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ASM-16

Módulo de Interruptor
Endereçável ASM-16

Descrição

O Módulo de Interruptor Endereçável ASM-16 é um
componente dos sistemas de evacuação por voz e sistemas
de alarme contra incêndios NetSOLO® e E3 Series®. Serve
como ponto de interface entre um operador e a evacuação
por áudio do sistema, intercomunicação com bombeiros e
circuitos de controle de edifícios.

A ASM-16 é um subconjunto de entrada de interruptor
configurável com dezesseis (16) interruptores e quarenta e
oito (48) LEDs de status, que pode ser localizada
remotamente através da interface serial RS-485. Cada
módulo de interruptor endereçável ASM-16 possui
dezesseis (16) interruptores do tipo botão que podem ser
programados para realizar qualquer função que a
aplicação exigir.

Um interruptor ASM-16 pode ser programado como
interruptor de circuito de alto-falante, interruptor de
telefone do corpo de bombeiros, interruptor de controle
auxiliar usando um banco de três (3) interruptores (um
interruptor para cada função on-off-auto [ligado/desligado/
automático]) ou interruptores com funções definidas e
personalizadas (como reinicialização do sistema, silêncio
do sistema, indicação do sistema, all-call, phone patch,
teste de lâmpada, tom de alarme, seleção manual etc.).

Cada interruptor ASM-16 também tem três (3) LEDs
totalmente programáveis em vermelho, amarelo e verde.
Esses LEDs podem ser programados para trabalhar em
conjunto com seu interruptor do tipo botão associado, ou
podem trabalhar independentemente como indicadores de
status (ligado, desligado, normal etc.) 

Uma montagem INI-VGC ou ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 pode
acomodar até dezesseis (16) módulos ASM-16 para um
total de 256 interruptores e 768 LEDs.

Especificações
Tensão operacional: 24 VCC (nominal)

(do fornecimento de energia 
da PM-9G)

Corrente operacional: 0,011 amp (sem LEDs acesos)

Temperatura operacional: 32° a 120 °F (0° a 49 °C)

Umidade relativa: 0 a 93% (sem condensação) 
a 90 °F (32 °C)

A E3 Series® e a NetSOLO® são marcas registradas da Honeywell International Inc.

Características

• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
• Cada INI-VGC suporta até dezesseis (16) módulos de 

interruptor ASM-16 para um total de 256 interruptores
• Cada ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 suporta até dezesseis (16) 

módulos de interruptor ASM-16 para um total de 256 
interruptores

• Cada interruptor ASM-16 tem três (3) LEDs indicadores 
de status totalmente programáveis: vermelho, amarelo 
e verde

• Todas as funções de interruptor são totalmente 
programáveis por software

• Inserções de rótulo de terminal tipo “slip-in” permitem 
designações de interruptores facilmente modificadas

Informações sobre pedidos

Modelo Descrição
ASM-16 Módulo de interruptor programável

Visão frontal Vista traseira
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