
Experimente maior liberdade e comando 
da sua rede de proteção à vida

SOLUÇÕES DE REDE E 
ESTAÇÃO DE TRABALHO



Ao considerar qual fornecedor de proteção à vida e contra incêndios usar 

nas suas instalações, primeiro observe a reputação dele. Proprietários  

de edifícios em todo o mundo confiam na família de produtos  

de rede e estação de trabalho para ajudar a proteger suas  

instalações, não importa o tamanho e a complexidade,  

devido ao alto grau de confiabilidade, 

facilidade de uso, etc.

A variedade enorme de soluções de redes e estações  

de trabalho Simplex permitem uma

e oferecem vantagens reais e significativas para você,  

e para os ocupantes dos edifícios, em caso de  

incêndio ou outra emergência. 

RESPOSTA 
COORDENADA

SEGURANÇA SIMPLIFICADA.



com a rede ES NET SIMPLEX e TrueSite Workstation

maneiras de elevar o patamar 
da segurança

LIBERDADE E FLEXIBILIDADE DE DESIGN E INSTALAÇÃO 
Como um dos sistemas mais escaláveis, resilientes e de alta capacidade do mercado, 
a ES Net baseada em IP remove efetivamente todas complexidades para obter um 
design otimizado. Ele suporta até 687 nós em sete loops, várias topologias de rede e 
todos os principais tipos de mídia de conexão (Ethernet, DSL, fibra), além de tráfego 
de rede adicional do sistema. 
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2 TECNOLOGIA LÍDER DO SETOR
Em ambientes complexos de vários edifícios, tudo é necessário. Design sem 
limitações. Flexibilidade de instalação. Capacidade e escalabilidade para lidar com 
as necessidades atuais e futuras. E a capacidade de responder rapidamente a uma 
emergência de um centro de comando ou dispositivo móvel. A avançada rede de 
segurança de vida ES Net e TrueSite Workstation (TSW) satisfazem todas essas 
necessidades.

3 RESPOSTA DE EMERGÊNCIA ACELERADA E GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO
O ES Net e o TSW se combinam para permitir uma resposta rápida e eficiente a 
emergências. A tecnologia IP de ES Net suporta taxas de dados de até 100 MB por 
segundo, permitindo que o TSW forneça rapidamente mensagens de ação codificadas 
por cores, notificações por áudio e instruções detalhadas para responder a eventos 
específicos durante uma situação de emergência. Dados de alarme gráficos e técnicos 
são exibidos em até quatro telas, permitindo que os operadores acessem a atividade do 
sistema e iniciem com rapidez uma resposta rápida. Você obtém visibilidade e controle 
extraordinários à medida que a ES Net e o TSW capturam e processam dados de até 687 
nós da rede sem problemas. 

4 INTEGRAÇÃO CONFIÁVEL, EXCELENTE CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA
Compatível com as redes Simplex 4120 existentes, a ES Net suporta várias topologias 
e mídias de rede e se integra aos sistemas de segurança e automação predial. 
Redundância total e backup de bateria maximizam o tempo de atividade. O TSW pode 
ser integrado com unidades de controle de alarme de incêndio de outros fabricantes 
e unidades de controle que não podem ser conectadas em rede devido à localização 
remota por meio de sua interface de receptor de comunicação de alarme digital. E 
como ele opera como um nó real na rede de alarme de incêndio, fornecendo ligação 
ponto a ponto com todos os painéis da rede, o TSW pode continuar a operar mesmo se 
alguns nós ou partes da rede estiverem prejudicados devido a um evento catastrófico. 
A capacidade de alternar de um servidor primário para um servidor de backup oferece 
aos clientes TSW uma resiliência ainda melhor.

5 CAPACIDADES REMOTAS PARA ACESSO EM TRÂNSITO
O aplicativo TrueSite Workstation Mobile Client traz o TSW para qualquer dispositivo 
móvel Apple® ou Android™. Você pode visualizar diagnósticos do sistema e 
informações críticas onde quer que você esteja, para maior tranquilidade.
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As soluções de rede 
Simplex informam e 
aumentam a eficiência
Adição de vídeo ao canal de tráfego complementar da ES Net

Devido à largura de banda expandida da ES Net, outros sistemas de segurança e 

proteção predial, como câmeras de vigilância por vídeo, podem ser adicionados 

ao canal de tráfego suplementar da ES Net sem sacrificar o desempenho ou a 

confiabilidade da rede.
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Rede Simplex ES Net

A rede de proteção à vida Simplex ES Net baseada 

em IP otimiza o design do sistema e a flexibilidade da 

instalação, aumentando a capacidade, velocidade e 

desempenho da rede.

A ES Net utiliza o poder da tecnologia IP com taxas de 

dados de até 100 MB por segundo e uma variedade 

de opções de mídia de rede, incluindo Ethernet, DSL 

e fibra. Essa versatilidade fornece aos proprietários 

de edifícios uma plataforma para crescimento e 

integração.

A ES Net é compatível com topologias de rede em 

anel, estrela, barramento e anel em ponte. Como você 

pode combinar várias topologias, é possível criar redes 

tolerantes a falhas e, ao mesmo tempo, combinar 

mídia entre nós para otimizar custos e distâncias.

O gerenciamento centralizado do sistema e o aumento 

da largura de banda permitem atualizações mais 

rápidas para reduzir as despesas operacionais. Além 

disso, a ES Net permite até 25 km (82.000 pés) entre 

nós. A capacidade aumentada de memória da rede, 

diagnósticos avançados e largura de banda ampla 

ajudam a maximizar o desempenho.

Com um sistema redundante com backup de bateria, 

a ES Net também pode suportar o tráfego de rede de 

outros sistemas, como câmeras de segurança, controle 

de acesso e sistemas de automação predial, sem 

qualquer interferência no tráfego de proteção à vida.

Os dados relacionados a incêndios são segregados 

do tráfego suplementar para garantir que eles tenham 

prioridade. Você pode aproveitar essa largura de banda 

extra a seu favor.



Hoje, muitas instalações consistem em centenas de unidades de controle e milhares de 
dispositivos.

Nossa rede ES Net baseada em IP de alta velocidade é feita para esses ambientes.

A extensa capacidade de rede, diagnóstico avançado e ampla largura de banda melhoram 
a produtividade do técnico e mantêm o desempenho alto.

A TSW complementa a ES Net oferecendo controle superior e líder do setor. Você pode 
monitorar e controlar facilmente vários edifícios e centenas de unidades de controle de 
alarme de incêndio em um único local.

Você também pode compartilhar continuamente informações vinculando seu sistema de 
segurança de vida a sistemas de edifícios, incluindo o sistema de automação de edifícios 
Metasys® da Johnson Controls e outros compatíveis com a conectividade BACnet.

Mantenha controle total sobre 
sua rede de proteção à vida – 
por mais complexa que seja



Monte uma resposta de 
emergência eficaz e coordenada.
Em caso de emergência, tudo depende de uma resposta eficaz e oportuna.

É por isso que a TSW oferece controle líder do setor. As informações de potencialmente milhares 
de dispositivos são reunidas e exibidas em uma representação gráfica 3D de fácil leitura de suas 
instalações.

A TSW fornece aos operadores mensagens de ação, notificações de áudio e instruções 
detalhadas passo a passo para ajudar a orientar sua resposta, incluindo informar os colegas. 
Esses recursos poderosos ajudam você a enfrentar emergências com confiança e rapidez.



Servidor e clientes  
Simplex TrueSite Workstation

Gerenciamento avançado de alarme de 
incêndio acessível a todos

Ideal para:

• Faculdades e universidades
• Hospitais
• Instalações comerciais de 

grande porte 
• Hubs de transporte
• Campus com vários edifícios

TrueSite
Workstation Mobile 
Client
Esteja em contato 
constante com sua 
rede de alarme de 
incêndio, onde quer 
que esteja.

Sistema de 
alarme de 
incêndio

Sistema de 
alarme de 
incêndio

Sistema de 
alarme de 
incêndio

Sistema de 
alarme de 
incêndio

Servidor TrueSite Workstation
Situado no centro de comando. 
Monitoramento do sistema e 
coordenação de resposta de 
emergência aqui.

Servidor de backup da 
TrueSite Workstation
A redundância torna os 
sistemas mais resistentes e 
adiciona uma camada extra 
de segurança.

Estação de Trabalho TrueSite 
Cliente 
Monitore o status do sistema, 
visualize registros e relatórios 
e coordene manutenção e 
serviço mais e�cientes.



O servidor TSW é um centro de comando gráfico 

baseado em PC que roda em MS Windows.

Ele monitora e controla 687 nós de rede, 60 clientes e 

até 250.000 dispositivos.

No caso de uma emergência, todas as informações 

críticas de que você precisa são mostradas em um 

mapa gráfico de fácil leitura da instalação. A grande 

capacidade de armazenamento do servidor TSW 

permite que as informações de até 500.000 eventos 

sejam arquivadas.

A verdadeira ligação ponto a ponto com todos os 

painéis de rede ajuda a garantir a continuidade da 

operação mesmo se os nós individuais falharem. 

O TSW também mostra erros e falhas e pode 

visualizar e exportar relatórios extensos e registros 

históricos. O TSW pode monitorar muitos modelos e 

marcas de unidade de controle usando comunicadores 

de alarme digital listados pela agência.

Para sistemas com notificações de voz, a TSW pode 

iniciar e controlar mensagens ao vivo e pré-gravadas, 

tornando-a um componente vital de sua resposta a 

incidentes e plano de evacuação de emergência.

TrueSite Workstation Remote Client

O recurso de cliente remoto da TrueSite Workstation 

permite que até 60 usuários, incluindo equipes de 

resposta a emergências, visualizem o status do 

sistema e dados históricos simultaneamente.

O recurso de cliente remoto também permite 

configurar centros de comando remoto adicionais.

TrueSite Workstation Mobile Client

Acesse todos os recursos principais e da TrueSite 

Workstation de forma remota no seu dispositivo 

móvel Apple® ou Android™.
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Unidade de Informação de 
Sistemas de Edifícios
Gerenciamento mais fácil. Mais Informações.
Melhor resposta a incidentes. 

Ideal para:

• Distritos escolares
• Clínicas e lares de idosos
• Instalações comerciais de 

pequeno porte
• Sistemas de edifício único

Unidade de controle de alarme de incêndio
A parte central do sistema de alarme de 
incêndio, e todos equipamentos que estão 
conectados a ela, fornece alertas quando há 
uma emergência ou é necessária manutenção.

BSIU da Estação de Trabalho do TrueSite
Os consoles de gerenciamento grá�cos 
mostram todas as informações do sistema de 
alarme de incêndio e fornecem recursos de 
controle redundantes em um formato fácil de 
entender, tornando mais fácil para os 
operadores responder a emergências e alertas 
de serviço.



Unidade de Informação de Sistemas de Edifícios 

da TrueSite Workstation

• A Unidade de Informação de Sistemas de Edifícios 

do TrueSite Workstation (BSIU) foi projetada para 

aplicações onde você deseja a mesma interface 

intuitiva do operador e recursos avançados de 

anúncio e relatório da TrueSite Workstation, mas 

não precisa de todos os seus recursos de controle 

do sistema de alarme de incêndio. 

• A BSIU pode ser executada em computadores 

disponíveis comercialmente, que são muito mais 

econômicos do que as máquinas listadas na 

UL864, ao mesmo tempo em que atende a todos 

os requisitos de código NFPA. 

• A BSIU é perfeita para escolas, prédios de 

consultórios médicos, clínicas, propriedades 

comerciais e outras instalações de um único 

edifício. 

Pule para a próxima etapa. Os produtos Simplex 

podem trabalhar para você hoje.

Certifique-se de que seu sistema de proteção à 

vida atenda às necessidades exclusivas de suas 

instalações – e que seja capaz de tirar proveito das 

inovações líderes do setor no futuro.

Como sempre, a Simplex continua a avançar na 

proteção de ponta que ajuda a tornar o gerenciamento 

mais fácil e econômico.

Escolha as soluções de rede e estação de trabalho 

Simplex, e experimente maior liberdade e comando 

da sua rede de proteção à vida, hoje e nos próximos 

anos.

Unidade de controle de alarme de incêndio
A parte central do sistema de alarme de 
incêndio, e todos equipamentos que estão 
conectados a ela, fornece alertas quando há 
uma emergência ou é necessária manutenção.

BSIU da Estação de Trabalho do TrueSite
Os consoles de gerenciamento grá�cos 
mostram todas as informações do sistema de 
alarme de incêndio e fornecem recursos de 
controle redundantes em um formato fácil de 
entender, tornando mais fácil para os 
operadores responder a emergências e alertas 
de serviço.
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Quer mais informações?
Acesse SimplexFire.com/Networking


