
SIMPLEX TrueAlert ES 5900 Series
تصميم أصغر مع توفير أكثر في الطاقة

تطور اإلنذار
يريد الجميع بأن تكون مبانيهم آمنة رائعة 

المنظر وتستهلك طاقة أقل.
إن الجودة العالية لنظام الكشف عن الحريق أمر 

مهم جدا للمساعدة في توفير السالمة الدائمة 
لمنشآتك وشاغليها. ولكن في كثير من األحيان 

تستعمل هذه األنظمة أجهزة إنذار ال تتماشى 
مع ديكور المبنى وتستهلك الكثير من التيار 

الرئيسي وتيار البطارية.
لقد قامت أجهزة اإلنذار                    

SIMPLEX TrueAlert ES 5900 بحل 
هذه المشكلة عن طريق تحقيق التوازن المثالي 

بين الشكل والوظيفة.

جهاز أصغر، مع تصميم أكثر جاذبية
إن تقنية LED المتقدمة والتصميم 

االنسيابي يجعالن أجهزة سلسلة               
 SIMPLEX TrueAlert ES 5900

أصغر حجما وأكثر توفيرا في الطاقة وأقل 
إزعاجا مقارنة باألجهزة األخرى.

وبفضل بصمتها المخفضة وحجمها الصغير، 
تندمج أجهزة TrueAlert ES 5900 في 

محيط المبنى وبالكاد نالحظها إال عندما نحتاج 
لذلك مثل حاالت الطوارئ. 

 TrueAlert ES ولكونها جزء من فئة
لألجهزة المعنونة، فإن سلسلة 5900 تتميز 
بالقدرة على االختبار الذاتي حيث تساعد في 
تقليل تكاليف االختبار وضمان بقاء األنظمة 

في أفضل حالة تشغيلية.

■  تقنية LED متقدمة

■  بصمة أصغر وإنسيابية، تصميم 
عصري

■  استهالك أقل للطاقة

■  أجهزة مسجلة في UL ومتوافقة مع 
NFPA

■  سهولة أكثر في التركيب والصيانة

■ برمجة تردد اإلضاءة وضبط النغمة

■  القدرة على الفحص الذاتي غير 
المزعج

 



البنية المعمارية المرنة تجعل النظام قابل للتوسعة بكل سهولة عندما تنمو احتياجات 
المنشآت.

تقنية LED المتقدمة، 
رفعت في كفاءة الطاقة

لتقديم جهاز أصغر حجما وموفرا للطاقة، 
 LED بدمج تقنية SIMPLEX قامت

المتطورة والموفرة للطاقة في تصميماتها 
 .TrueAlert ES 5900 ألجهزة

إن إنخفاض استهالك الطاقة من طرف 
األجهزة يعني أنه يملك ربط المزيد من 

األجهزة في نفس النظام دون الحاجة إلى 
المزيد من التيار. وهذا يعني أيضا أنه من 

الممكن تصميم أنظمة مع مزيد من األجهزة 
في نفس الدائرة الكهربائية ومع كفاءة أكثر 
بالنسبة للدوائر التي تستخدم أسالك صغيرة 
القيس، يمكن أن تذهب أبعد من ذلك حيث 
يمكن أن تستخدم عدد أقل من البطاريات.

كل ذلك معا، هذه القدرات يمكن أن ُتترجم إلى 
مواد أقل تكلفة، وتخفيض أكثر وقت العمل، 

والمزيد من التوفير.

أداء TrueAlert ES الثوري
سلسلة 5900 هي أحدث إضافة إلى 

 SIMPLEX TrueAlert ES مجموعة
الذكية، ألجهزة اإلنذار المعنونة. قبل مجيء 

TrueAlert ES، كان اختبار أجهزة اإلنذار 
يعني تفعيل كل الدوائر التي تحويها وإزعاج 

كل شاغلي المبنى.

لتجنب هذا، وفي كثير من الحاالت يضطر 
أصحاب المباني إلى دفع مبالغ كبيرة بغية 

جعل إختبار األجهزة الخاصة بهم بعد ساعات 
العمل أو في عطلة نهاية األسبوع.

إن أجهزة TrueAlert ES حلت هذه 
المشكلة عن طريق حصولها على أجهزة 
إستشعار يمكنها تحسس مخارج ومضات 

الضوء والصوت. وبفضل أجهزة االستشعار 
هذه، يمكن اختبار أجهزة اإلنذار في ثوان 

وفي أي وقت، ليال أو نهارا، والتقليل 
من التكلفة، وبدون إزعاج شاغلي المكان 

والتخلص من وجوب وجود فنيين بالمبنى. 
يمكن  بدء االختبار يدويا بالضغط على زر 
لوحة التحكم أو من مركز تحكم الجرافيكي 

TrueSite Workstation. ويمكن أيضا 
برمجة االختبار ليتم تشغيله تلقائيا كلما كان 

ذلك مالئما وأقل إزعاجا.
تمتثل أجهزة االختبار الذاتي       

TrueAlert ES للمبادئ التوجيهية 
لالختبارات اإللكترونية التي وردت في 

الفصل 14 من NFPA 72 وجميع أجهزة 
.UL مدرجة في TrueAlert

وبفضل قدرات االختبار الثورية هذه فإن 
أجهزة TrueAlert ES خيرت طريقة 

استعمال نظم إنذار الحريق وطريقة صيانتها.

حقوق التأليف والنشر محفوظة لـ  © 2015Tyco Fire Products LP. جميع الحقوق محفوظة.
جميع العالمات التجارية والماركات المسجلة مملوكة ألصحابها المعنيين.
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