
A Supervisora Apus permite que sejam montadas 
redes de supervisão de centrais de alarme de incêndio, onde 
várias centrais podem estar instaladas em locais distribuídos 
pela planta, porém todos os dados referentes aos alarmes e 
defeitos podem ser visualizados em um único local. Em caso 
de alarme em uma das centrais que fazem parte da rede, 
pode ser configurado de maneira que as demais centrais 
sinalizem ou não a condição de abandono. Além disso, em 
situações onde é necessário realizar o procedimento de 
"reset" do sistema, ele pode ser realizado a partir da própria 
Supervisora. 

A supervisora Apus tem como maior função a 
unificação do controle e identificação de alarmes e falhas em 
sistemas de detecção de incêndio com centrais distribuídas, 
pois através de um único teclado e display (da supervisora) 
um único operador pode controlar todas as outras.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação

Tensão de operação

Centrais supervisionáveis

Display

Sinalizadores visuais

Comunicação entre centrais

Topologia de instalação

127/220V(CA) - chave selet.

24 V(CC)

até 5 (cinco)

cristal liquido 40 col 4 linhas

rede elétrica , bateria,falha

comun. e bloqueio de laços

rede RS485

Barramento serial 

Temperatura de trabalho

Umidade do ambiente

Temp. de armazenamento

Umid. armazenamento

Material gabinete

Grau de Proteção

Dimensões

Peso

de -10 à + 60°C

de 20 à 90 % RH (s/ condensação)

de -20 à + 85°C

de 10 à 95 % RH

Aço ABNT 1008/1010

IP 20

224 x 300 x 114 mm

3,9 kg
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