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Pokyny k instalaci opakovače připojení Corbus HSM3204CX

Napájecí zdroj / reléový výstup / modul opakovače rozhraní Corbus

Úvod
HSM3204CX je modul opakovače a izolátoru rozhraní Corbus se čtyřmi reléovými výstupy s 
vysokým proudem kompatibilní s ústřednami Power Series Pro. Model obsahuje
k napájení připojení Corbus vestavěný napájecí zdroj.
Technické údaje
l Napájecí zdroj typu A podle normy EN50131-6.
l Teplotní rozsah: −10 °C až +55 °C (14 °F až 131 °F)

Poznámka: provoz s ověřením UL/ULC pouze v rozsahu: 0 °C až +49°C (32 °F až 122
°F).

l Relativní vlhkost: 5 % až 93 % RV bez kondenzace.
l Je použit 65 wattový spínací napájecí adaptér HS65WPSx s vysokou účinností

(úroveň 6).
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 Modul HS65WPSx napájí pouze jednu desku. 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.

l Proudové zatížení výstupů AUX+ a Corbus je max. 2 A samostatně a 2 A společně.
l Čtyři programovatelné reléové kontakty dimenzované na 30 V ss 2 A/0,6 pf.
Poznámka:Pro EU (instalace kompatibilní s CE/EN50131) použijte napájecí adaptér model
HS65WPS. Skříň je dodávána s namontovaným napájecím adaptérem a blokem pojistek,
který je trvale připojen k elektrické síti. Chcete-li vyměnit pojistku, použijte stejný typ
(20 mm) 250 V / 3,15 A, pomalá.
U instalací UL/ULCpoužijte napájecí adaptér model HS65WPSNA Může být připevněn
uvnitř nebo vně skříně HSM3204CX.
Poznámka: U instalací s certifikací UL/ULC nepřipojujte napájecí adaptér k zásuvce
ovládané přepínačem.
l Odběr proudu desky: 25 mA (stav zastřežení/deaktivace) / 150 mA (alarm).
l Rozměry desky: 191 mm × 97 mm.
l Parametry výstupuAUX/CORBUS: 10,8–12,5 V ss (UL/ULC)/10–14 V ss (EN50131)
l Výstupní zvlnění napájecího napětí: Max. 600 mV p- p
l Parametry výstupuAUX: 10,5 V ss až 12,5 V ss.
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: max. 4 Ah, 7 Ah nebo 14 Ah (2 × 7 Ah) nebo max. 17 Ah
l Hranice signalizace poruchy nízkého napětí baterie 11,3 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 9,2 V ss).
l Výrobek je ve shodě se směrnicí RoHS
l Toto zařízení musí instalovat kvalifikované servisní pracovníci ve vnitřních

prostorách, které nejsou nebezpečné.
l Zařízení je nevhodné pro použití mimo prostory pod dohledem.
l Napětí na jakémkoli nezávislém výstupu napájení, pod jehož úrovní bude generován

chybový signál nebo zpráva o výpadku výstupu napájení: 9,8 V ss
l Spouštěcí napětí ochrany před přepětím: 16,5 V ss
l Pokud je napětí na svorkách baterie nižší než 9,6 V ss, nedojde po opětovném

připojení k elektrické síti (EPS) k automatickému nabíjení úložného zařízení (záložní
baterie).

l Minimální úroveň energie úložného zařízení (ÚZ) v nabitém stavu (v procentech
jmenovité kapacityÚZ pro danou řadu ÚZ, použitelnou se zdrojem napájení) činí
90 % (u baterií o kapacitě 17 Ah).

l

Poznámka: U instalací podle normy EN50131-6:2017 třídy 2 používejte pouze jednu
baterii 12 V / 17 Ah pro 12 h požadované pohotovostní doby (výstupní proud 1,2 A). 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.
U instalací podle normy EN50131-6:2008 třídy 3 používejte pouze jednu baterii 12 V /
17 Ah pro 30 h požadované pohotovostní doby (výstupní proud 500 mA). Doba nabíjení do
80 % je 24 h. Nabíjecí proud je vysoký.

Popis kontaktů

Vstup

připojení

Corbus

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

HS3248).

Výstup

připojení

Corbus

Sdílený s výstupem AUX. Parametry: UL/ULC: 10,8–12,5 V ss / max. 2 A.

EN50131: 10 VDC - 14 VDC / 2A max. Pod dohledem. Poskytuje připojení

sběrnice poplachového systému k více modulům – používá se u velkých

instalací.

N.C. kontakt

proti

neoprávněné

manipulaci

Chcete-li demontovat dvířka nebo kryt nebo je demontovat z místa montáže,

připojte N.C. kontakt proti neoprávněné manipulaci ke spínači

nainstalovanému ve skříni.

Výstup AUX
Sdíleno s připojením Corbus. Parametry: 10,8 V ss - 12,5 V ss / max. 2 A Pod

dohledem.

Reléové

výstupy PGM
Napájené samostatně. Parametry: 30 V ss/2 A, pf = 0,6.

Tabulka: 1 Podrobnosti kontaktů

Poznámka:Informace o správném výběru kapacity baterie podle předpokládané aplikace
a maximálním povoleném zatížení naleznete v Tabulce 4 – Parametry.
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: požární a bezpečnostní zařízení, která vyžadují napájení z modulu
HSM3204CX, musí být UL/ULC (nebo cUL) uvedena pro určenou aplikaci a pracovat
v rozsahu 10,5 V ss - 12,5 V ss.

Model Uvedená instalace Skříně Připojení
Primární

vstup
Výstup

HS65WPSNA UL/ULC HSC3010C
(uvnitř/venku)

Kabel

připojený

k elektrickému

napájení

120 V

st/60 Hz/max.

1,7 A

18 V

ss/max.

3,6 A

HS65WPSNAS
Komerční

protipožární ULC,

HSC3010CR

HSC3010C

Pevně

zapojené

120 V

st/60 Hz/max.

1,7 A

18 V

ss/max.

3,6 A

Tabulka 2: Napájecí adaptér spínacího režimu

Komerční

zabezpečení proti

vloupání ULC třídy

IV

(Uvnitř použijte

vysokonapěťovou

sadu závory)

připojení

k elektrickému

napájení

HS65WPS CE/EN50131 HSC3020C

Pevně

zapojené

připojení

k elektrickému

napájení

100 - 240 V

st/50 Hz/max.

1,7 A

18 V

ss/max.

3,6 A

Poznámka: Napájecí adaptér nepřipojujte k zásuvce ovládané přepínačem.

Kompatibilita s ústřednami HS3032, HS3128, HS3248

Kompatibilita se skříněmi
HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR,

HSC3020C

Kompatibilita připojení Corbus

Tabulka 3: Kompatibilita

Skříně
Modul HSM3204CX 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 lze zajistit 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
Poznámka: podrobné informace o montážních místech desky napájecího zdroje pro
kompatibilní skříně naleznete v referenční příručce k modulům HS3248/HS3128/HS3032.

Montáž
Modul HSM3204CX připevněte do kompatibilní skříně na suchém a bezpečném místě.
Poznámka: modul HSM3204CX musí být namontován uvnitř žáruvzdorné skříně, jak je
definováno v normě EN62368. Skříň musí splňovat pokyny k instalaci výrobce baterie.
Poznámka: skříň musí být namontována bezpečným a spolehlivým způsobem. Je třeba
zajistit bezpečnostní faktor 4 nebo vyšší.
Montáž jednotky:
1. Zatlačte pět plastových distančních sloupků do montážních otvorů na zadní straně

skříně.
2. Připevněte modul HSM3204CX na distanční sloupky.
3. Připojte skříň ke stěně. Při upevňování skříně na sádrokarton, omítku, beton, cihlu nebo

jiné povrchy použijte vhodné hmoždinky.

Instalace a zapojení
Poznámka: modul HSM3204CX je určen k trvalému připojení a musí být instalován pouze
servisními osobami v místech, která nejsou nebezpečná.
Poznámka: před zapojením jednotky odpojte od řídicí ústředny veškeré napájení (modul
externího síťového napájecího zdroje a baterii).
Jednotku zapojíte podle následujících kroků:
1. Červený, černý, žlutý a zelený vodič připojení Corbus připojte ke kontaktům RED,

BLK, YEL a GRN Corbus In na modulu HSM3204CX.
2. Dokončete všechna zapojení výstupů.
3. Připojte externí spínač neoprávněné manipulace.
4. Pokud se externí spínač neoprávněné manipulace nepoužívá, spojte kontakty TAM+ a

TAM− nakrátko.

Zapnutí napájení
Poznámka: Nepřipojujte napájení, dokud není zapojení kompletní.
1. Vodiče baterie připojte k modulu HSM3204CX.
2. Vodiče baterie připojte k baterii.
3. Připojte napájení z externího napájecího zdroje ke kontaktům vstupu ss napájení na

modulu HSM3204CX.

Proudové zatížení
Aby mohl systém fungovat, nelze překračovat proudové zatížení modulu HSM3204Cx.
Maximální dostupný napájecí proud AUX závisí na velikosti použitého napájecího
adaptéru a na nabíjecím proudu baterie. Chcete-li stanovitmaximální napájecí proud AUX
pro příslušnou velikost baterie a požadovanou pohotovostní dobu, přejděte na část Graf
výpočtu pohotovostní doby.

Tabulka 4: Parametry

HSM3204CX

Odběr proudu

desky plošných

spojů:24 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

4h+ 4min

4h+ 5min
4h+ 15min

24 h+ 4min

24 h+ 5min

24 h+ 4min

24h + 4min

+ 12 h alarm CO
24h+ 30min 12h

30 h

(Přenos

výpadku

napájení) 60 h

Skříně HSC3010C HSC3030CAR HSC3010C HSC3010C HSC3010CR HSC3020C HSC3020C

Napájecíadaptér HS65WPSNA HS65WPSNA

HS65WPSNA

HS65WPSNAS

(ULC CB, úroveň

zabezpečení 4)

(Vyžaduje

vysokonapěťovou

sadu závory)

HS65WPSNA HS65WPSNAS HS65WPS HS65WPS

Kapacita

baterie/max.zatížení

4Ah/700mA

7Ah/1200 mA

14Ah/2000 mA

17Ah/2000 mA

4Ah/700 mA

7Ah/1200 mA

14Ah/2000 mA

17Ah/2000 mA

7 Ah/ 250 mA

14 Ah/500mA

17 Ah/600mA

14Ah/330 mA

17Ah/400 mA

34Ah/800 mA

7Ah/ 250 mA

14Ah/500 mA

17Ah/600 mA

17Ah/1200

mA

17 Ah/500mA

17 Ah/250

Nastavení

dobíjecího proudu

Nízký (400 mA)

pro Vysoký

(700 mA)

Nízký (400 mA)

pro Vysoký

(700 mA)

Vysoký

(700 mA)

Vysoký

(700 mA)

Vysoký

(700 mA)

Nízký

(400mA)

Vysoký

(700 mA)

Poznámka: Pokud používáte modul HSM3204CX k opětovnému napájení dalších modulů
připojení Corbus, musí být provedeny výpočty proudu, aby nedošlo k překročení
maximálního napájecího proudu AUX 2 A.
Provoz a zapojení připojení Corbus
Řídicí ústředna používá připojení Corbus a moduly ke vzájemné komunikaci. Když se
modul HSM3204CX používá k opětovnému napájení a rozšíření připojení Corbus, řiďte se
ohledně přesného postupu zapojení schématem zapojení.
Moduly lze zapojit do hvězdice, do kruhu nebo na odbočce kdekoli na připojení Corbus.
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Při zapojování připojení Corbus dodržujte následující požadavky:
1. Připojení Corbusmusí být provozováno prostřednictvím vodičů AWG velikosti 18 až

22.
2. Žádný modul nesmí být na délku kabelu dále než 1000 stop (305 m) od modulu

HSM3204CX.
3. V oblastech, které vykazují nadměrné vysokofrekvenční šum nebo elektromagnetické

rušení používejte použijte stíněný vodič. Je-li použit stíněný vodič, maximální
vzdálenost modulu od modulu HSM3204CX je výrazně zkrácena. Chcete-li vypočítat
maximální vzdálenost, ověřte elektrickou kapacitu vodiče (viz část „Omezení
elektrické kapacity“).
Poznámka: stíněný vodič nedoporučujeme.

4. Celková elektrická kapacita kabeláže připojení Corbus mezi řídicí ústřednou a
modulemHSM3204CX nebo mezi dvěma moduly HSM3204CX nesmí překročit 80 nF.

Prodloužení připojení Corbus na dlouhé vzdálenosti
Délka vedení připojení Corbus z regenerátoru připojení Corbus HSM3204CX může být
prodloužena o více než 1000 stop (305 m) za předpokladu, že jsou splněny následující
podmínky:
l Připojení Corbusmusí být regenerováno a napájeno na obou koncích vedení vodiče

pomocímodulu HSM3204CX.
l Podél dálkového vedení nesmí být připojeny žádné další moduly.
l Mezi oběma moduly HSM3204CX smí být maximální vzdálenost 4000 stop (1220 m).

Pro další prodloužení je nutné použít další modul HSM3204CX.
l Do série (do kruhu) mohou být zapojenymaximálně 4 moduly HSM3204CX. Tak lze

dosáhnout od ústředny k poslednímu modulu max. vzdálenosti 14000 stop (4270 m).
Poznámka: kabeláž pro připojení tohoto zařízení musí být izolována pomocí PVC, TFE,
PTFE, FEP, neoprenu nebo polyamidu.
Ztráta vedení
Když kouskem vodiče prochází proud, dochází v důsledku odporu vodiče k úbytku napětí.
S tímto úbytkem napětí je třeba u všech instalací počítat. Aby byl zajištěn správný provoz,
musí být všechny moduly v systému pod napětím alespoň 9 V ss (pokud je použit střídavý
proud a akumulátor je plně nabitý).
Pokud je napětí nižší než 9 V ss, je provoz systému nepříznivě ovlivněn.
V případě nepříznivého dopadu na provoz systému proveďte následující:
l Připojte poblíž modulu další napájecí zdroj HSM3204CX, abyste připojení Corbus

poskytli napájení.
l Zkraťte délku vedení připojení Corbus k modulu.
l Zvyšte průřez vodiče.
Omezení elektrické kapacity
Zvýšení elektrické kapacity připojení Corbus nepříznivě ovlivňuje přenos dat a způsobuje
zpomalení systému. Zvýšení kapacity na každou stopu použitého vodiče určují maximální
délku připojení Corbus mezi dvěma moduly napájení připojení Corpus HSM3204CX /
moduly regenerátoru.
Například nestíněný 4 vodičový kabel velikosti 22 má obvykle elektrickou kapacitu
20 pikofaradů na stopu (což je 20 nF / 1000'). Na každých dalších 1000' kabelu – bez
ohledu na to, odkud je veden – je elektrická kapacita připojení Corbus zvýšena o 20 nF.
Následující graf udává celkovou přípustnou délku kabelu připojení Corbus v závislosti na
elektrické kapacitě použitého kabelu:

Tabulka: 5 Omezení elektrické kapacity
Elektrická kapacita na 1000' (305 m) CELKOVÁ délka vodiče připojení Corbus

15 nF 5300'/1616 m

20 nF 4000'/1220 m

25 nF 3200'/976 m

30 nF 2666'/810 m

35 nF 2280'/693 m

40 nF 2000'/608 m

Paralelní vedení vodičů také zvyšují elektrickou kapacitu připojení Corbus. Například při
použití 20nF drátu jsou přípustné některé z možných kombinací:
l Čtyřvodičová vedení po 1000'/305 m
l Šestivodičová vedení po 666'/203 m
l Osmivodičová vedení po 500’/152 m
l 10vodičová vedení po 4000’/1220 m
Podrobnosti o elektrické kapacitě jednotlivých vodičů vám poskytne jeho výrobce.
Regenerace připojení Corbus
Zvýšení elektrické kapacity připojení Corbus nepříznivě ovlivňuje přenos dat a způsobuje
zpomalení systému. Zvýšení kapacity na každou stopu použitého vodiče určují maximální
délku připojení Corbus mezi dvěma moduly napájení připojení Corpus HSM3204CX /
moduly regenerátoru.
BUS IN se rozsvítí, když modul odesílá údaje na kontakt ‚Vstup připojení Corbus‘
BUSOUT se rozsvítí, když modul odesílá údaje na kontakt ‚Výstup připojení Corbus‘

Modul HSM3204CX izoluje kontakt ‚Vstup připojení Corbus‘ od veškerých problémů se
zkratemna kontaktu ‚Výstup připojení Corbus‘. V případě problému generuje modul
HSM3204CX chybu modulu spolu s moduly na vypnutém připojení Corbus. Tyto informace
mohou být použity k určení, která část připojení Corbus je v systému vypnuta.
Při připojování modulu HSM3204CX k připojení Corbus je třeba dbát na to, aby byly
kontakty ‚Vstup připojení Corbus‘ připojeny k vodičům vedoucím z řídicí ústředny nebo
k modulu, který může být umístěn mezi modulem HSM3204CX a řídicí ústřednou.
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] [030]
možnosti 1–4 mohou zapnout/vypnout možnost dobíjení baterie vysokýmproudem u modulů
HSM3204CX.
Kontrolka LED stavu
Modul HSM3204CX je vybaven kontrolkami LED stavu, které signalizují aktuální stav
modulu. Pokud modul HSM3204CX 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 6: Kontrolky LED stavu
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 Problémy AUX

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.
2. Zařízení jsou přiřazena k další dostupné pozici.
001 Ruční přihlášení
1. Po vstupu do dílčí 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 [112] pro HSM3204CX.
3. Přejděte na konkrétní modul, který chcete odstranit.
4. Stisknutím tlačítka [*] vyberete modul a po výzvě dalším stisknutím tlačítka [*] modul

odstraníte.
Potvrzení modulů
Chcete-li potvrdit přihlášení jednotlivých modulů a fyzicky je vyhledat:
1. Po vstupu do části [903] přejděte na typ modulu, který chcete potvrdit. 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 [#].

Programování modulu
Chcete-li modul naprogramovat:
l Stiskněte [*][8][instalační kód]
l Každý reléový výstup musí být naprogramován pomocí sekce definice programování

PGM [009].
l Dobíjecí proud může být v části [982][030] nastaven na nízký [N] nebo vysoký [Y].
l Další informace najdete v příručce k instalaci řídicí ústředny. V pracovních listech

programování najdete podrobný seznammožností výstupu PGM.

Omezená záruka

Společnost DSC (Digital Security Controls) zaručuje, že po dobu 12 měsíců od data zakoupení bude výrobek při
normálním používání bez vad materiálů a zpracování a že pokud nastane jakékoli porušení této záruky,
společnost DSC po vrácení tohoto zařízení do její opravny dle svého uvážení vadné zařízení opraví nebo
vymění. Tato záruka se vztahuje pouze na vady součástí a zpracování, nikoliv na škody vzniklé při expedici
nebo manipulaci, nebo škody způsobené příčinami mimo kontrolu společnosti DSC, jako jsou blesk, přepětí,
mechanické nárazy, poškození vodou nebo poškození způsobená nesprávným zacházením se zařízením, jeho
změnou nebo nesprávným použitím.
Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a nahrazuje všechny ostatní záruky, ať už jsou
vyjádřené nebo předpokládané, a všechny ostatní povinnosti nebo závazky ze strany společnosti DSC. Toto
upozornění obsahuje životně důležité informace. Stejně tak společnost Digital Security Controls nenese
odpovědnost za jakoukoli třetí osobu, která tvrdí, že vystupuje jejím jménem, aby tuto záruku upravila nebo
pozměnila, ani ji k tomu neopravňuje. Rovněž nenese odpovědnost za jakoukoli jinou záruku nebo odpovědnost
týkající se tohoto produktu. V žádném případě není společnost DSC odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé nebo
následné škody, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo jakékoli další ztráty vzniklé kupujícímu
v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo selháním tohoto produktu.
Upozornění: Společnost Digital Security Controls doporučuje celý systém pravidelně kompletně testovat.
Nicméně, navzdory častému testování a z důvodů, nikoli však výhradně, protiprávní manipulace nebo
elektrického rušení je možné, že tento produkt nebude fungovat podle očekávání.
DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Software DSC, zakoupený s produkty a komponenty nebo bez nich je
chráněn autorským zákonem a je zakoupen podle následujících licenčních podmínek:
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je právní smlouvou mezi vámi (společností, jednotlivcem
nebo fyzickou osobou, která získala software a veškerý související hardware) a společností Digital Security
Controls, divizí společnosti Tyco Safety Products Canada Ltd. (dále jen „DSC“), výrobcem integrovaných
bezpečnostních systémů a vývojářem softwaru a veškerých souvisejících produktů nebo součástí (dále jen
„HARDWARE“), které jste získali. Je-li softwarový produkt společnosti DSC (dále „SOFTWAROVÝ
PRODUKT“ nebo „SOFTWARE“) určen k dodávce s HARDWAREM, ale není s novým HARDWAREM
dodán, nesmíte SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, kopírovat ani instalovat. SOFTWAROVÝ PRODUKT
zahrnuje počítačový software a může zahrnovat přidružená média, tištěné materiály a dokumentaci „on-line“ 
nebo elektronickou dokumentaci. Veškerý software, poskytovaný spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM,
který souvisí se samostatnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem, je vám licencován podle podmínek
této licenční smlouvy.
Instalací, kopírováním, stažením, uložením, přístupem nebo jiným používáním SOFTWAROVÉHO
PRODUKTU bezvýhradně souhlasíte s podmínkami této smlouvyEULA, a to i v případě, že tato smlouva
EULA je považována za změnu jakékoli předchozí dohody nebo smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy
EULA nesouhlasíte, společnost DSC není ochotna vám SOFTWAROVÝ PRODUKT licencovat a vy nemáte
právo jej používat.
LICENCE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorském právu,
stejně jako dalšími právními předpisy a smlouvami v oblasti duševního vlastnictví. SOFTWAROVÝ
PRODUKT je licencován, nikoli prodáván.
1. UDĚLENÍ LICENCE Tato smlouva EULA vám uděluje následující práva:
a) Instalace a používání softwaru – Na každou licenci, kterou získáte, si smíte nainstalovat pouze jednu kopii
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
b) Využití úložiště/sítě – SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmí být nainstalován, zobrazován, spouštěn, sdílené
nebo souběžně používán na různých počítačích nebo z nich, a to včetně pracovní stanice, terminálu nebo jiného
digitálního elektronického zařízení („Zařízení“) a nesmí k němu být tímto způsobem přistupováno. Jinými
slovy, pokud máte více pracovních stanic, musíte získat licenci pro každou pracovní stanici, na níž bude
SOFTWARE používán.
c) Záložní kopie – můžete si vyrobit záložní kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vždy však můžete mít
pouze jednu kopii na každou nainstalovanou licenci. Záložní kopii smíte použít výhradně pro účely archivace.
Není-li to v této smlouvě EULA výslovně uvedeno, nesmíte jinak vytvářet kopie softwarového produktu, včetně
tištěných materiálů dodávaných se softwarem.
2. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ
a) Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a demontáže – Nesmíte provádět zpětnou analýzu,
dekompilovat nebo demontovat SOFTWAROVÝ PRODUKT, s výjimkou a pouze v tom rozsahu, kdy je tato
činnost výslovně povolena příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení. Bez písemného souhlasu zástupce
společnosti DSC nesmíte provádět žádné změny nebo úpravy softwaru. Ze softwarového produktu nesmíte
odstraňovat žádná upozornění na vlastnická práva nebo štítky. Musíte zavést přiměřená opatření pro zajištění
shody s podmínkami této smlouvy EULA.
b) Oddělování komponent – SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován jako jediný produkt. Jednotlivé
komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jedné HARDWAROVÉ jednotce.
c) Jediný INTEGROVANÝ PRODUKT – Pokud jste tento SOFTWARE získali s HARDWAREM, potom je
SOFTWAROVÝ PRODUKT s HARDWAREM licencován jako jediný integrovaný produkt. V tomto případě
může být SOFTWAROVÝ PRODUKT použit pouze s HARDWAREM, jak je uvedeno v této smlouvě EULA.
d) Pronájem – SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte pronajímat nebo půjčovat. Nesmíte jej zpřístupňovat
ostatním nebo zveřejňovat na serveru nebo webové stránce.
e) Převod softwarového produktu – podle této smlouvy EULA můžete všechna svá práva převést pouze jako
součást trvalého prodeje nebo převoduHARDWARU, pokud si neponecháte žádné kopie, převedete celý
SOFTWAROVÝ PRODUKT (včetně všech jednotlivých součástí, médií a tištěných materiálů, všech
aktualizací a této smlouvy EULA), a pokud příjemce s podmínkami této smlouvy EULA souhlasí. Je-li
SOFTWAROVÝ PRODUKT aktualizací, musí každý převod obsahovat i všechny předchozí verze
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
f) Ukončení – V případě porušení podmínek této smlouvy EULA z Vaší strany je společnost DSC oprávněna
tuto smlouvu EULA ukončit, aniž by tím byla dotčena ostatní práva. V takovém případě musíte zničit všechny
kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všechny jeho jednotlivé součásti.
g) Ochranné známky – Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva v souvislosti s jakýmikoli ochrannými
známkami společnosti DSC nebo jejích dodavatelů.
3. AUTORSKÁ PRÁVA – Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k SOFTWAROVÉMU
PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na jakékoli obrázky, fotografie a texty, které jsou součástí
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jsou doprovodné tištěné materiály a veškeré kopie SOFTWAROVÉHO
PRODUKTU vlastněny společností DSC nebo jejími dodavateli. Není dovoleno kopírovat tištěné materiály
dodávané spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. Veškeré nároky a práva duševního vlastnictví týkající
se obsahu, ke kterému může být při používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU přistupováno, jsou majetkem
příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn příslušným autorským zákonem nebo jinými právními předpisy
a smlouvami v oblasti duševního vlastnictví. Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva na používání
takovéhoobsahu. Veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě EULA, jsou vyhrazena
společností DSC a jejími dodavateli.
4. OMEZENÍ VÝVOZU – Souhlasíte s tím, že nebudete SOFTWAROVÝ PRODUKT vyvážet nebo zpětně
vyvážet do jakékoli země nebo fyzické nebo právnické osobě, podléhající kanadským vývozním omezením.
5. VÝBĚRPRÁVNÍCH ZÁSAD – Tato softwarová licenční smlouva se řídí zákony provincie Ontario v
Kanadě.

6. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto dohodou budou rozhodovány konečným
a závazným rozhodčím řízením v souladu se Zákonem o rozhodčím řízení, a všechny strany souhlasí s tím, že
se budou rozhodnutím arbitráže řídit. Místem rozhodčího řízení bude Toronto v Kanadě, a jazykem rozhodčího
řízení bude angličtina.
OMEZENÁ ZÁRUKA

a) ŽÁDNÁ ZÁRUKA – SPOLEČNOST DSC SOFTWARE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, BEZ
ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSC NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE
POŽADAVKY, NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ.
(b) ZMĚNY V PROVOZNÍM PROSTŘEDÍ – společnost DSC nebude zodpovědná za problémy způsobené
změnami v provozních charakteristikáchHARDWARU ani za problémy s interakcí SOFTWAROVÉHO
PRODUKTU se softwarovými nebo hardwarovými produkty jiných výrobců.
(c) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁRUKA ODRÁŽÍ ROZDĚLENÍ RIZIK – V KAŽDÉM PŘÍPADĚ,
POKUD JAKÝKOLI STATUT NAZNAČUJE ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, KTERÉ V TÉTO
LICENČNÍSMLOUVĚ 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). VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY
NEUMOŽŇUJÍ, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.
d) ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK – TATO ZÁRUKA OBSAHUJE CELOU ZÁRUKU A NAHRAZUJE
VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ JSOU VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ (VČETNĚ
VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL)
A VŠECHNY OSTATNÍ POVINNOSTI NEBO ZÁVAZKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI DSC.
SPOLEČNOST DSCNEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSC NENESE
ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI TŘETÍ OSOBU, KTERÁ TVRDÍ, ŽE VYSTUPUJE JEJÍM
JMÉNEM, ABY TUTO ZÁRUKU UPRAVILA NEBO POZMĚNILA, ANI JI K TOMU NEOPRAVŇUJE,
ANI ZA NI NEPŘEBÍRÁ JINOU ZÁRUKU NEBO ODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO
SOFTWAROVÝM PRODUKTEM.
e) VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY A OMEZENÍ ZÁRUKY – SPOLEČNOST DSCNENÍ ZA
ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO
NEPŘÍMÉ ŠKODY NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI,
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. TAKOVÉ ŠKODY
ZAHRNUJÍ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
NEBO JAKÉHOKOLI SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, NÁKLADY NA KAPITÁL, NÁKLADY NA
NÁHRADNÍVYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, ODSTÁVKU, ČAS KUPUJÍCÍHO, NÁROKY
TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ, A ŠKODY NA MAJETKU. UPOZORNĚNÍ: Společnost DSC
doporučuje celý systém pravidelně kompletně testovat. Nicméně, navzdory častému testování a z důvodů, nikoli
však výhradně, kriminální manipulace nebo elektrického rušení je možné, že tento SOFTWAROVÝ
PRODUKT nebude fungovat podle očekávání.

Industry Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
EN CERTIFICATION
Klávesnice modeluHSM3204CX E byla certifikována společností Telefication podle EN50131-1:2006 +
A1:2009+ A2:2017, EN50131-6:2017 pro stupeň 3, třídu II, type A při instalaci v HSC3020C ohrada.
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