HSM2108 v1.1 Instruções de Instalação
Módulos expansor zona 8
Esta folha de instalação deve ser usada em conjunto com o Manual de Instalação do equipamento DSC ao qual o HSM2108 está conectado ou pelo qual é alimentado (por ex. controlador de alarme, fonte de alimentação, etc.). O módulo HSM2108 pode ser usado para
aumentar até 8 zonas de entrada cabeadas no Painel de Controle de Alarme DSC compatível
(Painel de Alarme), modelos HS2016, HS2032, HS2064 e HS2128.

Geral
O HSM2108 pode ser instalado com o mesmo armário metálico que o controlador de alarme/fonte de alimentação (modelo Power UC1, PC5003C) ou em caixa separada (PC4003C). Desconecte a alimentação AC e as conexões da bateria do painel e desconecte a linha telefônica.
A fiação interna e/ou externa para este HSM2108 deve ser encaminhada, suportada, grampeada
ou fixada de uma maneira que reduza a probabilidade de: (a) distensão exagerada no fio e nas
conexões do terminal, (b) liberação das conexões do terminal e (c) danos no isolamento do
condutor.

Especificações
l
l
l

l
l
l

l
l

Limite de temperatura: -10°C a +55°C (0°C a +49°C para sistemas listados UL/ULC)
Umidade relativa: 93% não-condensação
Tensão de entrada: 12.5VDC/130mA (fornecida pelo controlador de alarme ou por fonte de alimentação separada)
Placa de corrente: 30mA
Dimensões da placa: 45mm x 92mm; Peso: 35g
Tensões VAUX de saída: 12.5VDC, -15%/ +15% quando a voltagem de entrada está entre
85% a 110% do valor nominal e corrente de saída está entre 0mA - 100mA máx.
Fusível interno ajustável (PTC) usado na placa de circuito em vez de fusíveis substituíveis
Comprimento máximo do fio desde o painel de alarme: 1000’/305m

Descrições do Terminal

NOTA:As instalações com classificação UL/ULC exigem configuração fim-de-linha único ou
fim-de-linha duplo com resistores 5600Ω.

Caixas
O HSM2108 deve ser instalado em caixas de metal como indicado abaixo. Os comutadores de
proteção de bloqueamento podem ser instalados em todas as caixas, incluindo a proteção de
abertura da porta e/ou remoção da posição de montagem. As portas devem ser fixadas usando
parafusos ou fechadura.
l
Modelo PC5003C (porta removível) feita em aço 22Ga, pintado. 248mm(C) x 298mm(L) x
76mm(A), Peso: 1500g
l
Modelo PC5003C (porta com dobradiças) feita em aço espesso 1,2mm, pintado. 248mm(C) x
298mm(L) x 76mm(A), Peso: 2500g
l
Modelo Power UC1 feito em aço 18Ga, pintado. 315mm(C) x 319mm(L) x 100mm(A), Peso:
3150g
l
Modelo PC4003C feito em aço 18Ga, pintado. 230mm(C) x 180mm(L) x 75mm(A), Peso: 1050g
NOTA: Use PC4003C ou PC5003C para instalações com classificação UL/ULC.

Registrar automaticamente no Painel de Alarme
Sempre que um HSM2108 é registrado no painel de alarme, inclui o próximo conjunto de 8 portas disponíveis. Para registrar o HSM2108 siga os seguintes passos:
1. Certifique que o sistema não está conectado.
2. Conecte o HSM2108 ao Corbus.
3. Inicialize o sistema.
4. Entre na seção [902] [000] e aguarde 1 minuto.
5. Entre na seção [903] [102] para verificar se o módulo está supervisionado.
6. Defina as zonas na seção [001].
7. Configure os atributos da zona na seção [002]
8. Adicione as zonas à partição adequada nas seções [201]-[208].

Registrar manualmente no Painel de Alarme
Sempre que um HSM2108 é registrado no painel de alarme, inclui o próximo conjunto de 8 portas disponíveis. Para registrar o HSM2108 siga os seguintes passos:
1. Certifique que o sistema não está conectado.
2. Conecte o HSM2108 ao Corbus.
3. Inicialize o sistema.
4. Entre na seção [902] [001].
5. Insira o número de série do módulo.
6. Entre na seção [903] [102] para verificar se o módulo está supervisionado.
7. Defina as zonas na seção [001].
8. Configure os atributos da zona na seção [002]
9. Adicione as zonas à partição adequada nas seções [201]-[208].

LED Estado
O HSM2108 podem possuir LEDs de status para indicar a condição atual do módulo. Se o
HSM2108 estiver a funcionar corretamente, o estado LED ficará a piscar brevemente a cada 10
segundos. Quando houver uma condição de problema, o LED de condição exibirá uma série de
flashes e depois ficará em branco durante 1,7 segundos. O número de flashes entre os períodos
em branco indica a condição de problema presente, como indicado na tabela abaixo.
TMP - Usado para tamper da caixa na qual o HSM2108 está montado. Conecte a um comutador normalmente fechado (NC) através de TAM e PRETO. Se o tamper não for usado,
conecte um pedaço de fio através de TMP e BLK para remover a condição do problema. Existe
no módulo expansor um comutador tamper integrado localizado no canto superior esquerdo da
placa de circuito. Se a caixa na qual o HSM2108 está montado possuir o equipamento necessário para pressionar o comutador de tamper, não conecte nada ao terminal TAM.
NOTA:A proteção de tamper é necessária para instalações de roubo comercial/residencial com
classificação UL/ULC.
AUX+ - Usado terminal é usado para fornecer alimentação para dispositivos. A corrente
máxima da placa não pode exceder 100 mA. Conecte o terminal positivo dos dispositivos alimentados para VAUX e o negativo ao terminal BLK ou qualquer COM.
CORBUS - A conexão Corbus 4-vias é usada pelo painel para comunicar com o módulo.
Conecte os terminais RED, BLK. YEL e GRN aos terminais Corbus no painel principal
HS2016, HS2032, HS2064 ou HS2128.
Z1 a Z8 - Conectar as zonas de acordo com a descrição indicada no Manual de Instalação do
painel de controle.

Número de flashes

Condição de Problema

1

Módulo não registrado

2

Problema de supervisão do painel de alarme

3

Baixa tensão CORBUS

Garantia Limitada
A Digit al Securit y Cont rols (DSC) garant e que, durant e um período de 12 meses a part ir da dat a decompra, o produt o est á isent o de def eit os de mat erial e de f abricosob ut ilização normal e que, no
cumpriment ode event uais f alhas abrangidas por garant ia, a Digit al Securit y Cont rols reparará ou subst it uirá, conf orme a mesma ent ender, o equipament o def eit uoso após adevolução dest e ao seu
ent repost o de reparações. Est a garant ia abrange apenas def eit os em peças e de f abrico enão abrange danos ocorridos durant e o envio ou manuseio, ou danos causados por f act os para além do cont rolo
daDigit al Securit y Cont rols, como raios, volt agem excessiva, choque mecânico, danos causados por água ou danos result ant es de abuso, alt eração ou aplicação incorrect a do equipament o.
A garant ia precedent e aplica-se apenas ao comprador original, sobrepondo- sea t odas equaisquer out ras garant ias explícit as ou impressas, ea t odas e quaisquer out ras obrigações eresponsabilidades
por part e da DSC. Est a garant ia cont ém t oda agarant ia. A Digit al Securit y Cont rols não assumequalquer responsabilidade por, nem aut oriza nenhuma pessoaque af irme represent á-la a modif icar ou
alt erar est a garant ia, nem a assumir qualquer out ra garant ia ou responsabilidade relat iva a est e produt o. Em circunst ância alguma será a DSC responsável por quaisquer danos direct os, indirect os ou
consequenciais, perda delucros previst os, perda de t empo ouquaisquer out ras perdas incorridas pelo comprador relacionadas com a compra, inst alação, operação ou f alha dest e produt o.
Aviso: A Digit al Securit y Cont rols recomenda que t odo osist ema seja t est ado def orma int egral periodicament e. Noent ant o, apesar de t est es f requent es, épossível que est e produt o não f uncione
como esperado devido à, mas não limit ado à, adult eraçãocriminosa ou àint errupção de elect ricidade.
I MPORTANTE LEI A COM ATENÇÃO: O sof t ware DSC, adquirido com ou sem Produt os e Component es, respeit a leis de direit os de aut or eé comprado com a aceit ação dos seguint es t ermos de licenciament o:

O Cont rat o de Licença de Ut ilizador Final (CLUF) (EndUser License Agreement (“EULA”)) é um acordo legal ent re V.Exa.(empresa, indivíduo ou ent idade que adquire o Sof t ware ou qualquer
Hardware relacionado) ea Digit al Securit y Cont rols, uma divisão da Tyco Saf et y Product s Canada Lt d.(“DSC”), o f abricant e dos sist emas de segurança int egrados e oprogramador do sof t ware
equaisquer produt os ou component es relacionados (“HARDWARE”) que V.Exa.adquiriu. Se f or supost o osof t ware do produt o DSC (“PROGRAMA” ou “SOFTWARE”) vir acompanhadode
HARDWARE, e severif icar que NÃO vem acompanhado de novo HARDWARE, V. Exa.não poderá ut ilizar, copiar ou inst alar oPROGRAMA. O PROGRAMA inclui o sof t ware, e poderá incluir meios
associados, mat eriais impressos e document açãoelect rónica ou disponível “online”. Qualquer sof t ware f ornecido com o PROGRAMA que est eja associado a um cont rat o de licença de ut ilizador
f inal em separado est á licenciado a V.Exa.nos t ermos desse mesmo cont rat o de licença.
Aoinst alar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou out ro, ut ilizando o PROGRAMA, V.Exa.concorda incondicionalment e em respeit ar os t ermos dest e CLUF (EULA), mesmo que oCLUF
(EULA) seja consideradocomo uma modif icaçãode quaisquer acordos ou cont rat os prévios. Se V.Exa.não concordar com os t ermos dest e CLUF (EULA) a DSC não irá licenciar oPROGRAMA a
V.Exa.,e V. Exa.não t erá direit o à sua ut ilização.
LICENÇA DO PROGRAMA
O PROGRAMA est á prot egido por leis de direit os de aut or et rat ados int ernacionais de direit os de aut or, bem como por out ros t rat ados eleis de propriedadeint elect ual. O PROGRAMA é licenciado, não vendido.
1.Est e CLUF (EULA), concede a V.Exa.os seguint es direit os:
(a) I nst alação e Uso do Sof t ware – Para cada licença que V.Exa.adquire, apenas poderá t er uma cópia do PROGRAMA inst alado.
(b) Armazenament o/Uso em Rede –O PROGRAMA não pode ser inst alado, acedido, apresent ado, execut ado, part ilhado ou ut ilizado de f orma concomit ant e em oua part ir de dif erent es comput adores, incluindo est ações de t rabalho, t erminais ou out ros disposit ivos elect rónicos digit ais (“Disposit ivo”). Por out ras palavras, se V.Exa. t em várias est ações de t rabalho, t erá de adquirir
uma licença para cada est ação de t rabalho onde o SOFTWARE vai ser ut ilizado.
(c) Cópia de Segurança – V.Exa.poderá ef ect uar cópias de segurança do PROGRAMA, mas poderá apenas t er uma cópia por cada licença inst alada numa det erminada alt ura. V. Exa.apenas poderá
ut ilizar acópia de segurança para ef eit os de arquivo. Except o quando expressament e mencionado nest e CLUF (EULA , V.Exa.não poderáef ect uar cópias do PROGRAMA, incluindo os mat eriais
impressos que acompanham o SOFTWARE.
2.DESCRI ÇÃO DE OUTROS DI REI TOS E LI MI TAÇÕES.
(a) Limit ações sobre Engenharia I nversa, Descompilação e Desmont agem –V. Exa.não poderá f azer engenharia inversa, descompilação ou desmont agem do PROGRAMA, excepção f eit a à act ividadecuja ext ensão épermit ida por lei aplicável, sem oposição aest a limit ação. V.Exa.não poderá ef ect uar alt erações ou modif icações ao Sof t ware, sem aaut orização escrit a por part e de
um responsável da DSC. V.Exa.não poderáremover not as de propriedade, marcas ou et iquet as do Programa. V.Exa.ira inst it uir medidas responsáveis para que possa garant ir a conf ormidade
com os t ermos e condições dest e CLUF (EULA).
(b) Separação de Component es - O PROGRAMA é licenciado como um produt o único. As part es que oconst it uem não podem ser separadas para ut ilização em mais do que uma unidade de
HARDWARE .
(c) PRODUTO ÚNI CO I NTEGRADO – Se V.Exa.adquiriu est e SOFTWARE com HARDWARE, ent ão oPROGRAMA é licenciado com oHARDWARE como um produt o único int egrado. Nest e caso, o
PROGRAMA só pode ser ut ilizado com o HARDWARE, como det erminadonest e CLUF (EULA).
(d) Aluguer –V.Exa.não poderáalugar, ceder ou emprest ar o PROGRAMA. V.Exa.não poderá disponibilizá- lo aout ros ou colocá-lo num servidor ou página Web.
(e) Transf erência do Programa –V.Exa.poderá t ransf erir t odos os seus direit os abrangidos por est e CLUF (EULA) apenas como part e de uma venda out ransf erência permanent e do
HARDWARE, desde que V.Exa.não f ique com quaisquer cópias, t ransf ira t odo o PROGRAMA (incluindo t odos os component es, meios e mat eriais impressos, quaisquer upgrades e est e CLUF
(EULA)), desde que o recept or concorde com os t ermos dest e CLUF (EULA).Se o PROGRAMA f or um upgrade, qualquer t ransf erência deveráincluir t odas as versões ant eriores do PROGRAMA.
(f ) Ext inção –Sem prejuízo aquaisquer out ros direit os, aDSC pode t erminar est e CLUF (EULA) se V.Exa.f alhar no cumpriment o dos t ermos e condições dest e CLUF (EULA). Se t al acont ecer,
V.Exa.deverádest ruir t odas as cópias do PROGRAMA et odos os seus component es.
(g) Marcas Regist adas - Est e CLUF (EULA) não concede a V.Exa.quaisquer direit os em relação a quaisquer marcas regist adas ou de serviço da DSC ou seus f ornecedores.
3.DI REI TOS DEAUTOR. Todos os t ít ulos e direit os de propriedade int elect ual noe para o PROGRAMA (incluindo, mas não limit ando, quaisquer imagens, f ot ograf ias et ext o incorporado no
PROGRAMA), os mat eriais impressos que oacompanham ou quaisquer cópias do PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dos seus f ornecedores. V.Exa.não poderá copiar os mat eriais impressos
que acompanham o PROGRAMA. Todos os t ít ulos e direit os de propriedade int elect ual noe para o cont eúdo que poderá vir a ser acedido at ravés do uso do PROGRAMA são propriedade dos respect ivos propriet ários do cont eúdo epoderão ser prot egidos por direit os de aut or aplicáveis ou out ros t rat ados eleis de propriedadeint elect ual. Est e CLUF (EULA) não conf erea V.Exa.quaisquer direit os sobre o uso desses cont eúdos. A DSC e os seus f ornecedores reservam t odos os direit os não expressos ao abrigodest e CLUF (EULA) .
4.RESTRI ÇÕES À EXPORTAÇÃO. V.Exa.assume que não export ará ou reexport aráo PROGRAMA para qualquer país, individuo ou ent idade sujeit o a rest rições de export ação Canadianas.
5.LEGI SLAÇÃO APLI CÁVEL: Est e Acordode Licença de Sof t ware é regido pelas leis da Província de Ont ário, Canada.
6.ARBI TRAGEM. Todos os conf lit os emergent es da relação com est e Acordoserão det erminados por arbit ragem f inal emandat ória ao abrigo doArbit rat ion Act , f icando as part es sujeit as à
decisãoarbit ral. O local designado para aarbit ragem será Toront o, no Canada, e alíngua ut ilizada na arbit ragem será o I nglês.
7. LIMITES DE GARANTIA
(a) I SENÇÃO DEGARANTI A. A DSC FORNECEO SOFTWARE “TAL COMO ESTÁ” SEM GARANTI A. A DSC NÃO GARANTE QUE O SOFWARE I RÁ AO ENCONTRO DOS SEUS REQUI SI TOS OU QUE O
FUNCI ONAMENTO DO SOFTWARE SEJA I NI NTERRUPTO OU LI VRE DE ERROS.
(b) ALTERAÇÕES AO AMBI ENTE OPERATI VO. A DSC não se responsabiliza por problemas causados por alt erações às caract eríst icas operat ivas do HARDWARE, ou por problemas na int eracção
doPROGRAMA com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.
(c) LI MI TAÇÕES DE RESPONSABI LI DADE; A GARANTI A REFLECTE A ALOCAÇÃO DE RI SCO - EM QUALQUER CASO, SE ALGUM ESTATUTO I MPLI CAR GARANTI AS OU CONDI ÇÕES NÃO
MENCI ONADOS NESTE ACORDO DE LI CENÇA, A RESPONSABI LI DADE TOTAL DA DSC NÃO SERÁ SUPERI OR AO VALOR EFECTI VAMENTE PAGO POR V.EXA.PELA LI CENÇA DESTE PROGRAMA E
CI NCO DOLARES CANADI ANOS (CAD$5.00). PORQUE ALGUMAS JURI SDI ÇÕES NÃO PERMI TEM A EXCLUSÃO OU LI MI TAÇÃO DE RESPONSABI LI DADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU
ACI DENTAI S, A LI MI TAÇÃO ACI MA I NDI CADA PODERÁ NÃO SE APLI CARA V.EXA..
(d) I SENÇÃO DEGARANTI AS. ESTA GARANTI A CONTÉM A GARANTI A COMPLETA E DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTI A, EXPRESSA OU I MPLI CI TA (I NCLUI NDO TODAS
ASGARANTI AS DE COMERCI ALI ZAÇÃO OU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMI NADO FI M.) E A TODAS ASOUTRAS OBRI GAÇÕES OU RESPONSABI LI DADESPOR PARTE DA DSC. A DSC NÃO DÁ
QUAI SQUER OUTRAS GARANTI AS. A DSC NÃO ASSUME NEM AUTORI ZA QUALQUER OUTRA PESSOA A AGI R EM SEU NOME NA MODI FI CAÇÃO DESTA GARANTI A, NEM PARA QUE POSSA
ASSUMI RPOR SI (DSC) QUALQUER OUTRA GARANTI A OU RESPONSABI LI DADE RELACI ONADA COM ESTE PROGRAMA.
(e) DI REI TOS EXCLUSI VOS E LI MI TAÇÃO DE GARANTI A. EM NENHUMA CI RCUNSTÂNCI A SERÁ A DSC RESPONSABI LI ZADA POR QUAI SQUER DANOS ESPECI AI S, ACI DENTAI S, CONSEQUENTES
OU I NDI RECTOS RESULTANTES DE FALHAS NA GARANTI A, FALHAS NO CONTRATO, NEGLI GÊNCI A, RESPONSABI LI DADE OBJECTI VA, OU QUAI SQUER OUTRAS TEORI AS LEGAI S. TAI S DANOS
I NCLUÉM, MAS NÃO LI MI TAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PROGRAMA OU EQUI PAMENTO ASSOCI ADO, CUSTO DE CAPI TAL, CUSTOS COM EQUI PAMENTO DE SUBSTI TUI ÇÃO, I NSTALAÇÕES
OU SERVI ÇOS, TEMPO MORTO, TEMPO DE COMPRA, EXI GÊNCI AS DE TERCEI ROS, I NCLUI NDO CLI ENTES, E PREJUÍ ZO SOBRE A PROPRI EDADE. ATENÇÃO: A DSC recomenda que t odo o sist ema seja
complet ament e t est ado numa base de regularidade. Likevel, selv ved regelmessigt est ing, vil det grunnet , men ikke begrenset t il det t e, kriminell sabot asje eller elekt riske f orst yrrelser,
være mulig at det t e PROGRAMVAREPRODUKTET ikke vil yt e som f orvent et .
DECLARAÇÃO CONFORMIDADE FCC
CUI DADO: Alt erações ou modif icações não expressament e aprovadas pelo Digit al Securit y Cont rols podem anular sua permissão para usar est e equipament o.
Est e equipament o gera e ut ilizaenergia de radiof requência ecaso não seja inst alado e ut ilizado corret ament e, deacordo com as inst ruções do f abricant e, pode causar int erf erência na recepção de rádio e de t elevisão. Foi complet ament e t est ado e compre com os limit es para um disposit ivode Classe B de acordocom as especif icações naSubseção “B” da Part e 15 das Regras FCC,
que visam f ornecer prot eção razoável cont ra t ais int erf erências em qualquer inst alação residencial. Men det f innes ingen garant ier f or at int erf erens ikke vil oppst å i enhver inst allasjon. Se
est e equipament o causar int erf erência prejudicial na recepção de rádio ou t elevisão, oque pode ser det erminado conect ando e desconect ando o equipament o, ousuário é encorajado a corrigir a
int erf erência at ravés deuma oumais das seguint es medidas:
Reorient ar a ant enarecept ora
Desloque ocont role do alarme em relação ao recept or
Af ast eo cont role do alarme do recept or
Conect eo cont role do alarme em uma t omada dif erent e de f orma a que o cont role do alarmee o recept or est ejam em circuit os dif erent es
Caso seja necessário, o usuáriodeve consult ar o comerciant eou um t écnico de t elevisão/rádio experient e para sugest ões adicionais. O usuário pode acharde ut ilidade est a brochura preparada
pela FCC: “How t o I dent if y and ResolveRadio/Television I nt erf erence Problems” (Como ident if icar esolucionar problemas de int erf erência de rádio/t elevisão). Est a brochura est á disponível no
U.S. Government Print ing Of f ice, Washingt on D.C. 20402, St ock # 004- 000- 00345-4.
Industry Canada
CAN I CES- 3(B)/ NMB- 3(B)
PT Certificação
O modelo HSM2108 f oi cert if icado pela Telef icat ion conf orme a EN50131-1:2006 + A1:2009 eEN50131- 3:2009, para Grau 2, Classe I I .
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