
Flexível, botões programáveis que 
dão aos operadores simples controle, 
com um único toque pode-se 
controlar elevadores e ventiladores, 
permitando também que mensagens 
críticas sejam reproduzidas com um 
único toque.

Armazenamento seguro  
para a melhoria do acesso  
e conformidade
O dispositivo de armazenamento é vital para 
arquivos de dados internos do  
painel, tais como programas do  
software do sistema, plantas de edifícios, 
relatórios de testes e qualquer outro tipo de 
informação. Não são necessários gabinetes 
extras na sala de controle  
e tudo é de fácil acesso. Além disso o  
dispositivo de armazenamento é  
supervisionado de modo que possa ser 
alertado em caso de falhas ou remoção.

Fácil instalação e upgrades
Projetos que necessitam uma instalação em 
partes podem aproveitar o Modo  
de Instalação. Neste modo o 4100ES pode 
emitir um único alarme de falha  
de pontos que não estão programados  
no sistema, ou ainda não foram cabemos 
ou foram cabeados e não comissionados. 
Isto pode eliminar problemas recorrentes 
durante a instalação e reduzir a  
frustração do operador do sistema.

Downloads remotos 
Minimizam as interrupções e são mais 
rápidos que os anteriores. Os técnicos 
podem fazer downloads de programas para 
toda a rede de painéis a partir de um único  
local.Todos os novos programas serão 
automaticamente arquivados no  
dispositivo de armazenamento junto com 
todos os programas anteriores, para uma 
fácil recuperação e comparação.

Novas funcionalidades, 
a mesma grande 
confiabilidade
O novo sistema 4100ES retém todas 
as funções críticas da 4100U, incluindo 
comunicações de emergência/capacidade 
de notificação em massa, através da 
inovadora interface de Internet Simplex 
SafeLINC™, e a capacidade de gerar e enviar 
alertas específicos e simultâneos.

Opções de serviços para 
atender você—e seu 
orçamento
Oferecemos quatro níveis de serviço que são 
projetados para melhorar a funcionalidade 
e o valor do sistema 4100ES, oferecendo 
opções para ajustar seu orçamento.
Seja qual for o nível de serviço escolhido, 
o seu integrador Simplex local poderá 
trabalhar com você para definir suas 
necessidades do sistema e se adequar ao 
seu orçamento. Com a capacidade dos 
nossos integradores, podemos projetar, 
instalar, comissionar e manter seus sistemas 
4100ES.

O upgrade do Sistema de 
Alarme 4100ES melhora  
a manutenção e ajuda a  
reduzir custos. Não existe  
a necessidade de gabinetes 
extras e tudo está ao 
alcance mais fácil.

■■ O Download Remoto permite 
programar mais rapidamente e operar 
a rede completa de painéis através de 
um único painel.

■■ O Modo de Instalação pode simplificar 
muito retrofits e upgrades.

■■ O dispositivo de armazenamento 
permite guardar com facilidade  
e segurança dados e sistemas  
de arquivo.

Áudio integrado é ideal para 
aplicações de comunicação de 
emergência. Até oito canais de 
voz digitalizados com mensagens 
simultâneas sendo transmitidas  
para diferentes áreas da 
instalação.

Plataforma de Proteção a Vida

A tela gráfica do InfoAlarm  
mostra inúmeras informações  
com capacidade para até 854  
caracteres de texto.

A programação do Painel 4100ES pode 
ser feita a partir de uma localização 
remota através da rede da empresa, 
através de um ponto TCP-IP. Isso 
diminui o tempo de download, evitando 
o acompanhamento de técnicos para 
as áreas onde o sistema está instalado.

O dispositivo de armazenamento 
pode arquivar todos os programas 
4100ES, bem como testes e 
alterações no painel. É 
supervisionado  
contra falhas  
e remoção.

Elegante, o novo design do gabinete 
combina bem com a arquitetura do  
edifício e já está preparado para 
futuras 
conexões com a Internet.

O Modo de Instalação é ideal 
para projetos de retrofit. Ele pode 
eliminar condições de problemas 
de dispositivos ainda não instalados 
ou instalador mais ainda não 
comissionados.

Todo mundo está aminado com a Simplex® 
4100ES (eServices) Sistema de Alarme de 
Incêndio. É fácil saber porque.

Nossa próxima geração de painéis pode 
fazer seu trabalho ficar mais fácil, melhorar 
a muntenção, e prover a sua segurança 
operando para o futuro.

Emocionante.

Eficiente.

Extraordinário.

Essencial.



Simplex tem liderado a indústria 
com o sistema 4100U. Agora com 
a plataforma 4100ES, adiciona-
mos um conjunto de tecnologia e 
melhorias que podem tornar mais 
fácil o trabalho de todos, de em-
preiteiros a gerentes e proprietá-
rios, melhorando a facilidade de 
manutenção, reduzindo custos e 
economizando tempo.

O Sistema de Alarme 
4100ES da Simplex é 
voltada a proteção de 
vidas e a tecnologia é 
elevada ao um novo nível.

A plataforma 4100ES 
está extremamente alinhadada 

com os meus obejtivos como  
engenheiro. As capacidades  

avançadas permitem-me escrever uma 
especificação que fornece uma alta 

qualidade de segurança e  
atende as necessidades do meu  

cliente – hoje e no futuro.

O 4100ES torna as comunicações  
de emergênciamais econômica.  

Eu posso conectar todos os meus  
painéis de incêndio em uma rede  

comum e enviar facilmente  
comunicações de emergência  

centralizadas. Eu tenho controle sobre  
meu sistema minimizando os  
investimentos de segurança  

e de infra-estrutura.

Em um ambiente de  
fábrica ocupada, eu preciso do  

apoio sem esforço do sistema de  
segurança. Com o Download Remoto, um 

técnico do integrador pode  
baixar todos os programas para nossos 

painéis em rede de um único local. 
Minha equipe não precisa  

acompanhar o técnico,  
economizando tempo  

e dinheiro.

O 4100ES dá ao meu  
hospital uma melhora no  

armazenamento de registros.  
O gerenciamento desses registros  

é vital para nossas operações e  
aceitações no dia a dia. O dispositivo  

de armazenamento pode guardar  
plantas do edifício e dados de  
inspeção/testes no painel, por  

isso estão sempre  
facilmente disponíveis.

Eu adoro a eficiência donovo  
Modo de Instalação. Eu posso  

ativar cada pavimento por vez com o 
4100ES, sem nenhum técnico do  

integrador. Recebo um único lembrete  
que outros pavimentos não foram  
ativados, ótimo para etapas dos  

projetos de retrofit.

Como gerente de um  
edifício, o 4100ES oferece um  

extraordinário custo x benefício. 
Com compatibilidade de produtos  

podemos atualizar com pouca  
interrupção o sistema reduzindo o  

custo total com a segurança  
de vidas e da propriedade.  

Tornando-se essencial para  
minhas operações.

Tyco, Simplex, TrueAlarm, TrueAlert, TrueSite e quaisquer outros nomes de produtos listados acima são marcas e / ou marcas registradas. O uso não autorizado é estritamente proibido.
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