Tabell: 1 information om kopplingsplintar
Installationsinstruktioner för HSM3204CX V1.0 Corbus-repeater

Ansluter till huvudkontrollpanelens kommunikationsbuss (HS3032,

Corbus in

HS3128) .

Strömförsörjning/Reläutgång/Corbus-repeatermodul
Delas med AUX-utgång. Märkning: 10,5 VDC - 12,5 VDC/2 A max.

Inledning
HSM3204CX är en repeater- och isoleringsmodul för Corbus med fyra reläutgångar för
höga strömmar som är kompatibla med paneler i Power Series Pro 1.0. Modulen innehåller
en inbyggd strömförsörjning för att strömförsörja Corbus.

Corbus ut

Övervakad. Tillhandahåller anslutning för fler moduler till larmets
systembuss - används i stora installationer .
För att avlägsna dörren eller locket, eller för att demontera från

Specifikationer

NC

Strömförsörjning typ A i enlighet med standarden EN50131-6.
l
Temperaturintervall: -10°C till 55°C (14°F till 131°F)
Obs! UL/ULC-verifierad drift endast i området: 0°C till + 49°C (32°F till 122°F).
l
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 % R.H. icke-kondenserande.
l
Den switchade strömförsörjningsadaptern HS65WPSx används, klassificerad som
högeffektiv (nivå 6), 65 Watt.
l
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.
l
AUX+ och Corbus-utgången är märkt med 10,5 - 12,5 VDC/2 A max. vardera och 2 A
max. i kombination.
l
Fyra programmerbara reläkontakter som är märkta med 30 VDC 2 A/0,6 pf belastning.
Obs! För EU (installationer som uppfyller CE/EN50131) används strömförsörjningsadapter
av modell HS65WPS. Kapslingen levereras med en monterad strömförsörjningsadapter och
en avsäkring som är permanent ansluten till nätströmmen. Använd samma typ av säkring
(20 mm) märkt 250 V / 3,15 A trög, när du byter säkring.
För UL/ULC-installationer, används strömförsörjningsadapter av modell HS65WPSNA.
Den kan monteras på in- och utsidan av kapslingen HSM3204CX .

sabotagekontakt

l

Obs: För UL/ULC-listade installationer, får du inte ansluta strömförsörjningen till ett uttag
som styrs av en strömbrytare.
l
Kortets strömförbrukning: 25 mA (aktiverat och inaktiverat läge/larmläge och ickelarmläge)
l
Kretskortets mått: 191 mm x 97 mm
l
AUX-utspänning: 10,5 -12,5 VDC
l
Inget överspänningsskydd krävs för uteffekten
l
Lagringsenhet: laddningsbart batteri, märkt 12 V. Ersätt batteriet efter 3 till 5 år
l
Batterikapacitet: 4 Ah, 7 Ah, or 14 Ah (2 x 7 Ah) eller 17 Ah max
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
Produkten uppfyller RoHS
Obs: För installationer som uppfyller EN50131-6:2017 klass 2, måste ett batteri med 12 V/
17 Ah användas för 12 h som är den reservtid som krävs (1,2 A utström).
Återuppladdningstiden till 80 % är 72 h
Övervakning beträffande förlust av primär strömkälla (AC-fel), batterifel eller låg
batterispänning (batteriproblem) med indikation som visas på knappsatsen.
För installationer som uppfyller EN50131-6:2008 klass 3, måste ett batteri med 12 V/ 17 Ah
användas för 30 h som är den reservtid som krävs (500 mA utström).
Återuppladdningstiden till 80 % är 24 h. Laddningsströmmen är hög.

AUX-utspänning
Programmerbara
reläutgångar

monteringsplatsen, ansluter du NC sabotagekontakten till

Montering

sabotagekontakten som är monterad i kapslingen.
Delas med Corbus. Märkningar: 10,5 VDC - 12,5 VDC / 2 A max.
Övervakad.
Separat strömförsörjning. Märkning: 30 VDC/2 A, pf = 0,6.

Obs! Se tabell 4 - Märkningar för korrekt val av batterikapacitet baserat på den avsedda
tillämpningen och den maximalt tillåtna belastningen.
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! Brand och säkerhetsenheter som kräver ström från HSM3204CX måste vara UL/ULC
(eller cUL) -listade för den avsedda tillämpningen och arbeta i intervallet 10,5 VDC - 12,5
VDC.

Tabell 2: Switchad strömadapter
Modell

Listad installation

ULC kommersiellt
brandlarm, ULC

inbrottslarm nivå IV

HS65WPS

CE/EN50131

Primär

Installation och inkoppling
Obs! HSM3204CX är avsedd att installeras permanent och ska endast installeras av
servicepersonal på en ofarlig plats.
Obs! Koppla ur all ström (Extern nätströmsadapter och batteri) från kontrollpanelen innan
du kopplar in enheten.
Slutför följande steg för att koppla in enheten:
1. Anslut de röda, svarta, gula och gröna Corbus-kablarna till de RÖDA, SVARTA,
GULA och GRÖNA kopplingsplintarna Corbus In på HSM3204CX.
2. Slutför alla kablar för utgångar.
3. Anslut den externa sabotagebrytaren.
4. Om en extern sabotagebrytare inte används, ansluter du en bygel mellan plintarna
TAM + och TAM-.

HSC3010C

Fast

120

18

anslutning VAC/50
till

HZ/1,7 A

nätström

max.

Fast

230

barriärsats för
högspänning)

VDC/3,6
A max.

18

anslutning VAC/60
till
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max.

VDC/3,6
A max.

Obs! Anslut inte strömförsörjningsadaptern till ett eluttag som styrs av en strömbrytare.

Obs! Anslut inte strömmen förrän all inkoppling är slutförd.
1. Anslut batterikablarna till HSM3204CX.
2. Anslut batterikablarna till batteriet.
3. Anslut strömmen från den externa strömförsörjningen till kopplingsplintarna för DC
inspänning i HSM3204CX.

För att systemet ska fungera, får inte uteffekten för HSM3204Cx överskridas. Den
maximalt tillgängliga AUX-strömförsörjningen beror på storleken på den
strömförsörjningsadapter som används, och batteriets laddningsström. Referera till
beräkningsdiagrammet för batteriets reservtid för att avgöra den maximala AUXströmmen för lämplig batteristorlek och önskad reservtid.

Tabell: 4 Märkningar
UL brand i

Tabell: 3 kompatibilitet
Panelkompatibilitet
Kapslingens kompatibilitet
Anslutningskompatibilitet
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Obs: Vid användning av HSM3204CX för att förse ytterligare Corbus-moduler med ström,
current calculations must be made to endure that the maximum AUX supply current of 2 A
is not exceeded.

Användning och inkoppling av Corbus
Kontrollpanelen och modulerna använder Corbus för att kommunicera. Se
kopplingsschemat för exakt inkoppling, när HSM3204CX används för att spänningsmata
och förlänga Corbus.
Moduler kan kopplas i en slinga, anslutas i serie eller tappas av vart som helst på Corbusbussen.

Kontrollpanel

Kapslingar

30 h

HSM3204CX kan installeras i de metallkapslingar som anges nedan.
Sabotageskyddsbrytare kan monteras på alla inneslutningar, inklusive dörröppningskydd
och/eller skydd mot förflyttning från monteringsposition. Dörrar kan säkras med skruvar
eller bygellås.

( S ändning av

24 h + 4 m in
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Hemlöpning

Tusensköna

Följ följande krav när du kopplar in Corbus:
1. Corbus måste kopplas med 18 AWG eller 22 AWG kabel.
2. Ingen modul får ha ett längre kabelavstånd från HSM3204X än 1000 ft (305 m).
3. Använd endast skärmad kabel i utrymmen där det finns mycket RF-störningar eller
elektromagnetiska störningar. Om skärmad kabel används, minskas det maximala
avståndet som en modul kan placeras från HSM3204CX betydligt. Kontrollera
kapacitansmärkningen för kabeln för att beräkna det maximala avståndet (se
”Kapacitansberäkningar”).
Obs! Skärmad kabel rekommenderas inte.
4. Den totala kapacitansen för Corbus-kabeln får inte överskrida 80 nF mellan
kontrollpanelen och HSM3204CX-modulen eller mellan två HSM3204CX-moduler.

Förlängningar av Corbus över långa avstånd
Corbus-längden från en HSM3204CX Corbus-repeater kan sträcka sig bortom 1000 ft (305
m), under förutsättning att följande villkor uppfylls:
l
Corbus måste återskapas och strömsättas i båda ändar av den kabel som använder
HSM3204CX.
l
Inga andra moduler får anslutas längs den långa kabellängden.
l
Ett maximalt avstånd på 4000 ft (1220 m) kan finnas mellan de två HSM3204CXenheterna. För att förlänga ännu längre, måste ytterligare HSM3204CX användas.
l
Maximalt fyra HSM3204CX-moduler kan seriekopplas för att klara 14000 (4267 m)
som är max. från panelen till den sista modulen.
Obs! Kabeln som används för att ansluta utrustningen måste vara isolerad med PVC, TFE,
PTFE, FEP, neopren eller polyamid.

Spänningsfall

ver

l)
tr ansm ission)

När ström färdas genom en kabel, sjunker spänningen på grund av kabelns resistans.
Spänningen måste beaktas för alla installationer.
För att säkerställa korrekt drift måste minst 9 VDC appliceras till alla moduler i systemet
(När nätström finns och batteriet är fulladdat). Om mindre än 9 VDC appliceras, påverkas
systemet avsevärt.
I händelse av en avsevärd effekt på systemet, gör du följande:
l
Anslut ytterligare en HSM3204CX-strömförsörjning i närheten av modulen för att ge
ström till Corbus.
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Hemlöpning

Märkström

HSC3020C

HSC3030CAKapslingar

Utdata

inspänning

Anslut ström

HSC3010CR

(Inomhus, använd

kommersiellt

Kontaktbeskrivningar

Anslutning

Montera HSM3204CX inuti en kompatibel kapsling på en torr, säker plats.
Obs! HSM3204CX måste installeras i en brandkapsling, enligt vad som definieras i
EN62368. Kapslingen måste uppfylla batteritillverkarens installationsinstruktioner.
Obs! Kapslingen måste monteras på ett säkert och pålitligt sätt. En säkerhetsfaktor på 4
eller högre måste tillhandahållas.
För att montera enheten:
1. Tryck in de fem plastdistanserna i monteringshålen på kapslingens baksida.
2. Montera HSM3204CX på distanserna.
3. Fäst kapslingen på väggen. Använd lämpliga väggfästanordningar när du monterar
kapslingen på gips, puts, betong, tegel eller andra ytor

120
Sladd
18
VAC/50
HSC3010C
ansluten
VDC/3,6
(inomhus/utomhus)
HZ/1,7 A
till eluttag
A max.
max.

HS65WPSNA UL/ULC

HS65WPSNAS

Kapslingar

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

l
l

Minska längden på Corbus-slingan till modulen.
Öka diametern på kabeln.

Gränser för kapacitans
En ökning i kapacitans på Corbus-enheten påverkar dataöverföringen och gör att systemet
blir långsammare. Kapacitansökningar för varje 30 cm kabel som används kommer att
avgöra den maximala längden för Corbus, mellan två HSM3204CX Corbus strömmatnings/repeatermoduler.
Till exempel har en 22-gauge, icke-skärmad, 4-ledarkabel ett typiskt kapacitansvärde på
20 picofarad per fot (vilket är 20 nF/1000’ (305 m)). För varje 1000’ (305 m) av kabel som
läggs till - oavsett var den förläggs - ökar kapacitansen hos Corbus med 20 nF. Följande
diagram visar den totala tillåtna kabellängden för Corbus beroende på kabelns
kapacitansmärkning:

Tabell: 5 Kapacitansbegränsningar

5

AC-fel

6

AUX-fel

Registrera moduler
1.
2.

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.
2. Enheter tilldelas alltid nästa lediga adress.

Kabelkapacitans per 1000’ (305 m)

Total kabellängd Corbus

001 Manuell registrering

15 nF

5300'/1616 m

1.
2.

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

3.

När du angett underavsnitt [902], anger du underavsnitt 001.
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.
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 [112] för HSM3204CX.
Bläddra till den specifika modul som du vill radera.
Tryck på [*] för att markera modulen och sedan på [*] igen för att radera den.

Bekräfta moduler
Kablar som löper parallellt påverkar också kapacitansen för Corbus. Om du exempelvis
använder kabel med 20 nF, är följande några av de tillåtna kombinationerna:
l
Fyra kablar som löper 1000'/305 m vardera
l
Sex kablar som löper 666'/203 m vardera
l
Åtta kablar som löper 500'/152 m vardera
l
Tio kablar som löper 4000'/1220 m vardera
Kontakta kabeltillverkaren, för information om kapacitansmärkningen för respektive
kabel.

För att bekräfta inregistrering av enskilda moduler och lokalisera dem fysiskt:
1. När du angett avsnitt [903] bläddrar du till den modultyp som du vill bekräfta. Ange
[000] när du har gått in i avsnitt [903] för att visa alla moduler.
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 [#].

Strömmata Corbus

Programmering av modulen

En ökning i kapacitans på Corbus-enheten påverkar dataöverföringen och gör att systemet
blir långsammare.
Kapacitansökningar i varje fot (30,4 cm) kabel används för att avgöra den maximala
längden för Corbus, mellan två HSM3204CX strömmatnings-/repeatermoduler.
BUSS IN tänds när modulen sänder data på ”Corbus in”
BUSS UT tänds när modulen sänder data på ”Corbus ut”
Modulen HSM3204CX isolerar ”Corbus In” från eventuella kortslutningsproblem på
”Corbus ut”. I händelse av ett problem genererar HSM3204CX ett modulfel tillsammans
med modulerna på den inaktiverade Corbus-bussen. Informationen kan användas för att
avgöra vilken del av systemets Corbus som har inaktiverats.
Vid anslutning av HSM3204CX till Corbus, måste försiktighet iakttagas så att ”Corbus in”
kontakterna ansluts till de kablar som kommer från kontrollpanelen, eller en modul som är
placerad mellan HSM3204CX och kontrollpanelen.

Programmera modulen:
l
Tryck [*][8] [Installatörskod]
l
Respektive reläutgång måste programmeras med hjälp av avsnittet för PGMprogrammering [009].
l
Batteriladdningsströmmen kan ställas in på Låg [N] eller Hög [J] i avsnitt [982] [030].
l
Se kontrollpanelens installationsmanual och programmeringsblad för en detaljerad lista
över alternativen för PGM-utgångar, för mer information.

Batteriinställning
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] [030] Alternativ 1 - 4 kan aktivera eller inaktivera
laddningsalternativet för högströmsbatterier i HSM3204CX-moduler.

Status-lysdiod
HSM3204CX är utrustad med lysdioder som indikerar aktuell status för modulen. Om
HSM3204CX 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
problemtillstånd som föreligger enligt vad som beskrivs i tabell 2.

Tabell: 6 Status-LED
Antalet

Feltillstånd

blinkningar
1

Modulen ej inregistrerad

2

Panelövervakningsfel

3

Corbus låg spänning

4

Batterifel

Begränsad Garanti
Digital Security Controls (DSC) garanterar att under en period av 12 månader från inköpsdatum ska produkten
vara fri från defekter i material och utförande vid normal användning och att vid uppfyllandet av någon
överträdelse av garantin ska DSC, efter eget val, reparera eller byta ut den defekta utrustningen vid
återlämnandet av utrustningen till dess reparationsavdelning. Denna garanti gäller endast för defekter i material
och utförande och inte för skada som uppkommer vid leverans eller hantering, eller skador på grund av orsaker
utom DSC kontroll, så som åska, överspänning, mekanisk stöt, vattenskada, eller skador som uppstår på grund
av felaktig användning, ändring eller felaktig tillämpning av utrustningen.
Ovanstående garanti gäller endast den ursprungliga köparen, och gäller och ska gälla i stället för alla andra
garantier, uttryckta eller underförstådda, och alla andra åtaganden eller skadeståndsansvar från DSC. Denna
garanti innehåller hela garantin. Digital Security Controls varken tar ansvar för, eller tillåter någon annan
person som utger sig för att agera på dess vägnar för att modifiera eller ändra denna garanti, och inte heller att
ta på sig någon garanti eller ansvar angående denna produkt. Under inga omständigheter skall DSC hållas
ansvariga för några direkta, indirekta eller följdskador, förlust av förväntade vinster, förlust av tid eller andra
förluster som åsamkats köparen i samband med inköp, installation eller användning av, eller fel på denna
produkt.
Varning: Digital Security Controls rekommenderar att hela systemet testas genomgående och regelbundet.
Men, trots regelbundna tester, och på grund av brottslig manipulation eller elektrisk störning, är det ändå
möjligt att denna produkt inte fungerar som förväntat.
VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DSC Mjukvara som köps med eller utan Produkter och Komponenter är
upphovsrättsskyddad och köps under följande licensvillkor:
Detta Licensavtal är ett juridiskt avtal mellan Dig (företaget, enskild person eller företagsrepresentant som
förvärvat Programvaran och tillhörande Hårdvara) och Digital Security Controls, en division av Tyco Safety
Products Canada Ltd. (”DSC”), tillverkaren av integrerade säkerhetssystem och utvecklare av mjukvara och
relaterade produkter eller komponenter (”HÅRDVARA”) som Du har köpt.
Om DSC:s programvaruprodukt (”PROGRAMVARUPRODUKTEN” eller ”PROGRAMVARAN”) är tänkt att
åtföljas av HÅRDVARA, och inte åtföljs av ny HÅRDVARA, får du inte använda, kopiera eller installera
PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN innehåller datorprogram, och kan inkludera tillhörande media,
tryckt material och ”online” eller elektronisk dokumentation. All programvara som tillsammans med
PROGRAMVARAN som är associerad med ett separat slutanvändarlicensavtal licensieras till dig enligt
villkoren i detta licensavtal.
Genom att installera, kopiera, nedladda, lagra, eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN, accepterar Du
att vara bunden av villkoren i detta Avtal, även om detta Avtal anses vara en ändring av tidigare
överenskommelse eller ett avtal. Om Du inte samtycker till villkoren i detta Avtal, vill DSC inte licensiera
programvaran till Er och du har ingen rätt att använda den.

där sådan aktivitet uttryckligen tillåts av gällande lagstiftning trots denna begränsning. Du får inte göra några
ändringar eller modifieringar av programvaran, utan skriftlig tillåtelse från en DSC tjänsteman. Du får inte ta
bort några meddelanden, märken eller etiketter från programvaran. Du skall vidtaga rimliga åtgärder för att
säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal.
(b) Isärtagning av komponenter - PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får
inte separeras för användning på mer än en MASKINVARA.
(c) En enda INTEGRERAD PRODUKT - Om du köpte denna PROGRAMVARA tillsammans med
HÅRDVARA, då är PROGRAMVARAN licensierad med hårdvaran som en enda integrerad produkt. I det här
fallet får PROGRAMVARUPRODUKT endast användas med HÅRDVARAN i enlighet med detta Avtal.
(d) Uthyrning - Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut PROGRAMVARAN. Du får inte göra den tillgänglig för
andra användare eller distribuera den via server eller webbplats.
(e) Överlåtelse av programvara - Du kan överföra alla dina rättigheter enligt detta Avtal endast som en del av
en permanent försäljning eller överlåtelse av hårdvara, förutsatt att du inte behåller några kopior, att du överför
hela PROGRAMVARAN (inklusive alla komponenter, media och tryckt material, eventuella uppgraderingar
och detta EULA), och förutsatt att mottagaren accepterar villkoren i detta EULA. Om
PROGRAMVARUPRODUKT är en uppgradering, omfattar överföringen också alla tidigare versioner av
PROGRAMVARUPRODUKT.
(f) Uppsägning - Utan att det påverkar andra rättigheter, kan DSC säga upp detta EULA-avtal om du inte
respekterar villkoren i detta EULA. I sådana fall måste du förstöra alla kopior av
PROGRAMVARUPRODUKT och alla dess ingående delar.
(g) Varumärken - Detta licensavtal ger dig inte några rättigheter i samband med några varumärken eller
servicemärken som tillhör DSC eller dess leverantörer.
3. COPYRIGHT - Äganderätten och alla immateriella rättigheter i och till PROGRAMVARAN (inklusive,
men inte begränsat till bilder, fotografier och text som ingår i PROGRAMVARAN), medföljande tryckt
material och eventuella exemplar av PROGRAMVARAN, tillhör DSC eller dess leverantörer. Du får inte
kopiera det tryckta material som medföljer programvaran. Alla materiella och immateriella rättigheter i och till
det innehåll som kan nås genom användning av programvaran är egendom av respektive innehålls ägare och kan
vara skyddat av tillämplig upphovsrätt eller andra immateriella lagar och avtal. Detta Avtal ger Er inga
rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljatsenligt detta Licensavtal
tillhör DSC och dess leverantörer.
4. EXPORTRESTRIKTIONER - Du samtycker till att du inte kommer att exportera eller återexportera
PROGRAMVARAN till något land, någon person eller enhet som omfattas av kanadensiska
exportrestriktioner.
5. VAL AV LAG - Detta Licensavtal lyder under lagarna i provinsen Ontario, Kanada.
6. SKILJEDOM - Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal skall avgöras genom ett slutligt och
bindande skiljeförfarande i enlighet med lagen om skiljeförfarande, och parterna är överens om att vara bundna
av skiljedomarens beslut. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Toronto, Kanada, och språket för
skiljeförfarandet skall vara engelska.

BEGRÄNSAD GARANTI
(a) INGEN GARANTI - DSC ger PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI.
BEGRÄNSAD GARANTI
(b) FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARMILJÖ - DSC ansvarar inte för problem som orsakas av förändringar i
driftskarakteristika av hårdvara eller för problem i samspelet av programvaruprodukten med icke-DSCprogramvara eller andra maskinvaruprodukter.
(c) ANSVARSBEGRÄNSNING, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER - I VARJE FALL, DÄR
ANNAN FÖRFATTNING GER GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE ANGES I DETTA
LICENSAVTAL, SKA DSC HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA
LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSAD TILL DEN STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR
BETALATS AV DIG I LICENSKOSTNAD AV PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM
KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER
UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA
SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG.
(d) FRISKRIVNING - DENNA GARANTI INNEHÅLLER HELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET
FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER ELLER
SKULDER PÅ DEL AV DSC. DSC LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTER INTE
NÅGON ANNAN PERSON UNDER FÖRESPEGLINGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNAR ATT
ÄNDRA ELLER MODIFIERA DENNA GARANTI, ELLER ATT ÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI
ELLER ANSVAR FÖR DEN HÄR PROGRAMVARAN.
(e) BEGRÄNSNING AV GARANTI - UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DSC HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR VID BROTT MOT
GARANTI, KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK
TERM. SÅDANA SKADOR INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLUST AV
VINST, FÖRLUST AV PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING,
KAPITALKOSTNADER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING ELLER UTBYTE AV UTRUSTNING,
ANLÄGGNINGAR ELLER TJÄNSTER, KAPITALKOSTNADER, STILLESTÅND, KÖPARENS TID,
KRAV FRÅN TREDJE PART, INKLUSIVE KUNDER, OCH SKADA PÅ EGENDOM. VARNING: DSC
rekommenderar att hela systemet testas genomgående och regelbundet. Dock, trots regelbundna tester, och på
grund av, men inte begränsat till, brottslig manipulation eller elektrisk störning, är det ändå möjligt att denna
PROGRAMVARAN inte fungerar som förväntat.

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

EN CERTIFICATION
Modell HSM3204CX utgångsmodul har certifierats av Telefication enligt EN50131-1: 2006 + A1: 2009 +
A2:2017 och EN50131-6:2017 typ A för GRAD 3, Class II när den installeras i HSC3020C (löstagbar dörr)
kapsling.

PROGRAMVARULICENS
Den programvaruprodukt är skyddad av upphovsrätten och internationella upphovsrättsliga fördrag, liksom andra
immaterialrättsliga lagar och avtal. PROGRAMVARAN licensieras till, men säljs inte till Er.
1. BEVILJANDE AV LICENS Detta EULA ger dig följande rättigheter:
(a) Installation och användning av programvaran - För varje licens du förvärvar kan du bara installera en kopia
av PROGRAMVARAN.
(b) Lagring/nätverksanvändning - PROGRAMVARAN får inte installeras, öppnas, visas, köras, delas eller
användas samtidigt på eller från olika datorer, inklusive en arbetsstation, terminal eller annan digital
elektronisk enhet (”enhet”). Med andra ord, om du har flera datorer måste du köpa en licens för varje
arbetsstation där PROGRAMVARAN kommer att användas.
(c) Säkerhetskopia - Du kan göra säkerhetskopior av PROGRAMVARAN, men du får bara ha en kopia per
licens installerad vid varje given tidpunkt. Du får använda säkerhetskopian enbart för arkivering. Förutom vad
som uttryckligen anges i detta Avtal, får Du inte på annat sätt göra kopior av PROGRAMVARAN, inklusive
det tryckta material som medföljer PROGRAMVARAN.
2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
(a) Begränsningar När det gäller bakåtkompilering (Reverse engineering), dekompilering och demontering - Du
får inte bakåtkompilera, dekompilera eller ta isär PROGRAMVARAN, förutom och endast i den utsträckning
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