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Specifikace  
 Proudový odběr: 35mA 

 Napájecí napětí: 10,8-12,5VDC (napájení zajišťuje kompatibilní zabezpečovací ústředna) 

 Komunikační Frekvence:  
o 433 MHz (HSM2HOST4)  
o 868 MHz (HSM2HOST8)  
o 912-919MHz (HSM2HOST9)  

 Až 128 bezdrátových zón, 16 bezdrátových klávesnic, 32 bezdrátových ovladačů nebo 32 tísňových 
tlačítek a 16 sirén 

 Kontrola spojení – Nastavitelné okno kontrolního spojení 

 Vzdálenost od ústředny – až 305m, průměr vodiče 0,65mm 

 Připojuje se na sběrnici Corbus 

 Kompatibilita: se zabezpečovacími ústřednami řady PowerSeries Neo 

 Rozsah pracovních teplot: 0°C až +49°C 

 Vlhkost (max.): 93% relativní vlhkosti, nekondenzující  

 Samostatné zařízení, umisťuje se na zeď, vybaveno Tamper kontakty) 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 
Toto zařízení může instalovat a osoba s odpovídajícím elektrotechnickým vzděláním. Zařízení musí být 
instalováno a používáno v prostředí, které poskytuje stupeň znečištění max. 2, přepětí kategorie II, pouze 
ve vnitřních prostorech.  

 Instalační technik je zodpovědný za seznámení uživatele systému s bezpečnostními pokyny pro 
zacházení s elektrickým zařízením a dodržujte následující: 
o Nesnažte se sami opravovat tento výrobek. Otevřením nebo odstraněním krytu se můžete 

vystavit nebezpečným napětím nebo jiným nebezpečím.  
o Servis zařízení smí provádět pouze proškolená osoba. 

 Používejte pouze originální příslušenství dodané k tomuto zařízení. 

 Modul bezdrátového přijímače musí být upevněn na zeď dříve, než bude připojeno k zabezpečovací 
ústředně napájení. 

 Vodiče uvnitř musí být vedeny tak, aby se zabránilo: 
o Nadměrnému namáhání vodičů a svorkovnic 
o Uvolnění vodičů ze svorkovnic 
o Poškození izolace vodiče. 

Použijte odpovídající instalační materiál pro bezpečné upevnění modulu ke zdi (např., plast/kov 
hmoždinky a šrouby).
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Kompatibilní bezdrátová zařízení 
HSM2HOSTx (x = 4/8/9) může komunikovat pouze se zařízeními uvedených v následující tabulce. Více 
informací naleznete v instalačním manuálu daného zařízení. V tomto manuálu, ‘x‘ v názvu modelu 
představuje pracovní frekvenci zařízení takto: 9 (912 - 919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433 MHz).) 
 

Zabezpečovací ústředny 

Zabezpečovací ústředny řady PowerSeries Neo HS2128 
HS2064 
HS2032 
HS2016 

Klávesnice 

Bezdrátové klávesnice HS2LCDWFx 
HS2LCDWFPx 
HS2LCDWFPVx 

Bezdrátová PG zařízení 

Kouřový detektor PGx926 

Kouřový a teplotní detektor PGx916 

Detektor oxidu uhelnatého (CO) PGx913 

PIR detektor PGx904(P) 

PIR detektor s kamerou PGx934(P) 

Venkovní PIR detektor s kamerou PGx944 

PIR detektor, charakteristika záclona PGx924 

PIR+MW detektor PGx984(P) 

Zrcátkový PIR detektor PGx974(P) 

Venkovní PIR detektor PGx994 

Detektor tříštění skla PGx912 

Otřesový detektor PGx935 

Detektor zaplavení PGx985 

Teplotní detektor (vnitřní) PGx905 

Ovladač PGx939 

Ovladač PGx929 

Tísňový ovladač PGx938 

2-tlačítkový ovladač PGx949 

Vnitřní siréna PGx901 

Venkovní siréna PGx911 

Opakovač PGx920 

Miniaturní magnetický kontakt PGx975 

Magnetický kontakt se vstupem PGx945 
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Představení 
HSM2HOSTx je obousměrný bezdrátový přijímač umožňující připojit bezdrátová zařízení k zabezpečovací 
ústředně řady PowerSeries Neo (modely HS2128, HS2064, HS2032 nebo HS2016). HSM2HOST přijímá 
signály z bezdrátových zón a bezdrátových ovladačů, a předává informace do zabezpečovací ústředny. 
Tento manuál popisuje instalaci, programování a údržbu modulu HSM2HOST. Všimněte si, že 
k zabezpečovací ústředně lze připojit pouze jeden modul HSM2HOST nebo jednu RFK klávesnici. 
Před instalací: 

1. Navrhněte umístění a zapojení zabezpečovacího systému (viz Instalační manuál ústředny). 
2. Nainstalujte zabezpečovací ústřednu a moduly. 
3. Dočasně upevněte všechna bezdrátová zařízení na požadovaném místě instalace. 

Postup instalace 
Chcete-li nainstalovat a nastavit HSM2HOST a bezdrátová zařízení: 

1. Dočasně upevněte modul HSM2HOST a zapojte jeho kabeláž (viz "Montáž" na straně 7). 
2. Přihlaste HSM2HOST a 1 bezdrátovou klávesnici (viz "Přihlášení modulu HSM2HOST" na straně 8). 
3. Zkontrolujte, zda není v místě instalace VF rušení (viz "[804][801] Detekce VF rušení" na straně 10). 
4. Přihlaste bezdrátová zařízení (viz "[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení" na straně 10). 
5. Dokončete nastavení zón a další programování systému (viz "Bezdrátové nastavení a programování 

zařízení" na straně 10). 
6. Proveďte test umístění všech bezdrátových zařízení (viz "[904] Test umístění bezdrátových zařízení" 

na straně 13). 
7. Natrvalo upevněte modul HSM2HOST a také bezdrátová zařízení (viz "Trvalá montáž" na straně 8). 

LED kontrolky 

Stavové LED kontrolky 

LED kontrolky na přední straně HSM2HOST poskytují zpětnou vazbu týkající se instalace, provozu a 
odstraňování závad modulu. Popis funkce LED kontrolek: 

Červená LED Funkce 

Zapnutí napájení modulu  Svítí během inicializační sekvence spuštěné po připojení napájení, poté zhasne. 

Aktualizace Firmware 
 

Pomalé blikání = Probíhá aktualizace 
Rychlé blikání = Aktualizace se nezdařila 
Velmi rychlé blikání = Aktualizace poškozena, kontaktujte distributora 

Porucha  Bez poruchy: 1 rychlé bliknutí každých 10 sekund. 
Porucha je signalizována řadou záblesků, ke kterým dochází každé 2s. Tato řada 
záblesků signalizuje následující poruchy: 

 1 bliknutí: Modul není přihlášen 

 2 bliknutí: Porucha komunikace s ústřednou trvající déle než 60s  

 3 bliknutí: Nízké napětí na sběrnici Corbus 

 7 bliknutí: Synchronizace bezdrátové sítě 

 8 bliknutí: VF rušení 

Potvrzení modulu Rychle bliká při zobrazení (potvrzení) modulu. 

Test pokrytí (umístění) Svítí, pokud je místo instalace špatné a nesvítí, pokud je dobré. 

Zelená LED Funkce 

Test pokrytí (umístění) Svítí, pokud je místo instalace dobré a nesvítí, pokud je špatné. 
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Tamper 

HSM2HOST je vybaven tamperem na zeď a tamperem krytu. Tamper krytu je implicitně povolen. 
V sekci [804][810] volba 3 slouží pro povolení/zakázání tamperu krytu. Pokud chcete, aby byl tamper zeď 
funkční, upevněte ke stěně držák tamper kontaktu pomocí jednoho z dodaných šroubů. 
Při sundání krytu modulu se aktivuje tamper kontakt a po jeho uzavření se uvede do klidu. Tamper na 
zeď, umístěný na zadní straně modulu, je při správné instalaci přitisknut ke zdi. Při sundání zařízení ze zdi 
se tamper aktivuje. Ujistěte se, že je montážní povrch hladký a bez překážek, které by bránily v montáži 
zadního krytu. Elektrické vodiče by neměly být vedeny nad nebo pod nainstalovaným modulem. 

Nastavení a zapojení kabeláže 
Tato kapitola popisuje nastavení a zapojení kabeláže modulu HSM2HOST. 

Montáž 
Poznámka: Natrvalo upevněte modul HSM2HOST a bezdrátová zařízení až po provedení testu umístění 
každého zařízení (viz "[904] Test umístění bezdrátových zařízení" na straně 13). 
Najděte místo, které je: 

 suché, 

 v rozsahu provozních teplot 

 ve středu mezi všemi bezdrátovými zařízeními 

 tak vysoko, jak je to možné. Dosah se snižuje, pokud je modul nainstalován pod úrovní terénu 
(do sklepa) 

 daleko od zdrojů rušení, včetně: elektrické šumu (počítače, televize, elektrické motory, zařízení, 
topení a klimatizační jednotky), velkých kovových předmětů (např. topení), které mohou stínit 
elektromagnetické vlny 

 hladké a bez překážek, které by bránily v montáži zadního krytu. 

Připojení HSM2HOST 
Upozornění: Odpojte od ústředny veškeré napájení (síťové napájení, baterii, telefonní linku), dříve než 
budete připojovat moduly na sběrnici Corbus. 
Připojení modulu HSM2HOST: 
1. Při vypnutém napájení ústředny připojte modul HSM2HOST na 4-vodičovou sběrnici Corbus vedoucí 

z ústředny podle obrázku 1. 
2. Po zapojení veškeré kabeláže zapněte napájení zabezpečovací ústředny. 

 

 
Obrázek 1: Zapojení vodičů 
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Přihlášení modulu HSM2HOST 
Modul HSM2HOST musí být k ústředně přihlášen dříve, než se budou do ústředny přihlašovat jednotlivá 
bezdrátová zařízení. Po připojení napájení k ústředně lze do ústředny přihlásit první klávesnici nebo 
HSM2HOST (pokud se používá bezdrátová klávesnice jako první klávesnice). 
Přihlášení se provede následujícím postupem: 

1. Jakmile je HSM2HOST připojen k ústředně a došlo k připojení napájení k ústředně, vložete do 
bezdrátové klávesnice baterie. 

2. Po stisknutí libovolného tlačítka na klávesnici se klávesnice přihlásí do HSM2HOST a modul 
HSM2HOST je poté automaticky přihlášen do ústředny. 

Kromě toho lze modul HSM2HOST přihlásit do ústředny kdykoli následujícím postupem: 
1. V instalačním režimu zadejte [902][000] (Automatické přihlášení). 
2. Po zobrazení výzvy stiskněte [*] pro přihlášení. 

Vyjmutí modulu HSM2HOST 
Modul HSM2HOST lze odhlásit z ústředny následujícím postupem: 

1. V instalačním režimu zadejte [902][106] (Vyjmout HSM2HOST). 
2. Po zobrazení výzvy stiskněte [*] pro vyjmutí modulu.  

Trvalá montáž 
Jakmile je nalezeno vhodné místo, nainstalujte HSM2HOST takto: 

1. Protáhněte vodiče sběrnice Corbus otvorem v zadní části krytu. 
2. Upevněte pevně kryt ke zdi pomocí tří dodaných šroubů. 
3. Chcete-li použít tamper na zeď, upevněte držát tamper kontaktu ke zdi pomocí dodaného 

šroubu. 

 
Obrázek 2: Montáž HSM2HOST 

Další sekce 
Na činnost modulu HSM2HOST mají vliv také následující sekce. 

Sekce Popis 

[902][106] Vyjmout modul HSM2HOST ze zabezpečovacího systému. 

[903][106] Potvrzení, že je modul HSM2HOST přihlášen. 

[000][806] Název modulu HSM2HOST zobrazený na LCD klávesnici. 

[900][461] Informace o modulu HSM2HOST 
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Nastavení a programování bezdrátových zařízení 
Tyto sekce popisují přihlášení a programování bezdrátových zařízení, jako jsou magnetické kontakty, 
pohybová čidla a sirény. 
 

[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení  
Jakmile je modul HSM2HOST nainstalován a přihlášen do ústředny, tak je možné přihlásit do systému 
bezdrátová zařízení následujícím postupem: 
1. V instalačním režimu zadejte [804][000]. 
2. Po zobrazení výzvy “Přihlaš nebo vlož ID”, buď aktivujte zařízení (viz jeho instalační manuál) pro jeho 

okamžité přihlášení, nebo zadejte sériové (identifikační) číslo pro jeho předpřihlášení. Předpřihlášené 
zařízení později přihlásíte až na místě instalace. Ústředna rozpozná typ přihlášeného zařízení a 
zobrazí dostupné volby k naprogramování.  
 
Programové volby bezdrátových zařízení 

Typ zařízení Programové volby 

Zóny (01) Typ zóny 
(02) Přiřazení do bloků 
(03) Název zóny 

Bezdrátové ovladače (01) Přiřazení do bloku 
(02) Jméno uživatele 

Sirény (01) Přiřazení do bloků 
(02) Název sirény 

Opakovače (01) Název opakovače 

3. Použijte tlačítka [<][>] pro listování nebo zadejte číslo slotu, určující pozici zařízení v systému. 
4. Listujte mezi dostupnými programovými volbami a podle potřeby zadejte číslo nebo text. 
5. Potvrďte zobrazenou hodnotu stiskem tlačítka [*], přesunete se na další programovou volbu. 
6. Poté, co jsou všechny programové volby nastaveny, budete vyzváni k přihlášení dalšího zařízení.  
7. Opakujte výše popsaný postup, dokud nepřihlásíte všechna bezdrátová zařízení.  
Poznámka: Výše uvedené programové volby lze dodatečně změnit.  
 

[804][001]-[716] Nastavení bezdrátového zařízení  
Chcete-li nastavit bezdrátové zařízení:  
1. V instalačním režimu zadejte [804] a potom vyberte jednu z následujících podsekcí:  

 001-128 – Nastavení bezdrátových zón 

 551-556 – Nastavení bezdrátových sirén 

 601-632 – Nastavení bezdrátových ovladačů 

 701-716 – Nastavení bezdrátových klávesnic 
2. Nalistujte zařízení, kterému chcete změnit nastavení, nebo přímo vložte odpovídající číslo podsekce. 
3. Listujte mezi jednotlivými volbami nebo vložte číslo dané volby (viz instalační manuál bezdrátového 

zařízení). 
4. Stisknutím tlačítka [*] změníte nastavení volby, listováním se přesunete na další volbu. 
5. Jakmile máte všechny volby nastavené, stiskněte [#] a vrátíte se zpět do předchozího menu. 
6. Opakujte výše popsaný postup pro nastavení dalších bezdrátových zařízení.  
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[804][801] Detekce VF rušení  
Detekce VF rušení (trvalé rušivé vysílání na komunikační frekvenci) lze zapnout nebo vypnout. Pokud je 
detekce povolena, zapisuje se detekované VF rušení do paměti událostí a odesílá se na PCO.  
Nastavení detekce VF rušení:  
1. V instalačním režimu zadejte [804][801].  
2. Vyberte jednu z následujících položek listováním nebo vložením jejího čísla:  

00 Zakázáno Detekce VF rušení je zakázána 

01 UL 20/20 – USA Trvalé rušení trvající 20s 

02 EN 30/60 30s akumulované rušení během 60s 

03 Třída 6 (30/60) Jako EN (30/60), ale VF rušení musí trvat déle než 5 minut 

3. Potvrďte výběr stiskem tlačítka [*].  
4. Stiskněte tlačítko [#] pro opuštění sekce.  
 

[804][802] Okno kontrolního spojení  
Tato sekce se používá pro nastavení časového okna, během kterého může být přerušeno spojení 
s bezdrátovým zařízením, než je vyhlášena porucha.  
Poznámka: Pro instalace dle EN, musí být nastaveno okno na 1 nebo 2 hodiny.  
Při nastavení volby 06 bude vyhlášená porucha, pokud je přerušeno spojení s bezdrátovým zařízením 
déle než 24 hodin. V případě kouřových detektorů k vyhlášení poruchy dojde již po 18 hodinách, pokud je 
v sekci [810] zakázána volba Požární detektory 200s. 
Nastavení okna kontrolního spojení: 
1. V instalačním režimu zadejte [804][802]  
2. Vyberte jednu z následujících položek listováním nebo vložením jejího čísla:   

 00 – Zakázáno 

 01 – 1 hodina 

 02 – 2 hodiny 

 03 – 4 hodiny 

 04 – 8 hodin 

 05 – 12 hodin 

 06 – 24 hodin 
3. Potvrďte výběr stiskem tlačítka [*].  
4. Stiskněte tlačítko [#] pro opuštění sekce.  
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[804][810] 1. konfigurační kód bezdrátového modulu 
Nastavení bezdrátového modulu:  
1. V instalačním režimu zadejte [804][810]  
2. Listujte mezi jednotlivými volbami nebo vložte číslo volby:   

 

1 Kontrolní signál ZAP: Systém nemůže být zapnut, pokud je signalizována porucha kontrolního 
spojení s bezdrátovým zařízením.  
VYP: Porucha kontrolního spojení s bezdrátovým zařízením nebrání zapnutí 
systému. 

2 VF rušení ZAP: Při poruše Ztráta spojení nebo VF rušení během zapnutí v režimu 
Odchod, se aktivuje siréna, dojde k zápisu události do paměti událostí a 
odeslání na PCO 
VYP: Při poruše Ztráta spojení nebo VF rušení během zapnutí v režimu 
Odchod, se neaktivuje siréna, nedojde k zápisu události do paměti událostí a 
ani odeslání na PCO 

3 Tamper modulu ZAP: Tamper modulu je zapsán do paměti událostí a odeslán na PCO 
VYP: Tamper modulu není zapsán do paměti událostí a není odeslán na PCO 

4 Požární detektory 
200s 

ZAP: Požární detektory mají nastaveno Okno kontrolního spojení každých 
200 sekund. V případě, že se detektor v tomto okně neohlásí, je 
signalizována porucha Ztráta spojení.  
VYP: Požární detektory používají okno kontrolního spojení naprogramované 
v sekci 802, a jeho délka je max. 18 hodin. Okno kontrolního spojení může 
být naprogramováno na vyšší hodnotu, ale požární detektory signalizují 
poruchu po 18 hodinách. 

3. Jednotlivé volby povolte nebo zakažte stiskem tlačítka [*] a stiskněte tlačítko [#] pro ukončení.  
 

[804][841] Programování video verifikace  
Nastavení video verifikace (kamery v PIR): 
1. V instalačním režimu zadejte [804][841].  
2. Vyberte jednu z následujících podsekcí listováním nebo vložením jejího čísla. 

 

001 Video verifikace Povoleno: Alarmy spustí záznam obrázků z kamery v PIR 
Zakázáno: Alarmy nespustí záznam obrázků z kamery v PIR 

002 Video po dobu 01 Alarm + 5 minut  
02 Alarm + 15 minut  
03 Alarm + 1 hodina  

003 Video ostatní 
alarmy 

01 Požár Zap/Vyp  
02 Nátlak Zap/Vyp 
03 Lékař Zap/Vyp  
04 Tíseň Zap/Vyp 
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[804][901]-[905] Vyjmutí bezdrátových zařízení  
Vyjmutí bezdrátových zařízení: 
1. V instalačním režimu zadejte [804] a poté vyberte jednu z následujících podsekcí:  

901 – Vyjmout zóny 
902 – Vyjmout ovladače 
903 – Vyjmout sirény 
904 – Vyjmout opakovače 
905 – Vyjmout klávesnice 

2. Vyberte konkrétní zařízení, které chcete smazat ze systému, listováním nebo vložením jeho čísla. 
3. Stiskněte tlačítko [*] pro smazání zařízení nebo [#] pro ukončení. 
 

[804][921]-[925] Náhrada bezdrátových zařízení  
Použijte tuto funkci k výměně poškozeného zařízení v systému za jiné zařízení stejného typu, přičemž 
nastavení zařízení zůstane zachováno. Poškozené zařízení již nemusí být vyjmuto. 
Náhrada poškozeného zařízení: 
1. V instalačním režimu zadejte [804] a poté vyberte jednu z následujících podsekcí:  

921 – Náhrada zařízení 
922 – Náhrada ovladače 
923 – Náhrada sirény 
924 – Náhrada opakovače 
925 – Náhrada klávesnice 

2. Vyberte konkrétní zařízení, které chcete nahradit v systému, listováním nebo vložením jeho čísla. 
3. Po zobrazení výzvy “Přihlaš nebo vlož ID”, buď aktivujte zařízení (okamžité přihlášení), nebo zadejte 

jeho identifikační číslo (předpřihlášení). Předpřihlášené zařízení později přihlásíte až na místě 
instalace. Zobrazí se zpráva potvrzující přihlášení.  

 

[804][990][001-005] Zobrazení všech zařízení  
V této sekci si můžete prohlídnout všechna bezdrátová zařízení přihlášená do systému, u každého 
zařízení se zobrazí jeho sériové (identifikační) číslo.  
Zobrazení informací o přihlášených bezdrátových zařízení:  
1. V instalačním režimu zadejte [804][990] a poté vyberte jednu z následujících podsekcí: 

 [001] – Zóny  

 [002] – Opakovače  

 [003] – Sirény  

 [004] – Ovladače  

 [005] – Klávesnice  
2. Potvrďte výběr daného typu zařízení stiskem tlačítka [*]. Na displeji se zobrazí první dostupné 

zařízení. 
3. Mezi přihlášenými zařízeními lze listovat. 
Poznámka: Tato funkce není podporována na LED a ikonové klávesnici.  
 

[804][999] Reset na tovární hodnoty 
Tato sekce slouží pro nastavení modulu HSM2HOST na tovární hodnoty. 
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[904] Test umístění bezdrátových zařízení  
Tento test se používá ke zjištění síly signálu bezdrátového zařízení a může být prováděn z klávesnice 
nebo přímo na daném zařízení. V tomto manuálu je popsán test umístěný prováděný z klávesnice. Test 
umístění prováděný na zařízení je popsán v  instalačním manuálu daného zařízení.  
Pro provedení testů jsou k dispozici následující sekce:  
 

001-128 Test bezdrátových 
zón  

Test bezdrátových zařízení přihlášených na jednotlivé zóny 1-128. 

521-528 Test opakovačů Test každého přihlášeného bezdrátového opakovače 1-8. 

551-556 Test sirén Test každé přihlášené bezdrátové sirény 1-16. 

601-632 Test bezdrátových 
ovladačů 

Test jednotlivých bezdrátových ovladačů. Po vstoupení do této sekce 
proveďte test stiskem libovolného tlačítka na bezdrátovém ovladači 1-32. 

701-716 Test klávesnic Test každé přihlášené bezdrátové klávesnice 1-16. 

 
Zobrazí se dva výsledky testu: 

 24h: Průměrná síla signálu za více než 24 hodin. 

 Nyní: Aktuální síla signálu 
 
Blikající LED kontrolka Porucha signalizuje VF rušení. Výsledek testu umístění může být následující:  

LCD klávesnice Stav 

Silný Signál silný 

Dobrý Signál dobrý 

Špatný Signál špatný 

Jednosměrně Zařízení komunikuje jednosměrně.  
Ústředna nemůže změnit nastavení a ovládat zařízení. 

Netestován Výsledek Nyní, pokud test nebyl proveden 

Netestován Výsledek 24h, při testu ovladačů 
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Programovací tabulky 
Používejte tyto stránky pro zápis naprogramovaných údajů (Instalační režim: [*][8]) 

[902] Přihlášení modulu 000 – Automatické přihlášení 

001 – Manuální přihlášení 

002 – Nastavení slotu modulu (LED, LCD, ikonová klávesnice) 

003 – Změna slotu modulu (pouze LCD klávesnice) 

Vyjmutí modulu 101 – Vyjmout klávesnici 

102 – Vyjmout HSM2108 expandér 

103 – Vyjmout HSM2208 modul výstupů 

106 – Vyjmout modulu HSM2HOST 

108 – Vyjmout HSM2955 audio verifikačního modulu 

109 – Vyjmout HSM2300 napájecí zdroj 

110 – Vyjmout HSM2204 napájecí zdroj s výstupy 

[903] Zobrazení modulů 000 – Zobrazit moduly 

001 – Zobrazit klávesnici 

002 – Zobrazit HSM2108 expandér 

003 – Zobrazit HSM2208 modul výstupů 

006 – Zobrazit modulu HSM2HOST 

008 – Zobrazit HSM2955 audio verifikační modul 

109 – Zobrazit HSM2300 napájecí zdroj 

110 – Zobrazit HSM2204 napájecí zdroj s výstupy 

 

[000] Programování názvů 

[801] Názvy klávesnic (1x14 znaků) 

001: 009: 

002: 010: 

003: 011: 

004: 012: 

005: 013: 

006: 014: 

007: 015: 

008: 016: 

 

[802] Názvy HSM2108 – Expandér (1x14 znaků) 

001: 009: 

002: 010: 

003: 011: 

004: 012: 

005: 013: 

006: 014: 

007: 015: 

008:  
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[803] Názvy HSM2208 – Modul výstupů (1x14 znaků) 

001: 009: 

002: 010: 

003: 011: 

004: 012: 

005: 013: 

006: 014: 

007: 015: 

008: 016: 

 

[806] Název HSM2HOST (1x14 znaků) 

01: 

 

[809] Názvy HSM2300 – Napájecí zdroj (1x14 znaků) 

001: 

002: 

003: 

004: 

 

[810] Názvy HSM2204 – Napájecí zdroj s výstupy (1x14 znaků) 

001: 

002: 

003: 

004: 

 

[820] Názvy sirén (1x14 znaků) 

001: 009: 

002: 010: 

003: 011: 

004: 012: 

005: 013: 

006: 014: 

007: 015: 

008: 016: 

 

[821] Názvy opakovačů (1x14 znaků) 

001: 

002: 

003: 

004: 

005: 

006: 

007: 

008: 
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[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení – Zóny 

Zóna Název Definice zóny 
Typ 
zóny 

Blok 
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[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení – Bezdrátové ovladače 

Ovladač Blok Uživatel Název Ovladač Blok Uživatel Název 

1    17    

2    18    

3    19    

4    20    

5    21    

6    22    

7    23    

8    24    

9    25    

10    26    

11    27    

12    28    

13    29    

14    30    

15    31    

16    32    

 

[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení – Bezdrátové sirény 

Siréna Blok Název Siréna Blok Název 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   

 

[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení – Bezdrátové klávesnice 

Klávesnice Blok Název Klávesnice Blok Název 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   
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[804][000] Přihlášení bezdrátových zařízení – Bezdrátové opakovače 

Opakovač Název 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

[804][001]-[128] Nastavení bezdrátových zón 1-128  (kopírujte podle potřeby) 

Číslo zóny: 

  Nastavení voleb 

 [001] Nastavení zařízení  [003] Usínání při vypnutí 
 01 – Alarmová LED  01 – Vypnuto 
 02 – Jazýčkový kontakt  02 – Ano – Bez zpoždění 

 03 – Externí vstup  03 – Ano – 5s zpoždění 
 04 – Kontrola spojení  04 – Ano – 15s zpoždění 

 05 – Nepoužito  05 – Ano – 30s zpoždění 

 06 – Nepoužito  06 – Ano – 1 min zpoždění 

 07 – Nepoužito  07 – Ano – 5 min zpoždění 

 08 – Nepoužito  08 – Ano – 10 min zpoždění 

 09 – Akumulace otřesů  09 – Ano – 20 min zpoždění 

 10 – Nepoužito  10 – Ano – 60 min zpoždění 
 11 – Detekce 24h/Noc  [004] Jas 

 12 – Piezo siréna  01 – Jas -3 

 13 – Nepoužito  02 – Jas -2 
 14 – Požární alarm  03 – Jas -1 

 15 – Nepoužito  04 – Jas 0 

 16 – Nepoužito  05 – Jas 1 

 [002] Zakončení zóny  06 – Jas 2 

 00 – Zakázáno  07 – Jas 3 
 01 – Zakončení EOL (1 odpor)   

 02 – Zakončení NO (bez odporu)   

 03 – Zakončení NC (bez odporu)   

 04 – Zakončení DEOL (2 odpory)   
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 [005] Kontrast  [016] Čítač pulsů 

 01 – Kontrast -3  001-002 (Implicitně: 002) 

 02 – Kontrast -2  [011]  

 03 – Kontrast -1  01 – Barva 

 04 – Kontrast 0  02 – Vysoké rozlišení obrázku 

 05 – Kontrast 1  03 – Nízká kvalita obrázku 

 06 – Kontrast 2  04 – Mikrofón 

 07 – Kontrast 3  09 – AC napájení 

 [006] Dosah detektoru  [018] Citlivost otřesového detektoru 

 01 – Nízký  001-019 (Implicitně: 008) 

 02 – Střední  [019] Vysoká teplota Varování 
 03 – Vysoký  +/- 000-999 (Implicitně: 999)°C 

 [007] Citlivost  [020] Vysoká teplota Alarm 

 01 – Nízká  +/- 000-999 (Implicitně: 999)°C 
 02 – Střední  [021] Nízká teplota Varování 

 03 – Vysoká  +/- 000-999 (Implicitně: 999)°C 

 04 – UL standard  [022] Nízká teplota Alarm 

   +/- 000-999 (Implicitně: 999)°C 

[804][551]-[556] Nastavení bezdrátových sirén 1-16  (kopírujte podle potřeby) 
Číslo sirény: 

  Nastavení voleb 

 [000] Přiřazení do bloků  1 2 3 4 5 6 7 8   

 [001] Nastavení zařízení  [002] Stroboskop  [004] Signalizace Zap/Vyp 
 01 – Požár  01 – Zakázáno  01 – Zakázáno 
 02 – Plyn / Plyn CO alarm  02 – Časově omezeno  02 – Pouze siréna 
 03 – Bezpečnostní poplach  03 – Až do vypnutí  03 – Pouze stroboskop 
 04 – Zaplavení  [003] Sig. doby pro odchod  04 – Siréna a stroboskop 

 05 – Nepoužito  01 – Zakázáno  [005] Hlasitost 

 06 – Auto Tamper alarm  02 – Povoleno  01 – Nízká 

 07 – LED kontrolka  03 – Zakázáno v rež. Doma  02 – Střední 

 08 – Nepoužito    03 – Vysoká 

 09 – AC napájení     

Číslo sirény: 

  Nastavení voleb 

 [000] Přiřazení do bloků  1 2 3 4 5 6 7 8   

 [001] Nastavení zařízení  [002] Stroboskop  [004] Signalizace Zap/Vyp 
 01 – Požár  01 – Zakázáno  01 – Zakázáno 
 02 – Plyn / Plyn CO alarm  02 – Časově omezeno  02 – Pouze siréna 
 03 – Bezpečnostní poplach  03 – Až do vypnutí  03 – Pouze stroboskop 
 04 – Zaplavení  [003] Sig. doby pro odchod  04 – Siréna a stroboskop 

 05 – Nepoužito  01 – Zakázáno  [005] Hlasitost 

 06 – Auto Tamper alarm  02 – Povoleno  01 – Nízká 

 07 – LED kontrolka  03 – Zakázáno v rež. Doma  02 – Střední 

 08 – Nepoužito    03 – Vysoká 

 09 – AC napájení     
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[804][601]-[632] Nastavení bezdrátových ovladačů (kopírujte podle potřeby) 
[000] Přiřazení do bloku (Implicitně: 01) 
[001]-[005] Programování tlačítek na bezdrátovém ovladači  

(Implicitně: Tlačítko 1: 04, Tlačítko 2: 03, Tlačítko 3: 01, Tlačítko 5: 52, Tlačítko 5: 21) 
[011] Přepínače (Kontrola spojení) 
[020] Číslo uživatele (Implicitně: 00 - Nepřiřazeno) 
 
Funkce tlačítek na bezdrátovém ovladači 

00 Nepoužito 16 Rychlý odchod 

01 Vypnutí 17 Zapnout interiér 

02 Rychlé zapnutí Doma 21 Ovládací výstup 1 

03 Zapnutí Doma 22 Ovládací výstup 2 

04 Zapnutí Odchod 23 Ovládací výstup 3 

05 [*][9] Zapnutí bez vstupního zpoždění 24 Ovládací výstup 4 

06 Zvonkohra Zap/Vyp 29 Odpojení skupiny zón 

07 Test systému 33 Opakování odpojení zón 

09 Zapnutí Noc 51 Nouze 

12 Společné zapnutí Doma 52 Tíseň 

13 Společné zapnutí Odchod   

14 Společné vypnutí   

 

[804][601]-[632] Bezdrátové ovladače 1-32 

Číslo ovladače: Blok Tlačítko Kontrola spojení Ano Ne Číslo uživatele 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1: 
2: 
3: 
4: 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 1: 
2: 
3: 
4: 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 1: 
2: 
3: 
4: 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 1: 
2: 
3: 
4: 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 1: 
2: 
3: 
4: 
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[804][701]-[716] Nastavení bezdrátových klávesnic  (kopírujte podle potřeby) 

 

Číslo klávesnice:  

[000] Přiřazení do bloku  00 – Společná  03 – Blok 3  06 – Blok 6 

   01 – Blok 1  04 – Blok 4  07 – Blok 7 

   02 – Blok 2  05 – Blok 5  08 – Blok 8 

 
Funkce funkčních kláves 

[00] – Nulová klávesa 
[02] – Rychlé zapnutí Doma 
[03] – Zapnutí Doma 
[04] – Zapnutí Odchod 
[05] – [*][9] Zapnutí bez vstupního zpoždění 
[06] – [*][4] Zvonkohra zap/vyp 
[07] – [*][6][----][04] Test systému 
[09] – Zapnutí Noc 
[12] – Společné zapnutí do režimu Doma 
[13] – Společné zapnutí do režimu Odchod 
[14] – Společné vypnutí 
[16] – [*][0] Rychlý odchod 
[17] – Reaktivace zón Doma/Odchod 
[21] – [*][7][1] Ovládací výstup 1 

[22] – [*][7][2] Ovládací výstup 2 
[23] – [*][7][3] Ovládací výstup 3 
[24] – [*][7][4] Ovládací výstup 4 
[29] – Odpojení skupiny zón 
[31] – Aktivace vlastního PGM výstupu 
[32] – [*][1] Odpojení zón 
[33] – Opakování odpojení zón 
[34] – [*][5] Programování uživatelů 
[35] – [*][6] Uživatelské funkce 
[37] – [*][6][----][01] Programování data a času 
[39] – [*][2] Zobrazení poruch 
[40] – [*][3] Paměť alarmů 
61]-[68] – Výběr bloku 1-8 

Funkční klávesa: [001] - Klávesa 1: 
(Implicitně: 03) 

[003] - Klávesa 3: 
(Implicitně: 06) 

[005] - Klávesa 5: 
(Implicitně: 16) 

 [002] - Klávesa 2: 
(Implicitně: 04) 

[004] - Klávesa 4: 
(Implicitně: 22) 

 

[011] Programování I/O svorky klávesnice (číslo zóny/PGM; 3 dekadické číslice; Implicitně 000) 

[012] Časovač pro místní PGM výstup: Puls (Implicitně: 00 minut): 
Puls (Implicitně: 00 sekund): 

[021] 1. konfigurační kód nastavení klávesnice  01 –  Klávesa [F] požár ZAP 

  02 – Klávesa [A] nouze ZAP 

  03 – Klávesa [P] tíseň ZAP 

  04 – Zobrazení kódu při programování, jinak “X“ 

[022] 2. konfigurační kód nastavení klávesnice  01 – Zobrazení času ZAP 

  02 – 24-hod formát času 

  03 – Auto zobrazení zón v alarmu ZAP 

  05 – LED napájení ZAP 

  06 – LED napájení ukazuje přítomnost AC 

  07 – Alarmy jsou zobrazeny v ZAP stavu 

  08 – Auto zobrazení otevřených zón ZAP 

[023] 3. konfigurační kód nastavení klávesnice  01 – LED zapnuto svítí v úsporném režimu 

  02 – Zobrazení zapnutí Doma 

  03 – I/O svorka je PGM výstup 

  07 – Zobrazení teploty ZAP 

  08 – Upozornění na nízkou teplotu ZAP 
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[030] Text LCD zprávy (2x16 znaků) 

[031] Počet zobrazení LCD zprávy na displeji klávesnice (3 dekadické číslice; 000-255; Implicitně 000) 

[041] Přiřazení zóny pro vnitřní teplotu (3 dekadické číslice; 000-128; Implicitně 000) 

[042] Přiřazení zóny pro venkovní teplotu (3 dekadické číslice; 000-128; Implicitně 000) 

[101]-[228] Programování dveřní zvonkohry  00 – Vypnuto 

  01 – 6 pípnutí 

  02 – Zvuk "Bing-Bing” 

  03 – Zvuk "Bim-Bam” 

  04 – Tón sirény 

  05 – Název zóny 

 
Přiřazení tónu zvonkohry zóně 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 

11 ___ 12 ___ 13 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 19 ___ 20 ___ 

21 ___ 22 ___ 23 ___ 24 ___ 25 ___ 26 ___ 27 ___ 28 ___ 29 ___ 30 ___ 

31 ___ 32 ___ 33 ___ 34 ___ 35 ___ 36 ___ 37 ___ 38 ___ 39 ___ 40 ___ 

41 ___ 42 ___ 43 ___ 44 ___ 45 ___ 46 ___ 47 ___ 48 ___ 49 ___ 50 ___ 

51 ___ 52 ___ 53 ___ 54 ___ 55 ___ 56 ___ 57 ___ 58 ___ 59 ___ 60 ___ 

61 ___ 62 ___ 63 ___ 64 ___ 65 ___ 66 ___ 67 ___ 68 ___ 69 ___ 70 ___ 

71 ___ 72 ___ 73 ___ 74 ___ 75 ___ 76 ___ 77 ___ 78 ___ 79 ___ 80 ___ 

81 ___ 82 ___ 83 ___ 84 ___ 85 ___ 86 ___ 87 ___ 88 ___ 89 ___ 90 ___ 

91 ___ 92 ___ 93 ___ 94 ___ 95 ___ 96 ___ 97 ___ 98 ___ 99 ___ 100 ___ 

101 ___ 102 ___ 103 ___ 104 ___ 105 ___ 106 ___ 107 ___ 108 ___ 109 ___ 110 ___ 

111 ___ 112 ___ 113 ___ 114 ___ 115 ___ 116 ___ 117 ___ 118 ___ 119 ___ 120 ___ 

121 ___ 122 ___ 123 ___ 124 ___ 125 ___ 126 ___ 127 ___ 128 ___   
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[804][801] Detekce VF rušení 

 00 – Zakázáno 

 01 – UL 20/20 – USA 
 02 – EN 30/60 – Evropa 

 03 – Třída 6 (30/60) - Anglie 

 

[804][802] Okno kontrolního spojení 

 00 – Zakázáno 

 01 – 1 hodina 
 02 – 2 hodiny 

 03 – 4 hodiny 

 04 – 8 hodin 

 05 – 12 hodin 

 06 – 24 hodin 
 

 

[804][810] 1. konfigurační kód bezdrátového modulu 

 1 – Kontrolní signál 
 2 – VF rušení 

 3 – Tamper modulu 

 4 – Požární detektory 200s 
 

 

[804][841] Programování video verifikace 
001 Video verifikace  01 Zakázáno 

 02 Povoleno 

002 Video po dobu  01 Alarm + 5 minut   

 02 Alarm + 15 minut 

 03 Alarm + 1 hodina 

003 Video ostatní alarmy  01 Požár 
 02 Nátlak 
 03 Lékař  

 04 Tíseň 
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[804][901]-[905] Vyjmutí bezdrátových zařízení  

901 Vyjmout zóny 

902 Vyjmout ovladače 

903 Vyjmout sirény 

904 Vyjmout opakovače 

905 Vyjmout klávesnice 

 

[804][921]-[925] Náhrada bezdrátových zařízení  

921 Náhrada zařízení 

922 Náhrada ovladače 

923 Náhrada sirény 

924 Náhrada opakovače 

925 Náhrada klávesnice 

 

[804][990] Zobrazení všech zařízení  
001 Zóny 

002 Opakovače 

003 Sirény 

004 Ovladače 

005 Klávesnice 
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Záruční podmínky  
Digital Security Controls Ltd. (DSC), ručí původnímu majiteli po dobu 
12-ti měsíců, že výrobek používaný normálním způsobem, bude bez 
závad způsobených materiálem nebo výrobním postupem. Během 
této doby DSC bezplatně opraví nebo vymění vadný výrobek, bude-li 
vrácen zpět do výrobního podniku. Na vyměněné nebo opravené díly 
poskytne záruku na zbytek původní záruční doby, nebo na dobu 90 
dní, je-li zbytek záruční doby kratší. Původní vlastník musí 
bezodkladně písemně informovat DSC o závadě způsobené 
materiálem nebo výrobním postupem a toto písemné oznámení musí 
být doručeno do DSC před uplynutím záruční doby. Záruka se netýká  
na software a všechny softwarové produkty jsou prodávány uživateli 
s podmínkami licenční smlouvy k softwaru, které jsou součástí 
výrobku. Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za jeho výběr, 
instalaci, používání a údržbu výrobků zakoupených od DSC.  

Mezinárodní záruka 
Záruka pro mezinárodní zákazníky je stejná jako pro zákazníky na 
území Kanady a USA, s tou výjimkou, že DSC neodpovídá za žádné 
celní poplatky, daně nebo DPH, které mohou vzniknout při 
reklamačním řízení.  

Uplatnění záruky 
Nárokujete-li záruční opravu, vraťte porouchané zařízení zpět do 
místa nákupu. Všichni autorizovaní distributoři a dealeři mají svůj 
postup při vyřizování záruky. Každý, kdo vrací zboží zpět do DSC, musí 
napřed získat tzv. autorizační číslo. DSC nebude akceptovat žádné 
navrácené zboží, kterému nebylo prvně přiděleno autorizační číslo.  

Neplatná záruka 
Tato záruka se týká pouze závad způsobených vadou materiálu a 
výrobního postupu vzniklých během normálního užívání. Záruka 
nepokrývá: 
 poškození vzniklé dopravou a manipulací 
 poškození způsobené živelnou pohromou jako je požár, 

povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk 
 poškození z příčin neovlivnitelných ze strany DSC, jako jsou 

vysoké napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou 
 poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi 

nebo cizími předměty 
 poškození způsobené periferiemi (mimo dodávaných DSC) 
 poškození provozem v nesprávném pracovním prostředí 
 poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely než pro 

které byl navržen 
 poškození nesprávnou údržbou 
 poškození vzniklé jiným zneužitím, manipulací nebo nesprávnou 

aplikací výrobku 
DSC si vyhrazuje právo vyměnit výrobek, pokud se nepodaří v 
odpovídající době provést jeho opravu.  DSC není za žádných 
okolností odpovědné za jakékoliv zvláštní, nahodilé nebo následné 
ztráty způsobené nedodržením záručních podmínek, nedodržením 
smlouvy, nedbalostí, porušením odpovědnosti nebo jiným 
právnickým vyjádřením téhož. Tyto ztráty zahrnují mimo jiné ztrátu 
zisku, ztrátu výrobku a souvisejícího zařízení, cenu zařízení, cenu 
náhradního nebo vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, 
ztrátového času, nároky třetích stran, včetně zákazníků a poškození 
majetku.  

Neplatnost ostatních záruk 
Tyto záruční podmínky vyjadřují záruku kompletně a nahrazují 
veškeré jiné záruční podmínky ať již vyjádřené nebo vyplývající 
(včetně všech zvláštních účelových záručních podmínek podporujících 
prodej). DSC neurčil ani neautorizoval žádnou další osobu, aby jeho 
jménem modifikovala nebo měnila tyto záruční podmínky, ani aby 
pro něj přijala jinou záruku nebo odpovědnost za jeho výrobek.  

UPOZORNĚNÍ: DSC doporučuje, aby byl každý systém pravidelně 

testován. Avšak navzdory pravidelnému testování, vlivem (mimo jiné) 
kriminálních záměrů nebo elektrického výpadku, se může stát, že 
výrobek v předpokládané funkci selže.  

Uzamčení instalačního kódu 
Bude-li jediným evidentním problémem ústředny navrácené do DSC 
tzv. uzamčení instalačního kódu, bude odblokování této funkce 
provedeno za poplatek.  

Pozáruční opravy 
DSC bude dle vlastního uvážení v pozáruční době opravovat nebo 
vyměňovat vadné výrobky dle následujících podmínek. Kdokoliv vrací 
vadné zboží do DSC musí napřed získat autorizační číslo. DSC nebude 
akceptovat žádné navrácené zboží, kterému nebylo prvně přiděleno 
autorizační číslo. Výrobek, který DSC určí jako opravitelný bude 
opraven a zaslán zpět. Za každou opravu bude účtován stanovený 
poplatek. Poplatky stanovené DSC mohou být občas obměňované.  
Výrobky, které DSC určí jako neopravitelné, budou vyměněny za 
podobný výrobek dostupný v době výměny. Za každý takto vyměněný 
výrobek bude účtována jeho současná tržní cena. 
 

Upozornění, čtěte pozorně 
 
Poznámka pro instalační techniky 
Tyto odstavce obsahují informace zásadní důležitosti. Jakožto jediná 
osoba ve styku s uživateli systému je Vaší povinností jim všechny tyto 
informace předat.  

Poruchy systému 
Systém byl pečlivě navržen, aby pracoval s maximální možnou 
efektivitou. Za určitých okolností však nemůže poskytnout ochranu 
před požárem nebo před napadením. Zabezpečovací systém může 
být po zralé úvaze nainstalován s určitými kompromisy, nebo může z 
mnoha důvodů selhat ve své předpokládané funkci. Některé z těchto 
důvodů (ne všechny) jsou: 

Neodpovídající instalace 
Každý zabezpečovací systém, má-li poskytovat dostatečnou ochranu, 
musí být odpovídajícím způsobem nainstalován. Každá instalace musí 
být navržena profesionálem, který zajistí ochranu všech možných 
přístupových tras.  Zámky na dveřích a na oknech musí být bezpečné 
a musí správně fungovat. Okna, dveře, zdi a stropy musí mít 
odpovídající konstrukci a pevnost poskytující očekávaný stupeň 
ochrany. Po jakýchkoliv změnách v konstrukci objektu musí být znovu 
provedeno jeho bezpečnostní posouzení. Při tomto posouzení se 
doporučuje spolupráce s požárními a policejními složkami. 

Znalosti kriminálních živlů 
Tento systém je vybaven bezpečnostními vlastnostmi, které byly 
efektivní v době výroby. Je možné, že osoby s kriminálními úmysly 
mohou vyvinout techniky, které jejich účinnost mohou snížit. Je tedy 
důležité pravidelně systém revidovat a zjišťovat jeho efektivnost. V 
případě zjištění, že již neposkytuje očekávanou ochranu, je nutné jej 
modernizovat nebo vyměnit.  

Vstup narušitelů 
Narušitelé mohou vstoupit do objektu nechráněnými přístupovými 
body, obelstít detekční zařízení, vyhnout se zachycení pohybem 
oblastí nedostatečného krytí, vypnout signalizační zařízení, zasáhnout 
do správné funkce systému nebo ji úplně překazit.  

Výpadek napájení 
Zabezpečovací ústředna, detektory pohybu, požární detektory a 
ostatní prvky systému vyžadují pro správnou funkci odpovídající 
napájení. Je-li systém napájen z baterií, může dojít k jejich selhání. I 
když nedojde přímo k selhání, musí být v dobrém stavu, správně 
nainstalované a dobíjené. Je-li systém napájen pouze ze sítě, 
přerušení, jakkoliv krátké, způsobí nefunkčnost celého systému. 
Výpadky napájení jakékoliv délky jsou často doprovázené kolísáním 
napětí, které může způsobit poškození elektroniky systému. Proto 
dojde-li k přerušení dodávky elektrického proudu, proveďte test 
systému a přesvědčte se, zda funguje tak, jak je obvyklé.  
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Porucha výměnných baterií 
Bezdrátové vysílače jsou zkonstruované tak, aby životnost jejich 
baterií byla několik let běžného provozu. Očekávaná životnost je 
podmíněna pracovním prostředím, způsobem použití a typem. Může 
být zkrácena vysokou vlhkostí okolního prostředí, vysokou nebo 
nízkou teplotou i velkými teplotními změnami. Každý bezdrátový 
prvek systému má zabudovaný systém kontroly stavu baterie, který 
signalizuje nutnost výměny baterie. Vzhledem k možnosti selhání 
tohoto systému je nutné funkci jednotlivých bezdrátových prvků 
pravidelně testovat. 

Snížení účinnosti bezdrátových prvků 
Z různých důvodů může dojít k situaci, že přijímač nepřijme vyslaný 
signál. Může se jednat o kovovou překážku na trase nebo poblíž trasy 
mezi vysílačem a přijímačem, úmyslné rušení nebo interference s 
jinými signály.  

Uživatelé systému 
Uživatelé systému mohou mít omezen přístup k tísňovým a 
nouzovým tlačítkům vlivem trvalé nebo dočasné fyzické 
neschopnosti, neschopnosti dostat se k ovládacím prvkům včas nebo 
vlivem malého povědomí o ovládání a funkci systému. Je velice 
důležité, aby byli všichni uživatelé systému důkladně proškoleni o 
funkci a ovládání systému a aby znali správný postup v případě 
signalizace alarmu.  

Požární detektory 
Požární detektory, které jsou instalovány v systému, mohou selhat ve 
včasné signalizaci požáru z mnoha důvodů. Následuje několik z nich. 
Detektor může být nesprávně připojen nebo umístěn. Kouř při požáru 
nedosahuje k detektoru, například vznikne-li na střeše, v komíně, ve 
zdi nebo za dveřmi. Požární detektory nemohou detekovat požár 
vzniklý v jiných poschodích budovy.  
Z hlediska produkce kouře a intenzity hoření je každý požár rozdílný, 
proto nejsou kouřové detektory stejně citlivé na všechny druhy 
požáru. Nemusí zaručit rychlou reakci na požáry vzniklé nepozorností, 
nebo hazardem v podobě kouření v posteli, náhlou explozí, unikajícím 
plynem, nesprávným skladováním hořlavých materiálů, přetíženým 
elektrickým obvodem, dětskou hrou se zápalkami nebo žhářstvím.  
I v případě správné funkce kouřového detektoru může za určitých 
okolností nastat situace, kdy nedojde k varování obyvatel v čase 
dostatečném pro zabránění zranění nebo smrti.  

Pohybové detektory 
Pohybové detektory mohou zachytit pohyb pouze v prostoru 
určeném jejich dokumentací pro instalaci. Nerozliší cizí osoby 
(narušitele) a oprávněné uživatele prostoru. Pohybové detektory 
neposkytují ochranu v celém prostoru. Mají několik detekčních 
paprsků a pohyb mohou zachytit pouze v prostoru, který tyto 
paprsky, nezakryté překážkou, pokrývají. Nemohou zachytit pohyb za 
zdí, nad stropem, pod podlahou, za zavřenými dveřmi, skleněnou 
stěnou, prosklenými dveřmi nebo oknem. Jakýkoliv pokus o 
poškození ať již úmyslný nebo neúmyslný má vliv na funkci detektoru. 
Jedná se například o zakrytí, namalování nebo postříkání sprejem 
kterékoliv části detektoru (čočka, zrcadlo, průhled apod.).  
Pasivní infračervené detektory (PIR) pracují na principu zachycení 
teplotních změn. Jejich účinnost klesá, přiblíží-li se okolní teplota k 
teplotě lidského těla nebo nad ní, nebo jsou-li v prostoru zdroje tepla, 
např. topidla, radiátory, grily, krby, sluneční světlo, parní ventily, 
osvětlení apod.  

Signalizační zařízení 
Tato zařízení např. sirény, zvonky, bzučáky nebo majáky nemusí být 
účinné, jsou-li umístěné za zdmi nebo za dveřmi. Jsou-li umístěné v 
jiných poschodích nebo částech objektu, je pravděpodobné, že 
nedokážou varovat resp. vzbudit jeho obyvatele. Akustická 
signalizační zařízení mohou být rušena jinými zdroji, např. 
magnetofonem, rádiem, televizí, klimatizací, nebo hlukem ulice. 
Jakkoliv hlasité zařízení není dostatečně účinné pro sluchově 
postižené lidi.  

Telefonní linky 
Je-li použit přenos alarmového signálu po telefonní lince, může být 
znemožněn poruchou linky, nebo jejím obsazením. Narušitelé mohou 
telefonní linku přerušit, nebo poškodit nějakým důmyslnějším 
způsobem, který není snadné odhalit. 

Nedostatek času 
Za určitých okolností se může stát, že ačkoliv systém funguje dle 
očekávání, nemůže ochránit uživatele, protože nemohou dostatečně 
zareagovat na varovný signál.  Je-li systém monitorován, reakce 
monitorovací služby nemusí být vždy dostatečně rychlá pro zajištění 
ochrany osob nebo jejich majetku.  

Porucha součástí systému 
Ačkoli bylo vynaloženo veškeré úsilí pro vytvoření maximálně 
spolehlivého systému, může dojít k jeho selhání vlivem poruchy 
některé jeho součásti.  

Neodpovídající testování 
Mnoha problémům lze předejít pravidelným testováním a údržbou. 
Celý systém by měl být testován v týdenních intervalech, okamžitě po 
každém vniknutí, pokusu o vniknutí, požáru, bouři, zemětřesení a po 
každé stavební činnosti uvnitř i vně objektu. Test by měl zahrnout 
všechny detektory, klávesnice, ovládače, signalizační zařízení a 
ostatní zařízení, které jsou součástí bezpečnostního systému. 

Bezpečnost a pojištění 
Bez ohledu na jeho schopnosti, bezpečnostní systém nenahradí 
životní a majetkové pojištění. Současně nenahrazuje povinnost všech 
majitelů, nájemců a dalších uživatelů objektů chovat se opatrně a 
minimalizovat rizika vzniku nebezpečných situací. 
 

Důležitá poznámka: Software DSC, který je 
prodáván buď s určitým produktem nebo 

samostatně, je chráněn autorským zákonem 
a je prodáván s následujícími licenčními 

podmínkami: 
 
 Tato smlouva (EULA) je právním vztahem mezi koncovým 

uživatelem (firma nebo osoba, která získala software a 
související hardware) a Digital Security Controls, divizí Tyco 
Safety Products Canada Ltd. (DSC), výrobcem integrovaných 
bezpečnostních systémů, software a dalších souvisejících 
produktů a komponentů (dále Hardware). 

 Jestliže je softwarový produkt (dále Softwarový produkt nebo 
Software) určen k prodeji spolu s Hardware a není dodán spolu 
s určeným novým Hardware, nesmí být používán, kopírován ani 
instalován. Software určený pro PC může obsahovat související 
médium, tištěný materiál a "online" nebo elektronickou 
dokumentaci. 

 Jakýkoliv další Software dodávaný se Softwarovým produktem a 
který je licencován samostatnou licenční smlouvou musí být 
používán v souladu s touto samostatnou smlouvou. 

 Instalací, kopírováním, stahováním, ukládáním a jakoukoliv 
manipulací se Softwarovým produktem uživatel bezpodmínečně 
souhlasí s dodržováním této EULA i když se tato jeví jako 
modifikace jakékoliv předchozí smlouvy. Pokud uživatel 
nesouhlasí s podmínkami této EULA, DSC mu neuděluje licenci k 
užívání Softwarového produktu a uživatel nemá žádné právo k 
jeho užívání. 

Licence pro užívání Softwarového produktu: 
Softwarový produkt je chráněn autorským právem a mezinárodními 
autorskými dohodami stejně jako dalšími zákony na ochranu 
duševního vlastnictví. Softwarový produkt je licencován, nikoliv 
prodáván. 
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1. Práva licence. Tato EULA zaručuje uživateli 
následující práva: 
(a) Instalace Software a jeho užívání - s každou získanou licencí je 

možné instalovat a užívat pouze jednu kopii Softwarového 
produktu 

(b) Uložení/síťové použití - Softwarový produkt nesmí být instalován, 
zpřístupněn, vystaven, spuštěn, sdílen nebo používán současně 
na nebo z více PC, včetně pracovních stanic, terminálů nebo 
jiných digitálních elektronických zařízení (dále Zařízení). Jinými 
slovy pro každou pracovní stanici je vyžadována samostatná 
licence. 

(c) Záložní kopie - uživatel je oprávněn vyrobit jednu záložní kopii 
Softwarového produktu a to výhradně pro účely zálohy a 
archivace. Mimo výjimky uvedené v této EULA je zakázáno 
pořizování kopií Softwarového produktu včetně tištěných 
materiálů dodávaných s ním. 

2. Popis dalších práv a omezení. 
(a) Omezení zpětného inženýrství, dekompilace - zakazuje se 

jakákoliv činnost podobná zpětnému inženýrství nebo 
rekompilaci mimo případy kdy je tato činnost výhradně povolena 
příslušným zákonem nebo předpisem navzdory tomuto omezení. 
Není dovoleno provádět jakékoliv změny softwarového produktu 
bez písemného povolení oprávněného pracovníka DSC. Není 
dovoleno odstraňovat ze Softwarového produktu jakékoliv 
proprietární poznámky, značky nebo popisy. Uživatel musí 
akceptovat opatření pro užívání Softwarového produktu v 
souladu s touto EULA. 

(b) Softwarový produkt je licencován jako jeden celek a jeho 
komponenty nesmí být rozdělovány a používány na více 
Hardware. 

(c) Jeden Integrovaný produkt - pokud uživatel získá Software spolu 
s Hardware, je Softwarový produkt licencován spolu s Hardware 
jako jeden Integrovaný produkt. V tomto případě smí být 
Softwarový produkt používán pouze s dodaným Hardware tak, 
jak je určeno dále v této EULA.  

(d) Pronájem - Uživatel nesmí pronajímat ani půjčovat Softwarový 
produkt. Nesmí jej poskytnout třetím osobám ani umístit na 
server nebo Web prezentace za účelem stahování. 

(e) Předávání Software dál - Uživatel smí předat dál všechna svá 
práva získaná touto EULA pouze jako součást trvalého prodeje 
nebo předání Hardware. V tomto případě si nesmí ponechat 
žádné kopie. Softwarový produkt lze takto předat pouze 
kompletní, se všemi komponenty, nosnými médii a tištěným 
materiálem, upgrady a touto EULA a za předpokladu, že příjemce 
souhlasí s podmínkami této EULA. Jestliže je Softwarový produkt 
upgrade, každý transfer musí obsahovat všechny předchozí 
verze.  

(f) Ukončení - bez ohledu na jiná práva, DSC může ukončit platnost 
této EULA, v případě porušení jejích podmínek ze strany 
uživatele. V tomto případě musí uživatel zničit všechny kopie a 
součásti Softwarového produktu. 

(g) Chráněné značky - tato EULA nezaručuje uživateli žádná práva k 
chráněným značkám DSC a jeho dodavatelům. 

3. Autorské právo. 
Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví k Softwarovému 
produktu (zahrnující ale neomezující se pouze na všechny obrázky, 
fotografie a texty v Softwarovém produktu), souvisejícím tištěném 
materiálu a všem kopiím Softwarového produktu, jsou ve vlastnictví 
DSC a jeho dodavatelů. Je zakázáno kopírovat tištěný materiál 
dodávaný se Softwarovým produktem. Všechna práva na ochranu 
duševního vlastnictví k obsahu dosažitelného pomocí Software jsou 
majetkem příslušných majitelů a mohou být chráněna příslušnými 
autorskými zákony, právy a předpisy na ochranu duševního 
vlastnictví. Tato EULA nedává uživateli žádná práva k tomuto obsahu. 

Všechna práva v této EULA výhradně neuvedená patří DSC a jeho 
dodavatelům. 

4. Omezení exportu. 
Uživatel se zavazuje, že Softwarový produkt nebude exportovat ani 
re-exportovat do země, nebo osobě, která je součástí Kanadských 
exportních omezení.    

5. Právní úprava. Tato EULA je sestavena podle 
právních předpisů provincie Ontario v Kanadě. 
6. Arbitráž 
Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto EULA budou řešeny 
finálním a závazným rozhodnutím v souladu s Arbitrážním řádem, a 
strany ve sporu se zavazují toto rozhodnutí dodržet. Arbitráž se koná 
v Torontu v Kanadě a její úřední jazyk je angličtina. 

7. Záruky 
(a) Bez záruky  
 DSC nabízí Softwarový produkt "tak, jak je" a bez záruky. DSC 

nezaručuje, že Software splní očekávání a požadavky uživatele 
nebo že bude jeho funkce trvalá a bez poruch. 

(b) Změny v provozním prostředí 
 DSC není odpovědné za problémy vzniklé díky změnám vlastností 

Hardware, nebo za problémy vzniklé interakcí Softwarového 
produktu se software nebo hardware jiného výrobce.  

(c) Omezení odpovědnosti, záruka odpovídající podílu 
na risku 

 V každém případě, kdy místní předpis nařizuje záruky nebo 
podmínky nestanovené v této EULA, je veškerá odpovědnost z 
jakékoliv klauzule v této EULA limitována částkou, která byla 
uhrazena za licenci k Softwarovému produktu, zvýšená o 5 CAD 
(kanadské dolary). Protože některé jurisdikce nedovolují zřeknutí 
se nebo omezení odpovědnosti za škody způsobené provozem, 
nemusí být výše uvedené omezení platné v každém případě. 

(d) Odvolání záruky 
 Tento popis záruky zahrnuje veškerou záruku a nahrazuje 

veškeré další záruky ať již vyjádřené nebo vyplývající (včetně 
záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitá použití), a všechny další 
povinnosti a odpovědnost na straně DSC. DSC žádné další záruky 
neposkytuje. DSC neurčuje ani neautorizuje žádnou další osobu k 
jednání jménem DSC o změnách v této záruce ani k poskytnutí 
jiné záruky nebo odpovědnosti v souvislosti s tímto Softwarovým 
produktem. 

(e) Zvláštní opatření a omezení záruky 
 DSC není za žádných okolností odpovědné za jakékoliv 

mimořádné, náhodné, následné nebo nepřímé škody v 
souvislosti s nedodržením záruky, nesplněním smlouvy, 
nedbalostí nebo jinou právní teorií. Tyto škody zahrnují (ale 
neomezují se pouze na) ušlý zisk, ztrátu Softwarového produktu 
nebo souvisejícího zařízení, kapitálové hodnoty, cenu náhradního 
nebo vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, ztrátu času, 
nároky třetích osob včetně zákazníků a poškození na majetku.  

Upozornění: DSC doporučuje celý zabezpečovací systém pravidelně 
testovat. Navzdory tomu může Softwarový produkt například vlivem 
úmyslného poškození nebo elektrické poruchy (a jiných vlivů) selhat v 
očekávané funkci.
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Modul bezdrátového přijímače HSM2Host byl certifikován firmou Telefocation podle EN50131-1:2006 + A1:2009 a EN50131-3:2009 do 
stupně 2, třídy 2. 

Poznámka: Zabezpečovací ústředna byla hodnocena, pouze pro instalace dle EN50131, z hlediska zabezpečení proti narušení. Požární 
signalizace a funkce Nouze (lékař) zabezpečovací ústředny nebyly zahrnuty do hodnocení tohoto výrobku podle požadavků výše 
uvedených norem. 

 

Ochranné známky, loga a servisní značky otištěné v tomto dokumentu jsou registrovány v USA (nebo ostatních zemích). Jakékoliv 
zneužití ochranných známek je přísně zakázáno a Tyco International Ltd. je připravena bránit své duchovní vlastnictví dle práva, včetně 
trestních oznámení, budou-li nezbytná. Všechny ochranné známky, které nejsou vlastnictvím společnosti Tyco International Ltd. jsou 
vlastnictvím příslušných firem a jsou použité s jejich souhlasem dle příslušných zákonů.  

Ke změnám ve specifikaci produktu může dojít bez předchozího upozornění. Fotografie a nákresy nemusí přesně odpovídat 
popisovaným produktům. Uvedené funkce nemusí být obsaženy ve všech produktech. Produkty se mohou lišit v závislosti na regionech; 
aktuální informace získáte od lokálního distributora. 
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