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RPT-E3

Repetidor de RedeDescrição
O Módulo Repetidor ARCNET (RPT-E3) é um componente
do Sistema de Evacuação de Emergência Expansível da
E3 Series®. Permite que os seguintes subconjuntos
remotos da E3 Series se conectem à rede de Banda Larga
a partir de localizações remotas: 
• ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3
• NGA

O RPT-E3 está disponível para uso em duas versões:
• RPT-E3-FO
• RPT-E3-UTP

O RPT-E3-UTP se conecta à rede usando apenas fios de
cobre não-blindados de par trançado.

O RPT-E3-FO se comunica com a rede usando cabo
de fibra óptica  ou de cobre multimodo 62,5/125 ou fio não-
blindado de par trançado.

Instalação

O RPT-E3 é adaptável para instalação em gabinetes
padrão do Sistema E3 Series. Geralmente, o módulo RPT-E3
é montado em afastadores no lado direito superior do
módulo ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3. Cada unidade pode ser
facilmente conectada à caixa de montagem ou à placa de
subconjunto, dependendo do modelo de gabinete.

Para obter instruções sobre a instalação do RPT-E3,
verifique o Manual de Operação/Instalação de Evacuação
de Emergência Expansível da E3 Series®, Número de
Peça 9000-0574, ou as Instruções de Instalação RPT-E3,
Número de Peça 9000-0580.

Especificações
Tensão operacional: FWR de 24 VCC

(do fornecimento de 
energia da PM-9G)

Corrente operacional: 0,013 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.

Características
• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição

• Oferece a possibilidade de os subconjuntos da 

E3 Series remota se conectarem às configurações 

do Estilo 4 ou 7

• A opção “FO” permite o uso tanto do cabo de fibra 

óptica 62,5/125 quanto do fio de cobre não-blindado 

de par trançado

• A opção “UTP” está disponível apenas para o fio de 

cobre não-blindado de par trançado

• Repetidor ARCNET com 625K bps

Informações sobre pedidos

Modelo Descrição
RPT-E3-UTP Repetidores de Rede, não-blindados, 

de par trançado
RPT-E3-FO Repetidor de Rede, fibra óptica
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