
كلام كربت املنشأة أو املبنى أو الحرم الجامعي خاصتك، كلام زاد احتامل تعقيد شبكة أمان حياتك - ووظيفة إدارتها. اليوم، تتألف العديد من 

املنشآت من مئات لوحات التحكم وآالف األجهزة - وهذا ال يشتمل حتى عىل أنظمة املباين والسالمة األخرى.

تم تصميم شبكة ES Net عالية الرسعة املعتمدة عىل الـ IP الخاصة بنا لهذه البيئات حيث ميكنها دعم أكرب املنشآت بسهولة - حتى أن لديها القدرة 

عىل استيعاب تصفح أنظمة األمن و التشغيل اآليل للبناية. تعمل سعة الشبكة الكبرية والتشخيصات املتقدمة والنطاق الرتددي الواسع عىل تحسني 

اإلنتاجية الفنية والحفاظ عىل األداء العايل.

تُكمل محطات عمل TrueSite شبكة ES Net من خالل تبسيط إدارة شبكة سالمة حياتك، مام مينحك تحكم رائد ومتميز يف الصناعة. فيمكنك 

بسهولة مراقبة لوحات ومباين متعددة والتحكم بها من موقع واحد. وتستطيع أيًضا مشاركة املعلومات باستمرار من خالل ربط نظام سالمة الحياة 

.BACnet واألنظمة األخرى التي تدعم اتصال Johnson Controls من Metasys® بأنظمة البناية، مبا يف ذلك نظام  التشغيل اآليل للبناية

حافظ عىل تحكم كامل يف شبكة سالمة حياتك - 
بغض النظر عن مدى تعقيدها



القيام بإعداد استجابة طارئة فعالة ومنسقة

 TrueSite ومحطة عمل ES Net يف حاالت الطوارئ، يعتمد الكثريون عىل اإلدارة الفعالة ويف الوقت املناسب لنظام األمان الخاص بحياتك. ولهذا السبب توفر

تحكاًم رائًدا يف مجال الصناعة ومرونة وسهولة يف االستخدام. يتيح لك دمج ومعالجة املعلومات ببساطة من بني آالف أجهزة االستشعار املحتملة واألجهزة 

األخرى، اتخاذ قرارات مميزة ورسعة الترصف أثناء حاالت الطوارئ - حتى من خالل جهازك املحمول. توفر TrueSite أيًضا رسائل اإلجراءات واإلشعارات الصوتية 

واإلرشادات التفصيلية خطوة بخطوة للمساعدة يف توجيه استجابتك لكل حالة معينة، مبا يف ذلك كيفية إبالغ الزمالء.



TrueSite ومحطة عمل Simplex ES Net مع

طُُرق لرفع مستوى املعايري

حرية ومرونة يف التصميم والرتكيب 
ال جميع العوائق التي تحول دون التصميم الفعال واملحّسن والرتكيب الخايل من القلق؛  تزيل ES Net املعتمدة عىل الـ IP بشكل فعَّ

باعتبارها أحد األنظمة األكرث قابلية للتطوير واملرونة والسعة العالية يف السوق. وتدعم ما يصل إىل 687 عقدة يف سبع حلقات، كام 

تدعم مخططات متعددة للشبكة وجميع أنواع وسائط االتصال الرئيسية )إيرثنت، وDSL، واأللياف(، باإلضافة إىل تصفح شبكة النظام 

التكمييل.

1

التقنية الرائدة يف الصناعة2
يف البيئات املعقدة متعددة املباين، سرتغب يف كل ذلك. تصميم بدون قيود. ومرونة يف التثبيت. قدرة وقابلية عىل التعامل مع 

االحتياجات الحالية واملستقبلية. وأداء ووقت تشغيل متميزان. وقدرة عىل االستجابة الرسيعة لحاالت الطوارئ من مركز القيادة 

الرئييس أو الجهاز املحمول. تلبي شبكة ES Life املتقدمة لسالمة الحياة ومحطة عمل TrueSite جميع هذه االحتياجات، مام يوفر 

حاًل مثاليًا لسالمة الحياة يف أي بيئة - من املنشآت التجارية ذات املباين الواحدة ومنشآت التصنيع إىل مجمعات مباين الحرم الجامعي 

ومجمعات املستشفيات املتنامية األطراف.

االستجابة العاجلة للطوارئ واإلدارة املبسطة3
عند وقوع حالة طوارئ، تُعترب كل ثانية مهمة - وتجتمع ES Net ومحطة عمل TrueSite للتمكني من االستجابة الرسيعة والفعالة. 

تدعم تقنية IP الخاصة بشبكة ES Net معدالت بيانات تصل إىل 100 ميجابايت يف الثانية، مام ميّكن محطة عمل TrueSite من 

رسعة توفري رسائل اإلجراءات املرمزة باأللوان، واإلشعارات الصوتية والتعليامت التفصيلية لالستجابة ألحداث معينة عند اكتشاف حالة 

طوارئ. يتم عرض بيانات اإلنذار الرسومية والفنية عىل ما يصل إىل أربع شاشات، مام يسمح للمشغلني برسعة الوصول إىل نشاط 

 TrueSite ومحطة عمل ES Net النظام وتوفري استجابة رسيعة ومناسبة. ميكنك الحصول عىل رؤية وتحكم استثنائيني حيث تلتقط

البيانات مام يصل إىل 687 عقدة شبكة وتعالجها بسالسة. 

التكامل املوثوق به، مدى روعة البقاء عىل قيد الحياة4
 ES Net الحالية، تدعم Simplex 4120 يف أي بيئة. لكونها متوافقة مع شبكات TrueSite ومحطة عمل ES Net ميكن أن تنجح

العديد من مخططات الشبكات والوسائط املتعددة، ويتكامل مع أنظمة  األمن والتشغيل اآليل للبناية. يعمل التكرار الكامل و 

البطارية االحتياطية عىل زيادة وقت التشغيل. من خالل واجهة جهاز استقبال اإلنذار الرقمي، ميكن ملحطة العمل TrueSite أن 

تندمج مع اللوحات من البائعني اآلخرين، وكذلك اللوحات التي ال ميكن ربطها بالشبكة بسبب موقعها البعيد. ونظرًا ألنها تعمل 

 TrueSite كعقدة واقعية عىل شبكة إنذار الحريق - مام يوفر ارتباطًا من نظري إىل نظري مع جميع لوحات الشبكة - ميكن ملحطة عمل

االستمرار يف العمل حتى إذا كانت بعض العقد أو أجزاء من الشبكة مترضرة بسبب حدث فاجع. القدرة عىل التبديل تلقائيًا من 

محطة عمل TrueSite األساسية إىل أخرى احتياطية تضمن مرونة أفضل.

إمكانيات التشغيل عن بعد من أجل الوصول الفعال للغاية5
 .™Android أو ®Apple ألي جهاز نقال من TrueSite وظائف وميزات ملحطة عمل TrueSite Mobile Client يوفر لك تطبيق

ميكنك عرض عمليات تشخيص النظام واملعلومات الهامة أينام كنت ملزيد من الطأمنينة والستجابة أكرث فعالية يف حاالت الطوارئ.



مُتّكن املجموعة الواسعة من حلول شبكات ومحطات 

عمل Simplex من 

االستجابة املنسقة

بينام تفكر يف حل السالمة من الحرائق وسالمة الحياة الذي يجب استخدامه ملنشأتك، عليك 

 Simplex أواًل البحث عن السمعة الطيبة. يثق مالك املباين يف جميع أنحاء العامل يف عائلة

الخاصة بحلول الشبكات ومحطات العمل للمساعدة يف حامية منشآتهم - مهام كانت كبرية 

ومعقدة - بسبب درجة املوثوقية العالية وسهولة االستخدام

والسالمة املبسطة.

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

طوارئ أخرى. 



جرب حرية وتحكم أكرب بشبكة سالمة لحياتك.

حلول الشبكات ومحطات العمل



Simplex ES Net شبكة

تعد شبكة Simplex ES Net لسالمة الحياة واملعتمدة عىل الـ IP أحد األنظمة األكرث قابلية للتطوير واملرونة واألعىل سعة يف الصناعة، مام يعمل 

عىل تحسني تصميم النظام ومرونة الرتكيب، باإلضافة إىل زيادة سعة ورسعة وأداء الشبكة.

ر تطبيق ES Net من قوة تقنية IP مبعدالت بيانات تصل إىل 100 ميجابايت يف الثانية ومجموعة من خيارات وسائط الشبكة مبا يف ذلك إيرثنت  يُسخِّ

 ES Net الحالية - ألصحاب املباين نظاًما للنمو والتكامل، ويسّهل Simplex 4120 واأللياف. يوفر هذا التنوع - وتوافقه الكامل مع شبكات DSLو

التصميم والرتكيب من خالل دعم مخططات الشبكات الحلقية الجرسية والناقلية والنجمية والحلقية. نظرًا ألنه ميكنك الجمع بني مخططات متعددة، 

Simplex االطالع والتمكني باستخدام حلول شبكات



ميكنك إنشاء شبكات أكرث تحمال  لألخطاء وقابلية للنجاة بدرجة عالية أثناء خلط الوسائط ومطابقتها بني العقد لتحسني التكلفة واملسافات واألداء.

 ES تتيح إدارة النظام املركزية والزيادة يف عرض النطاق الرتددي ترقيات أرسع لتقليل وقت التوقف عن العمل ونفقات التشغيل. باإلضافة إىل ذلك، توفر

Net مرونة أكرب أثناء توسيع الشبكة وتسمح حتى بـ 82,000 قدم )25 كم( بني العقد. تساعد سعة الذاكرة الزائدة الخاصة بالشبكة والتشخيصات املتقدمة 

والنطاق الرتددي الواسع عىل زيادة وقت التشغيل إىل أقىص حد، وتقديم أداء متسق ودعم للتوسع والتحسينات املستقبلية.

بفضل النظام اإلضايف والبطارية اإلضافية، ميكن لـ ES Net دعم حركة تصفح الشبكة من أنظمة أخرى أيًضا، مثل الكامريات األمنية وأنظمة التحكم يف الوصول 

وأنظمة التشغيل اآليل للمباين، دون أي تدخل يف تصفح شبكة سالمة الحياة. يتم فصل البيانات املتعلقة بالحرائق متاًما عن تصفح البيانات التكميلية للتأكد 

من أنها تحظى بأولوية قصوى. ميكنك االستعانة بهذا النطاق الرتددي اإلضايف واالستفادة من البنية التحتية عالية الرسعة واملتحملة للخطأ من أجل البيانات 

والتطبيقات الهامة.
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TSW خادم

Simplex TrueSite محطة العمل

محطة العمل TrueSite، التي ُصممت للمنشآت الضخمة وبيئات الحرم الجامعي، هي مركز أوامر رسومي يعتمد عىل الحاسوب، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 

MS، وميكنه املراقبة والتحكم يف 687 عقدة شبكة اتصال، و60 عمياًل وحتى 250,000 جهاز. يف حالة نشوب الحريق، تعرض شاشة تخطيطية عالية الدقة جميع 

املواقع عىل خريطة عىل مستوى نطاق املكان وخطط بناء أرضية فردية، مام قد يسمح باستجابة فورية ومحسنة. يساعد االرتباط الحقيقي من نظري إىل نظري مع 

جميع لوحات التحكم الشبكية عىل ضامن استمرارية التشغيل حتى يف حالة فشل العقد الفردية. تقوم محطة العمل TrueSite بعرض األخطاء واألعطال وميكن 

استخدامها لعرض وتصدير تقارير واسعة النطاق وسجالت تاريخية.

ميكن ملحطة العمل TrueSite مراقبة العديد من طُرز لوحات التحكم عن طريق استخدام اتصاالت إنذار رقمية مذكورة يف قامئة الوكاالت، وتُخزن البيانات 

التاريخية ما يربو إىل 500,000 حدث. يف حالة فشل الخادم، ميكن ملراقبة TrueSite التبديل تلقائيًا إىل الخادم االحتياطي. محطة العمل TrueSite مدرجة أيًضا 

يف قامئة ULC لإلرشاف عىل تشغيل املحطة.

TrueSite Mobile عميل

يضع تطبيق عميل محطة TrueSite املتنقل معلومات وعمليات تشخيصية هامة لنظام اإلطفاء الخطري يف راحة يديك. قم بالوصول إىل امليزات والوظائف الرئيسية الخاصة مبحطة 

ال الخاص بك من طراز آبل أو أندرويد. العمل TrueSite عن بُعد باستخدام الجهاز النقَّ

TrueSite العميل البعيد ملحطة العمل

تتيح ميزة العميل البعيد يف محطة عمل TrueSite للمستخدمني اإلضافيني االتصال بالشبكة عرب خادم محطة العمل TrueSite. ميكن ملا يصل إىل 60 مستخدًما - مبا يف ذلك مديرو 

املباين وموظفو الصيانة وفرق االستجابة للطوارئ - عرض حالة النظام واألحداث وسجالت الصيانة وسجالت األنشطة بشكل متزامن لزيادة الكفاءة والفعالية. متكنك إمكانية العميل 

البعيد أيًضا من تعيني مراكز قيادة بعيدة إضافية.
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TSW العميل البعيد

ع الخاص بـ ES Net لتوصيل عمالء TSW عن بعد االستفادة من النطاق الرتددي املوسَّ

ميكن توصيل محطات عمل Simplex TrueSite متعددة باستخدام قناة التصفح التكميلية الخاصة بـ 

ES Net، مام يلغي الحاجة إىل إنشاء شبكة منفصلة. وينتج عن ذلك توفري كبري يف الوقت واملواد واملوارد، 

وبدون التضحية بأداء الشبكة أو موثوقيتها. ميكن أن توجد الشبكة داخل مبنى واحد أو يف مباين متعددة، 

وميكنها العمل مع مزيج من أنواع الشبكات )األلياف، إيرثنت، إلخ(.
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ES Net إضافة فيديو إىل قناة التصفح التكمييل لـ

بسبب عرض النطاق الرتددي املوسع لـ ES Net، ميكن إضافة أنظمة األمان وسالمة املباين 

األخرى، مثل كامريات املراقبة بالفيديو، إىل قناة التصفح التكميلية لـ ES Net دون التضحية 

بأداء الشبكة أو موثوقيتها.
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مفتاح

معدات مسجل فيديو الشبكة واملراقبة

TSW خادم

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

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، تستمر حلول Simplex يف تحسني أحدث طرق الحامية وهي رائدة يف األنظمة املتقدمة التي تساعد يف جعل اإلدارة أكرث سهولة وفاعلية من حيث التكلفة 

كام تحمي املباين وشاغليها عىل حد سواء.

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