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HSM2108 v1.1 
Instalační manuál 

 

8-mi zónový expander 

Tyto pokyny mají být použity současně s instalačním manuálem DSC zařízení, ke kterému je 
modul HSM2108 připojen, nebo ze kterého je napájen (např. zabezpečovací ústředna, napájecí 
zdroj atd.). Modul HSM2108 lze použít pro rozšíření zabezpečovací ústředny DSC (modely 
HS2016, HS2032, HS2064 a HS2128) o 8 drátových zónových vstupů. 

 

Všeobecné informace 

HSM2108 může být nainstalován ve stejném kovovém krytu jako zabezpečovací 
ústředna/napájecí zdroj (model Power UC1, PC5003C) nebo v samostatném krytu (PC4003C, 
PC5001CD, PC5001CP). Vnitřní a/nebo vnější kabeláž pro modul HSM2108 musí být vedena, 
uchycena nebo zajištěna způsobem, který snižuje pravděpodobnost nadměrného namáhání 
vodičů a svorek, uvolnění svorek a poškození izolace vodiče. 

 

Specifikace 

 Teplotní rozsah: 0°C až +49°C 

 Relativní vlhkost: 93% nekondenzující 

 Napájení: 10,8 až 12,5VDC/130mA (napájeno zajištěno ze zabezpečovací ústředny 
nebo pomocného napájecího zdroje) 

 Proudový odběr: 30mA 

 Rozměry PCB: 45 x 92mm 

 Parametry výstupu AUX+: 10,8 až 12,5VDC 

 Vratná pojistka (PTC) použitá na PCB místo klasických pojistek 

 Maximální délka sběrnice od zabezpečovací ústředny: 305m (průměr vodiče 
0,65mm) 
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Popis svorkovnice 

 
TMP  – Svorky tamper kontaktu krytu ve kterém je modul HSM2108 umístěn. Připojte NC 

spínač do svorek TMP a BLK. Jestliže není použit tamper kontakt, je nutné svorky 
TMP a BLK spojit drátovou propojkou, aby nebyla signalizována porucha. 

 Poznámka: Na desce expandéru je v levém horním rohu plošného spoje zabudovaný 
tamper spínač. Jestliže je kryt konstrukčně uspořádán tak, že při zavřených dvířkách je 
stisknut spínač na modulu HSM2108, nepřipojujte žádné zařízení do svorky TMP. 

AUX+  – Svorka slouží pro napájení dalších zařízení. Maximální proudové zatížení nesmí 
překročit 100 mA. Napájené zařízení připojte kladným pólem ke svorce AUX+ a 
záporným ke svorce BLK nebo COM.  

CORBUS – Zabezpečovací ústředna používá pro komunikaci s modulem 4-vodičovou sběrnici 
Corbus. Připojte svorky RED, BLK, YEL a GRN na svorky Corbus sběrnice na 
zabezpečovací ústředně HS2016, HS2032, HS2064 nebo HS2128. 

Z1 až Z8 – Zapojení zónových vstupů najdete v Instalačním manuálu ústředny. 
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Kryty 

Modul HSM2108 lze umístit do níže uvedených kovových krytů. Ochrana proti sabotáži 
(tamper kontakt) může být instalována na všech krytech, zajišťuje detekci otevření dveří 
a/nebo sundání krytu ze zdi. Dveře krytu mohou být zajištěny pomocí šroubků nebo zámku. 

 Model PC5003C (odnímatelné dveře) 

 Model PC5003C (výklopné dveře) 

 Model Power UC1 

 Model PC4003C 

 Model PC5001CD 

 Model PC5001CP 

 

Automatické přihlášení do zabezpečovací ústředny 

Modul HSM2108 přihlášený do ústředny obsadí první volnou skupinu 8 zón. Přihlášení modulu 
HSM2108 se provede následujícím postupem: 

1. Ujistěte se, že je v systému vypnuté napájení. 
2. Připojte modul HSM2108 na sběrnici Corbus. 
3. Zapněte napájení v systému. 
4. Vstupte do instalačního režimu. 
5. Vstupte do sekce [902] [000] a počkejte 1 minutu. 
6. Vstupte do sekce [903] [102] a zkontrolujte, že je modul kontrolován. 
7. Nastavte typy zón v sekci [001]. 
8. Nastavte atributy zón v sekci [002]. 
9. Přiřaďte zóny do příslušných bloků v sekcích [201]-[208]. 

 

Manuální přihlášení do zabezpečovací ústředny 

Modul HSM2108 přihlášený do ústředny obsadí první volnou skupinu 8 zón. Přihlášení modulu 
HSM2108 se provede následujícím postupem: 

1. Ujistěte se, že je v systému vypnuté napájení. 
2. Připojte modul HSM2108 na sběrnici Corbus. 
3. Zapněte napájení v systému. 
4. Vstupte do instalačního režimu. 
5. Vstupte do sekce [902] [001]. 
6. Vložte sériové číslo modulu. 
7. Vstupte do sekce [903] [102] a zkontrolujte, že je modul kontrolován. 
8. Nastavte typy zón v sekci [001]. 
9. Nastavte atributy zón v sekci [002]. 
10. Přiřaďte zóny do příslušných bloků v sekcích [201]-[208]. 
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Stavová LED 

Modul HSM2108 je vybaven stavovou LED kontrolkou pro signalizaci aktuálního stavu. Pokud 
modul HSM2108 správně funguje, tak stavová LED krátce blikne každých 10 sekund. Při poruše 
bude stavová LED rychle blikat, mezi sériemi bliknutí LED zhasne na 1,7 sekundy. Počet bliknutí 
udává, o jakou poruchu se jedná, a jejich přehled naleznete v následující tabulce. 

 

Počet bliknutí Porucha 

1 Modul není přihlášen 

2 Porucha kontrolního spojení s modulem 

3 Nízké napětí na sběrnici Corbus 
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