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Figure 1.
The DC UPS 12V 1A

Circuit

NOTE:
 FUTURE BOX FB04
is suitable for this kit.
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R Ç§¨Ãดีซี ยูพีเอส 12 โวลท์ 1 แอมป์
DC UPS 12V 1A

CODE 825 LEVEL 2

This circuit is suitable for use with small electrical equipment. Using 
12VDC and up to 1A., such as; security circuit, clock circuit and small 
water pump etc. Built in the charging system and cut-off system from 
load, when low battery voltage, for protect battery damage.

Technical data
- Input supply 12VDC 
- Output current : 1A max.
- Charging battery type : sealed lead-acid battery 12V 5-10A.
- Maximum charging current : 400mA.
- LED's input and output voltage status indicator.
- Disconnect the battery from load when the voltage of battery is 

lower than 10V.
- IC board dimension : 2.48 in x 2.59 in.
How does it work 
The circuit diagram is shown in Figure 1. When supply the power to 

“INPUT” point, this voltage will fed to “OUT” point through D1 and send 
to IC1 through D2. IC1 is the monolithic control circuit. It consists of an 
internal temperature compensated reference, voltage comparator, 
controlled duty cycle oscillator with an active current limit circuit, driver 
and high current output switch. R3 and R4 act as the charging current 
controller. VR1 adjusts the voltage supplied to battery up to 13.8VDC.

TR2 controls TR1 and MOSFET1, to supply the voltage to “OUT” 
point and stop supply when the voltage came to normal.

Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and 

easy assembly, the shorter components should be first installed - starting 
with low resistant components and then the higher. An important thing is 
that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully 
assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC 
board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. 
Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the 
soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 
with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In 
case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to 
avoid probable damage to the IC. 

Adjust the voltage charging without battery
1.Adjust VR2 to the middle.
2.Supply the 12VDC power to 12V point.
3.Measure the voltage at BATT point. Adjust VR2 counterclockwise 

until the voltage is 13.8V.
4.Adjust VR1 to the middle.
Using
Normal working, the voltage at INPUT 12V will supply the load and 

charging the battery. When the voltage reaches 13.8V, the charging circuit 
will supply power with a low current.

When the power off, the voltage from battery will supply to OUT 
point. In case of the voltage of battery is less than 10V, the circuit will 
stop working automatically for protect the battery.

วงจรนี้เหมาะสำหรับนำไปต่อกับระบบจ่ายไฟของวงจรต่างๆ ที่ใช้ไฟเลี้ยง 
วงจร 12 โวลท์ กระแสไม่เกิน 1 แอมป์ เช่น วงจรกันขโมย วงจรแสดงเวลา หรือ 
ปั๊มน้ำตู้ปลาขนาดเล็ก นอกจากนั้น ยังมีวงจรชาร์จอยู่ภายใน และจะตัดแบตเตอรี่ 
ออกจากโหลด เมื่อแบตเตอรี่แรงดันต่ำ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- แรงดันไฟตรงอินพุต 12 โวลท์ กระแส 2 แอมป์ ขึ้นไป
- ÊÒÁÒÃ¶¨èÒÂ¡ÃÐáÊä´éÊÙ§ÊØ´ 1 áÍÁ»ì
- สามารถใช้ได้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid ขนาด 12 โวลท์ 5-10 แอมป์
- กระแสชาร์จสูงสุด 400 มิลลิแอมป์
- ÁÕ LED áÊ´§¡ÒÃจ่ายไฟเข้าและการจ่ายไฟออก
- ตัดการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ออกจากโหลด เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ลดลง 

เหลือต่ำกว่า 10 โวลท์
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.48 นิ้ว x 2.59 ¹ÔéÇ 
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
แผงผังวงจรแสดงในรูปที่ 1 เมื่อจ่ายไฟเข้าทาง INPUT จะมีแรงดันถูกส่งผ่าน 

D1 ไปที่จุด OUT และผ่าน D2 ไปเข้า IC1 ซึ่งต่อเป็นวงจรชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งภาย 
ในไอซีจะประกอบไปด้วย วงจรกำเนิดความถี่ วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจร 
ตรวจจับกระแสเกิน และวงจรขับกระแสเอาต์พุท โดยที่ R3 และ R4 ทำหน้าที่ 
ควบคุมกระแสที่ไปชาร์จแบตเตอรี่ และมี VR1 ทำหน้าที่ปรับแรงดันที่จ่ายให้ 
แบตเตอรี่ให้ไม่เกิน 13.8 โวลท์

สำหรับ TR2 จะทำหน้าที่ควบคุม TR1 และ MOSFET1 ซึ่งจะทำหน้าที่จ่าย 
ไฟไปที่จุด OUT และหยุดจ่ายไฟ เมื่อไฟมาตามปกติ

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ 

ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´Â 
ãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·Õè 
ÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµì áÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹ 
µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨Ð 
µéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ 
ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´é 
áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕ ãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªé 
µÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ 
¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂ 
áÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´ 
µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ð 
à¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é

¡ÒÃปรับแรงดันการชาร์จ โดยไม่ต้องต่อแบตเตอรี่
1.ทำการปรับเกือกม้า VR2 ไว้ตรงตำแหน่งกึ่งกลาง
2.ทำการจ่ายไฟ 12 โวลท์ เข้าที่จุด 12V
3.วัดแรงดันที่จุด BATT จากนั้นค่อยๆ ทำการปรับเกือกม้า VR2 มาทางซ้าย 

จนกระทั่งได้แรงดันได้ 13.8 โวลท์
4.ทำการปรับเกือกม้า VR1 ไว้ตรงตำแหน่งกึ่งกลาง
¡ÒÃ¹Óä»ãªé§Ò¹
ในสภาวะปกติ แรงดันที่จุดอินพุท 12 โวลท์ จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับโหลด 

และชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแรงดันถึงระดับ 13.8 โวลท์ วงจรจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วย 
กระแสต่ำๆ เพื่อรักษาระดับแรงดันของแบตเตอรี่ไว้

ในสภาวะไฟดับ แรงดันจากแบตเตอรี่จะถูกส่งไปที่จุด OUT แทน หากไฟยัง 
คงดับอยู่ และแรงดันที่แบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 10 โวลท์ วงจรจะตัดการจ่ายไฟ 
จากโหลดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย

NO.1
Figure 2. Circuit Assembling
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Figure 3. Installing the components
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