
Criando complexos prisionais
seguros e econômicos com o Simplex
A nova atualização da plataforma IP cria uma solução completa interconectada.

Estudo de caso

O upgrade da rede de segurança 
proporciona economia de tempo 
e disponibilidade futura para duas 
instalações prisionais do Centro-
Oeste

No início de 2019, um engenheiro de 
projetos de prevenção contra incêndios na 
região Centro-Oeste dos EUA procurou a 
Johnson Controls para a atualização das 
redes existentes de segurança e prevenção 
contra incêndio em duas instalações 
prisionais. Ambas as instalações estavam 
operando na rede de alarme de incêndio 
Simplex 4120, que serviu bem a sua 
finalidade por muitos anos. O cliente 

estava planejando uma grande melhoria 
nas instalações e queria um upgrade 
para a mais recente tecnologia de rede 
para expandir a capacidade e aumentar 
a eficiência e velocidade e que trabalhe 
desde uma plataforma de gerenciamento 
centralizado. A atualização para a rede de 
segurança e prevenção contra incêndio ES 
NET se provou ser um fator chave para o 
sucesso do projeto.
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Challenges of correctional facilities
TDesafios das instalações prisionais 
O objetivo da primeira instalação era 
interconectar o campus de 11 edifícios 
usando uma nova rede de anéis de fibra. 
A segunda instalação envolveu a reforma 
de um campus de 13 edifícios no qual a 
Johnson Controls instalou a ES Net em uma 
rede de fibra existente.

Além de atualizar sua rede, o cliente 
desejava fazer a transição para uma 
plataforma programável de controlador 
lógico para o controle de bloqueio da cerca 
do perímetro e sistema de alarme, que 
minimiza o impacto operacional se um 
painel de incêndio for desativado.

Esses tipos de projetos são especialmente 
difíceis em instalações prisionais devido ao 
acesso limitado às instalações. Os reclusos 
devem ser trasladados a outras áreas da 

instituição durante a instalação de certas 
partes do sistema. Isso não só prejudica as 
operações diárias e a rotina dos reclusos e 
funcionários, como também pode ser difícil 
para os agentes penitenciários manter 
o controle dos reclusos, mantendo-os 
isolados das áreas de trabalho ativas.

Quando os técnicos estão no local para 
instalação ou reparo, também é necessário 
pessoal adicional para garantir a segurança 
dos reclusos, oficiais e técnicos. Os 
técnicos devem ser escoltados pelos 
guardas pela maioria das instalações, o 
que aumenta o tempo de deslocamento 
entre as salas onde as instalações estão 
ocorrendo.

Uma solução rápida graças ao 
gerenciamento centralizado
Em fevereiro de 2019, a Johnson Controls 
instalou sua nova rede de segurança e 

prevenção contra incêndio Simplex ES 
Net indicada pela UL juntamente com 12 
novos painéis de incêndio Simplex 4100ES 
em cada instalação. Mesmo com os 
grandes desafios de acesso às instalações 
prisionais, a Johnson Controls concluiu 
cada instalação uma semana antes do 
previsto - economizando duas semanas 
no tempo total do projeto. Do início ao 
fim, as instalações levaram apenas 12 
dias, proporcionando ao cliente economia 
de custos de mão-de-obra e permitindo 
que retornassem às operações prisionais 
normais mais cedo do que o esperado.

A economia de tempo significativa é 
atribuída à simplicidade e facilidade da 
instalação e programação de rede do 
painel de incêndio ES Net, graças ao 
gerenciamento centralizado. Esse recurso 
oferece aos técnicos a capacidade de 
programar todos os painéis em toda a rede 
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usando uma interface de painel único, o 
que reduz o tempo gasto necessário para 
os técnicos se deslocarem de prédio em 
prédio e programarem individualmente 
cada painel.

“O principal benefício que vejo nesta 
nova rede é a facilidade de configurar, 
programar e concluir as atualizações do 
sistema”, disse o engenheiro de vendas da 
Johnson Controls no projeto. “A capacidade 
de baixar informações para qualquer 
painel através de uma plataforma de 
gerenciamento centralizado é um enorme 
benefício para os técnicos e a equipe da 
instalação”.

Uma rede pronta para futuros 
upgrades de segurança
A nova rede baseada em Ethernet atinge 
taxas de dados de até 100 MB por segundo 
e pode suportar 687 nós, que é um número 

líder na indústria. Dependendo do tamanho 
da implantação, a nova rede Simplex pode 
ajudar a melhorar significativamente a 
velocidade do sistema. Isso significa que 
futuros downloads e atualizações de rotina 
- como a adição de novos painéis, alarmes 
e dispositivos de notificação - acontecerão 
muito mais rápido em comparação com 
outras redes.

Atualizações de software ou alterações de 
programação que normalmente levariam 
várias horas sem a ES Net agora são 
concluídas em menos de 15 minutos. Cada 
instalação prisional agora tem bastante 
capacidade para expansão futura de 
sistema. Além disso, essas atualizações 
causarão interrupções mínimas nas 
operações prisionais.

Os novos painéis de controle de alarme de 
incêndio endereçável também suportam 

dispositivos de notificação de autoteste. 
Se implementada no futuro, a equipe 
poderá agendar o autoteste automatizado 
de dispositivo, o que é muito menos 
perturbador, extremamente confiável e 
altamente desejável em um ambiente 
prisional.

O novo sistema também é auto reparável. 
Se um link ou conexão de fibra for 
interrompida, o sistema poderá se 
reinicializar e realizar o autodiagnóstico 
para garantir que todos os nós da rede 
estejam operacionais e conversando 
entre si. Todas as portas entre nós são 
supervisionadas e a equipe pode recuperar, 
visualizar e redefinir estatísticas usando 
a ferramenta de diagnóstico baseada em 
gráficos. Topologia de rede, estatísticas 
acumuladas e sete dias de estatísticas 
históricas também podem ser visualizadas 
através da ferramenta de diagnóstico.



Um sucesso coordenado
O sucesso desse projeto duplo é 
amplamente atribuído ao recurso de 
gerenciamento centralizado do sistema 
ES Net e da intercomunicação do painel. 
A coordenação precisa entre o cliente, 
o engenheiro de projetos e o pessoal de 
serviço da Johnson Controls desde o início 
garantiu a conclusão do projeto muito 
antes do previsto. A Johnson Controls 
reutilizou a infraestrutura de rede de fibra 
existente em uma instalação, resultando 
em economia adicional de custo e tempo. 
As instalações e a programação do painel 
não apresentaram problemas técnicos.

A economia de um total de duas semanas 
no tempo de instalação do sistema entre 

as duas instalações prisionais, permitiu 
ao cliente reduzir significativamente sua 
dependência de mão-de-obra adicional 
para apoiar o gerenciamento de reclusos e 
escoltar os técnicos durante o trabalho. O 
engenheiro de vendas distrital observou: 
“O cliente estava tão satisfeito com a 
execução e o resultado do projeto, que as 
autoridades das duas instalações disseram 
que a Rede Simplex ES será idealmente 
especificada em todas as futuras 
atualizações de modernização ou novos 
projetos de construção.”

Para obter mais informações sobre 
soluções de segurança e prevenção contra 
incêndio para instalações prisionais e mais, 
acesse www.simplex-fire.com.

www.johnsoncontrols.com or follow us @johnsoncontrols on Twitter


