växla mellan två olika instru-
ment till samma utgång.

Det du behöver för att bygga en AB-box står 
i listan nedan. Bilderna och texten beskriver hur 
sladdar ska anslutas inuti den. Du kan bygga ut 
den med lysdioder, som visar vilken utgång som 
är aktiv. Då behöver du, förutom de två lysdio-
derna, ett strömjack och en resistor med lämpligt 
värde, 3 kΩ någonstans brukar bli bra.

Ett vanligt mono telejack har två lödöron. 
Vi kan kalla dem ”signal” och ”jord”. Signal 
leder med jackets arm (som sedan leder med 
knoppen på en plugg då ett sådant sätts i). Bild 
1 visar ett telejack, och signal är markerad med 
en röd prick. Örat utan markering är jord. När 
den här typen av jack skruvas fast i en metall-
låda så kommer alla jordöron att vara i elektrisk 
kontakt. Om man behöver jorda en sladd när 
man bygger, går det bra att koppla den till vilket 
jordöra som helst i kretsen.

Och så några ord om 3pdt fotomkopplaren; 
pedaler har nästan alltid en knapp som växlar 
mellan två lägen (vanligen bypass- och effektlä-
ge, den här gången mellan utgång A och utgång 
B). Vi kommer att använda oss av en så kall-
lad trepolig till-till switch, ”3pdt”, för att göra 
växlingarna. Man kan säga att en 3pdt-switch 
består av tre separata strömställare, tre poler, 
som justeras med samma knapp. En 3pdt visas 
i bild 2. Dess 9 stift är numrerade och en av 
dess poler är inringade. Här gäller: stift 2 leder 
antingen med stift 1 eller med stift 3. Trycker 
man på knappen så byter man mellan lägena. 
Samma typ av växling sker samtidigt inom de 
andra polerna. Alltså: först leder 2-1, 5-4, 8-7. 
Tryck, nu leder 2-3, 5-6, 8-9. Är du med?  Bra, 
för detta kommer vi använda när vi skickar runt 
signaler i det kommande. 

Arbetet börjAr. Fram med tonfiskburken, 
den bockade plåtlådan eller vad det nu är som ska 

Av AlBin ROslund

1. 3 st. mono telejack
2. 1 st. 3pdt fotomkopplare
3. 1 st. inkapsling/låda
4. Kopplingstråd
5. lödtenn

IngredIenser Ab-box:

bIld 1. Telejacken i vår pedal är mono. Ett sådant jack har två lödöron, signal (markerad med 
röd prick i bilden) och jord.

bIld 2. switchen som vi jobbar med har tre poler, en av dem är inringad i bilden.  när man trycker 
på knappen justerar man tillståndet hos dem samtidigt.
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inkapsla AB boxen och gör markeringar där borrhålen ska vara. Tänk 
på att jackens armar inte får gå emot switchen eller lådans väggar när 
pluggar sedan sätts i dem. Borra hål för jacken (vanligen 10 mm) och 
switchen (vanligen 12 mm). Vi sätter ingången på höger sida och de 
två utgångarna på vänster sida, se bild 3 (ja, ingången är till höger om 
man ser pedalen ur ”användar-vy”).

slAddAr Ansluts. Anslut sladdar enligt bild 4. Steg för steg i text:
• En lila sladd mellan signal på injacket och stift 2 på switchen. 
• En röd sladd mellan stiften 1 och 6 på switchen och en annan röd 
sladd mellan stift 1 på switchen och signal på utjack A.
• En grön sladd mellan stiften 3 och 4 på switchen och en annan grön 
sladd mellan stift 4 på switchen och signal på utjack B.
• En svart sladd mellan stift 5 och jord på något av jacken (om du ska 
bygga ut med lysdioder, vänta med att löda stift 5).

Nu är AB-boxen klar! Följ signalen i fotomkopplarens båda 
lägen i bild 4. Vi ser exempelvis att när stiften 2-1, 5-4, 8-7 leder 
går signalen från injacket till utgång A och samtidigt jordas utgång 
B, vilket är önskvärt. Switchens tredje pol, stiften 7, 8, 9, kan ordna 
så att en av två lysdioder visar vilken kanal som är aktiv.  För detta 
ändamål: löd fast en 2,2 kΩ resistor på stiften 5 och 8. Koppla en 
sladd mellan ett strömjack och lysdiod A och sedan vidare till stift 
7. Fixa en annan strömslinga från strömjacket till lysdiod B och 
vidare till stift 9. När man trycker på knappen ser den tredje polen 
på 3pdt:n till att kretsen med rätt lysdiod sluts. Kopplingsskiss på 
AB box med lysdiod visas i bild 5. nbIld 3. vi borrar hål för ingångsjacket på boxens vänstra sida. 

utgångsjacken sätter vi på höger sida och fotomkopplaren på ovansidan.

bIld 4. AB-boxen är klar! Fotknappen skickar signalen till utgång A 
eller till utgång B. sladden mellan stiften 1 och 6 och den mellan 3 och 4 
samt jordsladden, stift 5, ser till så att den utgång som inte är aktiv jordas.

bIld 5. Två lysdioder har tillförts. den tredje polen på 3pdt’n ordnar 
så att rätt lysdiod visar vilken utgång som är aktiv.


