
ES Net تطبيقات واتصاالت وخيارات ومواصفات شبكة

يف نفس وقت اإلصدار، يتم تطبيق UL وULC فقط على منتجات شبكة ES Net. قد تكون اللوائح املطبوعة اإلضافية قابلة للتطبيق، اتصل ملورِّد احمللي ملنتجات شركة Simplex لالطالع على آخر املستجدات. يُرجى الرجوع إيل جداول اختيار املنتج لالطالع على تفاصيل قوائم UL وULC احملددة. اللوائح املطبوعة واملوافقات اليت ختضع
لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة ملنتجات Tyco للحماية من احلرائق.

ES Net مميزات
شبكة ES Net هي شبكة إنذار حريق تعتمد على IP بنطاق ترددي (100 ميجا يت) تدعم

حىت 99 عقدة وتستخدم تكنولوجيا الشبكة القياسية الصناعية والبنية التحتية لتصميم أكرب ومرونة يف
الرتكيب.

نظام الشبكة واسع اال حيدث من نقطة فردية.
يسمح ES Net بتطبيق حتديثات الربامج على مجيع عقد الشبكة عرب عملية تنزيل فردية. وميكن

لشبكة ES Net ذات النطاق الرتددي العريض عمل حتديثات للربمج حىت 99 عقدة من موقع
فردي يف أي عقدة على الشبكة يف دقائق وزدة وقت النظام وتقليل توقفات العمل.

Simplex ارحتال شبكة احلريق 4120
TrueSite ستخدام حمطة العمل مع شبكات 4120 املوجودة ES Net من املمكن أن تندمج
مبا يسمح بوجود مسار ارحتال على مراحل للرتكيبات احلالية. يف بعض احلاالت قد يتم إعادة استخدام

.ES Net البنية التحتية للشبكة احلالية واألسالك خلفض تكلفة ارحتال عمليات ارحتال

تزامن جهاز الشبكة
تزامن شبكة أجهزة اإلخطار غري مدعوم يف شبكة ES؛ وعلى الرغم من ذلك، يتم توفري التزامن جلميع

أجهزة اإلخطار املتصلة بلوحة أو عقدة منفردة.

التشخيصات املتقدمة
تتيح ES Net أدوات وتقارير تشخيص الشبكة املتقدمة اليت من السهل قراءا. املعلومات املفصلة

عن صحة اتصال الشبكة واألوضاع متاحة مبا يسمح للفنيني حبل املشكالت بدقة وتقليل الوقت
املطلوب لتصويب خطأ إصدارات اتصال الشبكة.

زدة كبرية يف عرض النطاق الرتددي وسرعات املرور مقارنة بشبكات احلريق التقليدية.
EES Net هي شبكة تعتمد على IP قد متت زدة النطاق الرتددي بشكل كبري مقارنة بشبكات

احلريق التقليدية. وكل عقدة تعترب جزء من الشبكة ميكن إبالغها حول أحداث الشبكة.
اجلدول 1: سرعات مرور ES Net النموذجية

معدل مرور البياتوسائط
100 ميجا يت لكل نية (ميجا يت)اإليثرنت

وCAT5e أو أكرب
100 ميجا يت (وحدة وسائط الليف متعددكابل الفيرب

النمط فردية أو مزدوجة)
12-2 ميجا يت بناًء على املسافة (مع 18خط املشرتك الرقمي

(AWG كابل
حبد أقصى 2 ميجا يت يف الثانية يف طراز

ULC

ES Net الشكل 1: مثال

ES Net نظرة عامة على شبكة
توفر لوحات اإلنذار من احلريق ES Net الرتكيب الشامل واملشغل ومميزات اخلدمة الشاملة مع قدرات

نقطة ووحدة تناسب جمموعة كبرية من تطبيقات النظام واملنشآت الكبرية متعددة املواقع.

اللوحات واألجهزة املدعومة
•4007ES4010 وES4100 وES سلسلة وحدات التحكم يف إنذار احلريق

•4100ES (NDU) وحدات عرض شبكة

•TrueSite 4190 سلسلة أنظمة قيادة احلوادث وحمطات العمل يف

ES Net تكوين شبكة
تدعم شبكة ES Net طبولوجيا الشبكة اخلطية حللقة متعددة فئة X و/أو من الفئة ب. انظر دعم

شبكة ES Net متعددة الطوبولوجيا .
تتطلب كل عقدة ES Net بطاقة واجهة شبكة Net ES (NIC) إلرسال واستقبال البيات
على الشبكة (يف بعض احلاالت قد تكون هناك حاجة لبطاقات وسائط الشبكة االختيارية). ميكن

تكوين الشبكة ملشاركة املعلومات ووظائف التحكم بني العقد.

*UL ، ULC مدرج يف

Simplex ES شبكة
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تتصل بطاقات واجهة الشبكة ES املوجودة على كل عقدة برتتيب من نقطة إىل نقطة، مما يوفر األمان
وجتاوز التعطل للشبكة.

مرونة الشبكة
تعد شبكة ES Net قادرة على التكيف مع األعطال وميكنها اكتشاف مسارات متدنية وغري مكررة

بني أي عقدتني متصلتني.

خيارات الشبكة املرنة
تدعم طبولوجيا الشبكة اخلطية حللقة متعددة من الفئة X و/أو من الفئة ب املتعددة .•

اتصاالت Ethernet مع كابل Cat-5e (أو أفضل) لتشغيل 328 قدًما (100 مًرتا) أو أقل•

اتصاالت وسائط األلياف مع توصيالت ألياف الوضع املتعدد أو ألياف الوضع األحادي مما يوفر•
زدة يف مقاومة الضوضاء ومسافات أطول لتشغيل ما يصل إىل 82000 قدم (25 كم) ستخدام

ألياف الوضع األحادي
اتصاالت سلكية مع زوج واحد من األسالك بني العقد ستخدام بطاقات وسائط DSL ذات•

نطاق ترددي منخفض للرتكيبات احلالية حيث ال يتوفر Ethernet أو األلياف، حىت 15000
قدم (4572 مرت) مع زوج من األسالك AWG 18 ادولة غري املعزولة

نقاط توصيل حمطة عمل TrueSite ونظام السيطرة على احلوادث
تدعم حمطة العمل TrueSite أو حمطة العمل بدواشر ES Net املتعددة املكونة من 99 عقدة.

ES Net ي جمموعة من ميكن أن تتصل عقدة حمطة العمل بـ (7) حلقات شبكة
ES Net ميكن أن تتصل عقدة نظام السيطرة على احلوادث بـ (7) حلقات شبكة؛ حىت (5) حلقات

معلومات القوائم
UL 864، الكشف عن احلرائق ومكافحتها (UOJZ)، خدمة التحكم يف الدخان•

(SYZV) خدمة جهاز اإلطالق ،(UUKL)
•Burglar (APOU) - وحدات اإلنذار اخلاصة ،UL 1076

UL 2017، معدات إدارة العمليات (QVAX)، وحدات التحكم يف نظام إنذار الطوارئ•
(FSZI)

•(UULH) شاشة كاشف الدخان ،UL 1730

•(PGWM) أنظمة اإلخطار اجلماعي ،UL 2572

CAN/ULC-S527 وحدات التحكم ألنظمة اإلنذار من احلريق (UOJZ7)، خدمة جهاز•
(SYZV7) اإلطالق

•(APOU7) وحدات وأنظمة اإلنذار ضد السرقة ULC/ORD-C1076

•(UUKL7) معدات نظام مراقبة الدخان ULC/ORD-C100

•(AMCX) عتبارها مركز حملطة وحدة التحكم يف أجهزة اإلنذار ضد السطو UL 1610

ES Net مجمميزات بر

مربمج الشبكة
تسمح اتصاالت ES Net للفنيني إنشاء وحتميل وظيفة الشبكة من موقع واحد جلميع اللوحات

املوجودة علي الشبكة يف عملية تشغيل فردية. ويكون وقت التحميل القياسي لدائرة كاملة مكونة من
99 عقدة حوايل 5 دقائق أو أقل (يتطلب إيثرنت أو وسائط األلياف البصرية).

IP انتقال ملف
التحديثات التنفيذية والربامج الثابتة مهمة للغاية لنسبة لشبكة لوحة احلريق. تكتشف أداة نقل ملف

IP تلقائًيا بطاقات ES Net NIC املتصلة بشبكة ES Net ويقرتح التحديثات التنفيذية و
الربامج الثابتة القابلة للمعاجلة. ميكن حتديث تطبيق وقت تشغيل لوحة ES من أي مكان يف الشبكة.

تشخيصات الشبكة
تسمح أداة تشخيص الشبكة املتطورة لتحديد البسيط بدقة التصال إصدارات الشبكة واألداء الصادر
والتوصيالت املعطلة من أي عقدة علي شبكة ES. ميكن أيًضا تشغيل تقارير االختبار ألي لوحة من

أي نقطة على الشبكة.
تكون دعامات أداة تشخيص الشبكة املتطورة بعيدة عن الدورات النهائية لعقدة لوحة ES وتزود

معلومات يف حاالت الشبكة والطوبولوجيا واحلضور يف شبكة ES. إحصاءات املنفذ التارخيية مثل
رامرتات التشغيل واألخطاء لكل جانب خمزن من أجل التحليل. متاح أيًضا تقرير األخطاء والبيات

التارخيية لبعض حاالت اخلطأ.
تقوم أداة تشخيص الشبكة بتشخيصات األخطاء علي شبكة ES من لوحة ES أو TSW كالتايل:

الروابط املعطلة•

وصالت االتصال الالسلكي•

العطل األرضي•

عدم توافق نسخة اللوحة بني العقد•

عقد إضافية يف الشبكة•

عقد مزدوجة يف الشبكة•

العقد املفقودة•

املقارنة بني شبكة ES Net و4120
ES Net ه مفيد يف التحديد عند اختيار منتجات شبكة إنذار احلريقرمبا يكون املخطط التايل أد
مقابل  4120العتماد علي اخلصائص الرئيسية لكل شبكة. للحصول على مرجع إضايف ملعدات

شبكة 4120، ارجع إىل ورقة البيات S4100-0056 وأوراق بيات منتج الشبكة املرفقة.
اجلدول 2: املقارنة بني ميزة شبكة ES Net و4120

4120شبكة ESنوع املوّرد
IP عرض النطاق الرتددي العايل يعتمد على الشبكة (100 ميجا يت يف

الثانية)
-نعم

-نعمسرعة حتميل عالية لكافة العقد
-نعماإلعدادات املتقدمة للشبكة

-نعمحتميل وصلة فردية لكافة العقد
NSI4007 وES4010 وES4100 وESو TSW نعمنعمدعم العقدة

نعم-دعم العقدة القدمية
نعم-تزامن جهاز اإلشعار حول الشبكة
نعمنعمتزامن جهاز اإلشعار خالل اللوحة

TSW مقابل 4120 دائرة شبكة لكل ES Net أقصى عدد ممكن من

ES Net تصل إىل (7) دواشر TrueSite مالحظة: دعائم حمطة عمل
أو تصل إىل (7) دوائر 4120 أو إىل (7) دوائر يف امل يف أي جمموعة

من ES Net ودوائر 4120.

77

نعمنعمالفئة X اتصاالت الشبكة
(T بدون وصالت علي شكل) B نعمنعماتصاالت شبكة الفئة

Tمع وصالت علي شكل B اتصاالت شبكة الفئة--
النعمدعم البنيات املتعددة

نعم-دعامة جسر مادية
نعم-دعامة مودم الفيرب متعددة اإلشارات

دعامات TSW مجيعها خمصص جلهاز إنذار احلريق LAN ووصالت
LAN املستهلك

نعم-

نعم-4100ES دعامة CPU املتمددة
-نعمدعم التصفح اإلضايف

ES Net تطبيقات واتصاالت وخيارات ومواصفات شبكة
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تشغيل شبكة ES Net األساسية
Simplex تنقل شبكات إنذار احلريق ES Net املعلومات بني Simplex لوحات التحكم يف إنذار احلريق املوزعة. ميكن لألنظمة املكونة من لوحات قدرات مماثلة أن تتقاسم املعلومات، أو ميكن للعقد احملددة

.ES Net موعة متنوعة من تطبيقات شبكة أن تؤدي وظائف الشبكة املخصصة. توفر الرسوم التوضيحية على الصفحات التالية ملخًصا

عقد االتصاالت
يتم تعريف كل نظام إنذار للحريق مع اتصاالت مباشرة على الشبكة على أنه عقدة. ميكن أن تكون كل عقدة لوحة حتكم نذار حريق كبري أو صغري ونظام الشبكة املتكامل، وحمطة عمل TrueSite وقائد

.TrueSite حوادث

عملية االتصاالت
عندما يتم اكتشاف طوبولوجيا الشبكة تلقائًيا، يتم نقل رسائل الشبكة لتتابع مباشرة من عقدة إىل أخرى. هذه القدرة على نقل الرسائل مباشرة، دون احلاجة إىل التنقل عرب الشبكة لكامل، جتعل عملية االتصال

.ES Net أكثر كفاءة عند استخدام شبكة

القدرة على البقاء
إذا انفصلت العقدة عن اخلط أو إذا مت قطع االتصال بني العقد أو فتحه أو كان به أي شكل آخر من أشكال مشاكل االتصال، يتم عزل هذا املقطع من األسالك. ويف هذه احلالة، تقوم شبكة ES Net تلقائًيا

عادة تكوين الشبكة الستخدام مسارات بديلة واحلفاظ على االتصال بني العقد وإخطار الشبكة خطاء األسالك. يف حالة وجود أعطال متعددة يف األسالك، تتم إعادة جتميع العقد املتبقية وإنشاء شبكات فرعية
جديدة أصغر حجماً حتافظ على االتصاالت بني العقد النشطة. عندما يتم إصالح مجيع أخطاء األسالك، تعود الشبكة تلقائًيا إىل التكوين األصلي ومتسح مشاكل الشبكة ذات الصلة.

خيارات االتصاالت
الشكل 14 تظهر شبكة عقدة متعددة مرتابطة مع جمموعة متنوعة من وسائل االتصاالت للرجوع إليها.

توفر شبكة Ethernet واأللياف اتصاالت شبكة ذات نطاق ترددي عريض (100 ميجايت يف الثانية)•

تدعم اتصاالت وسائط األلياف مسافات أطول، وهي متوفرة أللياف الوضع األحادي أو ألياف الوضع املتعدد وال تتطلب سوى ألياف مفردة من أجل اتصاالت من عقدة إىل عقدة•

تستخدم اتصاالت DSL زوًجا سلكًيا واحًدا بني العقد ستخدام بطاقات وسائط DSL ذات نطاق ترددي أقل. نظًرا الخنفاض عرض النطاق الرتددي، يُنصح ستخدام DSL يف املقام األول من أجل•
الرتكيبات التحديثية حيث جيب إعادة استخدام األسالك املوجودة.
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ES Net الشكل 2: مثال طبولوجيا حلقة

مالحظة: الرتتيب املعروض لإلشارة فقط. وأزواج األسالك املعروضة كخط واحد لإلشارة النموذجية فقط. حيتوي جهاز كمبيوتر حمطة عمل TrueSite على منفذي Ethernet. يستخدم اتصال بطاقة واجهة
الشبكة ES Net (1) منفذ Ethernet خالًيا ومنفذ Ethernet (1) متاًحا لالتصال إما لشبكة احمللية لإلنذار من احلريق لوكالة مدرجة (خمصصة) أو شبكة LAN اخلاصة لعميل (وليس كالهما). ارجع

إىل ورقة البيات S4190-0018 للحصول على معلومات إضافية حول حموالت Ethernet اخلاصة بشبكة نظام اإلنذار من احلريق.

دعم شبكة ES Net متعددة الطوبولوجيا
اعتماًدا على متطلبات الرمز احمللي فيما يتعلق ستخدام مسارات زائدة عن شرائح معينة لشبكة، ميكنك نشر العقد وتوصيلها على حلقة ES Net واحدة ستخدام ما يلي:

•X التخطيط من الفئة

•B التخطيط من الفئة

مزيج من الفئة X والفئة  Bستخدام طبولوجيا خمتلفة•

يرجى الرجوع إىل ES Net Operationsand Troubleshooting Manual (579-1272) ملزيد من املعلومات حول تكوين الشبكة ستخدام الطوبولوجيا املتعددة.

الفئة X طوبولوجيا الشبكة
إذا كان الرمز احمللي يتطلب مسارات زائدة على مقاطع الشبكة، فمن املمكن تكوين حلقة ستخدام الطبولوجيا التالية:

حلقة بسيطة•
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حلقات متتالية متعددة ستخدام اجلسور•

طوبولوجيا أخرى قائمة على احللقات•

الشكل 3: طوبولوجيا حلقة بسيطة

الشكل 4: حلقات متعددة مع طوبولوجيا العقدة املركزية

الشكل 5: طوبولوجيا احللقات املوصولة جبسر

الفئة ب طوبولوجيا الشبكة
إذا كان الرمز احمللي ال يتطلب مسارات زائدة عن احلاجة على مجيع قطاعات الشبكة، فمن املمكن توصيل العقد دون احلاجة إىل التكرار يف الطبولوجيا ستخدام تشغيل واحد أو النتوءات أو يف طبولوجيا تعترب مزيج

.X و الفئة B من الفئة
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(T بدون النقر) الشكل 6: طوبولوجيا الشبكة اخلطية ذات التشغيل الفردي

الشكل 7: طوبولوجيا جنمة بسيطة

الشكل 8: طوبولوجيا حلقات املوصولة جبسر مع سبار
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يستخدم تشغيل الشبكة متعددة الدوائر حمطة عمل TrueSite أو نظام السيطرة على احلوادث

ES Net دائرة شبكة
ميكن ربط حىت سبع حلقات  ES Netستخدام حمطة عمل TrueSite أو قائد احلوادث.

دوائر الشبكة 4120
تصل إيل سبعة دوائر شبكة 4120 ميكن ربطها ستخدام حمطة عمل TrueSite لواجهة الشبكة لتمدد توسيع الشبكة أو ترابط الشبكات املوجودة واملنفصلة. تصل إيل اثنان من دوائر الشبكة 4120 وميكن

ربطها ستخدام نظام السيطرة على احلوادث.

ES Net الدوائر املتعددة 4120 وشبكات
عقدة حمطة عمل TrueSite ميكن أن تصل إىل (7) دوائر شبكة أو تصل إىل (7) دوائر ES Net أو تصل إىل (7) دوائر 4120 أو إىل (7) دوائر يف امل يف أي جمموعة من ES Net ودوائر 4120.

ميكن توصيل نظام السيطرة على احلوادث لعديد من دوائر الشبكة (7)، حىت سبع دوائر ES Net أو حىت مخس دوائر ES Net و (2) دوائر 4120.
تتصل كل دائرة شبكة بدائرة بطاقة واجهة الشبكة اخلاصة ا وتسمح حملطة العمل لظهور كعقدة يف كل دائرة منفردة. مع حمطة العمل كواجهة دائرة الشبكة، من املمكن اإلعالن عن معلومات من مجيع العقد يف

الشبكة (تصل إيل 7 دوائر) يف حمطة العمل املركزية.
التصال مع الشبكة متعددة الدوائر، تكون حمطة العمل TrueSite ونظام السيطرة على احلوادث عقد أعضاء يف كل دائرة شبكة حىت 98 عقدة لكل دائرة. وهذا يسمح حبوايل 686 دائرة إمجالية وخادم حملطة

العمل TrueSite (جمموع 687) لتكون مرتابطة.

ميزات التشغيل متعدد الدوائر

حتسني االستمرارية:
تعمل دوائر الشبكة الفردية بشكل مستقل•

يف حالة فقدان دائرة واحدة أو أكثر تستمر الدوائر املتبقية يف وضع التشغيل•

عمل الدائرة بشكل مستقل:
ميكن إضافة الدائرة اجلديدة دون التأثري على الدوائر املوجودة.

تساعد على التوسعة التدرجيية للنظام:
ميكن تركيب كل دائرة كشبكة منفردة تسمح بتطوير العقدة احمللية املربجمة كما هو مطلوب•

ميكن دمج الدوائر من أجل محاية املرافق املنسقة عند اكتمال اإلنشاء أو التجديد•

متطلبات تشغيل دوائر متعددة:
تتطلب كل دائرة بطاقة واجهة شبكة خمصصة•

تدعم ما يصل إىل (7) دوائر ES Net أو تصل إىل (7) دوائر 4120 أو إىل (7) دوائر يف امل يف أي جمموعة من ES Net ودوائر 4120.•

S4100-0076 املراجعة 7 11/2019 7

ES Net تطبيقات واتصاالت وخيارات ومواصفات شبكة



TrueSite الشكل 9: تستخدم الواجهة النموذجية أو دوائر الشبكة املتعددة حمطة العمل

ES Net مثال ارتفاع مستوى شبكة
تطبق مبادئ شبكة إنذار احلريق لتساوي على التطبيقات املرتفعة انظر الشكل 10.
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ES Net الشكل 10: مثال ارتفاع مستوى صوت شبكة

ES Net مثال للبناء املتعدد لشبكة

البناء املتعدد/شبكة حرم اجلامعة
الشكل 11 تقدم بناء متعدد/شبكة حملية مع شبكة مركز قيادة InfoAlarm املزدوج ملواقع وحدة عرض الشبكة مكتب األمن هو مركز القيادة الرئيسي يف حالة حدوث طوارئ. وميكن جعل مبىن صيانة املرافق

حتت السيطرة إذا تطلب األمر.

مراقبة الشبكة
حيدث تسجيل إجراء النظام يف كل مواقع NDU مع قدرة وحدة عرض الشبكة على البحث يدوً وتشغيل نفس نقاط الشبكة العامة. الوصول إىل التشغيل هو رمز مرور يتم التحكم فيه حبيث ميكن للمشغلني

املعتمدين فقط الوصول إليه لتجاوز التشغيل التلقائي.
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دعم مراكز القيادة "اُملتحكمة"
يسمح تشغيل شبكة "In Control" برتتيب األولوت لتحديد أي مركز حتكم يكون هو اُملتحكم.

:"In Control" تشمل وظائف
إعالن أي مركز حتكم نه هو اُملتحكم•

حتديد ما إذا كانت مراكز التحكم هلا وصول متساٍو يف التحكم أو هلا األولوية•

السماح ألمر "طلب التحكم" ن يُقبل حينما يسيطر مركز حتكم حمدد على مراكز حتكم هلا أولوية مساوية أخرى - بشكل منطي نتيجة ملوقع حادث مثري للقلق.•

الشكل 11: تطبيق شبكة ES Net متعددة البناء.

دعم التصفح اإلضايف
ستخدام ES Net الذي يستخدم جزًءا صغًريا فقط من عرض النطاق الرتددي املتاح حلركة املرور وبيات التحكم، يتوفر النطاق الرتددي اإلضايف لتوصيل األجهزة األخرى أو األجهزة املساعدة مثل عمالء حمطة

عمل TrueSite يف املناطق النائية أو أنظمة الفيديو. يتم فصل حركة املرور املرتبطة حلريق متاًما عن حركة املرور اإلضافية لضمان أولوية قصوى حلركة املرور وبيات التحكم. تتوفر حركة املرور اإلضافية فقط لشبكة
ايثرنت أو الوسائط الليفية وتقتصر على 80 ميجابت يف الثانية كحد أقصى ولكنها توفر قناة قوية تستخدم شبكة زائدة عن احلاجة وتدعمها البطارية لضمان أعلى درجة من املوثوقية.

راجع ES Panel دليل الربامج  ) للحصول على معلومات حول تكوين حركة املرور اإلضافية.
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الشكل 12: مثال على نظام الفيديو ستخدام حركة املرور اإلضافية

الشكل 13: مثال عن عمالء TSW عن بعد الذين يستخدمون حركة مرور إضافية
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مثال على شبكة اإلنذار من احلريق مع وسائط االتصاالت املتعددة

الشكل 14: مثال على شبكة اإلنذار من احلريق مع وسائط االتصاالت املتعددة

مالحظات:
يُرجى الرجوع إىل NFPA 70 (NEC) أو األكواد احمللية األخرى املستخدمة ملتطلبات األسالك املعزولة واألجهزة الواقية عند توصيل األسالك ملبىن أو عزهلا.1. 
 .2.S4100-0034تارجع إىل صفحة البيا ،Network Audio للمزيد من التفاصيل حول متطلبات

بطاقة واجهة الشبكة وبطاقات وسائط ES Net لشبكة 4100ES أو حمطة عمل TrueSite أو نظام السيطرة على احلوادث
اجلدول 3: بطاقات واجهة الشبكة ES Net لشبكة 4100ES أو حمطة عمل TrueSite أو حمطة العمل

Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع البطاقة
املدخل - يتم تركيبه يف فتحة4100-6104

.4100ES واحدة يف فتحة
فتحة واحدة بـحجرية

4100ES
120 ملي أمبري

مسطح - يتم تركيبها على أي4100-6310
(2) مساحة كتلة عمودية يف

.4100ES فتحة

ميكن تركيبها يف خزانة 4100ES. تربط وحدة 4100ES FACU أو حمطة عمل TrueSite أو حمطة
العمل بشبكة ES Net. تدعم تشغيل الفئة B أو الفئة X. تتضمن (4) مداخل Ethernet مضمنة، يتم

تركيبها يف فتحة واحدة يف فتحة 4100ES. تدعم ما يصل إىل بطاقيت وسائط إضافيتني (2). ميكن ضبط
منفذ A ومنفذ C لكشف خلل األرض.

كتلتان (2)
عموديتان

120 ملي أمبري

مالحظات:
تتضمن بطاقات واجهة الشبكة منافذ اتصال شبكة إيثرنت الداخلية؛ وتقوم عداد ما يصل إيل 2 بطاقة وسائط خيارية إذا تطلب األمر.1. 
يكون اتصال حمطة العمل TrueSite من الفئة B، لشبكات الفئة X، جيب أن تكون وصلة TSW 20 قدًما (6 م) حبد أقصى يف أنبوب.2. 
لنسبة حملطة عمل TrueSite أو نظام السيطرة على احلوادث UL 1610 لتطبيقات وحدة التحكم يف اإلنذار ضد السرقة يف احملطة املركزية استخدم بطاقة واجهة شبكة من السلسلة 3.4190. 
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للرتكيب العمودي لشبكة ES Net مسطحة الرأس NIC يف 4100ES أو حجرة التوسيع، يستخدم قوس التثبيت العمودي للشبكة ESNet 9834-4100 املسطحة الرأس NIC. ارجع إىل4. 
Flat Type ES Net NIC Installation Instructions (579-1257) للحصول على مزيد من املعلومات.

اجلدول 4: بطاقات الوسائط ثنائية القناة ES Net لبطاقات واجهة الشبكة 4100ES املثبتة
Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع بطاقة الوسائط

4100-6306ES Net بطاقة وسائط إيثرنت
NIC ثنائية القناة

20 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4100-6308ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع األحادي

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4100-6309ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع املتعدد

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4100-6307DSL ES بطاقة وسائط
Net NIC ثنائية القناة

حتديد حسب متطلبات اتصال الشبكة؛ يتم تركيبها على بطاقة (بطاقات) واجهة الشبكة ES Net املوردة؛ ما
يصل إىل (2) بطاقة وسائط لكل بطاقة واجهة شبكة من النوع املزود بفتحة ومن النوع املسطح.

توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين التصاالت اإلدخال واإلخراج.
تتطلب التوصيالت يف املوقع إقران منفذ مناسب، ارجع إىل تعليمات الرتكيب 1258-579 اخلاصة ببطاقة

وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة ES Net وEthernet وخط DSL للحصول على معلومات إضافية.

155 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

مالحظة: اطلب جمموعة أدوات خدمة وسائط األلياف إلجراء أعمال التعديل الرجعي حيث تكون موصالت ST مثبتة لفعل. راجع أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف  للحصول على معلومات أكثر.

4010ES وبطاقات الوسائط ملنتج ES Net NIC
4010ES ملنتج ES Net NIC اجلدول 5: بطاقات

Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع البطاقة
تربط وحدة 4010ES FACU بشبكة ES. تدعم تشغيل الفئة B أو الفئة X. حتتوي علي (4) منافذمسطح4010-6310

إيثرنت داخلية وتدعم إىل ما يصل إيل (2) بطاقة وسائط إضافية. ميكن ضبط منفذ A ومنفذ C لكشف خلل
األرض.

كتلتان (2)
عموديتان

120 ملي أمبري

مالحظة:
تتضمن بطاقات واجهة الشبكة منافذ اتصال شبكة إيثرنت الداخلية؛ وتقوم عداد ما يصل إيل 2 بطاقة وسائط خيارية إذا تطلب األمر.1. 
للرتكيب العمودي لشبكة ES Net مسطحة الرأس NIC يف 4010ES أو حجرة التوسيع، يستخدم قوس التثبيت العمودي للشبكة ESNet 9934-4010 املسطحة الرأس NIC. ارجع إىل2. 

Flat Type ES Net NIC Installation Instructions (579-1257) للحصول على مزيد من املعلومات.
4010ES ملنتج ES Net اجلدول 6: وحدات وسائط القناة املزدوجة

Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع بطاقة الوسائط
4010-6306ES Net بطاقة وسائط إيثرنت

NIC ثنائية القناة
20 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4010-6308ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع األحادي

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4010-6309ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع املتعدد

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4010-6307DSL ES بطاقة وسائط
Net NIC ثنائية القناة

اخرت مجيع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها على ES Net NIC(s) املدعومة؛ (2) بطاقة وسائط
لكل NIC من النوع املسطح.

توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين التصاالت اإلدخال واإلخراج.
تتطلب التوصيالت يف املوقع إقران منفذ مناسب، ارجع إىل تعليمات الرتكيب 579-1258 اخلاصة ببطاقة

وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة ES Net وEthernet وخط DSL للحصول على معلومات إضافية.

155 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

مالحظة: اطلب جمموعة أدوات خدمة وسائط األلياف إلجراء أعمال التعديل الرجعي حيث تكون موصالت ST مثبتة لفعل. راجع أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف  للحصول على معلومات أكثر.

4007ES وبطاقات الوسائط ملنتج ES Net NIC
4007ES ملنتج ES Net NIC اجلدول 7: بطاقات

Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع البطاقة
تربط وحدة 4007ES FACU بشبكة ES. تدعم تشغيل الفئة B أو الفئة X. حتتوي علي (4) منافذمسطح4007-9817

إيثرنت داخلية وتدعم إىل ما يصل إيل (2) بطاقة وسائط إضافية. ميكن ضبط منفذ A ومنفذ C لكشف خلل
األرض.

كتلتني عموديتني
(L فقط يف الكتلة)

120 ملي أمبري

مالحظة: تتضمن بطاقات واجهة الشبكة منافذ اتصال شبكة إيثرنت الداخلية؛ وتقوم عداد ما يصل إيل 2 بطاقة وسائط خيارية إذا تطلب األمر.
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4007ES ملنتج ES Net اجلدول 8: وحدات وسائط القناة املزدوجة
Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع بطاقة الوسائط

4007-6306ES Net بطاقة وسائط إيثرنت
NIC ثنائية القناة

20 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4007-6308ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع األحادي

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4007-6309ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع املتعدد

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4007-6307DSL ES بطاقة وسائط
Net NIC ثنائية القناة

اخرت مجيع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها على ES Net NIC(s) املدعومة؛ (2) بطاقة وسائط
لكل NIC من نوع الفتحة والنوع املسطح.

توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين التصاالت اإلدخال واإلخراج.
تتطلب التوصيالت يف املوقع إقران منفذ مناسب، ارجع إىل تعليمات الرتكيب 1258-579 اخلاصة ببطاقة

وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة ES Net وEthernet وخط DSL للحصول على معلومات إضافية.

155 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

مالحظة: اطلب جمموعة أدوات خدمة وسائط األلياف إلجراء أعمال التعديل الرجعي حيث تكون موصالت ST مثبتة لفعل. راجع أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف  للحصول على معلومات أكثر.

TSW وبطاقات الوسائط ملنتج ES Net NIC
TSW اخلارجية، الختيار منتجات ES Net اجلدول 9: بطاقة شبكة

Modelاستهالك التيارالطاقةالوصفالتوسعة
120/240 فولتأمحر4190-9832

تيار مرتدد
75 ملي أمبري حبد أقصى

@ 120 فولت تيار
مرتدد

120/240 فولتالبالتني4190-9833
تيار مرتدد

69 ملي أمبري حبد أقصى
@ 240 فولت تيار

مرتدد
24 فولت تيارأمحر4190-9834

مباشر
البالتني4190-9835

وصل TSW أو نظام السيطرة على احلوادث بشبكة ES تدعم شبكة لوحة ES تشغيل
الفئة B أو الفئة X، وتكون وصالت TSW من الفئة B حتتوي على 4 منافذ إيثرنت

داخلية وتدعم حىت عدد 1 بطاقة وسائط إضافية. ميكن ضبط منفذ A ومنفذ C لكشف
خلل األرض.

تُركب على حائط بغالف مبقاييس 10 بوصة × 10 بوصة × 2.5 بوصة

24 فولت تيار
مباشر

120 ملي أمبري @
24 فولت تيار مباشر

مالحظة:
تتضمن بطاقة واجهة الشبكة اخلارجية لشبكة ES منافذ اتصال شبكة إيثرنت الداخلية، وتقوم عداد حىت بطاقة (1) وسائط خيارية كما هو مطلوب.1. 
يلزم توفر بطاقة واجهة شبكة خارجية من الفئة 4190 لتطبيقات وحدة التحكم يف إنذار السرقة حملطة املركزية UL 1610 اخلاصة مبحطة العمل TSW أو نظام السيطرة على احلوادث.2. 

اجلدول 10: وحدات وسائط القناة املزدوجة ES Net لبطاقة واجهة الشبكة اخلارجية.
Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع بطاقة الوسائط

بطاقة وسائط إيثرنت ES Net NIC ثنائية4190-9856
القناة

20 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

بطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع4190-9858
األحادي

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

بطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع4190-9859
املتعدد

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

بطاقة وسائط DSL ES Net NIC ثنائية4190-9857
القناة

(ES Net NIC(sاخرت مجيع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها على
املدعومة؛ بطاقة () وسائط لكل بطاقة واجهة شبكة خارجية.

توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين التصاالت اإلدخال واإلخراج.
تتطلب التوصيالت يف املوقع إقران منفذ مناسب، ارجع إىل تعليمات الرتكيب

ES Net 579-1258 اخلاصة ببطاقة وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة
وEthernet وخط DSL للحصول على معلومات إضافية.

155 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

مالحظة: اطلب جمموعة أدوات خدمة وسائط األلياف إلجراء أعمال التعديل الرجعي حيث تكون موصالت ST مثبتة لفعل. راجع أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف  للحصول على معلومات أكثر.

أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف
ES Net اجلدول 11: أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف البصرية على الشبكة

Modelالوصفنوع األلياف
um 50/125 متعدد األمناط4100-6412
um 62.5/125 متعدد األمناط4100-6413
um 9/125 فردية النمط4100-6414

لالستخدام يف وظائف الكابالت الكهرئية املوصلة لكابل الليفة البصرية مع موصالت ST املثبتة
لفعل. تتضمن من ST (1) إيل ST 18 لكل (45.7 سم) من وصالت أسالك الربط الليفية

البصرية وST-ST (1) وصلة و(1) من ممسك السلك و(1) جلبة ُمركبة.

مالحظة: تكون بطاقات وسائط الليفة البصرية بنفس الشكل عند اية الوصلة الليفية. عند تبديل بطاقة الوسائط شكال خمتلفة تبدل البطاقة املوجودة يف اية الوصلة األخرى ببطاقات وسائط الليفة البصرية بنفس
الشكل.
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DSL قوة تعديالت
DSL اجلدول 12: قوة تعديالت

Modelالوصف
قوة تعديالت DSL عند حتديث لوحة أسالك شبكة 4120 إيل ES Net تستخدم الكابالت الكهرئية املوصلة الستبعاد احلاجة إيل تغيري4100-6415

.DSL إيل بطاقة الوسائط CPU لشبكة احلالية من اللوحة األم مكان احلقل اإللكرتوين لتوصيالت األسالك الكهربية

متطلبات برمج دعم ES Net والربامج الثابتة
يتطلب ES Net نسخ حمدثة ملربمج الشبكة واملربمج ES وبرمج مهايئ TSW حتديثات الربامج الثابتة وبرامج التطبيقات للوحات ES وبطاقات ES Net NIC مطلوبة أيًضا.

ES Net مجاجلدول 13: متطلبات بر
نسخة الربمج مطلوبةبرامج

2.03 أو أعلىمربمج الشبكة
ES Programmer5.02 أو أعلى

TrueSite 5.04 أو أعلىحمطة العمل
TrueSite 5.04 أو أعلىنظام السيطرة على احلوادث

ES Net اجلدول 14: متطلبات الربامج املثبتة
نسخة الربامج املثبتة املطلوبةاملكون

4100ES 5.02 أو أعلىلوحة
4010ES 5.02 أو أعلىلوحة
4007ES 5.02 أو أعلىلوحة

ES Net 1.03تطبيق بطاقة واجهة الشبكة
ES Net بطاقة واجهة الشبكة EOS1.03

ES Net مواصفات كابل اإليثرنت
تستخدم ES Net NIC اجلوانب املبنية من منافذ اإليثرنت أو بطاقات وسائط اإليثرنت لقناة ES Net املزدوجة أو اليت ميكن استخدامها عندما تكون املسافة القصوى بني العقد أقل من 328 قدم (100

مرت).
اجلدول 15: مواصفات وسائط اإليثرنت

الكابل املوصى بهنوع املنفذاحلد األقصى لألبعاداحلد األقصى لعرض النطاق الرتددي
CAT5e/CAT6 أو أفضل10 قاعدة يف -/328Base-TX 100 مرت (100 قدًما) (مع كابل 100Cat-5e ميغا يت يف الثانية

مالحظة: لنسبة لرتكيبات حمطة عمل TrueSite أو نظام السيطرة على احلوادث UL 1610، جيب أيًضا أن يكون مسار دائرة Ethernet إىل حمطة عمل TrueSite أو نظام السيطرة على احلوادث يف
ماسورة أسالك، ال يزيد عن 20 قدًما (6 أمتار) ويقع ضمن نفس الغرفة املؤمنة.

.A مالحظة: يكون كاشف اخللل األرضي متاح فقط يف املنفذ

ES Net مواصفات وسائط األلياف يف شبكة
استخدم بطاقات وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة ES Net عندما يتطلب كابل األلياف البصرية ربط نقاط التوصيل.

ES Net اجلدول 16: مواصفات بطاقة وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة
التصنيفاملواصفات

االمسي 9/125 ميكرومرتأحادية الوضع األلياف املتوافقة
مؤشر متدرج 50 / 125 ميكرومرت أو 62.5 / 125 ميكرومرتمتعددة األوضاع

135 ملي أمبري عند 24 فولت تيار مباشرالطاقة
منفذ األلياف البصرية ثنائي االجتاه 100BASE-BXنوع املنفذ

من النوع SCموصل األلياف
بطاقة وسائط األلياف أحادية

النمط
املنفذ A: إرسال =  1310نومرت، استقبال =  1550نومرت
املنفذ B: إرسال =  1550نومرت، استقبال =  1310نومرت

طاقة اإلطالق البصري؛ -9 ديسيبل ميلي واط
(126 ميكروواط) كحد أدىن، -3 ديسيبل ميلي

واط (501 ميكروواط) كحد أقصى

إرسال األطوال املوجية واستقباهلا

املنفذ A: إرسال =  1310نومرت، استقبال =  1550نومرتبطاقة وسائط متعددة األمناط
املنفذ B: إرسال =  1550نومرت، استقبال =  1310نومرت

طاقة اإلطالق البصري؛ -8 ديسيبل ميلي واط
(159 ميكروواط) كحد أدىن، 0 ديسيبل ميلي واط

(1000 ميكروواط) كحد أقصى
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ES Net اجلدول 16: مواصفات بطاقة وسائط األلياف ثنائية القناة لشبكة
التصنيفاملواصفات

احلد األقصى لألبعاد = 82000 قدم (25 كم)مسافات اإلرسال أللياف الوضع األحادي 9/125 ميكرومرت
التوهني الكلي األقصى = 22 ديسيبل

مسافات اإلرسال أللياف الوضع املتعدد 50/125 ميكرومرت و 62.5/125
ميكرومرت

احلد األقصى لألبعاد = 16400 قدم (5 كم)
التوهني الكلي األقصى = 18 ديسيبل

اجلدول 17: مسافة وسائط األلياف ES Net ومواصفات الطاقة البصرية
فقدان املوصل/ الوصلةميزانية القدرةاحلد األقصى لألبعادهامش السالمةهامش الطاقةMIFLنوع األلياف

متعددة األمناط 50 / 125
أو 62.5 / 125 قدرة

الفتحة الرقمية = 0.275

1.5 ديسيبل/ كم @
 1300نومرت

18 ديسيبل16400 قدم (5 كم)-3 ديسيبل15 ديسيبل

أحادية النمط 9 / 125،
قدرة الفتحة الرقمية = 0.2

1 ديسيبل/ كم @ 1310
نومرت

22 ديسيبل82000 قدم (25 كم)-3 ديسيبل19 ديسيبل

.75 ديسيبل كحد أقصى لكل
اتصال زوجي مقرتن، .30 ديسيبل

كحد أقصى لكل وصلة جمدولة
النصهار

مالحظات وسائط األلياف:
مواصفات الكابل من النوع الليفي هي 50 أو 62.5 ميكرون للنواة مع 125 ميكرون أللياف الوضع املتعدد مبؤشر متدرج أو 9 ميكرون للنواة مع 125 ميكرون أللياف الوضع األحادي1. 
MIFL: احلد األقصى لفقدان األلياف الفردية. األرقام املبينة هي املرجع املعياري للصناعة؛ وتشري إىل كابل خاص مبواصفات دقيقة.2. 
Distance (املسافة): يتم حتديد احلد األقصى للمسافة بني نقاط التوصيل من خالل الفقد اإلمجايل من املرسل إىل املستقبل املرتبط (فقدان األلياف وفقدان املوصل وفقدان الوصلة وهامش الطاقة) أو احلد3. 

ج، أيهما أصغر. األقصى للبعد املدرَ
ميزانية القدرة استخدم قياسات التوهني عند األطوال املوجية التالية: الوضع املتعدد عند  1310نومرت، الوضع األحادي عند  1550نومرت4. 

اجلدول 18: املواصفات البيئية لوسائط األلياف
الرطوبةدرجة حرارة التشغيل

الرطوبة النسبية من 10% إىل 93% عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية)من 32 إىل 120 درجة فهرايت (من 0 إىل 49 درجة مئوية)

ES Net ثنائية القناة لشبكة DSL مواصفات بطاقة وسائط
استخدم بطاقات وسائط DSL ثنائية القناة لتطبيقات التعديل الرجعي، أو حيث ال تتوفر وسائط Ethernet أو األلياف البصرية. يدعم DSL فقط معدالت بيات من 2 إىل 12 ميجابت يف الثانية وحد
أقصى 2 ميجابت يف الثانية يف وضع ULC. تتطلب معدالت البيات ذات النطاق الرتددي العريض 100 ميجايت يف الثانية وامليزات مثل تنزيالت الشبكة عالية السرعة Ethernet أو األلياف البصرية.

ES Net ثنائية القناة لشبكة DSL اجلدول 19: مواصفات مسافة وأسالك وسائط
املسافة القصوى دون واقي احللقةمعدل بيات وصلة DSL (ود)حجم األسالك ومواصفاا

العازلة أو واقيات اجلهد الزائد
املسافة القصوى بواقي احللقة العازلة أو

واقيات اجلهد الزائد
أقصى مسافة لوضع ULC مع

واقيات اجلهد الزائد
9,000 قدم (2743 مرت)13,000 قدم (3,962 مرت)15,000 قدم (4,572 مرت)AWG 18، زوج جمدول غري معزول

2,000 قدم (609 مرت)2,000 قدم (609 مرت)3,000 قدم (914 مرت)AWG 18، زوج جمدول ومعزول
5,000 قدم (1524 مرت)8,000 قدم (2,438 مرت)10,000 قدم (3,048 مرت)AWG 24، زوج جمدول غري معزول

AWG 24، زوج جمدول ومعزول

2 ميجايت يف الثانية كحد أدىن و 12
ميجايت يف الثانية كحد أقصى

4,000 قدم (1219 مرت)6,000 قدم (1,829 مرت)8,000 قدم (2,438 مرت)
مالحظة: يُنصح ستخدام وسائط DSL للرتكيب التحديثي وحيث ال يتوفر سوى كابل حناسي لربط نقاط التوصيل. يوصى ستخدام كابل زوجي AWG 18 ادول غري املعزول يف مجيع الرتكيبات. تُعترب

محاية الكابل املعزول والدائرة أمًرا الزًما عند عزل األسالك من املبىن. استخدم واقيات اجلهد الزائد 2081-9044 عندما ترتك األسالك املبىن.

مالحظة: للوفاء مبتطلبات وحدات نظام اإلنذار ضد السرقة UL/ULC 1076 (APOU/APOUC) أو وحدات التحكم يف اإلنذار ضد السرقة حملطة املركزية UL 1610 (AMCX) مع وسائط
.DSL يلزم وجود كابل معزول جلميع وصالت مسار دائرة ،DSL

ES Net ثنائية القناة لشبكة DSL ئية لبطاقة وسائطاجلدول 20: املواصفات الكهر
نوع املنفذاحلد األقصى لألبعاداحلد األقصى لعرض النطاق الرتددياستهالك التيار

احلد األقصى 155 ملي أمبري عند تيار جهده 24
فولت تيار مباشر

ما يصل إىل 12 ميجابت يف الثانية
(ما يصل إىل 2 ميجابت يف الثانية يف وضع

(ULC

يصل إىل 15000 قدًما (4572 مرت) مع كابل
AWG 18 غري مغطى

(ما يصل إىل 9000 قدم يف وضع ULC مع
واقيات اجلهد الزائد)

SHDSL

ES Net ثنائية القناة لشبكة DSL اجلدول 21: املواصفات البيئية لبطاقة وسائط
الرطوبةدرجة حرارة التشغيل

درجة حرارة التشغيل 32 درجة فهرايت إىل 120 درجة فهرايت (0 درجة
مئوية إىل 49 درجة مئوية)

الرطوبة النسبية من 10% إىل 93% عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية)
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متطلبات اختبار القبول لرتكيبات األلياف البصرية
جيب إجراء اختبار قبول مبدئي لكل وصلة ألياف وفًقا لـ NFPA 72، الفصل 14 "الفحص واالختبار والصيانة" (أو متطلبات الرمز احمللي املعمول ا األخرى). تُعرف الوصلة الليفية ا مجيع القطع الليفية،
مبا يف ذلك أسالك الربط اليت ُحتدث مساًرا ليفًيا من لوحة وسائط ألياف إىل أخرى. يتعني أن تليب بيات نتيجة االختبار أو تتجاوز معايري مكوت كابالت األلياف البصرية ANSI/TIA 568-C.3 (أو

األحدث) املتعلقة خبطوط األلياف البصرية وفقدان املوصل/ الوصلة ومواصفات الشركة املصنعة املعلن عنها.
جيب استخدام كابالت التنفيذ واالستقبال اخلاصة مبقياس OTDR ذات األطوال املناسبة. عند استخدام كابل مفرد، جيب اختبار كل وصلة يف كال االجتاهني.1. 
جيب قياس الوصالت الليفية متعددة األمناط عند  850نومرت و 1300نومرت.2. 
جيب قياس الوصالت الليفية أحادية النمط عند  1310نومرت و 1550نومرت.3. 

مرجع شبكة ES Net اإلضايف
اجلدول 22: مرجع شبكة ES Net اإلضايف

ورقة املواصفاتاملوضوع
S4007-0001لوحات 4007ES املزودة خطار تقليدي

S4007-0002لوحات 4007ES املزودة خطار قابل للعنونة
S4010-0004لوحات 4010ES املزودة خطار تقليدي

(INTL) خطار تقليدي 4010 املزودةES لوحاتS4010-0006
S4010-0011لوحات 4010ES املزودة خطار قابل للعنونة

(INTL) خطار ُمعاَلج 4010 املزودةES لوحاتS4010-0012
SPS 4100 األساسية مع إمدادات الطاقةES ألواحS4100-0031

SPS مدادات الطاقة مركز التحكم يف معلومات جهاز اإلنذار املزودS4100-0045
(BNIC ) بطاقة واجهة الشبكة داخل املبىنS4100-0061

ES Net لشبكة SPS وحدة عرض شبكة مع إمدادات الطاقةS4100-0077
EPS 4100 األساسية إلمدادات الطاقةES لوحاتS4100-0100

EPS مدادات الطاقة مركز التحكم يف معلومات جهاز اإلنذار املزودS4100-0101
ES لشبكة EPS ئيةلطاقة الكهر وحدة عرض شبكة مزودة بوحدات اإلمدادS4100-0104

TrueSite حمطة العملS4190-0016
TrueSite مفاتيح إنذار احلريق إيثرنت حملطة عملS4190-0018

TrueSite نظام السيطرة على احلوادثS4190-0020
TrueSite جهاز تنبيه ختطيطيS4190-0022

TrueSite نظام السيطرة على احلوادث جلهاز التنبيه التخطيطيS4190-0023
Truesite Mobile عميلS4190-0024
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NFPA 72 وأمساء املنتجات املدرجة يف هذه املواد عالمات جتارية و/أو عالمات مسجلة. حيظر متاًما أي استخدام غري مصرح به. تُعد Simplex Time Recorder Co. Simplex لالطالع على آخر املستجدات. تُعد اللوائح املطبوعة واملوافقات اليت ختضع لشركة ®Simplex شركة

.(NFPA) عالمَتني جتاريَتني مسجلَتني للرابطة الوطنية للوقاية من احلرائق National Fire Alarm Codeو
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