01 till 08 -Kopplingsplintar för sektions-ingång 1 till 8. Anslut sektionerna i enlighet med den
beskrivning som finns i installationshandboken för kontrollpanelen.

HSM3408 V1.0 Utökningsmodul
Utökningsmodul för 8 sektioner
HSM3408 är en utökningsmodul för åtta sektioner som är avsedd att utöka Powerseries Pro
med kabelanslutna sektioner. I/O-modulen är avsedd att anslutas till panelen med hjälp av
Corbus-gränssnittet. Ingångar på modulen kan ha konfigurationer utan balansering, med
enkelbalansering, dubbelbalansering eller trippelbalansering, med anpassade
motståndsgränsvärden och svarstider för slingor.

Specifikationer
l
l
l

l

l
l

l

l
l

Aux utspänning Ström
100 mA

200 mA

300 mA

400 mA

500 mA

18 AWG

305 m (1000 ft) 305 m (1000 ft) 240 m (800 ft) 180 m (600 ft) 150 m (500 ft)

20 AWG

305 m (1000 ft)

240 m (800 ft) 150 m (500 ft) 120 m (400 ft) 90 m (300 ft)

305 m (1000 ft)

150 m (500 ft)

22 AWG

HS3032, HS3128

Kapslingens kompatibilitet

HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR, HSC3020C

Anslutningskompatibilitet

Corbus

Kapslingar

Temperaturintervall: -10°C till + 55°C (0°C till 49°C för UL/ULC-listade system)
Relativ fuktighet: 5% till 93%, icke-kondenserande
Inspänning: 10,5 - 12,5 VDC/540 mA (tillhandahålls av larmstyrenheten eller separat
strömförsörjning)
Obs! Maximal belastning på ingången delas mellan kompatibla larmpaneler och
strömförsörjningens AUX-utspänning
Kortets strömförbrukning: 40 mA (aktiverat och inaktiverat läge/larmläge och ickelarmläge)
Kretskortets mått: 83 mm x 145 mm (3,25 tum x 5,7 tum)
AUX-utspännning: 12,5 VDC, -15%/+ 10% när inspänningen ligger mellan 85% och
110% av märkvärdet och utströmmen är mellan 0 mA och 500 mA max.
Kabellängd för Corbus: 305 m (1 000 fot) Max. beroende på strömförbrukning, se
Diagram över maximal kabellängd nedan
Hårdvaran uppfyller ROHS
Utrustningen måste installeras av en kompetent yrkesperson på en ofarlig plats inomhus.

Kabeldiameter

Kompatibilitet
Panelkompatibilitet

90 m (300 ft)

75 m (250 ft)

60 m (200 ft)

Diagram över max. kabelavstånd för Corbus

Kontaktbeskrivningar
TAM- Används för att sabotageskydda kapslingen där HSM3408 är monterad. Anslut en
normalt stängd (NC) brytare till +TAM och -TAM. Om sabotage inte används, ansluter du en
bit kabel mellan +TAM och -TAM för att ta bort sabotagevillkoret.
ANTECKNINGAR:Sabotageskydd krävs för installation av inbrottslarm av UL/ULC-typ i
kommersiell/bostadsmiljö.
AUX+ - Det finns två kontakter för AUX+ för enklare strömkabelförläggning. Dessa kontakter
används för att ge ström till enheter. Maximalt strömuttag får inte överstiga 500 mA. Anslut
den positiva ledaren från de strömförsörjda enheterna till någon AUX+ och minusledaren till
någon COM-plint.
CORBUS - Panelen använder den 4-trådiga Corbus-anslutningen för att kommunicera med
modulen. Corbus-gränssnitten använder en RS485-buss. RS485-kretsen stöder baudrate upp till
115 200 baud. Anslut RÖD, SVART, GUL och GRÖN-terminalerna till Corbus-terminalerna
på HS2032 eller HS2128 huvudkontroller.

HSM3408 kan installeras i samma metallkapsling som larmstyrenheten/ strömförsörjningen eller
i en separat kapsling. Intern och/eller extern kabeldragning för denna modul ska förläggas,
stödjas, klamras eller säkras på ett sätt som minskar risken för: överdriven belastning på kabeln
och på anslutningarna, att inkopplade anslutningar lossnar eller att det uppstår skador på
ledarens isolering.
HSM3408 kan installeras i de kapslingar som listas nedan. Sabotageskyddsbrytare kan monteras
på alla inneslutningar, inklusive dörröppningskydd och/eller skydd mot förflyttning från
monteringsposition. Dörrar kan säkras med skruvar eller bygellås.
l
Modell HSC3010C (gångjärnsdörr) tillverkad av 18 gauge (1,2 mm) stål, vitlackerad, mått 372
mm x 412 mm x 114 mm, vikt 9,75 lb eller 4,42 kg
l
Modell HSC3010CR (gångjärnsdörr) tillverkad av 18 gauge (1,2 mm) stål, rödlackerad, mått 372
mm x 412 mm x 114 mm, vikt 10,0 lb eller 4,5 kg
l
Modell HSC3030CAR (gångjärnsdörr) tillverkad av 18 gauge (1,2 mm) stål (bas) och 16 gauge
(1,6 mm) stål (dörr), vitlackerad, mått 375 mm x 412 mm x 5,2 mm, vikt 11,45 lb eller 5,2 kg
l
Modell HSC3020C (löstagbar dörr) tillverkad av 18 gauge (1,2 mm) stål, vitlackerad, mått 459
mm x 414 mm x 103 mm, vikt 11,5 lb eller 4,3 kg
l
Modell HSC3020CP (löstagbar dörr) tillverkad av PC-ABS, vit, mått 368 mm x 489 mm x 108
mm, vikt 4,7 lb eller 2,1 kg
Obs! För monteringsplats för sektionsutökningskortet i kompatibla kapslingar, se
referensmanualen för HS3128/HS3032.

Automatisk registrering på larmpanelen
För att registrera HSM3408, gör följande:
1. Se till att systemet inte är spänningssatt.
2. Ansluta HSM3408 till Corbus.
3. Spänningssätt systemet.
4. Ange sektion [902] [000] för att initiera automatisk registrering.
5. Ange sektion [903] [000] för att bekräfta modulregistrering facknummer.

Manuell registrering på larmpanelen
För att registrera HSM3408, gör följande:
1. Se till att systemet inte är spänningssatt.
2. Ansluta HSM3408 till Corbus.
3. Spänningssätt systemet.
4. Mata in sektion [902] [001].
5. Ange modulens serienummer.
6. Ange sektion [903] [000] för att bekräfta modulregistrering facknummer.
Obs! HSM3408 är kompatibel med följande paneler: HS3032, HS3128.

Status-lysdiod
HSM3408 är utrustad med en lysdiod för aktuell status hos modulen. Om HSM3408 fungerar
korrekt, kommer lysdioden för status att blinka kort var 10:e sekund. När ett fel föreligger,
visar status-lysdioden en serie blinkningar och förblir sedan släckt i 1,5 sekunder. Antalet
blinkningar indikerar felförhållanden enligt beskrivningen nedan.

Antalet blinkningar

Feltillstånd

1

Modulen ej inregistrerad

2

Larmpanel övervakningsfel

3

CORBUS låg spänning

6

AUX-fel

Begränsad garanti
Digit alSecurit y Cont rols (DSC) garant erar at t under en period av 12 månader f rån inköpsdat um ska produkt en vara f ri f rån def ekt er i mat erial och ut f örande vid normal användning och at t
vid uppf yllandet avnågon övert rädelse av garant in ska DSC, ef t er eget val, reparera eller byt a ut den def ekt a ut rust ningen vid åt erlämnandet av ut rust ningen t ill dess reparat ionsavdelning.
Denna garant i gäller endast f ör def ekt er i mat erial och ut f örande och int e f ör skada som uppkommer vid leverans eller hant ering, eller skador pågrund av orsaker ut om DSC kont roll, så som
åska, överspänning, mekanisk st öt , vat t enskada, eller skador som uppst år på grund av f elakt ig användning, ändring eller f elakt ig t illämpning av ut rust ningen.
Ovanst åendegarant i gäller endast den ursprungliga köparen, och gäller och ska gälla i st ället f ör alla andra garant ier, ut t ryckt a eller underf örst ådda, och alla andra åt aganden eller
skadest åndsansvar f rån DSC. Denna garant iinnehåller hela garant in. Digit alSecurit y Cont rols varkent ar ansvar f ör, eller t illåt er någon annan person som ut ger sig f ör at t agera på dess
vägnar f ör at t modif iera eller ändra denna garant i, och int e heller at t t apå sig någon garant i eller ansvar angående denna produkt . Under inga omst ändighet er skall DSC hållas ansvariga f ör
några direkt a, indirekt a eller f öljdskador, f örlust av f örvänt ade vinst er, f örlust av t id eller andra f örlust er som åsamkat s köparen i samband med inköp, inst allat ion eller användning av, eller
f el på denna produkt .
Varning: Digit al Securit y Cont rols rekommenderar at t hela syst emet t est as genomgående och regelbundet . Men, t rot s regelbundnat est er, och på grund av brot t slig manipulat ion eller
elekt risk st örning, är det ändå möjligt at t denna produkt int e f ungerar som f örvänt at .
VI KTI GT- LÄS NOGGRANT: DSC Mjukvara som köps med eller ut an Produkt er och Komponent er är upphovsrät t sskyddade och köps under f öljande licensvillkor:
Det t a Licensavt al är et t juridiskt avt al mellanDig (f öret aget , enskild person eller f öret agsrepresent ant som f örvärvat Programvaran och t illhörande Hårdvara) och Digit al Securit y Cont rols,
endivision avTyco Saf et yProduct s CanadaLt d. (”DSC”), t illverkaren avint egrerade säkerhet ssyst em och ut vecklare av mjukvara och relat erade produkt er eller komponent er (”HÅRDVARA”)
som Du har köpt .
Om DSC:s programvaruprodukt (”PROGRAMVARUPRODUKTEN” eller ”PROGRAMVARAN”) är t änkt at t åt f öljas av HÅRDVARA, och int e åt f öljs av ny HÅRDVARA, f år du int e använda, kopiera
eller inst allera PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN innehåller dat orprogram, och kan inkludera t illhörandemedia, t ryckt mat erial och ”online” eller elekt roniskdokument at ion. All programvara
som t illsammans med PROGRAMVARAN som är associerad med et t separat slut användarlicensavt al licensieras t ill dig enligt villkoren i det t a licensavt al.
Genom at t inst allera, kopiera, nedladda, lagra, eller på annat sät t använda PROGRAMVARAN, accept erar Du at t vara bunden av villkoren i det t a Avt al, även om det t a Avt al anses vara en
ändringav t idigare överenskommelse eller et t avt al. Om Du int e samt ycker t ill villkoren i det t a Avt al, vill DSC int e licensiera programvaran t ill Er och duhar ingen rät t at t använda den.
PROGRAMVARULICENS
Den programvaruprodukt är skyddad avupphovsrät t en och int ernat ionella upphovsrät t sliga f ördrag, liksom andra immat erialrät t sliga lagar och avt al. PROGRAMVARAN licensieras t ill, men
säljs int e t ill Er.
1.BEVI LJANDE AV LI CENS Det t a EULA ger dig f öljande rät t ighet er:
(a) I nst allat ion och användning av programvaran - För varje licens du f örvärvar kan du bara inst allera en kopia av PROGRAMVARAN.
(b) Lagring/nät verksanvändning- PROGRAMVARAN f år int e inst alleras, öppnas, visas, köras, delas eller användas samt idigt på eller f rån olika dat orer, inklusive en arbet sst at ion, t erminal eller
annan digit al elekt ronisk enhet (”enhet ”). Med andra ord, om du har f lera dat orer måst e du köpa enlicens f ör varje arbet sst at ion där PROGRAMVARAN kommer at t användas.
(c) Säkerhet skopia - Du kan göra säkerhet skopior av PROGRAMVARAN, men duf år bara ha en kopia per licens inst allerad vid varje given t idpunkt . Du f år använda säkerhet skopian enbart f ör
arkivering. Förut om vad som ut t ryckligen anges i det t a Avt al, f år Du int e på annat sät t göra kopior avPROGRAMVARAN, inklusive det t ryckt a mat erial som medf öljer PROGRAMVARAN.
2.BESKRI VNI NG AV ÖVRI GA RÄTTI GHETEROCH BEGRÄNSNI NGAR
(a) Begränsningar När det gäller bakåt kompilering(Reverse engineering), dekompilering och demont ering- Du f år int e bakåt kompilera, dekompilera eller t a isär PROGRAMVARAN, f örut om och
endast i den ut st räckning där sådan akt ivit et ut t ryckligen t illåt s av gällande lagst if t ning t rot s denna begränsning.Du f år int e göra några ändringar eller modif ieringar av programvaran, ut an
skrif t lig t illåt else f rån en DSC t jänst eman. Du f år int e t a bort några meddelanden, märken eller et iket t er f rån programvaran. Du skall vidt agarimliga åt gärder f ör at t säkerst älla
ef t erlevnaden av villkoren i det t a Avt al.
(b) I särt agningav komponent er - PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt . Dess komponent er f år int e separeras f ör användning på mer än en MASKI NVARA.
(c) En enda I NTEGRERAD PRODUKT - Om du köpt e denna PROGRAMVARA t illsammans med HÅRDVARA, dåär PROGRAMVARAN licensierad med hårdvaran som en enda int egrerad produkt . I det
här f allet f år PROGRAMVARUPRODUKT endast användas med HÅRDVARAN i enlighet med det t a Avt al.
(d) Ut hyrning - Du f år int e hyra ut , leasa eller låna ut PROGRAMVARAN. Du f år int e göra den t illgänglig f ör andra användare eller dist ribuera den via server eller webbplat s.
(e) Överlåt elseav programvara - Du kan överf öra alla dina rät t ighet er enligt det t a Avt al endast som endel aven permanent f örsäljningeller överlåt else avhårdvara, f örut sat t at t du int e
behåller några kopior, at t du överf ör hela PROGRAMVARAN (inklusive alla komponent er, media och t ryckt mat erial, event uella uppgraderingar och det t a EULA), och f örut sat t at t mot t agaren
accept erar villkoren i det t a EULA. Om PROGRAMVARUPRODUKT är en uppgradering, omf at t ar överf öringen också alla t idigare versioner av PROGRAMVARUPRODUKT.
(f ) Uppsägning - Ut an at t det påverkar andra rät t ighet er, kan DSC säga upp det t a EULA- avt al om du int e respekt erar villkoren i det t a EULA. I sådana f all måst e du f örst öra alla kopior av
PROGRAMVARUPRODUKT och alla dess ingående delar.
(g) Varumärken - Det t a licensavt al ger dig int e några rät t ighet er i samband med några varumärken eller servicemärken som t illhör DSC eller dess leverant örer.
3.COPYRI GHT - Äganderät t en och alla immat eriella rät t ighet er i och t ill PROGRAMVARAN (inklusive, men int e begränsat t ill bilder, f ot ograf ier och t ext som ingår i PROGRAMVARAN),
medf öljandet ryckt mat erial och event uella exemplar av PROGRAMVARAN, t illhör DSC eller dess leverant örer. Du f år int e kopiera det t ryckt a mat erial som medf öljer programvaran. Alla
mat eriella och immat eriella rät t ighet er i och t ill det innehåll som kan nås genom användning av programvaran är egendom av respekt ive innehålls ägare och kan vara skyddat av t illämplig
upphovsrät t eller andra immat eriella lagar och avt al. Det t a Avt al ger Er inga rät t ighet er at t användasådant innehåll. Alla rät t ighet er som int e ut t ryckligen beviljat senligt det t a Licensavt al
t illhör DSC och dess leverant örer.
4.EXPORTRESTRI KTI ONER - Du samt ycker t ill at t du int e kommer at t export era eller åt erexport era PROGRAMVARAN t ill något land, någon personeller enhet som omf at t as avkanadensiska
export rest rikt ioner.
5.VAL AVLAG - Det t a Licensavt al lyder under lagarna i provinsen Ont ario, Kanada.
6.SKI LJEDOM - Alla t vist er som uppst år i samband med det t a avt al skall avgöras genom et t slut ligt och bindande skiljef örf arandei enlighet med lagen om skiljef örf arande, och part erna är
överens om at t vara bundnaav skiljedomarens beslut . Plat senf ör skiljef örf arandet skall vara Toront o, Kanada, och språket f ör skiljef örf arandet skall vara engelska.
BEGRÄNSAD GARANTI
(a) I NGEN GARANTI - DSC ger PROGRAMVARAN ”I BEFI NTLI GT SKI CK” UTAN GARANTI . BEGRÄNSAD GARANTI
(b) FÖRÄNDRI NGAR I ANVÄNDARMI LJÖ - DSC ansvarar int e f ör problem som orsakas avf örändringar i drif t skarakt erist ika avhårdvara eller f ör problem i samspelet av
programvaruprodukt en med icke- DSC- programvara eller andra maskinvaruprodukt er.
(c) ANSVARSBEGRÄNSNI NG, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER - I VARJE FALL, DÄR ANNAN FÖRFATTNI NG GER GARANTI ER ELLER VI LLKOR SOM I NTE ANGES I DETTA LI CENSAVTAL,
SKA DSC HELA ANSVAR ENLI GT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LI CENSAVTAL VARA BEGRÄNSAD TI LL DEN STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTI SKT HAR BETALATS AV DI G I LI CENSKOSTNAD
AVPROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSI SKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VI SSA JURI SDI KTI ONER I NTE TI LLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNI NG AV ANSVAR FÖR
FÖLJDSKADORELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNI NG I VI SSA FALL I NTE GÄLLA DI G.
(d) FRI SKRI VNI NG - DENNA GARANTI I NNEHÅLLER HELA GARANTI N OCH GÄLLERI STÄLLET FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA GARANTI ER, VARKEN UTTRYCKLI GA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
(I NKLUSI VE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI ER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLI GHET FÖR ETT VI SST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDI GHETER ELLER SKULDER PÅ DEL AV DSC. DSC LÄMNAR
I NGA ANDRA GARANTI ER. DSC TI LLÅTER I NTE NÅGON ANNAN PERSON UNDER FÖRESPEGLI NGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNARATT ÄNDRA ELLER MODI FI ERA DENNA GARANTI , ELLER ATT
ÅTA SI G NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR FÖR DEN HÄR PROGRAMVARAN.
(e) BEGRÄNSNI NG AV GARANTI - UNDER I NGA OMSTÄNDI GHETER SKALL DSC HÅLLAS ANSVARI GA FÖR SÄRSKI LDA, TI LLFÄLLI GA ELLER I NDI REKTA SKADORVI D BROTT MOT GARANTI ,
KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRI KT ANSVARELLER ANNAN JURI DI SK TERM. SÅDANA SKADORI NKLUDERAR, MEN ÄR I NTE BEGRÄNSADE TI LL, FÖRLUST AV VI NST, FÖRLUST AV
PROGRAMVARAN ELLER TI LLHÖRANDE UTRUSTNI NG, KAPI TALKOSTNADER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNI NG ELLER UTBYTE AV UTRUSTNI NG, ANLÄGGNI NGAR ELLER TJÄNSTER,
KAPI TALKOSTNADER,STI LLESTÅND, KÖPARENS TI D, KRAV FRÅN TREDJE PART, I NKLUSI VE KUNDER, OCH SKADA PÅ EGENDOM. VARNI NG: DSC rekommenderar at t hela syst emet t est as
genomgåendeoch regelbundet . Dock, t rot s regelbundna t est er, och på grund av, men int e begränsat t ill, brot t slig manipulat ion eller elekt risk st örning, är det ändå möjligt at t denna
PROGRAMVARAN int e f ungerar som f örvänt at .
Industry Canada
CAN I CES- 3(B)/ NMB- 3(B)
EN CERTIFICATION
Modell HSM3408 ut gångsmodul har cert if ierat s av Telef icat ion enligt EN50131-1: 2006 + A1: 2009 + A2:2017 och EN50131- 3:2009t yp A f ör GRAD 3, Class I I när den inst alleras i HSC3020C och
HSC3020CP (löst agbar dörr) kapsling.
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