
لتعزيز صالحية املنتج وتحقيق املدخرات 

قم بالتحديث إىل نظام إنذار الحريق 

Simplex 4100ES. ولن تحتاج إىل 
خزائن إضافية، ألن كل يشء أصبح يف 

متناول اليد .

متنح املفاتيح املرنة والقابلة للربمجة املشغلني إمكانية 

التحكم ببساطة وبلمسة واحدة يف وظائف النظام 

الرضورية كاملصاعد واملراوح، وتتيح تنشيط الرسائل 

الرضورية بضغطة زر.

تخزين آمن لتحسني القدرة عىل الوصول والتوافق 
يقوم جهازنا ذو سعة التخزين الكبرية بتخزين وأرشفة

البيانات الحيوية داخل لوحة التحكم، مثل برامج برمجيات

النظام وتصميامت املباين وتقارير الفحص/االختبار وغريها من معلومات املوقع 

الرضورية. وبالتايل ليست هناك رضورة لوجود خزانات إضافية يف غرفة التحكم، 

ألن كل يشء أصبح يف املتناول. كام يخضع الجهاز ذو سعة التخزين الكبرية 

لإلرشاف بحيث ميكنه تنبيهك يف حالة حدوث انقطاع أو عطل.

سهولة الرتكيب والتحديث
املشاريع التي تتطلب الرتكيب عىل مراحل ميكنها االستفادة من فوائد وظيفة 

وضع الرتكيب. فأثناء التشغيل يف هذا الوضع، ميكن لنظام 4100 توفري إنذار 

واحد لألعطال النقاط التي متت برمجتها يف النظام ولكن مل يجِر توصيلها بعد 

– أو تم تركيبها ولكن مل تٌعتمد بعد. وهذا من شأنه أن يقيض عىل املشكالت 

املتكررة أثناء الرتكيب وعدم إزعاج مشغل النظام.

التنزيل عن بُعد  
وتعمل عىل تقليل حاالت االنقطاع وتساعد يف استمرارية التشغيل عىل نحٍو 

أرسع من أي وقت مىض. ميكن أن يقوم الفنيون بتنزيل الربامج إىل شبكة 

اللوحات بالكامل من موقع واحد فحسب. يتم حفظ الربامج الجديدة تلقائيًا 

يف أرشيف الجهاز ذو سعة التخزين الكبرية مع جميع الربامج السابقة لتيسري 

االسرتجاع واملقارنة.

سامت جديدة مدهشة بنفس درجة املوثوقية
يشتمل نظام 4100 الجديد عل كافة الوظائف املهمة املتوفرة يف نظام 

4100 مبا فيها إمكانيات اتصاالت الطوارئ/اإلخطار الشامل وهي اإلمكانيات 

 Simplex              الرائدة يف هذا املجال، وواجهة اإلنرتنت املبتكرة

SafeLINC™. وإمكانية تعيني تنبيهات متعددة واستهدافها بشكل خاص 

يف وقت واحد.

خيارات خدمة مناسبة لك ومليزانيتك
نحن نقدم مستويات متعددة من الخدمة املصممة لتحسني وظائف وقيمة 

نظام 4100 ونطرح خيارات مناسبة مليزانيتك. 

فأيًا كان مستوى الخدمة الذي تختاره .يستطيع مندوب سمبلكس املحيل 

التابع لك التعاون معك لتحديد احتياجات النظام وااللتزام بحدود ميزانيتك 

وبفضل إمكانياتنا الشاملة، ميكننا تصميم وتركيب وتفويض وصيانة ودعم نظام 

4100 الخاص بك.

• تتيح وظيفة التنزيالت عن بعد إمكانية أرسع للربمجة 

وتشغل شبكة كاملة من اللوحات من موقع مركزي واحد.

• ميكن لوظيفة وضع الرتكيب تبسيط عمليات التطوير 

والتحديث إىل حد كبري.

• تتيح وظيفة الجهاز ذي سعة التخزين الكبرية لك إمكانية 

تخزين وأرشفة بيانات النظام بسهولة وأمان.

• مسار تحديث سلس وُموفر ألنظمة Simplex القدمية.

نظام االخالء الصويت املدمج مثايٌل لتطبيقات اتصاالت 

الطوارئ. تتوفر مثاين قنوات من الصوت الرقمي 

تتيح بث رسائل متزامنة وفريدة إىل مناطق مختلفة 

باملنشأة.

نظام إنذار الحريق وسالمة الحياة

.InfoAlarm  تعرض شاشة معلومات اإلنذار  الكبرية

معلومات رسومية بطرق عديدة وتدعم النصوص حتى 854 حرفًا.

ميكن تنزيل برامج نظام 4100 من موقع بعيد 

عرب شبكة محلية داخل املؤسسة. ويقلل هذا زمن 

التنزيل ويلغي الحاجة إىل تكليف أفراد مبرافقة 

الفنيني إىل املناطق الحساسة داخل املنشأة.

ميكن لجهاز التخزين ذي سعة التخزين الكبرية أرشفة جميع برامج 

نظام 4100 وكذلك االختبارات والتغريات التي تطرأ عىل اللوحة. 

ويخضع الجهاز لإلرشاف تحسبًا لحدوث عطل أو انقطاع. 

تتسق الخزانة األنيقة ذات املظهر الجديد بشكل جاميل مع 

تصميم البناية ومع سامت نظام 4100 املصممة لالتصال 

باإلنرتنت. 

وظيفة وضع الرتكيب مثالية ملشاريع التطوير واإلصالح. 

وميكن لهذه الوظيفة القضاء عىل الظروف املسببة لألعطال 

التي قد تصيب األجهزة التي مل يتم تركيبها بعد— أو التي تم 

تركيبها ولكن مل تُعتمد بعد.

مدهش.

فعال.

فريد. 

رضوري.

لإلنذار من الحريق الجميع متحمسون الستخدام نظام 

.)eServices( ـ  Simplex ® 4100ES

والسبب معروف بكل بساطة.

إن هذا الجيل التايل من األنظمة األساسية الذي نقدمه قادر 

عىل تيسري أعاملك وتحسني صالحية خدمة املنتج واالنطالق 

بعمليات السالمة والحفاظ عىل الحياة نحو املستقبل.



يتسق النظام األسايس 4100ES اتساًقا تاًما مع 

أهدايف كمهندس. إمكانياته املتطورة تخولني كتابة 

مواصفات توفر نظام سالمة عايل الجودة وتلبي 

احتياجات عماليئ يف الوقت الحارض ويف املستقبل.
      نظام 4100ES يجعل االتصاالت أثناء 

الطوارئ أكرثتوفريا. فأنا أستطيع ربط جميع لوحات 

التحكم يف الحريق عىل شبكة مشرتكة وإرسالها 

من خالل اتصاالت الطوارئ املركزية بكل سهولة. 

وأستطيع التحكم يف النظام ويف الوقت نفسه 

االستفادة القصوى مام 

  لدينا من استثامرات البنية التحتية يف سالمة 

الحياة العامه .

Simplex 4100ES نظام إنذار الحريق

يرتقي بتقنيتنا الرائدة يف مجال اإلطفاء

والسالمة إىل مستوى جديد.

كاملك، يوفر يل نظام  Simplex 4100 قيمة 

فوق العادة. فالقدرة عىل التوافق بني األنظمة 

الجديدة والقدمية تتيح لنا إمكانية التحديث بأقل 

قدٍر من الخلل ملنشآيت والتعطيل للموظفني، مام 

يقلل من النفقات الكلية لدورة حياة العمل. قد 

يصبح هذا النظام عنرصًا حيويًا لعمليايت.

 مينح نظام 4100ES املستشفى الذي

أعمل فيها إمكانية ُمحسنة لتخزين

السجالت. وتعد إدارة السجالت أمًرا

رضوريًا لعملياتنا اليومية وعمليات

االعتامد التي نجريها. يقوم هذا الجهاز ذو

سعة التخزين الكبرية بتخزين تصميامت

املبنى وسجالت الفحص/االختبار داخل

لوحة التحكم بحيث ميكن الوصول

إليها بسهولة يف كل

األحوال.

تعجبني فعالية ميزة وضع الرتكيب

الجديدة. بواقع طابق واحد يف املرة

4100ES الواحدة، ميكنني تفعيل نظام

دون أن استعني بفني. وأتلقى رسالة تذكري واحدة تفيد 

بأن النظام غري مفّعل يف الطوابق

األخرى، وهي وظيفة رائعة ملشاريع

التطوير واإلصالح التي أنفذها عىل

مراحل.

يف مصنع يضج بالحركة، أحتاج لدعم مُبسط 
ألنظمة سالمة الحياة لدي. فبفضل وظيفة التنزيل 

عن بُعد، يستطيع فني من سيمبلكس تنزيل 

جميع الربامج الالزمة للوحات التحكم املرتبطة 

بالشبكة من موقع واحد. وال يضطر املوظفون 

ملرافقة الفني إىل كل لوحة تحكم، مام يوفر لنا 

الوقت واملال.

تعترب منتجات و Simplex و TrueAlarm و trueSite عالمات تجارية مسجلة. ممنوع منعا باتا االستخدام بدون ترصيح.
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 فقد أصبحت رشكتنا رائدة يف هذا املجال  بفضل

ا بعد استخدام نظام .Simplex 4100U نظام  وحالًي

 4100 األسايس، أضفنا مجموعة من التحسينات

 التقنية والخدمية التي تيرس عىل الجميع القيام

 بوظائفهم، بدًءا من املقاولني ومديري املنشآت إىل

 أصحاب البنايات ومن من خالل تحسني صالحية

.املنتج وتقليل النفقات وتوفري الوقت


