Kontaktbeskrivningar

kabelanslutna

laddningsalternativen 1 och 2 för högströmsbatterier i HSM3350-moduler. Alternativ 3 i det
här avsnittet används för att aktivera eller inaktivera batteri 2.
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Installationsinstruktioner för HSM3350 v1.0
strömförsörjningsmodul

ULC inbrott i
kommersiell
fastighet

UL985 6:ever

Strömförsörjning

30 h

HSM3350 är en övervakad strömförsörjningsmodul med 3 A 12 VDC och dubbla AUXutspänningar och dubbel batteribackup, som är kompatibel med panelerna i PowerSeries
Pro.
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Obs: För UL/ULC-listade installationer, får du inte ansluta strömförsörjningen till ett uttag
som styrs av en strömbrytare.
l
Kortets strömförbrukning: 35 mA (aktiverat och inaktiverat läge/larmläge och ickelarmläge)
l
Kretskortets mått: 190 mm x 96,5 mm (7,5 tum x 3,8 tum)
l
AUX-utspänning: 10,5 -12,5 VDC/3 A max
l
Rippel på utspänning: 600 mVp- p max
l
Inget överspänningsskydd krävs för uteffekten
l
Lagringsenhet: laddningsbart batteri, märkt 12 VDC. Ersätt batteriet efter 3 till 5 år
l
Batterikapacitet: 4 Ah, 7 Ah, or 14 Ah (2 x 7 Ah), 17 Ah eller 18 Ah, 34 Ah (2 x 17
Ah), 36 Ah (2 x18 Ah) max.
Obs! Använd batterier med 18 Ah endast för NFA2P- certifierade installationer.
l
Gränsen för indikering av lågt batteri är 11,5 VDC, återställningsnivå 12,5 VDC
l
Corbus (RÖD plint) gräns för fel vid låg spänning är 6 VDC
l
Djupurladdningsskydd för batteri (stäng av vid 9,6 Vdc)
l
Hårdvaran uppfyller ROHS
l
Konstruktionen har en RF-immunitet på 10 V/M
l
Utrustningen måste installeras av en kompetent yrkesperson på en ofarlig plats
inomhus
Obs: För installationer som uppfyller EN50131-6: 2008 nivå 2, måste ett batteri med 12
V/17 Ah eller två batterier med 12 V/17 Ah (BAT2 måste vara aktiverad) för 12 h som är
den reservtid som krävs
(1200 mA eller 2400 mA utström). Återuppladdningstiden till 80 % är 72 h. Övervakning
för nätströmsbortfall, batterifel, eller låg batterispänning (batterifel) med indikering på
knappsatsen.
Obs: För installationer som uppfyller EN50131-6: 2008 nivå 3, måste ett batteri med 12
V/17 Ah eller två batterier med 12 V/17 Ah (BAT2 måste vara aktiverad) för 30 h som är
den reservtid som krävs
(500 mA eller 1000 mA utström). Återuppladdningstiden till 80 % är 24 h.
Laddningsströmmen måste ställas in på hög.
Obs: För installationer som uppfyller T014 (INCERT), måste två batterier på 12 V/17 Ah
användas för 24 h som är den reservtid som krävs (800 mA utström) och kapslingsmodell
HSC3020C
(INCERT-certifierad). Laddningsströmmen måste ställas in på hög.
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Tabell: 2 information om kopplingsplintar
UL/ULC-tillämpningar: 120 VAC/60 Hz 1,7 A (sladdansluten) .

Primär
inspänning

För att avlägsna dörren eller locket, eller för att demontera från
NC
monteringsplatsen, ansluter du NC sabotagekontakten till
sabotagekontakt
sabotagekontakten som är monterad i kapslingen.
AUXutspänning

Delas med Corbus. Märkningar: 10,5 VDC - 12,5 VDC / 3 A max.
Övervakad.

Obs!Brand och säkerhetsenheter som kräver ström från HSM3350 måste vara UL/ULClistad för den avsedda tillämpningen och drivas i intervallet 10,5 VDC - 12,5VDC.
Obs! Alla kretsar är klassificerade för UI-installationer som strömbegränsade/klass II
strömbegränsade, förutom för batterikablarna som inte är strömbegränsade. DRA INTE
några kablar över kretskortet. Bibehåll en separering på minst 1” (25,4 mm). En separering
på minst 1/4” (6,4 mm) måste bibehållas på alla punkter mellan strömbegränsade kablar
och alla andra icke strömbegränsade kablar. Kontrollera kablage och se till att
kopplingarna är korrekta innan strömmen kopplas till.
Obs!Se installationsmanualen för rätt val av batterikapacitet baserat på den avsedda
tillämpningen och den maximalt tillåtna belastningen.
Obs!BAT 2 måste vara aktiverat i programmeringen.
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DC - Övervakad, HSM3350 kräver en strömförsörjningsmodul på 18 VDC/3,6 A. Anslut
strömförsörjningens primärsida till ett eluttag utan strömbrytare (maximal strömförbrukning
är 1,7 A) och anslut strömförsörjningsmodulen (endast för amerikanska marknaden) till
dessa kopplingspunkter.
TAM- Används för att sabotageskydda kapslingen där HSM3350 är monterad. Anslut en
normalt stängd (NC) brytare över + TAM och - BLK. Om sabotage inte används, ansluter
du en bit kabel mellan +TAM och -TAM för att ta bort sabotagevillkoret. Sabotageskydd
krävs för installation av inbrottslarm av UL/ULC/EN-typ i kommersiell/bostadsmiljö.
AUX1 - Används för att strömförsörja enheter. Maximal strömförbrukning får inte
överstiga 3000 mA. Anslut den positiva ledaren från de strömförsörjda enheterna till
+AUX1 och minusledaren till -AUX1.
AUX2 - Används för att strömförsörja enheter. Maximal strömförbrukning får inte
överstiga 3000 mA. Anslut den positiva ledaren från de strömförsörjda enheterna till
+AUX2 och minusledaren till -AUX2.
CORBUS - Panelen använder den 4-trådiga Corbus-anslutningen för att kommunicera
med modulen. Anslut RÖD, SVART, GUL och GRÖN-terminalerna till Corbusterminalerna på HS2032 eller HS3128 huvudkontroller.
Obs: AUX 1 och AUX 2 kan individuellt leverera ström upp till 3 A. Den kombinerade
utströmmen för både AUX 1 plus AUX 2 är också 3 A. Överskrid inte detta värde
eftersom utgångarna skyddar sig själva och slås av.

Kapslingar
HSM3350 kan installeras i de metallkapslingar som anges nedan. Sabotageskyddsbrytare
kan monteras på alla inneslutningar, inklusive dörröppningskydd och/eller skydd mot
förflyttning från monteringsposition. Dörrarna säkras med hjälp av skruv eller nyckellås.
Powerseries Pro-kapslingar:
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 4,2 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

Batteriinställning

UL brand i

AC-fel

6

AUX-fel

Registrera moduler
17 Ah /1200

14 Ah /500 m A

Obs: Se referensmanualen för HS3128/HS3032 för information om monteringsplatser för
strömförsörjningskortet i kompatibla kapslingar.

Tabell 4: märkningar
HSM3350
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Låg (400 mA) Låg (400 mA)

Ansluter till huvudkontrollpanelens kommunikationsbuss (HS3032,
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Tabell 1: Kompatibilitet
Panelkompatibilitet

HSC3010CR

HS65WPSNA

Strömförsörjning typ A enligt standarden EN50131-6.
Temperaturområde: -10°C till + 55°C (14°F till 131°F); UL/ULC-verifierat
driftområde: 0 °C till + 49°C (32°F till 122°F).
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 % R.H. icke-kondenserande.
HS65WPSx märkning: Inspänning: 100 V - 240 VAC 50/60 Hz max 1,7 A. Utspänning:
18 VDC 3,6 A max. HS65WPSx kan strömförsörja max. ett kretskort. Där x = NA för
UL/ULC-kabelansluten, NAS för UL/ULC-kabelanslutna tillämpningar, och ingen för
installationer som uppfyller CE/EN.

Obs: För EU (installationer som uppfyller CE/EN50131) används strömadapter av modell
HS65WPS. Montera strömadaptern inuti kapslingen med lämplig avsäkring och anslut den
permanent till modulen. Använd samma typ av säkring (20 mm) märkt 250 V / 3,15 A trög,
när du byter säkring.
För UL/ULC-installationer, använder du strömadaptern av HS65WPSNA och monterar den
inuti eller utanför kapslingen HSM3204CX.

HSC 3010C

(ULC C B )

Specifikationer
l

Tabell 5: Feltillstånd

HSC 3010C

Den här produkten uppfyller kraven för utrustning i klass II, nivå 3 enligt specifikationen i
EN50131-1:2006 + A1:2009, + A:2:2017, EN50131-3:2009 Typ B, EN50131-6:2017 Typ
A.
l

HSM3350 är utrustad med lysdioder som indikerar aktuell status för modulen. Om
HSM3350 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
2 sekunder. Antalet blinkningar mellan de släckta perioderna indikerar vilket feltillstånd
som föreligger enligt vad som beskrivs i tabell 2

En inställning för batteriladdningsström i panelen används för att aktivera hög
laddningsström till batteriet. Normalt kan batteriladdningsströmmen vara max 400 mA, men
när det här alternativet är aktiverat kan modulen ladda batteriet med en ström på upp till
700 mA. Avsnitt [982] [040] Alternativ 1 och 2 kan aktivera eller inaktivera

Knappa in installatörsprogrammering [*][8] [installatörskod][*].
Gå in i avsnitt [902] för att registrera modulen. Moduler kan registreras automatiskt
eller manuellt. Oavsett vilket används enhetens serienummer som identifierare. Välj
ett av registreringsalternativen som beskrivs nedan:

000 Automatisk registrering
När detta läge är valt, visas det totala antalet moduler som för närvarande är registrerade i
knappsatsen.
1. Efter att ha knappat in undersektion [000], trycker du på knappen [*] för att påbörja
den automatiska registreringen av alla nya moduler. Enheter tilldelas i
nummerordning.
001 Manuell registrering
1. Efter att ha gått in i installatörsprogrammering och avsnitt [902], går du in i
undersektion 001.
2. Knappan in modulens serienummer som återfinns på baksidan av apparaten, när detta
efterfrågas. En felton ljuder om ett felaktigt serienummer anges. Moduler registreras i
nästa tillgängliga plats för apparaten.
3. För att avbryta inregistreringen av en modul, trycker du på [#].

Radera moduler
1.
2.
3.
4.

Knappa in installatörsprogrammering [*][8] [installatörskod][*].
Gå in i avsnitt [902], sedan underavsnitt [111] för HSM3350.
Bläddra till den specifika modul som du vill radera.
Tryck [*] för att välja modulen och sedan på [*] igen för att bekräfta radering av
enheten.

Bekräfta moduler
För att bekräfta registrering av individuella moduler och för att lokalisera dem fysiskt
slutför du följande steg:
1. När du gått in i avsnitt [903] bläddrar du till den typ av modul som du vill bekräfta
(111 for HSM3350). För att visa alla moduler, anger du in [000] efter att ha knappat in
sektion [903].
2. Tryck [*] för att välja modultypen och bläddra sedan till den specifika modul som du
vill bekräfta.
3. Tryck [*] för att starta bekräftelseläget. Modulens serienummer och adress visas på
knappsatsen och statusindikeringarna på enheten blinkar. Detta fortsätter tills enhetens
bekräftelseläge avslutas med knappen [#].

Montering
1.
2.
3.
4.

Dra kabeln genom väggen för montering.
Anslut monteringsfästet på väggen på den plats du önskar med fästdon. Om du
monterar på en gipsvägg, markerar du de fyra fästpunkterna, avlägsnar
monteringsfästet och monterar gipsankare i hålen.
Montera modulen på monteringsfästet.
Fäst modulen på monteringsfästet.

Begränsad garanti
DigitalSecurity Controls (DSC) garanterar att under enperiod av12 månaderfrån inköpsdatum skaprodukten vara frifrån defekter i material ochutförande vid
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skiljeförfarande,och parterna är överens om att vara bundna avskiljedomarens beslut.Platsen för skiljeförfarandet skall varaToronto, Kanada, och språket för
skiljeförfarandet skall varaengelska.

BEGRÄNSAD GARANTI
(a)INGEN GARANTI - DSCger PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI. BEGRÄNSAD GARANTI
(b)FÖRÄNDRINGARI ANVÄNDARMILJÖ - DSCansvarar inte för problem som orsakasav förändringar i driftskarakteristikaav hårdvaraeller för problem i
samspelet avprogramvaruproduktenmedicke- DSC-programvaraeller andra maskinvaruprodukter.
(c)ANSVARSBEGRÄNSNING, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER - I VARJEFALL, DÄRANNAN FÖRFATTNING GERGARANTIER ELLER VILLKOR SOMINTE
ANGESI DETTA LICENSAVTAL,SKA DSCHELA ANSVARENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSAD TILL DEN STÖRRE AVDE BELOPP
SOMFAKTISKT HARBETALATS AVDIG I LICENSKOSTNAD AV PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA
JURISDIKTIONERINTE TILLÅTERUNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AVANSVAR FÖR FÖLJDSKADORELLEROFÖRUTSEDDA SKADOR,KAN OVANSTÅENDE
BEGRÄNSNING I VISSA FALLINTE GÄLLA DIG.
(d)FRISKRIVNING - DENNA GARANTI INNEHÅLLERHELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖRALLA OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA
ELLERUNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OMSÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖRETT VISSTSYFTE) OCH ALLA ANDRA
SKYLDIGHETERELLERSKULDER PÅ DELAVDSC. DSCLÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTERINTE NÅGON ANNAN PERSON UNDERFÖRESPEGLINGEN
ATTAGERA PÅ DESSVÄGNAR ATTÄNDRA ELLER MODIFIERA DENNA GARANTI, ELLER ATTÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVARFÖR DEN HÄR
PROGRAMVARAN.
(e)BEGRÄNSNING AVGARANTI - UNDER INGA OMSTÄNDIGHETERSKALL DSCHÅLLAS ANSVARIGA FÖRSÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLERINDIREKTA SKADOR
VID BROTT MOTGARANTI, KONTRAKTSBROTT,VÅRDSLÖSHET, STRIKTANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TERM. SÅDANA SKADORINKLUDERAR, MEN ÄRINTE
BEGRÄNSADE TILL,FÖRLUST AVVINST, FÖRLUST AVPROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KAPITALKOSTNADER,KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING
ELLERUTBYTE AVUTRUSTNING, ANLÄGGNINGAR ELLERTJÄNSTER, KAPITALKOSTNADER, STILLESTÅND,KÖPARENS TID, KRAVFRÅN TREDJE PART,INKLUSIVE
KUNDER,OCH SKADA PÅ EGENDOM. VARNING:DSC rekommenderar att helasystemet testas genomgåendeochregelbundet. Dock,trots regelbundnatester,
ochpågrund av,men intebegränsat till, brottslig manipulationeller elektrisk störning, är det ändå möjligt att denna PROGRAMVARAN inte fungerar som
förväntat.

Industry Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

EN CERTIFICATION
ModellHSM3350 utgångsmodulhar certifierats avTelefication enligt EN50131- 1:2006 +A1: 2009+A2:2017 och EN50131-6:2017 typA för GRAD 3,Class II när den
installeras i HSC3020C (löstagbar dörr) kapsling.
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