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Enclosed switch mode power supply 12V/DC

DESCRIPTION
     The power supply unit is intended for the feeding of alarm system equipments, which require 12V DC supply  voltage 
and current load I=14A. The design enables simple changing of the output voltage, within the range of 12V÷15V DC, using 
a potentiometer. The power supply unit is protected against short-circuit, overload and overvoltage.

TECHNICAL DATA

PS 12V/14A enclosed switch mode power supply

Features of the power supply unit: 
 

· wide AC input  voltage range  
176÷264V  

· high efficiency 85% 
· LED optical signalisation  

 

· protections: 
· SCP short-circuit protection 
· overvoltage OVP 
· overvoltage protection  (AC input) 
· overload (OLP) 

 

 

Supply voltage 176 ÷ 264 V AC 50÷60Hz 

Current consumption 1,36A@230VAC max. 

Supply power 200W max. 

Efficiency 85% 

Output voltage 12V DC 

Output current 14,0A 

Output current tAMB<30°C 14,0 A - see graph 1. 

Output current tAMB=40°C 10,0 A -  see graph 1. 

Voltage adjustment range 12 V ÷ 15V DC 

Ripple voltage 100mV p-p max. 

Short-circuit protection SCP electronic, automatic recovery 

Overload protection OLP 105-150% of power supply, automatic recovery 

Overvoltage protection  OVP 
U>115% ÷ 135% of the output,  isolation 
of the output voltage, automatic recovery 

Optical signalisation green LED – presence of DC voltage 

Operation conditions                                            2-nd enviromental class,  temperature: -10 
o
C÷40

 o
C 

relative humidity 20%...90%, without condensation 

Dimensions (LxWxH) 226 x 115 x 50 [mm] 

Net/gross weight 0,82kg / 0,90kg 

Protection class PN-EN 60950-1:2007 I (first) – requires a protective conductor (PE) 

Connectors power-supply:Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
outputs : Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
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Enclosed switch mode power supply 12V/DC

Dimensions and fitting of the  power supplyPS20012140

Output current vs temperature

Graph 1. 
Allowable output current from the power
supply depending on ambient temperature. 
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Zasilacz impulsowy do zabudowy 12V/DC

OPIS
     Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 
12V DC o wydajności prądowej I=14A. Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach 
od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru. Zasilacz jest  wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 
przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe. 

DANE TECHNICZNE 

PS 12V/14A zasilacz impulsowy do zabudowy

Cechy zasilacza: 
 

· szeroki  zakres napięcia  
zasilania AC 176÷264V  

· wysoka sprawność 85% 
· sygnalizacja optyczna LED 

· zabezpieczenia: 
· przeciwzwarciowe SCP 
· nadnapięciowe OVP 
· przepięciowe (wejście AC) 
· przeciążeniowe OLP 

 

Zasilanie 176 ÷ 264 V AC 50÷60Hz 

Pobór prądu 1,36A@230VAC max. 

Moc zasilacza 200W max. 

Sprawność 85% 

Napięcie wyjściowe 12V DC 

Prąd wyjściowy 14,0A 

Prąd wyjściowy tAMB<30°C 14,0 A - patrz wykres 1 

Prąd wyjściowy tAMB=40°C 10,0 A - patrz wykres 1 

Zakres regulacji napięcia wyjściowego 12 V ÷ 15V DC 

Napięcie tętnienia 100mV p-p max. 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP elektroniczne, automatyczny powrót 

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót 

Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP 
U>115% ÷ 135% napięcia wyjściowego- odłączenie napięcia 
wyjściowego, przywracanie automatyczne 

Optyczna sygnalizacja pracy LED zielona – obecność napięcia DC 

Warunki pracy II klasa środowiskowa, temperatura: -10 
o
C÷40

 o
C 

wilgotność względna  20%...90%, bez kondensacji 

Wymiary(LxWxH) 226 x 115 x 50 [mm] 

Waga netto/brutto 0,82kg / 0,90kg 

Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego 

Złącza zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
wyjścia : Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
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Zasilacz impulsowy do zabudowy 12V/DC

Wykres 1. 
Dopuszczalny prąd wyjściowy 
zasilacza w zależności od temperatury otoczenia.

Charakterystyka temperaturowa

Wymiarowanie i mocowanie zasilacza PS20012140
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