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Pokyny k instalaci modulu napájecího zdroje HSM3350 v1.0

Napájecí zdroj

Modul HSM3350 je napájen modulem napájecího zdroje 3 A 12 V ss s dvojitými výstupy
AUX a dvojitými záložními bateriemi, který je kompatibilní s ústřednami PowerSeries Pro.
Všeobecné
Tento výrobek splňuje požadavky na zařízení třídy II, stupeň 3 podle noremEN50131-
1:2006+A1:2009, + A:2:2017, EN50131-3:2009 Typ B a EN50131-6:2017 Typ A.
Technické údaje
l Napájecí zdroj typu A podle normy EN50131-6.
l Teplotní rozsah: −10 °C až +55 °C (14 °F až 131 °F); ověřený rozsah teploty UL/ULC:

0 °C až +49 °C (32 °F až 122 °F).
l Relativní vlhkost: 5 % až 93 % RV bez kondenzace.
l Parametry zdroje HS65WPSx: vstup 100 V–240 V st 50/60 Hz max. 1,7 A. Výstup

18 V ss max. 3,6 A Z HS65WPSx smí být napájena pouze jedna deska. Tam, kde x =
NA pro připojený kabel UL/ULC, NAS pro pevně zapojená UL/ULC použití a žádný
pro použití v souladu s CE/EN.

Note: Pro EU (instalace kompatibilní s CE/EN50131) použijte napájecí adaptér model
HS65WPS.Modul napájecího adaptéru namontujte dovnitř do skříně s blokem pojistek a
trvale připojte k modulu. Chcete-li vyměnit pojistku, použijte stejný typ (20 mm) 250 V /
3,15 A, pomalá.
U instalací UL/ULCpoužijte napájecí adaptér model HS65WPSNA namontovaný dovnitř
nebo vně skříně HSM3204CX.
Note: U instalací s certifikací UL/ULC nepřipojujte napájecí adaptér k zásuvce ovládané
přepínačem.
l Odběr proudu desky: 35 mA (nastavit a deaktivovat stav/alarm a stav bez alarmu).
l Rozměry desky: 190 mm × 96,5 mm (7,5 palce × 3,8 palce)
l Parametry výstupuAUX: 10,5–12,5 V ss / max. 3 A
l Zvlnění výstupního napětí: max. 600 mV p-p
l Na výstupech nejsou zapotřebí žádná zařízení pro přepěťovou ochranu.
l Úložné zařízení: nabíjecí baterie, jmenovité napětí 12 V ss. Baterii vyměňte každých 3

až 5 let.
l Kapacita baterie: 4 Ah, 7 Ah nebo 14 Ah (2 × 7 Ah), 17 Ah nebo 18 Ah, 34 Ah (2 ×

17 Ah), max. 36 Ah (2 × 18 Ah)
Poznámka: 18Ah baterie používejte pouze pro instalace s certifikací NFA2P.

l Hranice signalizace poruchy nízkého napětí baterie 11,5 V ss, úroveň obnovení
12,5 V ss.

l Hranice poruchy nízkého napětí připojení Corbus (ČERVENÝ kontakt) 6 V ss.
l Ochrana před hlubokým vybíjením (odpojení při 9,6 V ss).
l Hardware je ve shodě se směrnicí ROHS
l Provedení má RF odolnost 10 V/M
l Toto zařízení musí instalovat kvalifikované servisní pracovníci ve vnitřních

prostorách, které nejsou nebezpečné.
Note: Pro instalace v souladu s EN50131-6: 2008 stupně 2 používejte jednu baterii
12 V/17 Ah nebo dvě baterie 12 V/17 Ah (musí být povoleno BAT2) pro dobu 12 hodin
požadovaného pohotovostního režimu
(výstupní proud 1200 mA nebo 2400 mA). Doba nabíjení do 80 % je 72 h. Dohled na ztrátu
zdroje primárního napájení (selhání střídavého proudu), selhání baterie nebo nízké napětí
baterie (porucha baterie) se signalizací na klávesnici.
Note: Pro instalace v souladu s EN50131-6: 2008 stupně 3 používejte jednu baterii
12 V/17 Ah nebo dvě baterie 12 V/17 Ah (musí být povoleno BAT2) pro dobu 30 hodin
požadovaného pohotovostního režimu
(výstupní proud 500 mA nebo 1000 mA). Doba nabíjení do 80 % je 24 h. Nabíjecí proud
musí být nastaven na vysoký.
Note: U instalací podle normy T014 (INCERT) používejte dvě baterie 12 V / 17 Ah pro
24 h požadované pohotovostní doby (výstupní proud 800 mA) a model se skříní HSC3020C
(s certifikací INCERT). Nabíjecí proud musí být nastaven na vysoký.

Tabulka 1 : Kompatibilita
Kompatibilita s ústřednami HS3032, HS3128

Kompatibilita se skříněmi HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR, HSC3020C

Kompatibilita připojení Corbus

Popis kontaktů

Primární vstup
PoužitíUL/ULC: 120 V st/60 Hz 1,7 A (připojený síťový kabel) .
Použití CE/EN50131: 230 V st/50 Hz 1,7 A (pevně zapojené) .

Corbus Připojuje se ke komunikační sběrnici hlavní řídicí ústředny (HS3032,
HS3128).

N.C. kontakt
proti
neoprávněné
manipulaci

Chcete-li demontovat dvířka nebo kryt nebo jej demontovat z místa
montáže, připojte N.C. kontakt proti neoprávněné manipulaci ke spínači
nainstalovanému ve skříni.

Výstup AUX Sdíleno s připojením Corbus. Parametry: 10,5 V ss - 12,5 V ss / max. 3 A
Pod dohledem.

Tabulka: 2 Podrobnosti kontaktů

Poznámka:Požární a bezpečnostní zařízení, která vyžadují napájení z modulu HSM3350,
musí být UL/ULC uvedena pro určenou aplikaci a pracovat v rozsahu 10,5 V ss - 12,5 V
ss.
Poznámka: Všechny obvody jsou klasifikovány pro instalace Ul při omezeném
napájení/omezenémnapájení třídy II s výjimkou kabelů baterie, které nejsou výkonově
omezeny.Neveďte kabeláž nad deskami plošných spojů Zachovejte vzdálenost alespoň 1"
(25,4 mm). Mezi kabeláží s omezeným výkonem a veškerou ostatní kabeláží bez omezení
výkonu je třeba zachovávat vzdálenost alespoň 1/4" (6,4 mm). Před zapnutím napájení
zkontrolujte kabeláž a přesvědčte se, že jsou spojení v pořádku.
Poznámka:Informace o správném výběru kapacity baterie podle předpokládané aplikace
a maximálním povoleném zatížení naleznete v příručce pro instalaci
Poznámka:v programování musí být povoleno BAT 2.

Model Uvedená instalace Skříně Připojení
Primární
vstup

Výstup

HS65WPSNA UL/ULC
HSC3010C
(uvnitř/venku)

Kabel
připojený
k elektrickému
napájení

120 V
st/50 Hz/max.
1,7 A

18 V
ss/max.
3,6 A

HS65WPSNAS
Komerční protipožární ULC,
Komerční zabezpečení proti
vloupání ULC třídy IV

HSC3010CR
HSC3010C
(Uvnitř použijte
vysokonapěťovou
sadu závory)

Pevně
zapojené
připojení
k elektrickému
napájení

120 V
st/50 Hz/max.
1,7 A

18 V
ss/max.
3,6 A

HS65WPS CE/EN50131 HSC3020C

Pevně
zapojené
připojení
k elektrickému
napájení

230 V
st/60 Hz/max.
1,7 A

18 V
ss/max.
3,6 A

Tabulka 3: Napájecí adaptér spínacího režimu

Tabulka 4: Parametry

HSM3350

Odběr proudu

desky plošných

spojů:35 mA.

ULodolnost

protinásilnému

vniknutído

obytných

prostor

ULC odolnost

protinásilnému

vniknutído

obytných

prostor

ULodolnost

protinásilnému

vniknutí do

obchodních

prostor

Burg

UL odolnost proti

požáru v obytných

prostorách

UL, HH,UL

odolnost proti

požáru v obytných

prostorách

ULC odolnost

proti násilnému

vniknutí do

obchodních

prostor

ULodolnost

proti požáru

v obytných

prostorách

with wired CO

Detectors

UL985 6th Ed

ULKOM

sledování

požáru

EN50131

Stupeň 2

En50131

Stupeň 3

Doba

v pohotovostním

režimu ačas

alarmu

4 h + 4 min

4 h + 4 min
4 h + 15 min

24 h + 4 min

24 h + 5 min

24 h + 4 min

24 h + 4 min

+12h alarm

CO

24 h + 5 min 12 h

30 h

(Přenos

výpadku

napájení)

transmission)

Skříně HSC3010C HSC3030CAR

HSC3010C

HSC3020C (ULC

CB)

HSC3010C HSC3010CR HSC3020C HSC3020C

Napájecí

adaptér
HS65WPSNA HS65WPSNA

HS65WPSNA

HS65WPSNAS

(ULC CB, úroveň

zabezpečení 4)

(Vyžaduje

vysokonapěťovou

sadu závory)

HS65WPSNA HS65WPSNAS HS65WPS HS65WPS

Kapacita

baterie

/max.

zatížení

4Ah/800mA

7Ah/1400 mA

14Ah/2000 mA

17Ah/2000 mA

4Ah/800 mA

7Ah/1400 mA

14Ah/2000 mA

17Ah/2000 mA

14 Ah/500mA

17 Ah/600mA

34 Ah/1200 mA

14Ah/330 mA

17Ah/400 mA

34Ah/800 mA

14Ah/500 mA

17Ah/600 mA

34Ah/1200 mA

17Ah/1200 mA

34Ah/2400 mA

17 Ah/500mA

34 Ah/1000mA

Nastavení

dobíjecího

proudu

Nízký

(400 mA)
Nízký (400 mA) Vysoký (700 mA)

Vysoký

(700 mA)

Vysoký

(700 mA)

Nízký

(400mA)

Vysoký

(700 mA)

SS - Pod dohledem modul HSM3350 vyžaduje modul napájecího zdroje 18 V ss/3,6 A.
Primární část modulu napájecího zdroje připojte k nespínanému zdroji střídavého proudu
(maximální odběr proudu je 1,7 A) a sekundární vinutí modulu napájecího zdroje připojte
k těmto kontaktům (jen pro trh v USA).
TAM- slouží k ochraně proti neoprávněné manipulaci se skříní, ve které je nainstalován
modul HSM3350. Normálně sepnutý (NC) spínač připojte mezi +TAM a −BLK. Pokud se
neoprávněná manipulace nepoužívá, připojte mezi +TAM a −TAM kousek drátu. Tím
odstraníte poruchový stav. Ochrana proti neoprávněné manipulaci je vyžadována
u komerčních/obytných instalací s certifikací UL/ULC/EN proti vloupání.
AUX 1− slouží k zajištění napájení pro zařízení. Maximální odběr proudu nesmí
překročit 3000 mA.Kladný vodič napájeného zařízení připojte ke kontaktu +AUX1 a
záporný ke kontaktu −AUX1.
AUX 2− slouží k zajištění napájení pro zařízení. Maximální odběr proudu nesmí
překročit 3000 mA.Kladný vodič napájeného zařízení připojte ke kontaktu +AUX2 a
záporný ke kontaktu −AUX2.
CORBUS – 4 vodičové připojení Corbus využívá ústředna ke komunikaci s modulem.
KontaktyRED, BLK, YEL a GRN připojte ke kontaktům připojení Corbus na hlavním
ovládánímodulu HS2032 nebo HS3128.
Note: AUX 1 a AUX 2 mohou jednotlivě poskytovat proudový odběr až 3 A.
Kombinovaný výkon na obou AUX 1 a AUX 2 je také 3 A. Nepřekračujte tuto hodnotu,
jinak se aktivuje samočinná ochrana a vypnutí.
Note:Modul HSM3350 není vhodný pro hlášení požárního poplachu.
Skříně
Modul HSM3350 lze nainstalovat do níže uvedených kovových skříní. Na všechny skříně
lze nainstalovat spínače ochrany proti neoprávněné manipulaci včetně ochrany před
otevřením dveří a nebo odstraněním z montážní polohy. Dveře jsou zajištěny pomocí
šroubů nebo zámku.
Skříně Powerseries Pro:
l Model HSC3010C (křídlové dveře) z oceli 18 Ga, bílý nátěr, rozměry 372 mm×

412 mm× 114 mm, hmotnost 9,75 liber nebo 4,42 kg

l Model HSC3010CR (křídlové dveře) z oceli 18 Ga, červený nátěr, rozměry 372 mm ×
412 mm× 114 mm, hmotnost 10 liber nebo 4,5 kg

l Model HSC3030CAR (křídlové dveře) z oceli 18 Ga (základna) a 16 Ga (dveře), bílý
nátěr, rozměry 375 mm × 412 mm × 114 mm, hmotnost 11,45 liber nebo 5,2 kg

l Model HSC3020C (křídlové dveře) z oceli 18 Ga, bílý nátěr, rozměry 459 mm × 414
mm × 103 mm, hmotnost 11,5 liber nebo 4,3 kg

Note: Podrobné informace o montážních místech desky napájecího zdroje pro kompatibilní
skříně naleznete v referenční příručce k modulům HS3128/HS3032.
Nastavení baterie
Nastavení nabíjecího proudu baterie na ústředně slouží k tomu, aby byl umožněn vysoký
nabíjecí proud baterie. Obvykle může být nabíjecí proud baterie max. 400 mA, ale pokud
je tato možnost zapnuta, modul může nabíjet baterii proudem až 700 mA. Část [982] [040]
možnosti 1 a 2 mohou zapnout nebo vypnout možnost dobíjení baterií 1 a 2 vysokým
proudemu modulů HSM3350. Možnost 3 v této části se používá k zapnutí nebo vypnutí
baterie 2.
Kontrolka LED stavu
Moduly HSM3350 jsou vybaveny kontrolkami LED stavu, které signalizují aktuální stav
modulu. Pokud modul HSM3350 funguje správně, blikne kontrolka LED stavu každých
10 sekund. Pokud je přítomen poruchový stav, kontrolka LED stavu několikrát zabliká
a poté zůstane po dobu 2 sekundy zhasnutá. Počet bliknutí mezi zhasnutím signalizuje
aktuální poruchový stav, jak je uvedeno v tabulce 2.
Tabulka 5: Poruchové stavy

Počet bliknutí Poruchový stav

1 Modul není přihlášen

2 Porucha dohledu ústředny

3 Nízké napětí připojení Corbus

4 Problémy s baterií

5 Problémy se střídavým proudem

6 POM. prob.

Přihlášení modulů
1. Vstupte do programování instalátoru [*] [8][Kód instalátoru] [*].
2. Zadánímčásti [902] modul přihlásíte. Moduly lze přihlásit automaticky nebo ručně.

V obou případech slouží jako identifikátor sériové číslo. Vyberte jednu z níže
uvedených možností přihlášení:

000 Automatické přihlášení
Když je vybrán tento režim, zobrazí se na klávesnici celkový počet aktuálně přihlášených
modulů.
1. Po vstupu do dílčí části [000] spustíte stisknutím tlačítka [*] automatické přihlašování

všech nových modulů. Zařízení jsou přiřazena v číselném pořadí.
001 Ruční přihlášení
1. Po vstupu do programování instalátoru a části [902] vstupte do dílčí části 001.
2. Po zobrazení výzvy zadejte sériové číslo modulu, které se nachází na zadní straně

zařízení. Pokud je zadáno neplatné sériové číslo, zazní chybový tón. Moduly jsou
přihlášeny do další dostupné pozice zařízení.

3. Chcete-li zrušit přihlašování modulu, stiskněte tlačítko [#].
Odstranění modulů
1. Vstupte do programování instalátoru [*] [8][Kód instalátoru] [*].
2. Vstupte do části [902], poté do dílčí části [111] pro HSM3350.
3. Přejděte na konkrétní modul, který chcete odstranit.
4. Stisknutím tlačítka [*] vyberete modul a následně po výzvě dalším stisknutím tlačítka

[*] modul odstraníte.
Potvrzení modulů
Chcete-li potvrdit přihlášení jednotlivých modulů a fyzicky je vyhledat, proveďte
následující kroky:
1. Po vstupu do části [903] přejděte na typ modulu, který chcete potvrdit (111 pro modul

HSM3350). Chcete-li zobrazit všechny moduly, po vstupu do části [903] zadejte [000].
2. Stisknutím tlačítka [*] vyberte typ modulu, poté přejděte na konkrétní modul, který

chcete potvrdit.
3. Stisknutím tlačítka [*] vstoupíte do režimu potvrzení. Na klávesnici je zobrazeno

sériové číslo a číslo pozice modulu a kontrolky LED stavu na zařízení blikají. Tento
stav trvá, dokud není režim potvrzení pro zařízení ukončen pomocí tlačítka [#].

Montáž
1. Pro upevnění nainstalujte kabel stěnou.
2. Pomocí nářadí pro montáž připevněte montážní konzolu ke stěně v požadované pozici.

Při montáži na sádrokarton označte čtyři montážní body, vyjměte montážní desku a
namontujte hmoždinky do sádrokartonu.
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3. Vložte modul do montážního držáku.
4. Upevněte modul do montážního držáku.

Omezená záruka
Společnost DSC(Digital Security Cont rols) zaručuje, žepodobu 12 měsíců oddata zakoupení seuvýrobku při běžném používání neobjeví žádné vadyv materiálechani
vezpracování a žepři porušení tétozáruky společnost DSCpodle svého uvážení opravínebo vyměnívadné zařízení povrácení takového zařízení doopravárenského
skladu.Tato záruka sevztahuje pouzena vadysoučást í a zpracování, nikolivna škodyvzniklé přiexpedici nebo manipulaci, nebo škodyzpůsobené příčinami mimo
kont roluspolečnost i DSC,jako jsoublesk, přepět í, mechanické nárazy, poškození vodounebo poškození způsobená nesprávným zacházením sezařízením, jeho změnou
nebonesprávným použit ím.
Výšeuvedená záruka sevztahuje pouzena původního kupujícího a nahrazujevšechny ostatní záruky,ať už jsou vyjádřené nebopředpokládané, a všechny ostatní
povinnost i nebozávazky zest rany společnost i DSC. Totoupozornění obsahuje životně důležité informace. Stejně takspolečnost Digital Security Cont rols nenese
odpovědnost zajakoukoli t řet í osobu,která tvrdí, ževystupuje jejím jménem,aby tutozáruku upravila nebopozměnila, ani ji k tomu neopravňuje. Rovněž nenese
odpovědnost zajakoukoli jinou zárukunebo odpovědnost týkající setohoto produktu. Vžádném případě neníspolečnost DSC odpovědná zajakékoli přímé, nepřímé nebo
následnéškody, zt rátu očekávanéhozisku, zt rátučasu nebojakékoli další zt ráty vzniklé kupujícímu v souvislost is nákupem, instalací, provozem nebo selháním
tohotoproduktu.
Upozornění: Společnost Digital Security Cont rolsdoporučuje celýsystém pravidelně kompletně testovat . Nicméně, navzdory častému testování a z důvodů, nikoli
všakvýhradně, prot iprávní manipulace nebo elekt rickéhorušení jemožné, žetento produkt nebudefungovat podle očekávání.
DŮLEŽITÉ- ČTĚTEPOZORNĚ: Sof tware DSC, zakoupený s produkty a komponentynebo bez nichje chráněn autorským zákonem a je zakoupen podlenásledujících
licenčních podmínek:
Licenčnísmlouva s koncovým uživatelem (EULA) jeprávní smlouvou mezi vámi(společnost í, jednot livcem nebofyzickou osobou, která získalasof tware a veškerý
související hardware) a společnost íDigital Security Cont rols, divizí společnost i TycoSafety Products Canada Ltd. (dále jen„DSC“), výrobcem integrovaných
bezpečnostníchsystémů a vývojářem sof twaru a veškerýchsouvisejících produktůnebo součást í (dále jen„HARDWARE“), které jstezískali. Je- li sof twarový
produkt společnost i DSC(dále „SOFTWAROVÝPRODUKT“ nebo„SOFTWARE“) určen k dodávce s HARDWAREM, ale nenís novým HARDWAREM dodán, nesmíte
SOFTWAROVÝ PRODUKTpoužívat , kopírovat ani instalovat . SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje počítačový sof tware a může zahrnovat přidružená média,t ištěné
materiály a dokumentaci„on-line“ neboelekt ronickou dokumentaci. Veškerý sof tware, poskytovanýspolu seSOFTWAROVÝMPRODUKTEM, který souvisí se
samostatnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem, jevám licencován podlepodmínek této licenční smlouvy.
Instalací, kopírováním, stažením, uložením, přístupem nebojiným používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU bezvýhradně souhlasíte s podmínkami této smlouvy
EULA,a to i vpřípadě, žetato smlouva EULA jepovažována zazměnujakékoli předchozí dohody nebo smlouvy.Pokud s podmínkami této smlouvy EULA nesouhlasíte,
společnost DSCnení ochotnavám SOFTWAROVÝ PRODUKT licencovat a vynemáte právo jejpoužívat .

LICENCE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
SOFTWAROVÝ PRODUKTje chráněn autorskými zákonya mezinárodními smlouvami o autorském právu, stejně jakodalšími právními předpisy a smlouvami v
oblast i duševníhovlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT jelicencován, nikoli prodáván.
1. UDĚLENÍ LICENCETato smlouva EULA vám udělujenásledující práva:
a) Instalace a používání sof twaru – Nakaždou licenci, kterou získáte, si smíte nainstalovat pouze jednukopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
b) Využit í úložiště/sítě– SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmí být nainstalován, zobrazován, spouštěn, sdílené nebosouběžně používán narůzných počítačích nebo z nich,
a tovčetně pracovní stanice, terminálu nebojiného digitálníhoelekt ronickéhozařízení („Zařízení“) a nesmí k němubýt t ímtozpůsobem přistupováno. Jinýmislovy,
pokudmáte vícepracovních stanic, musíte získat licenci pro každoupracovní stanici, na níž budeSOFTWARE používán.
c) Záložní kopie– můžete si vyrobit záložní kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vždy všakmůžete mít pouze jednukopii nakaždou nainstalovanou licenci.Záložní kopii
smítepoužít výhradně proúčely archivace. Není-li tov této smlouvě EULA výslovně uvedeno, nesmíte jinakvytvářet kopie sof twarovéhoproduktu, včetně t ištěných
materiálů dodávaných sesof twarem.
2. POPISOSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ
a) Omezení týkající sezpětné analýzy,dekompilace a demontáže– Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilovat nebodemontovat SOFTWAROVÝ PRODUKT,
s výjimkou a pouzev tom rozsahu, kdyje tatočinnost výslovně povolena příslušným zákonem bez ohledu natoto omezení. Bez písemného souhlasu zástupce
společnost i DSCnesmíte provádět žádnézměny nebo úpravysof twaru. Ze sof twarovéhoproduktu nesmíte odst raňovat žádnáupozornění navlastnická práva nebo
št ítky.Musíte zavést přiměřená opat ření prozajištění shody s podmínkami této smlouvyEULA.
b) Oddělování komponent – SOFTWAROVÝ PRODUKT jelicencován jako jediný produkt . Jednot livé komponenty nelzeoddělovat pro použit í navícenež jedné
HARDWAROVÉ jednot ce.
c) Jediný INTEGROVANÝPRODUKT – Pokudjste tentoSOFTWARE získali s HARDWAREM, potom jeSOFTWAROVÝ PRODUKTs HARDWAREM licencován jakojediný
integrovanýprodukt . V tomtopřípadě může být SOFTWAROVÝ PRODUKT použit pouzes HARDWAREM, jakjeuvedeno v této smlouvě EULA.
d) Pronájem – SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte pronajímat nebopůjčovat . Nesmíte jej zpřístupňovat ostatním nebozveřejňovat naserveru nebowebové st ránce.
e) Převod sof twarovéhoproduktu – podle tétosmlouvy EULA můžete všechna svápráva převést pouzejako součást t rvalého prodejenebo převodu HARDWARU,
pokudsi neponecháte žádnékopie, převedete celýSOFTWAROVÝ PRODUKT(včetně všech jednot livýchsoučást í, médií a t ištěnýchmateriálů, všech aktualizací a této
smlouvyEULA), a pokud příjemce s podmínkami této smlouvyEULA souhlasí. Je-li SOFTWAROVÝ PRODUKTaktualizací, musíkaždý převod obsahovat i všechny
předchozí verzeSOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
f ) Ukončení – V případě porušení podmínek tétosmlouvy EULA z Vašíst rany jespolečnost DSC oprávněna tutosmlouvu EULA ukončit , anižbyt ím byladot čena
ostatnípráva. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všechny jehojednot livé součást i.
g) Ochranné známky– Tatosmlouva EULA vám neuděluje žádná právav souvislost i s jakýmikoli ochrannými známkami společnost i DSCnebo jejích dodavatelů.
3. AUTORSKÁ PRÁVA – Všechnavlastnická práva a práva duševního vlastnictví k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně,ale bez omezení najakékoli obrázky,
fotograf ie a texty, kteréjsou součást í SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jsoudoprovodné t ištěnémateriály a veškeré kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU vlastněny
společnost í DSCnebo jejímidodavateli. Nenídovoleno kopírovat t ištěné materiály dodávané spoluse SOFTWAROVÝMPRODUKTEM. Veškeré nárokya práva duševního
vlastnictví týkající seobsahu, kekterému můžebýt připoužívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTUpřistupováno, jsoumajetkem příslušnéhovlastníka obsahu a může
být chráněn příslušným autorským zákonem nebojinými právními předpisy a smlouvami voblast i duševního vlastnictví. Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná
právanapoužívání takového obsahu. Veškerá práva, kteránejsou výslovně uvedena v tétosmlouvě EULA, jsouvyhrazena společnost í DSCa jejími dodavateli.
4. OMEZENÍ VÝVOZU – Souhlasíte s t ím,že nebudete SOFTWAROVÝ PRODUKT vyvážet nebo zpětně vyvážet do jakékoli zeměnebo fyzickénebo právnické osobě,
podléhající kanadským vývozním omezením.
5. VÝBĚRPRÁVNÍCH ZÁSAD – Tato sof twarová licenční smlouvase řídízákony provincie Ontario vKanadě.
6. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – Veškeréspory vzniklé v souvislost is touto dohodou budou rozhodoványkonečným a závazným rozhodčím řízením v souladu seZákonem
o rozhodčím řízení, a všechny st ranysouhlasí s t ím, žesebudou rozhodnut ím arbit ráže řídit . Místem rozhodčího řízení budeToronto vKanadě, a jazykem rozhodčího
řízeníbude angličt ina.

OMEZENÁ ZÁRUKA
a) ŽÁDNÁ ZÁRUKA – SPOLEČNOST DSC SOFTWARE POSKYTUJE „TAK,JAK JE“,BEZ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSCNEZARUČUJE, ŽE SOFTWAREBUDE SPLŇOVAT VAŠE
POŽADAVKY, NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝNEBO BEZCHYBNÝ.
(b)ZMĚNY V PROVOZNÍMPROSTŘEDÍ – společnost DSCnebude zodpovědná za problémy způsobené změnamiv provozních charakterist ikáchHARDWARU ani za
problémys interakcí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU sesof twarovými nebo hardwarovými produkty jiných výrobců.
(c)OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ,ZÁRUKA ODRÁŽÍ ROZDĚLENÍ RIZIK – V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, POKUD JAKÝKOLI STATUTNAZNAČUJE ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY,
KTERÉV TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ NEJSOU UVEDENY, VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DSC JE PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ ČÁSTKU,KTEROU JSTE ZA LICENCI SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SKUTEČNĚ ZAPLATILI , A PĚT KANADSKÝCH DOLARŮ (5,00 CAD).
VZHLEDEMK TOMU, ŽE NĚKTERÉJURISDIKCE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODYNEUMOŽŇUJÍ , VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.
d) ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK – TATO ZÁRUKA OBSAHUJE CELOU ZÁRUKU A NAHRAZUJE VŠECHNYOSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ JSOU VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ
(VČETNĚVŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL) A VŠECHNY OSTATNÍ POVINNOSTI NEBO ZÁVAZKY ZE STRANY
SPOLEČNOSTI DSC.SPOLEČNOST DSC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSC NENESEODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI TŘETÍ OSOBU, KTERÁ
TVRDÍ ,ŽE VYSTUPUJE JEJÍMJMÉNEM, ABYTUTO ZÁRUKU UPRAVILANEBO POZMĚNILA, ANI JI K TOMU NEOPRAVŇUJE, ANI ZA NI NEPŘEBÍRÁ JINOU ZÁRUKU
NEBO ODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SOFTWAROVÝMPRODUKTEM.
e) VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY A OMEZENÍ ZÁRUKY– SPOLEČNOST DSCNENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ , NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉNEBO NEPŘÍMÉ ŠKODYNA ZÁKLADĚPORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI , OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ
PRÁVNÍ TEORIE. TAKOVÉ ŠKODYZAHRNUJÍ , AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO JAKÉHOKOLI
SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ , NÁKLADY NA KAPITÁL, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ VYBAVENÍ , ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, ODSTÁVKU, ČAS KUPUJÍCÍHO, NÁROKY
TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ, A ŠKODY NA MAJETKU. UPOZORNĚNÍ : Společnost DSC doporučuje celýsystém pravidelně kompletně testovat . Nicméně,
navzdoryčastému testování a z důvodů,nikoli však výhradně, kriminální manipulace neboelekt rického rušeníje možné,že tentoSOFTWAROVÝ PRODUKT nebude
fungovat podle očekávání.

Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EN CERTIFICATION
Modelklávesnice HSM3350 E byl cert if ikovánspolečnost í Telef icat ionpodle norem EN50131- 1:2006+A1:2009 +A2:2017, EN50131- 3:2009 prostupeň 3, t řídu I I , typ
A při instalaci vHSC3020C ohrada.
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