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Figure 1. The ATX 0-11V Power Supply Circuit
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R บอร์ดอะแดปเตอร์ 0-11V สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ ATX
ATX 0-11V POWER SUPPLY ADAPTER BOARD

CODE 826

This circuit is used to control the output voltage from 0-11VDC, 3 
Amps at the input voltage of ATX computer power supply. In addition, the 
circuit also can be connected to a 24VDC input voltage to adjust the 
output voltage from 0-22VDC. This circuit uses IC as a controller for 
voltage and current. Makes the circuit can work with better performance.

Technical data
- Power supply : 12/24VDC 3A. or above.
- At 12VDC input power, can adjust the output voltage 0-11VDC.
- At 12VDC input power, can adjust the output voltage 0-11VDC and 

at the maximum current, can adjust the output voltage 0-9VDC.
- At 24VDC input power, can adjust the output voltage 0-22VDC.
- Use the VOLTAGE RAGULATOR IC as the controller.
- PCB dimension : 3.85 in x 3.01 in.
How does it work 
This circuit uses IC1 as a controller. It outputs the control voltage at 

pin 11 of IC1 to TR1 and TR2 which acts as the current amplifier. For 
VR1, it is the voltage regulator at pin 4 of IC1 to decrease or increase the 
output voltage.

The transistor TR3 and resistor R2-R6 are control the output current at 
the output side. When the output side is over current, it causes R2-R6 to be 
across the voltage. As a result, TR3 conducts current along with TR1 and 
TR2 stops conducting.

At the input voltage point, there is an LED IN as indicator when 
power is supplied. At the output voltage point, there is an LED OUT to 
indicate the status. When the output voltage at this point is greater than 2.5 
Volts or above.

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 PCB. 

Using
In connection will have 2 types of input voltage :
1.In case of connect to ATX POWER SUPPLY, jump the JP1 at 

position “1”. Adjust VR1 to the max. counterclockwise then take the 
voltmeter to measure the OUT point. Connect the power supply and turn 
switch SW1 to ON position. Notice that LED1 will be lighted on. 
Gradually adjust VR1 to the right hand side. When the voltage is adjusted 
to about 2.5VDC, the LED OUT will be light on. While there is no LOAD 
at OUT point can adjust the maximum voltage of about 11.5 Volts. 
However, if there is a LOAD, it can adjust the maximum pressure of about 
11 Volts.

For the + 3V, + 5V, + 12V, and G connectors that are directly 
connected from the ATX POWER SUPPLY, they can be used 
immediately. By not passing through the control circuit

2.In case of connecting to a 24VDC power supply, jump the JP1 at 
position “2”. Adjust the VR1 to the max. counterclockwise and connect 
the 24VDC power supply to the + 12V and G points. Notice that the LED1 
will be lighted on. Adjust the VR1 to the right hand side, when adjusting 
the voltage until about 2.5VDC, the LED OUT will be lighted on. The 
voltage at the OUT point can be adjusted from about 0-22VDC.

วงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้ควบคุมแรงดันเอาท์พุท ได้ตั้งแต่ 0-11 โวลท์ กระแส 3 
แอมป์ ที่แรงดันอินพุทของแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์แบบ ATX นอกจากน้ันวงจรยัง 
สามารถต่อกับแรงดันอินพุท 24 โวลท์ เพ่ือปรับแรงดันเอาท์พุทได้ต้ังแต่ 0-22 โวลท์ 
วงจรนี้ใช้ไอซีเป็นตัวควบคุมแรงดันและกระแส ทำให้วงจรสามารถทำงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12/24 โวลท์ กระแส 3 แอมป์ ขึ้นไป
- ที่ไฟเข้า 12 โวลท์ สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-11 โวลท์ และท่ีกระแสสูงสุด 

สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-9 โวลท์
- ที่ไฟเข้า 24 โวลท์ สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-22 โวลท์
- ใช้ไอซี VOLTAGE RAGULATOR เป็นตัวควบคุมการทำงาน
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 3.85 นิ้ว x 3.01 ¹ÔéÇ 
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
วงจรนี้ใช้ตัวไอซี IC1 เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยจะส่งแรงดันควบคุมออกที่ 

ขา 11 ของ IC1 ไปเข้า TR1 และ TR2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายกระแส สำหรับ VR1 
จะเป็นตัวปรับแรงดันที่ขา 4 ของ IC1 เพื่อเป็นตัวปรับลดหรือเพิ่มแรงดันทางด้าน 
เอาท์พุท

ตัวทรานซิสเตอร์ TR3 และ R2-R6 ทำหน้าที่ควบคุมกระแสที่ออกทางด้าน 
เอาท์พุท เมื่อทางด้านเอาท์พุทมีการกินกระแสมากเกินไป จะทำให้ที่ R2-R6 จะมี 
แรงดันตกคร่อม มากขึ้นไปด้วย เป็นผลให้ TR3 นำกระแส พร้อมกับ TR1 และ TR2 
หยุดนำกระแส

ที่จุดแรงดันอินพุท จะมี LED IN เป็นตัวแสดงสถานะเมื่อทำการจ่ายไฟเข้า ส่วน 
ที่จุดแรงดันเอาท์พุท จะมี LED OUT เพ่ือแสดงสถานะ เมื่อมีแรงดันออกที่จุดนี้มาก 
กว่า 2.5 โวลท์ขึ้นไป

¡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·ÕèÁÕ 
¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµìáÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹µé¹ 
¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ 
·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËé 
ÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 
áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹ 
¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ 
´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ 
¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«Ñº 
µÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é

¡ÒÃ¹Óä»ãªé§Ò¹
ในการต่อใช้งาน จะมีการต่อใช้งานจากแรงดันอินพุท 2 แบบ คือ
1.กรณีต่อกับ ATX POWER SUPPLY ให้ทำการจั๊ม JP1 ที่ตำแหน่ง 1 ปรับ VR1 

ไปทางซ้ายมือจนสุด แล้วนำโวลท์มิเตอร์มาวัดที่จุด OUT ทำการจ่ายไฟ เลื่อนสวิตซ์ 
SW1 ไปที่ตำแหน่ง ON สังเกต LED1 จะติด ค่อยๆ ทำการปรับ VR1 ไปทางขวามือ 
เมื่อปรับแรงดันจนถึงประมาณ 2.5 โวลท์ ตัว LED OUT จะเริ่มติด ในขณะไม่มี 
LOAD ที่จุด OUT จะสามารถปรับแรงดันได้สูงสุดประมาณ 11.5 โวลท์ แต่ถ้ามี 
LOAD จะสามารถปรับแรงดันได้สูงสุดประมาณ 11 โวลท์ 

สำหรับจุดต่อ +3V,+5V,+12V และ G เป็นจุดต่อท่ีต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ ATX 
POWER SUPPLY โดยตรง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ผ่านวงจรควบคุม

2.กรณีต่อกับแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 24 โวลท์ ให้ทำการจั๊ม JP1 ที่ตำแหน่ง 2  
ปรับ VR1 ไปทางด้านซ้ายมือจนสุดและทำการต่อแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 24 โวลท์ 
เข้าที่จุด +12V และ G สังเกตตัว LED1 จะติด ค่อยๆ ทำการปรับ VR1 ไปทางมือขวา 
มือ เมื่อปรับแรงดันจน ถึงประมาณ 2.5 โวลท์ ตัว LED OUT จะเริ่มติด แรงดันที่จุด 
OUT จะสามารถปรับได้ ตั้งแต่ประมาณ 0-22 โวลท์
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Figure 2.
Circuit Assembling
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Watch the polarity!

Figure 3. Installing the components
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