
Operação intuitiva para resposta rápida e correta 

  SecuriFire – Painel Operacional 



 Painel de operação B5-MIC 711 / 11 

• Display colorido de 5,7” 

• Teclas de funções e como 
inovação o SecuriWheel, que 
permite a navegação no 
menu. 

• Sem texto, apenas símbolos 
no painel operacional 

• 4 idiomas diferentes que podem ser mudados online 

• Interface para impressora externa 

• Barramento EPI 

• Hardware redundante 



 Painel de operação B6-MIC 711 / 11 

• Display colorido de 5,7” 

• Teclas de funções e como 
inovação o SecuriWheel, que 
permite a navegação no 
menu. 

• Sem texto, apenas símbolos 
no painel operacional 

• 4 idiomas diferentes que podem ser mudados online 

• Interface para impressora externa 

• Barramento EPI 



 Painel de operação B7-MIC 11 

• Display colorido de 5,7” 

• Teclas de funções e como 
inovação o SecuriWheel, que 
permite a navegação no 
menu. 

• Sem texto, apenas símbolos 
no painel operacional 

• 4 idiomas diferentes que podem ser mudados online 

• Barramento EPI 



 Interface usuário multilinguas 

Teclado 
numérico 

SecuriWheel 
roda do 
menu 

Indicadores 
LED 

Display TFT 
colorido 

Tecla de 
operação 

direta 

Tecla de 
zoom 

Tecla de 
seleção 
múltipla 

Tecla de 
voltar 



 Virtual MIC 

• Mesma função que 
o hardware MIC 

• Teclado funcional e 
SecuriWheel 

• Pode ser 
conectado 
diretamente ou por 
acesso remoto 



 MMI-FIP Painel de indicação por pavimento 

• Conectado ao SCP  
via  barramento MMI 

• Alarme, falha e lista 
de desativação disponíveis 

• Sem texto, apenas símbolos  
no painel de operação 

• Barramento EPI (extenção de barramento) para 
conectar até  3 módulos diferentes 

• Até 16 dispositivos externos podem ser conectados 

• Max. 16 dispositivos MMI e EPI 



 Painel de indicação por pavimento 

Tecla de 
rolagem 

Tecla de lista 
de alarme 

Display 
monocromático 

com 6 linhas 

Tecla de 
zoom 

Tecla de 
pesquisa 

Tecla 
Ausente/Presente 

Tecla de lista 
de falha 

Tecla de 
teste de 
lâmpada 

Silenciar o 
buzzer 
interno 

Tecla de 
Informação 

Indicação de 
Alarme 

Tecla de lista de 
desativação 

 


