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ANU-48

Módulo Acionador de LED ANU-48
Descrição
O Módulo Acionador de LED ANU-48 é usado em conjunto
com o Sistema de Evacuação por Voz de Emergência
Expansível Gamewell-FCI E3 Series® e oferece saídas
para até oito (8) interruptores de painel remotos e quarenta
e oito (48) LEDs remotos, contribuindo para a versatilidade
e a flexibilidade do Sistema Gamewell-FCI.
•

Os interruptores podem ser programados como Interruptor
de Circuito de Alto-Falante, Interruptor de Telefone para o
Corpo de Bombeiros ou Interruptor de Controle Auxiliar,
utilizando um banco de três (3) interruptores (cada um para
as funções On-Off-Auto [Ligado-Desligado-Automático]).
Os interruptores também podem ser programáveis com
funções definidas de forma personalizada, como: Silêncio
do Sistema, Indicação de Alarme, Indicação de Problema,
Teste de Lâmpada, Tom de Alarme Ligado, Seleção
Manual, Reinicialização/LED do Sistema etc.
•

Também há saída para LEDs de Alarme, Supervisão,
Problema de Sistema, Falha de Energia, Sistema
Silenciado, NAC Nº 1 Silenciado e NAC Nº 2 Silenciado.
Embora os Padrões do Underwriters Laboratories apenas
abordem testes em temperaturas ambientes mais baixas
do que 0 °C, o ANU-48 é aprovado para fábricas a uma
temperatura ambiente de -40 °F/C (sem condensação).
Quando recebe energia de fonte externa, cada circuito
acionador oferece um máximo de 0,050 amp com máximo
de 2,4 amperes por módulo ANU-48.
•

Observação: caso mais de quatro (4) módulos ANU-48
sejam instalados, será necessária uma fonte de energia
regulada externamente e com limitação de potência,
listada para uso em unidades de sinalização de proteção
contra incêndios.

Especificações
Tensão operacional: 24 VCC reajustável
Corrente operacional: 0,011 amp*
Temperatura operacional: 32° a 120 °F (0° a 49 °C)
Umidade relativa: 0 a 93% (sem condensação) 

a 90 °F (32 °C)
*Acrescente 0,003 amp para que qualquer LED seja aceso por 
qualquer condição quando for alimentado internamente. Quando 
recebe energia de fonte externa, cada saída de circuito acionador 
oferece um máximo de 0,050 amp com máximo de 2,4A por 
subconjunto ANU-48 (48 circuitos).

A E3 Series® é uma marca registrada da Honeywell International Inc.

Características
• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição

• Entrada para oito (8) interruptores programáveis por 

software, com contato contínuo ou momentâneo

• Saída para até quarenta e oito (48) LEDs remotos 

ou circuitos acionadores

• O INI-VG ou ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 pode acomodar 

até dezesseis (16) módulos acionadores de LED 

ANU-48 ou módulos de interruptores ASM-16 para 

um total de 128 interruptores e 768 LEDs

• Podem ser localizados a até 914 metros (3.000 pies) 

a partir do painel de controle, e até quinze (15) 

anunciadores adicionais podem ser conectados.

• Adaptáveis para montagem em qualquer área de 

anunciador listada em UL com localização remota
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