
ILI95-E3 Series

Interface de Loop
Inteligente – Placa Principal

ILI95-MB-E3

Características
ILI95-MB-E3 e ILI95-S-E3:
• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
• ARCNET de 625K bps integral pronta para rede
• RS-232 de 115,2K bps
• Circuitos de linha de sinalização com:

- Dois (2) circuitos Classe A, Estilo 6, 7* ou Classe B, 
Estilo 4

- Texto de 40 caracteres definidos pelo usuário por 
dispositivo

- Capacidade de 126 dispositivos analógicos/
endereçáveis por loop

• Registro de 4.100 eventos
* A fiação Estilo 7 requer o uso de Módulos
 Isolantes XP95-LI.
Apenas ILI95-MB-E3:
• Dois (2) circuitos de aparelho de notificação, Classe “A”, 

Estilo Z ou Classe B, Estilo Y nominal de 2A por circuito
• RS-485 suportando dezesseis (16) módulos de 

interruptor ASM-16 e/ou módulos acionadores de 
LED ANU-48

• Contatos secos de alarme, problema e supervisão de 
Forma “C”, nominais de 2A a 30 VCC (resistivo)

• Suporta seis (6) anunciadores LCD-E3 locais/remotos e 
cinco (5) anunciadores LCD-7100
Descrição

ILI95-MB-E3

A Interface de Loop Inteligente – Placa Principal (ILI95-
MB-E3) é a principal interface para a linha de produtos
E3 Series®. Com seu processador RISC de 32 bits de
última geração, este “painel em placa” compacto oferece
uma poderosa incorporação às soluções de condutores de
par único da Gamewell-FCI. Este design intuitivo oferece
dois (2) circuitos de linha de sinalização, dois (2) circuitos
de aparelho de notificação, saída da caixa de energia
local, funções de relé auxiliares e saída auxiliar de energia.
Essas características, combinadas com a rede incorporada e
os protocolos seriais, permitem que este módulo suporte
uma série de produtos novos e existentes, o que resulta
em uma abordagem fundamental para o design do painel
de alarme contra incêndios. 

A ILI95-MB-E3 está pronta para a rede e ocupa um de
64 nós, operando a 625K bps. Quando este subconjunto é
integrado com componentes comprovados de banda larga,
o resultado é uma solução de áudio integrado flexível, ainda
que potente. Ao transmitir para locais remotos, a RPT-E3
opcional oferece à ILI95-MB-E3 um valioso reforço do sinal
e proteção transitória, assim como conectividade, com o
uso tanto de fios quanto de cabos de fibra óptica. 

A ILI95-MB-E3 oferece dois (2) circuitos de linha de
sinalização e terminais para a conexão de até 126
detectores e módulos Apollo por SLC. A interface RS-485
pode suportar até seis (6) LCD-E3 e dezesseis (16) ASM-16
e/ou dezesseis (16) módulos acionadores de LED remoto
ANU-48.

As saídas de relé da ILI95-MB-E3 incluem contatos de
alarme de sistema, supervisão e problemas no sistema. A
ILI95-MB-E3 oferece uma saída para uma caixa master de
energia municipal local ou localização remota, que não é
limitada pela potência elétrica. O resto da fiação é limitado
por energia elétrica.
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ILI95-S-E3

ILI95-S-E3

A Interface de Loop Inteligente – Placa Slave (ILI95-S-E3)
oferece o painel de controle da E3 Series com dois (2)
circuitos de linha de sinalização adicionais. A diagramação
é similar à da ILI95-MB-E3, com a diferença de que certos
componentes são omitidos. A ILI95-S-E3 ocupa um nó na
rede de Banda Larga. A ILI95-MB-E3 oferece dois (2)
circuitos de linha de sinalização e terminais para conexões
de até 126 sensores/módulos. 

Instalação

Geralmente, a ILI95-MB-E3 ou a ILI95-S-E3 pode ser
montada nos seguintes gabinetes da E3 Series:

• Gabinete B e D, caixa de montagem

• Gabinete C, placa de subconjunto INX-E3

• Gabinete C, placa de subconjunto INCC-E3

• Gabinete D, placa E3-INX-D

• Gabinete D, placa E3-ILI-D

Para obter instruções sobre a instalação da ILI95-MB-E3 ou
da ILI95-S-E3, consulte o Manual de Operação/Instalação de
Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series®,
Número de Peça 9000-0574, as Instruções de Instalação
ILI95-MB-E3, Número de Peça 9001-0017 ou as Instruções
de Instalação ILI95-S-E3, Número de Peça 9001-0018.

Especificações

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

Corrente operacional: 0,050 amp
Corrente do alarme: Máx. 0,091 amp
Temperatura operacional: 32° a 120 °F (0° a 49 °C)
Umidade relativa: 0 a 93%, sem condensação

a 90 °F (32 °C)
Impedância de linha máxima de 40 Ohms na SLC.-
Capacidade de linha máxima de 0,5 µf.

Informações sobre pedidos

Modelo Descrição
ILI95-MB-E3 Interface de Loop Inteligente – Placa Principal
ILI95-S-E3 Interface de Loop Inteligente – Placa Slave 
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