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Popis 
Zdroje SMPSW 1A a SMPSW 1A/13,8V jsou 
spínané zdroje bezpečného nízkého napětí SELV 
určené pro široké spektrum aplikací. Kompaktní 
konstrukce, nízká cena a vysoká účinnost umožňují 
jejich univerzální použití jako například  

- přídavného zdroje stejnosměrného napětí pro 
systémy EZS  

- nebo zdroje v autonomních systémech 
kontroly přístupu sestávajících se 
z jednoduché klávesnice a 
elektromagnetického zámku  

- nebo v TV systémech pro napájení kamer 
nízkým bezpečným napětím 12V.  

Po připojení síťového napětí na vstupní vodiče zdroje 
se na výstupu objeví stejnosměrné napětí 12V 
(SMPSW 1A) nebo 13,8V (SMPSW 1A/13,8V), 
případně menší, podle zatížení výstupu. Do 
výstupního proudu 0,8A napětí neklesne pod 13,6V, 
při dalším zatěžování napětí klesá. 

Při výpadku síťového napájení zdroj vypne, napětí na  
jeho výstupu klesne na nulu. Po obnovení vstupního 
napětí zdroj obnoví dodávku stejnosměrného napětí 
na výstup. 

Pokud je připojován záložní akumulátor, 
doporučujeme použití modulu SV1, který omezí 

proud do akumulátoru a je vybaven svorkovnicemi, 
které usnadní připojení zátěže a akumulátoru. Při 
přímém připojení akumulátoru je nutné oddělit jej od 
zdroje diodou. 

Konstrukce 
Zdroje jsou umístěny do plastového krytu s pevnými 
připojovacími vodiči pro vstupní i výstupní napětí. Na 
spodní straně zdroje je umístěna samolepící fólie pro 
připevnění zdroje na zvolené montážní místo. 

Ochrany zdroje 
Ochrana proti přetížení  
Zdroje jsou vybaveny proudovým omezením.  Toto 
proudové omezení je aktivováno při hodnotě 
výstupního proudu cca 1 A (závislé na pracovní 
teplotě). Dochází k poklesu výstupního napětí i 
proudu a tím je snížena výkonová ztráta na zdroji při 
trvalém přetížení.  
Ochrana proti zkratu 
Díky charakteristice zdroje je zdroj odolný proti 
zkratu. 
Funkce zdroje bez zátěže (naprázdno) 
Zdroj pracuje normálně i bez připojené zátěže.

• univerzální použití pro EZS, CCTV, 
kontrolu přístupu 

• miniaturní rozměry  
• velmi snadná montáž- bezpečnostní 

provedení 
• volitelné rozšíření o modul omezení 

dobíjecího proudu do AKU SV1 
• doporučený zálohovací akumulátor 

1,2 až 4Ah 
• odolnost proti zkratu 
• pohyblivé přívody 
• Typ SELV  
• Krytí IP20 

111 - 0224



 

 
 
 
 
 
Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 
Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a 118  
Pištěkova 782,  PRAHA 4 - Chodov 149 00,  tel.: +420 271 001 700, a 711, fax: +420 271 001 710  
Kukunova 10, OSTRAVA - Hulváky 709 00, tel.: +420 596 617 425, fax: +420 596 617 426 

 
www.olympo.cz, e-mail: obchod@olympo.cz 

Parametry  
Vstupní napětí 230 VAC  ±10% 
Kmitočet vstupního napětí 50 Hz 
Vstupní proud max. 0,15A při 230V 
Výstupní napětí 12Vdc (SMPSW 1A) 

13,8 Vdc (SMPSW 1A/13,8V 
Výstupní proud - špičkově 1A    (celkový) 
                          - trvale 0,8A  (celkový)! 
Zvlnění výstupního napětí <100mV 
Pracovní teplota 0 - 40°C 
Skladovací teplota -20 až 70°C 
Vlhkost vzduchu – pracovní 30 až 70% 
Rozměry 54 x 40 x 45 mm 
Hmotnost cca 70g 
Krytí  IP 20 
Elektrická bezpečnost EN 60950 
EMC EN 50081-1, EN 50082–1, ČSN EN 55022/B 

SV 1 – modul pro připojení zálohovacího akumulátoru  
Modul SV1 tvoří deska plošného spoje a modul je určen k snadnému připojení zálohovacího akumulátoru ke 
zdrojům, které nemají proudové omezení dobíjecího proudu pro akumulátor (například SMPSW1A/13,8A). Pro 
snadné připojení je modul vybaven šroubovou svorkovnicí pro připojení zdroje, akumulátoru a  zdvojenými 
svorkami pro připojení zátěže.  
Po připojení stejnosměrného vstupního napětí  13,8V (na svorky 1, 2) se na výstupních svorkách (3, 4, 5, 6) objeví 
shodné napětí. Signalizační LED dioda svým svitem signalizuje správnou funkci zdroje. Na svorkách pro připojení 
akumulátoru je napětí zdroje, zmenšené o úbytek na omezovacím odporu R1. Ten omezuje proud do akumulátoru na 
hodnotu max. 0,5A. Tento proud se mění podle stupně vybití připojeného akumulátoru.  
Při výpadku sítě a připojeném akumulátoru je na výstupu pro zátěž napětí akumulátoru zmenšené o úbytek na 
oddělovací diodě - max. 0,35V. LED dioda dále svítí. Vybíjením akumulátoru dochází k poklesu napětí na výstupu. 
Upozornění: Při zkratu na svorkách pro akumulátor může dojít ke zničení odporu R1 - záleží na „tvrdosti“ 
připojeného zdroje. Modul SV1 neobsahuje signalizace stavu sítě ani akumulátoru. V případě potřeby odpojení 
hluboce vybitého  akumulátoru je nutno použít externí modul odpojovače ODP2 (UZM2). 

Parametry modulu SV1     Zapojení modulu SV1 

 

 

 

 

 

  

Vstupní napětí 13,8V DC 
Vstupní proud max. 2A 
Výstupní napětí 13,8 VDC 
Výstupní proud podle zdroje 
Pracovní teplota 0 - 40°C 
Skladovací teplota -20 až 70°C 
Rozměry 61 x 21 x 12 mm 
Hmotnost cca 20g 
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