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LCD-E3

Visor do Teclado de LCDDescrição
A LCD-E3 oferece o visor do painel principal do Sistema
de Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series®

com LEDs indicadores e interruptores operacionais. Até
seis (6) visores de LCD-E3 podem ser localizados local ou
remotamente a partir do painel através de um barramento
local RS-485 do subconjunto ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3.

A LCD-E3 inclui um visor LCD para o status do sistema e
os seguintes interruptores e indicadores de LED:

Interruptores
• Indicação de alarme • Reinicialização do sistema/

teste de lâmpada
• Indicação de problemas • Botões de função:

   -  menu/voltar
   -  back space/editar
   -  OK

• Silêncio do sinal • Teclado numérico com 
12 botões

Indicadores de LED
• AC Power On 

(Ligado)
(verde) • Falha de Energia (amarelo)

• Falha de Terreno (amarelo)
• Alarme (vermelho) • Sistema Silenciado (amarelo)
• Supervisão (amarelo)
• Problema 

no Sistema
(amarelo)

Instalação
A LCD-E3 é adaptável para a instalação em qualquer 
um dos seguintes gabinetes do sistema E3 Series®:
• Gabinete de tamanho “A”, porta interna (E3ID2-A)
• Gabinete de tamanho “A2”, porta interna (E3ID-A2)
• Gabinete de tamanho “B”, porta interna (E3ID2-B)
• Gabinete de tamanho “C”, porta interna (E3ID2-C)
• Gabinete de tamanho “D”, porta interna (E3ID2-D)

Especificações

Tensão operacional: FWR de 24 VCC
(do fornecimento de 
energia da PM-9G)

Corrente operacional: 0,024 amp
Corrente do alarme: 0,028 amp
Temperatura operacional: 32° a 120 °F (0° a 49 °C)
Umidade relativa: 0 a 93% sem condensação 

a 90 °F (32 °C)
E3 Series® e NetSOLO®  são marcas registradas da Honeywell International Inc.

LCD-E3

Características

• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição

• Oferece um visor com 80 caracteres dos eventos
 do sistema junto com LEDs indicadores 
 e interruptores de controle

• A ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 pode suportar até seis (6)
visores de LCD-E3, sendo que qualquer um deles
ou somente um podem ser localizados remotamente
através da interface serial RS-485

• Visor com LED de acendimento traseiro de fácil
leitura e baixo consumo de energia

Informações sobre pedidos

Modelo Descrição
LCD-E3 Visor do Teclado de LCD
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