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HSM2300/2204 v1.1 
Instalační manuál 

 

Napájecí modul / modul 4 výkonových programovatelných výstupů 

Modul HSM2300 je přídavný napájecí 1A zdroj. Modul HSM2204 je přídavný napájecí 1A zdroj 
vybavený čtyřmi plně programovatelnými tranzistorovými výkonovými výstupy. Tyto moduly 
jsou určené k ústřednám řady PowerSeries Neo, modely HS2016, HS2032, HS2064, HS2128. 

Tyto pokyny mají být použity současně s instalačním manuálem DSC zařízení, ke kterému jsou 
moduly HSM2300/HSM2204 připojeny, nebo ze kterého jsou napájeny (např. zabezpečovací 
ústředna, napájecí zdroj atd.).  

 

Specifikace 

 Napájecí zdroj typu A podle normy EN50131-6 

 Teplotní rozsah: 0°C až +49°C  

 Relativní vlhkost: 5% až 93% nekondenzující 

 Napájení transformátoru: 220-240V, 50Hz, 200mA. Z transformátoru může být 
napájen pouze jeden napájecí modul.  
Poznámka: Při instalaci transformátoru do krytu zdroje, vyměňte pojistku za 
250V/315mA stejného typu (20 mm). 

 Sekundární napětí transformátoru: 16,5VAC 40VA 

 Proudový odběr: 35mA (výstup aktivní/v klidu a ústředna v alarmu/klidu) 

 Rozměry PCB: 145 x 83mm 

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

 Vratná pojistka (PTC) použitá na PCB místo klasických pojistek.  

 Zvlnění napětí: max. 600mVp-p. 

 Na výstupy se nemusí zapojovat přepěťové ochrany. 

 Zálohování: dobíjecí baterie, jmenovité napětí 12VDC. 

 Vyměňujte baterii každých 3-5 let. 

 Kapacita baterie: 4Ah, 7Ah. 

 Maximální pohotovostní doba 12 hodin (při použití 7Ah baterie a odběru max. 
500mA z AUX výstupu). 

 Nabíjení: baterie se nabije na 80% kapacity do 24 hodin 

 Porucha slabá baterie je při napětí 11.5VDC 

 Nízké napětí na sběrnici Corbus (svorka RED) je při napětí 9VDC 

 Ochrana proti hlubokému vybití baterie (odpojení při 9,6VDC) 

  DSC-8177-1 



2 
 

Poznámka: Zabezpečovací ústředna a napájecí zdroj by měly být napájeny ze 
stejného elektrického okruhu. 
Poznámka: Na instalacích podle normy EN50131-6:2008 se používá jedna 12V/7Ah 
baterie, která zajistí zálohu na 12h v pohotovostním režimu (při výstupním proudu 
550 mA). 

 Poruchy síťového napájení, poškození baterie nebo vybití baterie jsou signalizovány 
na klávesnici ústředny. 

 PGM výstupy: zapojení otevřený kolektor, spíná na BLK 
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Popis svorkovnice 

AC  – Kontrolováno. Moduly HSM2300 a HSM2204 vyžadují transformátor 16,5V 40VA. 
Primární vinutí transformátoru nesmí být zapojeno přes vypínač (max. proudový 
odběr 500mA) a sekundární vinutí zapojte do svorek AC. 

TMP – Svorky tamper kontaktu krytu ve kterém je modul HSM2300 nebo HSM2204 
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. 

AUX+ – Tato svorka slouží pro napájení dalších zařízení a modulů. Maximální proudové 
zatížení je 1A. Napájené zařízení připojte kladným pólem ke svorce AUX+ a záporným 
na svorku BLK. 

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. 

O1 až O4 (HSM2204) – Zapojte kladný pól zařízení na jednu svorku AUX+ a záporný pól na 
požadovanou svorku výstupu (O1 až O4). 

 

Poznámka: Výstup O1 je monitorován stejně jako sirénový výstup ústředny. Jestliže výstup O1 
není použit, je nutné mezi svorky O1 a AUX zapojit rezistor 1KΩ, jinak bude ústředna 
signalizovat poruchu. Obrázek zobrazuje, jak na výstupy připojit různé zařízení: 

 

Kryty 

Moduly HSM2300 nebo HSM2204 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. Pro instalace dle EN50131-1 stupně 2, musí být všechny otvory na boku krytu zadělány, 
pokud není v krytu upevněno nějaké příslušenství, který by tuto otvory využívalo. 

 Model PC5003C (odnímatelné dveře) vyroben z 0,76mm silné oceli, lakováno. 
Rozměry: 248 x 298 x 76mm (v x š x h) 

 Model PC5003C (výklopné dveře) vyroben z 1,2mm silné oceli, lakováno. Rozměry: 
248 x 298 x 76mm (v x š x h) 

 Model Power UC1 vyroben z 1,21mm silné oceli, lakováno. Rozměry: 315 x 319 x 
100mm (v x š x h) 
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Baterie 

Na ústředně lze pro jednotlivé moduly nastavit velikosti nabíjecího proudu baterie. Normální 
nabíjecí proud baterie je max. 240mA, pokud je na ústředně odpovídající volba povolena (viz. 
dále), tak modul bude nabíjet baterii proudem až 480mA. Povolení/zakázání vysokého 
nabíjecího proudu lze nastavit pro moduly HSM2204 v sekci [982][010] volbou 1-4 a pro 
moduly HSM2300 v sekci [982][020] volbou 1-4. 

 

Přihlášení modulu 

1. Vstupte do instalačního režimu [*][8][Instalační kód]. 
2. Vstupte do sekce [902] pro přihlášení modulů. Moduly lze přihlásit automaticky nebo 

manuálně. V obou případech je sériové číslo modulu použito jako identifikátor. Pro 
přihlášení modulu použijte jeden z níže uvedených postupů. 

 

000 Automatické přihlášení 

V tomto režimu se na klávesnici zobrazí celkový počet přihlášených modulů v systému. 

1. Vstupte do sekce [000] a stiskněte [*] pro zahájení automatické přihlašování všech 
nových modulů. Po přihlášení modulu se na klávesnici zobrazí typ modulu, jeho 
sériové číslo a přiřazený slot (adresa). Moduly se vždy přihlásí do prvního volného 
slotu. 

2. Pomocí šipek < > lze listovat mezi přihlášenými moduly. 

 

001 Manuální přihlášení  

1. Vstupte do sekce [001] a poté do sekce [003] pro modul HSM2204 nebo [009] pro 
modul HSM2300. 

2. Na vyzvání vložte sériové číslo modulu, které naleznete na jeho zadní straně. Pokud 
je zadáno chybné sériové číslo, je vydán varovný tón. Moduly se vždy přihlásí do 
prvního volného slotu. 

3. Ukončení režimu přihlašování modulů se provede stiskem klávesy [#]. 

 

Vyjmutí modulů 

1. Vstupte do instalačního režimu [*][8][Instalační kód]. 
2. Vstupte do sekce [902] a pak do sekce [109] pro modul HSM2300 nebo [110] pro 

modul HSM2204. 
3. Nalistujte konkrétní modul, který chcete vyjmout ze systému. 
4. Modul vyberte stiskem [*] a po potvrzení zobrazené výzvy stiskem [*] se modul 

vyjme. 
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Přehled modulů 

Přehled přihlášených modulů a lokalizace jejich umístění: 

1. Po vstoupení do sekce [903] nalistujte typu modulu, který chcete zobrazit (109 pro 
HSM2300, 110 pro HSM2204). Chcete-li zobrazit všechny moduly, zadejte [000]. 

2. Stiskem [*] vyberte typ modulu a poté nalistujte konkrétní modul, který chcete 
zobrazit. 

3. Modul vyberte stiskem [*]. Na klávesnici se zobrazí jeho sériové číslo a přiřazený slot 
(adresa), stavová LED dioda na modulu bude blikat. Tento postup se opakuje, dokud 
tento režim neopustíte stiskem klávesy [#]. 

 

Stavová LED 

Moduly HSM2300 nebo HSM2204 jsou vybaveny stavovou LED kontrolkou pro signalizaci 
aktuálního stavu. Pokud modul HSM2300/HSM2204 správně funguje, tak stavová LED krátce 
blikne každých 10 sekund. Při poruše bude stavová LED rychle blikat, mezi sériemi bliknutí LED 
zhasne na 2 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 

4 Porucha baterie 

5 Porucha síťového napájení 

6 Porucha AUX výstupu 

7 Porucha výstupu O1 – pouze HSM2204 
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