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هل تريد املزيد من املعلومات؟

SimplexFire.com/Networking قم بزيارة

تأكد من أن نظام السالمة يف حياتك يلبي االحتياجات الفريدة ملنشآتك اليوم - وسيكون قادًرا عىل االستفادة من االبتكارات الرائدة يف الصناعة 

يف املستقبل.

كام هو الحال دامئًا، تواصل Simplex تطوير أحدث حامية والتي تساعد يف جعل اإلدارة أسهل وأكرث فعالية من حيث التكلفة.

اخرت حلول شبكة ومحطات عمل Simplex - واستمتع بحرية وتحكم أكرب يف شبكة سالمة حياتك، اليوم ولسنواٍت قادمة.

قم بإجراء الخطوة التالية. 
ضع منتجات Simplex لتعمل لصالحك اليوم.



TrueSite ومحطة العمل Simplex ES Net مع

طُُرق لرفع مستوى املعايري

مُتّكن املجموعة الواسعة من حلول شبكات ومحطات عمل Simplex من

االستجابة املنسقة

بينام تفكر يف موفر السالمة من الحرائق وسالمة الحياة الذي يجب استخدامه ملنشأتك، عليك أواًل البحث عن السمعة 

الطيبة. يثق مالك املباين يف جميع أنحاء العامل يف عائلة Simplex الخاصة مبنتجات الشبكات ومحطات العمل للمساعدة يف 

حامية منشآتهم - مهام كانت كبرية ومعقدة - بسبب درجة املوثوقية العالية وسهولة االستخدام

األمان املبسط.

حرية ومرونة يف التصميم والرتكيب 
تزيل ES Net القامئة عىل IP بشكل فعال جميع الحواجز التي تحول دون التصميم األمثل. وتدعم ما يصل إىل 687 عقدة يف سبع حلقات، كام 

تدعم مخططات متعددة للشبكة وجميع أنواع وسائط االتصال الرئيسية.

1

مصممة للتعامل مع أي مرشوع تقريًبا2
يف البيئات املعقدة متعددة املباين، تتمتع شبكة ES Net لسالمة الحياة ومحطة العمل TrueSite بالقدرة واملوثوقية وقابلية التوسع للتعامل 

مع احتياجاتك حاليًا ويف املستقبل.

االستجابة العاجلة للطوارئ واإلدارة املبسطة3
توفر محطة العمل TrueSite رسائل إجراءات مرمزة باأللوان وإخطارات صوتية وإرشادات مفصلة من أجل االستجابة لألحداث. يتم عرض 

البيانات عىل ما يصل إىل أربع شاشات، مام يسمح للمشغلني برسعة الوصول إىل األحداث وبدء استجابة رسيعة ومناسبة. 

تكامل موثوق به، ومرونة فائقة4
بكونها متوافقة مع شبكات Simplex 4120 الحالية، تتكامل ES Net مع أنظمة أمتتة األمن والبناية. تسمح بنيتها من نظري إىل نظري باالستمرار 

يف العمل حتى إذا كانت بعض العقد معطلة. تحمل ES Net البيانات والرسائل الصوتية واملكاملات الهاتفية لرجال اإلطفاء وحركة املرور 

التكميلية، مام يعني بنية تحتية أقل ومزيًدا من التحكم وتحسيًنا يف االستجابة للطوارئ.

تطبيق هاتف من أجل الوصول أثناء الغياب عن املوقع5
 .™Android أو هاتف يعمل بنظام تشغيل ®Apple عرض حالة النظام واملعلومات الهامة من أي هاتف

وتقدم لك مزايا حقيقية وهامة - ولشاغيل املباين يف حالة نشوب حريق أو أي حالة طوارئ أخرى. 



الرسعة واملرونة والراحة

تعمل شبكة ES Life املتقدمة لسالمة الحياة عىل تحسني تصميم النظام ومرونة الرتكيب مع 

زيادة قدرة الشبكة ورسعتها وأدائها.

ر تطبيق ES Net من قوة تقنية IP مبعدالت بيانات تصل إىل 100 ميجابايت يف الثانية  يُسخِّ

ومجموعة من خيارات وسائط الشبكة مبا يف ذلك إيرثنت وDSL واأللياف. يوفر هذا التنوع 

ألصحاب املباين نظاًما للنمو والتكامل.

تدعم ES Net مخططات الشبكات الحلقية الجرسية والناقلية والنجمية والحلقية. نظرًا ألنه 

ميكنك الجمع بني مخططات متعددة، ميكنك إنشاء شبكات أكرث تحمال لألخطاء أثناء خلط 

الوسائط ومطابقتها بني العقد لتحسني التكلفة واملسافات.

تتيح إدارة النظام املركزية والنطاق الرتددي املتزايد ترقية برامج وحدة التحكم بشكل أرسع 

وأكرث كفاءة. تساعد التشخيصات املتقدمة للشبكة يف ترسيع الرتكيب وزيادة األداء.

Simplex االطالع والتمكني باستخدام حلول شبكات

اإلعالنات الصوتية اآللية أو 

املبارشة �كن بثها محلًيا أو 

عرب الشبكة.
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 TrueSite محطة العمل

اإلدارة الرسومية والتحكم يف 

الصوت لنظامك بالكامل.

بياناتك عىل شبكتنا فائقة املوثوقية

تسمح الرسعة العالية والتصميم املتقدم لـ ES Net بنقل بيانات نظام إنذار الحريق وحركة مرور البيانات الصوتية مع توفري الكثري من 

النطاق الرتددي. ميكنك استخدام هذه القدرة اإلضافية لنقل البيانات من أنظمتك األخرى، مثل التحكم يف الوصول وأمتتة املباين، وتقليل 

تكاليف األسالك والرتكيب واملعدات. 

تخضع ES Net لإلرشاف وتتحمل األخطاء، مع تصميم من نظري إىل نظري يسمح لها مبواصلة العمل حتى يف حالة فشل عقد متعددة. تحافظ 

ES Net أيًضا عىل بيانات إنذار الحريق منفصلة عن حركة املرور للبيانات األخرى، مام يضمن لها أولوية قصوى ويجعلها متر دامئًا. 



القيام بإعداد استجابة طارئة فعالة ومنسقة

ويف حالة الطوارئ، يعتمد كل يشء عىل االستجابة الفعالة ويف الوقت. لهذا السبب تعرض TSW اإلنذارات واملشكالت واألحداث األخرى عىل متثيل رسومي ثاليث األبعاد سهل 

القراءة ملنشأتك.

وتعمل TSW كمركز قيادة صويت يقدم رسائل إجراءات قابلة للتخصيص وإشعارات صوتية وإرشادات مفصلة خطوة بخطوة للمساعدة يف توجيه االستجابة. من خالل العرض 

الرسومي، ميكن للمشغلني بدء رسائل صوتية طارئة مسجلة مسبًقا - أو استخدام ميكروفون إلصدار إعالنات مبارشة - يف املنشأة بأكملها أو املناطق الصوتية املستهدفة فقط.

تساعدك هذه امليزات القوية يف التعامل مع حاالت الطوارئ بثقة ورسعة.

اليوم، تتألف العديد من املنشآت من مئات لوحات التحكم وآالف األجهزة.

تم تصميم محطة العمل TrueSite )TSW( املتقدمة خاصتنا لهذه البيئات.

تسمح TSW للمشغلني باملراقبة والتحكم بسهولة يف مئات وحدات التحكم يف إنذار الحريق وآالف األجهزة من مكان واحد.

كام تستطيع أيًضا مشاركة املعلومات باستمرار من خالل ربط نظام سالمة الحياة الخاص بك بأنظمة البناية، مبا يف ذلك نظام أمتتة 

 .MODBUSو BACnet واألنظمة األخرى التي تدعم اتصال Johnson Controls من ®Metasys البناية

محطة العمل TrueSite: تحكم مركزي 
يف شبكة سالمة الحياة خاصتك



محطة العمل TrueSite هي مركز قيادة رسومي قائم عىل الكمبيوتر.

ميكن لخادم TSW الفردي مراقبة ما يصل إىل 687 عقدة وما يصل إىل 250,000 

جهاز والتحكم فيهم. كام أن لديه القدرة عىل تخزين ما يصل إىل 50,000 حدث 

يف سجل تاريخه.

توفر محطات عمل TrueSite التوافق بني الخادم والعميل، مام يسمح ملا يصل 

إىل 60 مستخدًما للعميل البعيد باالتصال والوصول يف وقت واحد إىل معلومات 

حالة النظام واألحداث.

ميكن أيًضا تزويد األنظمة بخادم TSW ثاٍن لتزويد املوقع بالتكرار ومركز أوامر 

ثانوي أو احتياطي. 

بالنسبة لألنظمة التي تتمتع بإخطارات صوتية، تستطيع TSW تشغيل والتحكم 

يف رسائل حية ومسبقة التسجيل، مام يجعلها مكونًا حيويًا من مخطط استجابتك 

يف حالة الحوادث وخطة اإلخالء يف حالة الطوارئ.

TrueSite العميل البعيد ملحطة العمل

ميكن تثبيت برنامج العميل البعيد ملحطة العمل TrueSite عىل أي جهاز 

كمبيوتر يعمل بنظام Windows مام مينح املستخدمني رؤية للحالة والحدث 

.TrueSite ومعلومات السجل التاريخية عىل خادم محطة العمل

برنامج العمالء البعيدين هي أداة مثالية لتحسني كفاءة الصيانة واالستجابة 

للطوارئ وإدارة املنشأة. 

Truesite عميل نقل محطة العمل

قم بالوصول إىل امليزات والوظائف الرئيسية الخاصة مبحطة العمل TrueSite عن 

.™Android أو أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ®Apple بُعد باستخدام هاتف

Simplex TrueSite خادم وعمالء محطة العمل

إدارة إنذارات الحريق املتقدمة التي يسهل الوصول إليها من الجميع

مثالية لـ:

الكليات والجامعات	 

املستشفيات	 

املنشآت التجارية الكبرية 	 

مراكز النقل	 

الحرم الجامعي متعدد املباين	 

عميل نقل محطة العمل 

Truesite

كن ع� اتصال وثيق بشبكة 

ا�نذار من الحريق الخاصة 

بك، أين� كنت.

نظام اإلنذار 

من الحريق

نظام اإلنذار 

من الحريق

نظام اإلنذار 

من الحريق

نظام اإلنذار 

من الحريق

TrueSite خادم محطة العمل

يتواجد � مركز القيادة. كن تنسيق 

مراقبة النظام، وا�ع�نات الصوتية 

ا�با�ة وا�سجلة، وا�ستجابة للطوارئ 

من هنا.

TrueSite الخادم االحتياطي ملحطة العمل

تجعل هذه الوفرة من ا�نظمة أك� قدرة 

ع� النجاة ك� تضيف طبقة أمان إضافية.

TrueSite عميل محطة العمل

تراقب حالة النظام وتعرض السج�ت 

والتقارير وتقوم بتنسيق صيانة وخدمة 

أك� فعالية.



وحدة معلومات أنظمة املبنى

TrueSite وحدة معلومات أنظمة املبنى الخاصة مبحطة العمل

تم تصميم وحدة معلومات أنظمة مباين محطات العمل TrueSite )BSIU( للمنشآت 

التي ترغب يف نفس واجهة املشغل البديهية وميزات اإلعالن واإلبالغ املتقدمة ملحطة 

العمل TrueSite ولكنها ال تحتاج إىل جميع قدرات التحكم يف نظام اإلنذار من الحريق. 

ميكن تشغيل BSIU عىل أجهزة كمبيوتر متاحة تجاريًا – األمر الذي يُشكل توفريًا 

للتكاليف من األجهزة املدرجة يف قوائم UL864 – مع استيفاء جميع متطلبات قانون 

NFPA كذلك. 

يُعد BSIU مناسب متاًما للمدارس وباين املكاتب الطبية والعيادات والعقارات التجارية 

وغريها من املنشآت ذات املبنى الواحد. 

وحدة التحكم يف نظام اإلنذار من الحريق

هي قلب نظام ا�نذار من الحريق، فكل ا�جهزة موصلة بها 

وهي توفر ا�نذارات � حالة الطوارئ أو عند الحاجة إ� 

إجراء الصيانة.

TrueSite ملحطة العمل BSIU

تعرض وحدة ا�دارة الرسومية جميع معلومات نظام إنذار 

الحريق التي توفر ميزات التحكم التكميلية � صيغة سهلة 

الفهم، م� يجعل استجابة ا�شغل� �نذارات الطوارئ 

والخدمة أسهل.

إدارة أسهل. معلومات أكرث.

استجابة أفضل يف حاالت الحوادث. 

مثالية لـ:

املناطق التعليمية	 

العيادات ودور الرعاية	 

املنشآت التجارية الصغرية	 

األنظمة الخاصة مببنى واحد	 


