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NGA

Anunciador Gráfico da Rede NGADescrição
O Anunciador Gráfico NGA LCD é um componente poderoso
mas atraente dos sistemas de emergência para evacuação
por voz Gamewell-FCI. O visor VGA brilhante, com
iluminação traseira e 0,64 cm (1/4"), é complementado
com uma interface touch-screen intuitiva e fácil de usar,
que oferece as seguintes características:

• Podem ser configuradas até 512 mensagens 
definidas pelo usuário.

• As mensagens podem ter até 77 caracteres 
de comprimento.

• A fonte e a cor do visor podem ser selecionadas para 
cada mensagem.

A NGA pode ser montada dentro da NetSOLO® e da E3
Series®, ou pode ser localizada remotamente. Ela ocupa
um (1) slot padrão no gabinete e conecta-se diretamente
com INI-VGC ou RPT-E3, eliminando a necessidade de
um ARCNET separado. A NGA ocupa um nó na rede de
Banda Larga.

O visor LCD com iluminação traseira indica os eventos
armazenados no registro de eventos do sistema e o status
do monitor endereçável analógico e dos pontos de controle,
além de oferecer mensagens/códigos com o diagnóstico
de falhas.

O visor atraente de última geração é fácil de utilizar,
oferece facilidade de leitura e dá ao usuário final os meios
para realizar diversas funções através da função touch-
screen, que é programável por software. Alguns das
funções dos interruptores são: Funções de Indicação,
Silêncio do sinal, Reinicialização, Registro de Eventos e
manutenção do sistema.

LEDs adicionais localizados no perímetro do painel do
visor indicam as condições: Power On (Ligado), Alarme,
Problemas no Sistema, Supervisão e Falha de Terreno.

Especificações
Tensão operacional: 24 VCC do fornecimento 

de energia da PM-9G
Corrente operacional: 0,200 amp*
Corrente do alarme: 0,200 amp
Temperatura operacional: 32° a 120 °F (0° a 49 °C)
Umidade relativa: 0-93% sem condensação 

a 90 °F (32 °C)
*Corrente operacional normal. Durante a falha de energia, a 
corrente cai para 0,045 amp, já que a luz traseira é apagada.

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

Características
• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
• O visor VGA touch-screen de múltiplas finalidades, 

com 0,64 cm (1/4"), oferece as seguintes opções:
- Podem ser configuradas até 512 mensagens 
definidas pelo usuário.

- As mensagens podem ter até 77 caracteres 
de comprimento 

- A fonte e a cor do visor podem ser selecionadas 
para cada mensagem

• Interface touch-screen programável por software.
• Pode ser montada nas áreas ou nos espaços 

de montagem do centro de comando da NetSOLO® 
e da E3 Series®

• Comunicações ARCNET de 625K bps
• Design amigável ao usuário
• Interface RS-232
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