
حمطات عمل TrueSite ألجهزة تنبيه شبكة نظام اإلنذار من احلريق؛ اإلصدار 5.04

ارجع إىل جداول اختيار املنتجات للتعرف على تفاصيل الالئحة املطبوعة اخلاصة ملنتج. الئحة CSFM املطبوعة: 7300-0026:323. مقبول لالستخدام – إدارة املباين مبدينة نيويورك - MEA35-93E (ال يشمل الطراز 4190-8403). يف وقت النشر نتائج معامل التأمني فقط وULC اليت تنطبق على منتجات شبكة ES قد تكون
اللوائح املطبوعة اإلضافية قابلة للتطبيق، اتصل ملورِّد احمللي ملنتجات شركة Simplex لالطالع على آخر املستجدات. اللوائح املطبوعة واملوافقات اليت ختضع لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة ملنتجات Tyco للحماية من احلرائق.

امليزات

الشكل 1: ُميكن حملطات عمل TrueSite دعم شاشات
متعددة (شاشات مزودة بلوحة ملس بسطح مكتب موسع معروضة)

TrueSite امليزات العامة حملطة عمل
Simplex التحكم يف الواجهة الرسومية املتصلة بشبكة نظام اإلنذار من احلريق•

تتوافق مع شبكة SimplexES Net وشبكات 4120.•

توصيالت LAN/WAN ،TCP/IP املتاحة؛ ميكن توصيل حىت 20 جهاز عميل عن•
بعد، يف شبكة 4120، أو 60 جهاز عميل يف شبكة  ،ES Netخلادم ملستخدمني بعيدين
متعددين؛ ستخدام معدات شبكة املنطقة احمللية لنظام اإلنذار من احلريق املخصصة واملدرجة يف

الالئحة املطبوعة، ُميكن ألجهزة العميل البعيدة املدرجة التمتع مكانية الوصول للتحكم
تدعم رموز إخطار خدمة إنذار احلريق القياسية لتزويد رجال اإلطفاء وأول املستجيبني ملعلومات•

اهلامة لالستجابة للحريق
رسائل اإلنذار والنظام املخصصة ميكنها توجيه املستجيبني يف حاالت الطوارئ بشكل حدسي؛•

ميكن تقدمي معلومات مهمة مثل مواقع HAZMAT، معلومات االتصال، وما شابه بسرعة
التنبيه والتحكم ستخدام رسومات ملونة سعة ملا يصل إىل 100,000 نقطة•

نوافذ قابلة للطفو والتثبيت تتيح إما تثبيت النوافذ أو تركها حرة•

دعم شاشة رعي يتيح ظهور عدة نوافذ نشطة أو تشغيل مثيالت عميل/خادم منفصلة على•
شاشات فردية، مع دعم إمجايل 4 شاشات

ميزات Pan-and-zoom (التحريك والتكبري/ التصغري) تتيح التنقل الديناميكي الدقيق•
عرب شاشة الرسوم لالختيار السريع واملناسب للمنطقة املهمة

مناطق تغطية قابلة للتكوين  تتيح متييز املناطق احملددة بواسطة املستخدم يف شاشة الرسوم لإلشارة إىل•
منطقة من النشاط دون تكبري النقطة املهمة

Auto-jump (انتقال تلقائي) يتيح لعرض الشاشة االنتقال تلقائًيا إىل أحد الرسوم عند•
مستوى تكبري حمدد مسبًقا مع وجود اجلهاز النشط يف مركز الشاشة؛ أو ميكن حتديد النظام لالنتقال

تلقائًيا إىل النافذة Alarm List (قائمة اإلنذار)
األوضاع املقيدة وغري املقيدة تدعم تشغيل حمطة العمل املخصصة (مقيد) أو تشغيل حمطة العمل مع•

تطبيقات Windows أخرى مثل معاجلة الكلمات، جدول البيات، وغريها، حيث يكون لنشاط
حمطة العمل األولوية (غري مقيد)

تسجيل موسع للمحفوظات؛ ما يصل إىل 500،000 حدث مع تعليقات املشغل؛ تتوافق•
املعلومات مع برامج جداول البيات وقواعد البيات لتخصيص التقرير

واجهة اختيارية جلهاز استقبال أداة اتصال نظام اإلنذار الرقمي (DACR) تدمج أنظمة•
متعددة يف نظام واحد للسيطرة على احلوادث

كلمات مرور متعددة مستوت مشغل متحكم ا مع إمكانية الوصول إىل ميزات حمددة•

واجهة جهة خارجية حل تصميم بنائي مفتوح يوفر وصوًال للمعلومات احملسنة إىل املستخدمني•
املتقدمني

توصيالت اختيارية متاحة للطابعات أو األنظمة املتوافقة األخرى•

•Professional 10و Windows 7 أنظمة التشغيل؛ تتوافق أجهزة العميل واخلادم مع
Windows 7 Home Premium تتوافق أجهزة العميل أيًضا مع .Enterprise أو

بت و64 بت جلميع اخليارات Windows 10 Home (32و)
عميل األجهزة احملمولة حملطة عمل TrueSite يتيح لألجهزة املتوافقة اليت تعمل نظمة التشغيل•

iOSوAndroid الوصول إىل معلومات النظام
Export to XML (تصدير إىل XML) ميزة تتيح تصدير بيات حمطة عمل•

TrueSite بسهولة إلنشاء التقارير والتخصيص
Test Mode (وضع االختبار) يتيح إجراء اختبارات غري ملحوظة على أجهزة خمتارة دون أي•

مقاطعات مزعجة يف حمطة عمل اُملشِغل
أمان كلمة املرور تدعم كلمات مرور مكونة من 8 إىل 16 حرفًا أجبد رقميا مع إمكانية قفل قابلة•

للتكوين للمحاوالت غري الناجحة
Operator Notes (مالحظات املشغل) تتيح للمشغل تسجيل املالحظات املرتبطة•

ألحداث الفردية للسجالت القدمية واالسرتجاع
DACR Account Filter (عامل تصفية حساب DACR) ُميكنه تصفية تقارير•

التسجيل القدمية بسهولة
Web Browser Command Link (رابط أوامر ُمتصّفح الويب) يتيح إمكانية•

استدعاء صفحة ويب خارجية أو رابط مثل كامريا ويب أو ما شابه بسهولة ستخدام زر أمر واحد
على شاشة الرسوم

دعم RAID 1 يوفر صورة "مطابقة" يف الوقت الفعلي على حمرك أقراص بتة نوي لضمان•
استمرارية عمل حمطة العمل احملسنة بشكل آمن؛ سينتقل التشغيل تلقائًيا إىل حمرك األقراص البديل عند
حدوث خلل مبحرك األقراص دون فقد التشغيل. يتوفر دعم RAID لألنظمة اليت ال تستخدم أداة

النسخ االحتياطي
أداة النسخ االحتياطي ميكن تكوينها لتقوم تلقائًيا بنسخ أدلة حمددة، مبا يف ذلك بيات وظيفة•

TSW، إىل حمرك األقراص الثابتة الثانوي. تتوفر أداة النسخ االحتياطي لألنظمة اليت ال تستخدم
.RAID

معلومات موجهة ألجهزة العميل البعيدة اخلاضعة لإلشراف؛ ميكن التحديد حسب النقطة أو فئة•
احلدث أو اللوحة أو قائمة خمصصة

إنشاء بريد إلكرتوين ميزة متاحة إلرسال التحديثات إىل األفراد أو إىل قوائم التوزيع مع حمتوى قابل•
لالختيار

ملفات الصوت (WAV) ميكن استخدامها إلنشاء إخطار حالة مسموع خمصص ستخدام•
مكربات صوت حملية مضمنة

درجات احلرارة بوحدات الفهرايت أو املئوية ميكن عرضها للشاشات اليت تعرض درجات حرارة•
جهاز استشعار احلرارة

لوائح الوكالة املطبوعة
•(UOXX.S771) كجهاز تنبيه وحدة التحكم يف نظام اإلنذار من احلريق L 864

UL 864 كوحدة التحكم يف حمطة اإلشراف على ملكية نظام اإلنذار من احلريق•
(UOJZ.S771)

•(UUKL.S771) كمحطة التحكم يف الدخان لرجال اإلطفاء UL 864

•(APOU.BP2801) كوحدة إنذار سرقة املمتلكات UL 1076

 UL 1610عتبارها مركز حملطة وحدة التحكم يف أجهزة اإلنذار ضد السطو•
(AMCX.S771)

UL 2572 كوحدة التحكم يف حمطة اإلشراف على أنظمة اإلخطار اجلماعي•
(PGWM.S771, PGWM.S232)، ارجع إىل مرجع أنظمة اإلخطار اجلماعي  للتعرف

CSFMو ULCو UL مدرجة يف لوائح
MEA ؛ قبولFM املطبوعة؛ معتمدة من
*((NYC
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على التفاصيل.
•(UOXX7.S771) كجهاز تنبيه وحدة التحكم يف نظام اإلنذار من احلريق ULC-S527

•(UOJZ7.S771) وحدة مراقبة اإلشراف التجاري ,ULC-S527

•(UUKL7.S771) معدات نظام مراقبة الدخان لكندا ULC/ORD-C100

•(APOU7.S771) معدات نظام حتذير املمتلكات ULC/ORD-C1076

•(APOU.S771) وحدة االستقبال املتعددة إلنذار سرقة املمتلكات ،UL 1076

•(DAYR7.S771) حمطة تلقي نظام إنذار احلريق يف احملطة املركزية - ULC-S559

تفاصيل شاشات الرسوم
تتوفر شاشة رسوم تسع أكثر من 30000 حقل خمصص مت إنشاؤه وحتريره•

يتم دعم تنسيقات استرياد وتصدير متعددة (ارجع إىل قسم تنسيقات الرسوم املدعومة يف شاشات•
الرسوم )

إمكات إضافية لشبكة نظام اإلنذار من احلريق
ميكن أن متثل حمطات عمل متعددة نقاط توصيل على شبكة نظام اإلنذار من احلريق نفسها لتوفري•

عمليات تشغيل إضافية لتحسني االستمرارية
االتصال مبا يصل إىل سبع (7) دوائر شبكة منفصلة•

حتدد أدوات التشخيص الرسومية حالة نقطة توصيل الشبكة ودائرا•

تتيح وظائف خدمة مضيف اموعة الوصول إىل بيات نقطة توصيل الشبكة البعيدة مبا يف ذلك•
أجهزة استشعار TrueAlarm التناظرية الفردية

توفر طباعة احلدث (ستخدام طابعة متوافقة) وعرض أو طباعة معلومات احلالة وتقرير اخلدمة وطباعة•
شاشات الرسوم

متوافق مع أنظمة إددارة املعلومات (IMS) ومركز إدارة الرسوم يف نفس شبكة إنذار احلريق.•

تتيح واجهة اخلط التسلسلي املتعدد (SLI) 2120 االتصال مبا يصل إىل مثانية أنظمة 2120•
متعددة

خيارات أجهزة الكمبيوتر والشاشات القابلة للتحديد
تتوفر أجهزة الكمبيوتر كأجهزة سطح مكتب أو كأجهزة مثبتة على رف مزودة مباوس و/أو لوحة ملس•

ما يوفر واجهة مستخدم مرحية
شاشات LCD عريضة لسطح املكتب ذات إضاءة LED خلفية عالية الدقة من الفئة حجم 22•

بوصة وقطر 21.5 بوصة (546 مم)، توفر دقة تبلغ 1920 × 1080 وتتوفر مزودة بلوحة ملس أو
من دوا

شاشات LCD عريضة عالية الدقة تُركب على احلائط بقطر 42 بوصة (1067 مم)، توفر دقة•
تبلغ 1920 × 1200 وتتوفر مزودة بلوحة ملس أو من دوا

شاشات LCD عريضة عالية الدقة توضع على رف من الفئة حجم 19 بوصة وقطر 18.5 بوصة•
(470 مم) مزودة بشاشة ملس وتوفر دقة x 768 1366؛

مالحظة: ارجع إىل مواصفات معدات حمطة عمل TrueSite  للتعرف على التفاصيل املهمة اخلاصة
برتكيب الشاشات

الوصف

إخطار الشبكة
توفر حمطات العمل TrueSite إخطار وعرض للحالة والتحكم لشبكات نظام اإلنذار من احلريق

 Simplexستخدام واجهة رسومية على جهاز كمبيوتر يتميز بشاشة ملونة عالية الدقة. توفر أزرار
االستجابة ذات الرموز الواقعية مفاتيح حتكم خمصصة لعملية التشغيل اليت يتم تنفيذها.

أجهزة العميل البعيدة
لعرض معلومات خادم حمطات العمل TrueSite عن بعد، تتوفر أجهزة العميل البعيدة وتتصل

ستخدام اتصاالت TCP/IP LAN/WAN Ethernet. كما مت مناقشته يف , ميكن أن
ختدم أجهزة العميل البعيدة أغراض اإلخطار فقط، أو تكون هلا القدرة على التحكم يف النظام عند

تكوينها ستخدام أجهزة مدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة.

DACR متوافق
لنسبة إىل األنظمة اليت تتطلب معلومات من لوحات التحكم البعيدة عرب أجهزة إرسال أداة اتصال
DACR يئة حمطات العمل لالتصال مباشرة جبهاز فيمكن ،(DACTs) نظام اإلنذار الرقمي

متوافق؛ ارجع إىل واجهة DACR  للتعرف على التفاصيل.

التحكم يف كلمة املرور

مستوت وصول متعددة
يتم حتديد مستوى وصول املشغل أثناء تسجيل الدخول. قم بتحديد وصول وظيفي ليتناسب مع تدريب

TrueSite املشغل ومسؤوليته. قد يكون املشغلون احلاصلون على تدريب إضايف على حمطة العمل
وشبكة نظام اإلنذار من احلريق مؤهلني للوصول إىل املناطق السرية. للمشغلني املهتمني يف املقام األول
مان املنشأة الفوري، سيوفر الوصول منخفض املستوى املعلومات الالزمة لالستجابة املناسبة لكن لن

يسمح لوصول إىل املعلمات الرئيسية اليت حتدد تشغيل النظام/الشبكة العام.

تشخيصات الشبكة

طرق عرض حالة الشبكة الرسومية
توجد تشخيصات تلقائية مدجمة لتوفري طرق عرض رسومية ملخطط الشبكة وحالة الشبكة. تتم اإلشارة
بشكل واضح إىل وصالت االتصاالت املفقودة بسبب انقطاع األسالك أو قصرها إلضافة إىل نقاط
توصيل الشبكة غري النشطة لتوجيه عملية إعادة النظام إىل الوضع الطبيعي. تتوفر شاشات معلومات
لتوفري تفاصيل حول كل نقطة توصيل شبكة حمددة. مت توضيح وظائف مستوى الشبكة مثل نقطة

توصيل مسجل الوقت ونقطة توصيل املراقبة إلضافة إىل حتديد نقطة التوصيل املستخدمة للتشخيص.

مرجع صورة املنتج

الشكل 2: شاشة سطح املكتب 21.5 بوصة

حمطات عمل TrueSite ألجهزة تنبيه شبكة نظام اإلنذار من احلريق؛ اإلصدار 5.04
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الشكل 3: شاشة 42 بوصة تُركب على احلائط

الشكل 4: كمبيوتر سطح املكتب

الشكل 5: كمبيوتر وشاشة يركبان على رف

وصول خدمة النقطة الفردية

وصول املشغل املؤهل
توفر واجهة مشغل حمطة العمل وصول مستوى اخلدمة إىل معلومات الشبكة اليت ال تكون عادًة "عامة".
ميكن الوصول إىل معلومات النقطة "اخلاصة" لشبكة ستخدام ميزة مضيف اموعة وتسجيل الدخول

إىل قاعدة البيات اخلاصة لشبكة ونقطة التوصيل املهمة. من خالل هذه العملية، ميكن الوصول إىل
معلومات النقطة الفردية والتحكم فيها كما يلزم بواسطة موظفي اخلدمة املؤهلني عرب الوصول ستخدام

كلمة املرور املناسبة.

توصيالت شبكة متعددة
عند احلاجة إىل توسعة الشبكة بشكل مكثف أو توصيل شبكات منفصلة موجودة، فيمكن توصيل حىت
.TrueSite ودوائر شبكة 4120 مبحطة عمل ES Net ي جمموعة من شبكة سبع دوائر شبكة

كل دائرة شبكة تتصل بوحدة واجهة الشبكة اخلاصة ا ما يُتيح للمحطة العمل أن تظهر كنقطة
توصيل يف كل دائرة فردية.

بوجود اتصال شبكة متعدد الدوائر، تعترب حمطة العمل TrueSite نقطة توصيل تنتمي لكل دائرة
شبكة مبا يصل إىل 98 نقطة توصيل إضافية 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•

عند اكتمال أعمال البناء أو التجديد، ُميكن دمج الدوائر حلماية املنشأة بشكل منسق•

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

يدعم حىت سبع دوائر شبكات يف أي جمموعة من دوائر شبكات ES Net و4120 حبد أقصى•

حمطات عمل TrueSite ألجهزة تنبيه شبكة نظام اإلنذار من احلريق؛ اإلصدار 5.04
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TrueSite الشكل 6: واجهة منوذجية لدوائر شبكة متعددة تستخدم خادم حمطة عمل

مالحظة: ملزيد من املعلومات بشأن الدائرة املتعددة أو دعم الطوبولوجيا املتعددة، يرجى الرجوع
ES Net تت تطبيقات واتصاالت وخيارات ومواصفات شبكة ورقة البياإىل ورقة البيا

.(S4100-0076)

توافق برامج شبكة 4120
يتطلب توافق منتج شبكة 4120 مع حمطة عمل TrueSite إصدارات الربامج التالية:

اجلدول 1: واجهة شبكة نظام اإلنذار من احلريق
التوافقواجهة الشبكة

4190 GCC/IMS/NPU(أو األحدث) اإلصدار الرئيسي 2.07
4100U(أو األحدث) اإلصدار الرئيسي 11.03

اإلصدار الرئيسي 9.02 (أو األحدث)4100
اإلصدار الرئيسي 9.02 (أو األحدث)4020
اإلصدار الرئيسي 3.01 (أو األحدث)4010
إصدار الربامج الثابتة لشبكة 3.02.92 (أو األحدث)4002

2120 (SLI) اجلدول 2: واجهة
التوافقواجهة الشبكة

اإلصدار الرئيسي 5.44 (أو األحدث) إصدار واجهة الشبكة2120
3.02 (أو األحدث)

مالحظة: تنطبق سعة TSW اليت تبلغ 100,000 نقطة على نقاط اللوحات من الفئة ES أو
DACR فقط. تقتصر اللوحات القدمية من الفئة 4000 على سعة قدرها 62,500 نقطة يف
TSW (ميكن دجمها مع اللوحات من الفئة ES اليت يتجاوز نطاق نقاطها 62,500). وتقتصر

TSW املزودة بواجهة SLI 2120 على 62,500 نقطة للنظام لكامل (مبا يف ذلك نقاط
اللوحات من الفئة ES وDACR). سعة TSW اليت تبلغ 100,000 نقطة تتطلب توفر

TSW من اإلصدار 3.04 (أو أعلى) ولوحات ES من اإلصدار 3.03.04 (أو أعلى).

ES Net توافق برامج شبكة
يتطلب توافق منتج شبكة ES Net مع حمطة عمل TrueSite إصدارات الربامج التالية:

ES Net مجاجلدول 3: 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 4: 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

DACR واجهة

DACR دعم
لنسبة إىل لوحات التحكم غري املتوافقة مع الشبكة أو اليت قد تكون بعيدة جًدا لالتصال

لشبكة، ميكن حملطة عمل TrueSite االتصال جبهاز DACR املتوافق (جهاز استقبال
أداة اتصال نظام اإلنذار الرقمي) من خالل منفذ RS-232 (يتطلب خيار برمج واجهة

5060DACR-4190، راجع قائمة التوافق أده). تقوم لوحات التحكم عن بُعد املزودة جهزة
DACR ا (أو حالة النقطة الفردية إن أمكن) إىل رسال حالة احلدث احمللية اخلاصة DACT
ستخدام االتصال اهلاتفي وتوصيالت TCP/IP االختيارية. يقوم  DACRعادة توجيه حالة

اللوحة الفردية إىل حمطة العمل ملعاجلة املعلومات وتسجيل احملفوظات.

أجهزة DACR املتوافقة
يشمل التوافق التايل:

•D6100Ipv6و D6100iو D6600* Bosch طراز

•IVو IIIو IIو I Sur-Gard نظام طراز

•AES Intellinet 7705i جهاز استقبال اإلنرتنت الالسلكي

طراز MLR2-DG Sur-Gard (املنتج القدمي)•

UL 864 لنسبة إىل تشغيل حمطة اإلشراف على نظام حريق املمتلكات املدرجة يف الئحة :مالحظة
املطبوعة واليت تستخدم DACR، حدد Bosch D6600 بتنسيق CID و4190-8403

(ارجع إىل اختيار املنتج ). لنسبة إىل األنظمة املدرجة يف الئحة ULC املطبوعة واليت تستخدم
.IV DACR أو III أو II أو I Sur-Gard استخدم نظام IP أدوات اتصال

DACR أحداث
تقوم حمطة العمل TrueSite مبعاجلة نقاط DACR كما لو كانت نقاط شبكة. ميكن عرض

الرسوم وإقرار تغريات حالة النقطة بسهولة. يتم إقرار النقطة حملًيا يف حمطة العمل نظًرا ألن االتصاالت
بني DACT وDACR من DACT إىل DACR فقط. حتتاج اللوحات البعيدة إىل أن يتم

حمطات عمل TrueSite ألجهزة تنبيه شبكة نظام اإلنذار من احلريق؛ اإلصدار 5.04
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إقرارها أو إيقاف صوا أو إعادة تعيينها على اللوحة الفردية. يتم إدخال أحداث النقطة يف السجالت
القدمية اخلاصة مبحطة العمل كجزء من سعة ختزين األحداث اخلاصة ا اليت تبلغ 500,000 حدث.

تنسيقات DACR/DACT املدعومة
ADEMCO CID :املتوافقة تنسيقات اإلبالغ القياسية مبا يف ذلك DACR تدعم أجهزة
(تنسيق معرف جهة االتصال) وSIA املستوى 1 وBFSK؛ و3/1 و4/2. ميكن تكوين حساب

CID على حمطة عمل TrueSite ليكون إما إبالًغا عن حدث لوحة أو مع إبالغ عن نقطة فردية.
توفر التنسيقات األخرى إبالًغا عن حدث اللوحة فقط.

DACR تحلسا TrueSite نقاط حمطة عمل
تقرتن نقاط حمطة العمل برقم حساب DACR. حتتوي نقاط احلدث القياسية على تسمية مكونة
مما يصل إىل 19 حرفًا لكل نقطة. حيتوي إبالغ نقطة CID على تسمية مكونة مما يصل إىل 40
Priority 2(إنذار احلريق) و DACR: Fire Alarm حرفًا. تتضمن فئات أحداث جهاز

Alarm (إنذار األولوية 2) وSupervisory Alarm (إنذار اإلشراف) وTrouble (مشكلة)
CID (نقطة غري معروفة) (تنسيق Unknown Point (حالة األدوات) Utility Statusو

فقط). سيكون حدوث تلك األحداث مسبوقًا بتسمية احلساب املكونة من 19 حرفًا.

نقاط عامة
ميكن حتديد حمطة العمل إلنشاء نقاط DACR العامة املقرتنة بشبكة نظام اإلنذار من احلريق للمراقبة

بواسطة نقاط توصيل شبكة أخرى إذا لزم األمر.

DACR تتبع حالة
يتم اإلشراف على اتصال DACR مبحطة العمل مع تتبع حاالت املشكلة التالية بواسطة حمطة

العمل: فقد االتصاالت، (بني DACR وحمطة العمل)، وفشل التهيئة (مل يتم إنشاء االتصال بني
DACR غري معروفة، (قام جهاز DACR بنجاح)، ورسالة DACR حمطة العمل وجهاز

رسال رسالة مل تفهمها حمطة العمل) وحساب DACR غري معروف (ال ترتبط معلومات احلساب
املستلمة بنقطة حمطة العمل).

DACT إشراف
تتم برجمة حمطة العمل لتوقع عمليات اإلرسال اإلشرافية الدورية من أجهزة DACT من خالل

DACR وتسجيلها. سيؤدي فشل استقبال عملية اإلرسال اإلشرايف إىل حدوث مشكلة يف حمطة
.TrueSite عمل

استعادة احلدث
عندما تستقبل حمطة العمل استعادة احلدث من DACR، تقوم عادة سجل حالة هذه النقطة إىل

الوضع العادي. تتمتع حمطة العمل لقدرة على إعادة النقطة إىل وضعها العادي يدوً يف حالة حدوث
استعادة مل يتم توجيهها إىل حمطة العمل

حمطات عمل TrueSite ألجهزة تنبيه شبكة نظام اإلنذار من احلريق؛ اإلصدار 5.04
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DACR الرسم التوضيحي املرجعي لواجهة

DACR الشكل 7: الرسم التوضيحي املرجعي لواجهة

TrueSite تشغيل حمطة عمل

TrueSite (قوائم اإلنذار) يف حمطة عمل alarm lists الشكل 8: منوذج شاشة

التشغيل
عند حدوث تغريات يف حالة شبكة نظام اإلنذار من احلريق، تعرض الشاشة نوع اإلنذار وموقعه (أو نشاط آخر) وتظهر أزرار العنوان الرأسي املناسبة. يف شاشة historical log (السجالت القدمية)، أعاله يف

الشكل 8، تظهر أزرار Fire (حريق) وPriority 2 (األولوية 2) وSupervisory (اإلشراف) وTrouble (مشكلة) مع اإلشارة إىل زر Trouble (مشكلة) نشط.

مناذج الشاشات
الشكل 8 توضح تفاصيل شاشة السجالت القدمية. ميكن تكوين خيارات الشاشة حسب تفضيل النظام. ومع ذلك، عند استخدام عدة شاشات اختيارية، ميكن رؤية عدة نوافذ يف الوقت نفسه لضمان راحة املشغل.
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سهولة التشغيل
عند استخدام الشاشات املزودة بلوحة ملس، يقوم املشغل بلمس منطقة الشاشة يف اإلنذار (أو يستخدم عنصر حتكم املاوس) للوصول إىل عرض مفصل للمنطقة أو اجلهاز الذي أصدر اإلنذار. من خالل الوصول

ستخدام كلمة املرور املناسبة، يتمتع املشغل لقدرة على إقرار حاالت اإلنذار واملشكلة، وتنشيط إيقاف صوت اإلشارة وإجراء إعادة تعيني النظام مباشرًة من شاشات حمطة العمل.

مهلة النشاط القابلة للربجمة
Programmable Activity Timeout (مهلة النشاط القابلة للربجمة) تتيح للشاشة غري اخلاضعة للمراقبة العودة إىل شاشة تسجيل الدخول عند انتهاء الفرتة الزمنية املكونة.

تفضيالت املستخدم الفردية
Individual User Preferences (تفضيالت املستخدم الفردية) تظهر عند قيام املستخدم بتسجيل الدخول. تتضمن اخليارات: حجم اخلط (افرتاضي أو كبري)؛ وحجم شريط األدوات (صغري أو كبري)؛

ومسة الواجهة (MS Office 2003 أو النظام)؛ وخيارات النافذة العائمة (حدد ما إذا كنت تريد إظهار شريط القوائم أو إظهار شريط األدوات).

تفاصيل السجالت القدمية والقائمة
الشكل 8 يظهر أعاله تفاصيل السجالت القدمية. يشبه تنسيق العرض عرض عناصر القائمة النشطة مثل قائمة اإلنذار. ميكن فرز املعلومات على الشاشة حسب كل فئة معروضة مثل الرقم والوقت والتاريخ واسم

النقطة وغري ذلك الكثري. ميكن استعراض معلومات القائمة على الشاشة أو طباعتها على طابعة النظام احمللي أو نظام بعيد أو ميكن كتابتها يف ملف إلكرتوين للتوافق مع برامج جداول البيات وقواعد البيات.

استجابة خمصصة
ميكن إضافة رسائل إنذار ومشكلة خمصصة وحتريرها يف املوقع ملساعدة املشغل على االستجابة. ميكن عرض املعلومات اخلاصة لنقطة، مثل ختزين املواد اخلطرة وقوائم األشخاص الذين جيب إخطارهم، بشكل تلقائي أو

انتقائي.

شاشات الرسوم

تفاصيل خمطط املوقع والطابق
ميكن لشاشات الرسوم توفري معلومات حول خمطط املوقع وخمطط الطابق يسهل متييزها. ميكن ختصيص مستوى التفاصيل للمنشأة احملددة لتوجيه املشغل بسهولة ودقة إىل املنطقة املهمة مباشرة.

عناصر التحكم يف شاشة الرسوم
جزء الرسوم من الشاشة معروض كشاشة رئيسية لكن ميكن ضبطه ليكون عائًما أو نقله إىل شاشة أخرى عند احلاجة. ميكن إضافة رموز لتحديد موقع اجلهاز املهم ونوعه وميكن استخدام شريط أدوات التحكم يف

الرسوم (املوجود أعلى الرسم) للتحريك والتكبري/ التصغري لتفاصيل أكثر دقة. ميكن إضافة نطاقات تغطية قابلة للربجمة مع منطقة قابلة لالختيار ومستوى التكبري/التصغري. ميكن إضافة خمطط موقع منطقة بتة (خمطط
أساسي) مع أزرار إجراءات وُحمدد موقع الشاشة كما هو موضح أده. يتم تتبع التحريك والتكبري/ التصغري بواسطة مستطيل أخضر يف املخطط األساسي.

شعار خمصص وخلفية الشاشة الرئيسية
ميكن ختصيص املنطقة املعروضة املميزة بشعار Simplex (منطقة الصورة النقطية 68 بكسل × 2250 بكسل). ميكن ختصيص خلفية الشاشة الرئيسية (قابلة للعرض قبل تسجيل الدخول) ستخدام صورة نقطية

تصل إىل 1000 بكسل × 525 بكسل.

رسائل اإلجراءات
إلضافة إىل نص الشاشة أو معلومات الرسم، ميكن تزويد املشغل برسائل إجراءات حمددة توفر معلومات وتوجيهات لالستجابة يف حاالت الطوارئ. ميكن حترير رسائل اإلجراءات هذه بسهولة يف املوقع لإليفاء

ملتطلبات احمللية. ستكون رسالة اإلجراء املناسبة يف الشاشة أده موجودة يف مربع احلوار Acknowledge (إقرار).

االنتقال التلقائي إىل Graphics (الرسوم) أو Alarm List (قائمة اإلنذار)
حدد ما إذا كان جيب أن يؤدي النشاط إىل االنتقال إىل تنسيق قائمة أو إىل شاشة الرسم املقرتنة.

تنسيقات الرسوم املدعومة
•DWG: AutoCAD R9, 10, 11-12, 13, 14, 2000-2002, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2011 تنسيقات استرياد

تنسيقات استرياد AutoCAD R14 :DXF و2000•

تنسيقات التصدير: تنسيق AutoCAD 2000 DWG/DXF (يتيح التحرير يف إصدار AutoCAD 2000 أو اإلصدارات األحدث)•

•JPGو GIFو BMPو WMFو IMS/GCC DOC وملفات WGSو DWG :استرياد ملفات الرسم
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الشكل 9: شاشة رسوم مثال حملطة عمل TrueSite مع تكبري التفاصيل واملربع Acknowledge (إقرار)

اختيار املنتج

مالحظة: قد ختتلف املعدات واملواصفات بتغري تصميم املعدات.

اجلدول 5: اختيار األجهزة
اللوائح املطبوعةالوصفالطرازالفئة

TrueSite جهاز تنبيه حمطة عملULULC 4190-8401
اللوائح املطبوعة: لالستخدام كجهاز تنبيه وفًقا للتايل: الئحة UL 864 وULC-S527 املطبوعة اخلاصة بوحدات التحكم

وامللحقات ألنظمة اإلنذار من احلريق؛ الئحة UL 2572 املطبوعة اخلاصة بوحدات التحكم واالتصال ألنظمة اإلخطار اجلماعي،
والئحة UL 1076 املطبوعة اخلاصة بوحدات وأنظمة إنذار سرقة املمتلكات؛ والئحة UL 1610 املطبوعة اخلاصة بوحدات

إنذار سرقة احملطة املركزية..
وأيًضا لالستخدام كمحطة التحكم يف الدخان لرجال اإلطفاء UUKL وفًقا لالئحة UL 864 املطبوعة

نعمنعم

TrueSite وحدة التحكم يف حمطة اإلشراف على حمطة عمل 4190-8403
اللوائح املطبوعة: لالستخدام كوحدة حتكم يف حمطة اإلشراف وفًقا لالئحة UL 864 املطبوعة. أحداث التقارير والسجالت.
إذا كانت هناك حاجة إىل طابعة أحداث اختيارية، فارجع إىل اجلدول 21 للحصول على معلومات الطابعة؛ يف حالة استخدام

.CID بتنسيق Bosch D6600 املطبوعة اخرت UL 864 لالئحة DACR
وأيًضا لالستخدام كوحدة التحكم يف حمطة اإلشراف على أنظمة اإلخطار اجلماعي وفًقا لالئحة UL 2572 املطبوعة؛ وحدة

االستقبال املتعددة إلنذار سرقة املمتلكات وفًقا لالئحة UL 1076 املطبوعة؛ ووحدة التحكم يف إنذار سرقة احملطة املركزية وفًقا
لالئحة UL 1610 املطبوعة مع DACR مدرج (ارجع إىل واجهة DACR  للتحقق من التوافق)

النعم

LAN ؛ تتطلب إمكانية التحكم املدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة إشرافًا واتصاًال بشبكةTrueSite العميل البعيد حملطة عمل
اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق

مالحظة: حيتوي جهاز كمبيوتر حمطة عمل TrueSite على منفذي Ethernet. يف شبكات ES Net، َتستخدم وصلة
بطاقة واجهة الشبكة ES Net منفذ Ethernet ما يرتك منفذ Ethernet متاح للتوصيل إما بشبكة LAN اخلاصة بنظام
اإلنذار من احلريق (خمصصة) املدرجة يف الالئحة املطبوعة للوكالة أو شبكة LAN اخلاصة لعميل (ليس كالهما). ارجع إىل ورقة
البيات S4190-0018 للحصول على معلومات إضافية حول حموالت Ethernet اخلاصة بشبكة نظام اإلنذار من احلريق.

أنظمة األجهزة
(اخرت كما يلزم –
انظر املالحظات

أده)

4190-8410

اللوائح املطبوعة: لالستخدام كجهاز تنبيه وفًقا للتايل: الئحة UL 864 وULC-S527 املطبوعة اخلاصة بوحدات التحكم
وامللحقات ألنظمة اإلنذار من احلريق

نعمنعم

يتطلب اختيار جهاز كمبيوتر وشاشة وبرمج من القائمة أده1. كل ما سبقمالحظات
تتطلب توصيالت LAN/WAN استخدام كابت العابر الكهرئي 6010-4190، ارجع إىل اجلدول 10 للتعرف على التفاصيل.2. 
 .3ULCو UL املطبوعة للطاقة الثانوية وفًقا ملتطلبات UL-1481 مدرجة يف الئحة (UPS) يلزم توفر وحدة إمداد طاقة غري منقطع
تتطلب الئحة ULC املطبوعة أيًضا استخدام طقم احلماية امليكانيكية 6058-4190 (يُطلب بشكل منفصل)4. 
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اجلدول 6: اختيار منتج الربامج فقط واملنتجات اإلضافية بعد البيع
SKUالوصف

حزمة الربامج فقط حملطة عمل TrueSite، ارجع إىل اجلدول 17الستعراض مرجع مواصفات الكمبيوتر (اللوائح املطبوعة واالعتمادات غري قابلة للتطبيق)؛4190-8603

مالحظة: مل يتم توفري نظام التشغيل  .Windowsلنسبة حلزم الربامج فقط قم بشراء نظام تشغيل حمليا كما يلزم.
األجهزة اإلضافية بعد البيع4190-8901
الربامج اإلضافية بعد البيع4190-8605

اجلدول 7: اختيار منتج الكمبيوتر
اللوائح املطبوعةالوصفSKUالفئة

4190-7026
4190-7028

سطح املكتب

4190-7027
4190-7029

تركيب على رف

جهاز كمبيوتر مبعاجل Intel i7، وحدة معاجلة مركزية 2.4 جيجا هرتز، ذاكرة ختزين مؤقت 6 ميجايت، ذاكرة
،USB ULIO يت (حبد أدىن)، بطاقةبتة سعة 1 تريا يت، عدد 2 حمرك أقراصوصول عشوائي 8 جيجا

حمرك DVD قراءة/كتابة، صوت مدمج ومكربات صوت مضخمة، فيديو مدمج ملا يصل إىل ثالث شاشات،
شاشة SVGA وشاشتني DVI، عدد 2 منفذ RS-232 تسلسلي، عدد 7 منافذ USB، عدد 2 منفذ

1 x PCIe عدد 3 فتحات ،PCI ولوحة توصيل سلبية مزودة بعدد 8 وصالت Gigabit من نوع LAN
وعدد 1 فتحة x PCIe 16، لوحة مفاتيح وماوس USB؛ غالف رمادي داكن؛ ترد أجهزة الكمبيوتر مثبت

عليها نظام التشغيل Windows 10 Enterprise إصدار 64 بت مسبقاً (إضافة إىل القرص املضغوط
والرتخيص) وبرمج حمطة عمل TrueSite (من دون وصلة). 7026-4190 يتم تكوين و4190-7027

ستخدام أداة النسخ االحتياطي للملفات من دون وحدة حتكم RAID، ويتم تكوين 4190-7028
و 4190-7029ستخدام النسخ املتطابق لبيات RAID 1 من دون أداة النسخ االحتياطي للملفات.

7027-4190 و7029-4190 يشتمالن على أجهزة تركيب ُختزن على األرفف.

نوع الكمبيوتر
(حدد نوع كما يلزم)

قم لطلب مع 8901-4190 فقط. جهاز الكمبيوتر مماثل لكل من 7026-4190 و7028-4190 سطح املكتب4190-7030
ستثناء عدم وجود نظام تشغيل أو برمج TSW. يستخدم الستبدال أجهزة الكمبيوتر املوجودة عند توفر نظام

Windows 7و Windows 10 وسيتم تثبيتهم يف املوقع. يتوافق مع أنظمة تشغيل TSW مجالتشغيل وبر
إصداري 32 أو 64 بت.

احلماية امليكانيكية - طقم إدخال
األنبوب

يشتمل الطقم على جتهيزات لتوصيالت األنبوب . والتوافق مع متطلبات احلماية امليكانيكية املدرجة يف الئحة ULC املطبوعة جلميع أجهزة4190-6058
كمبيوتر سطح مكتب حمطة عمل TSW املدرجة يف الئحة ULC املطبوعة. يشتمل الطقم على؛ حاوية بدعامة تثبيت خلفية وفتحات
ألنبوب جلميع األسالك، ألواح وصول خلفية لتوجيه ماوس USB، لوحة مفاتيح USB، توصيالت الشاشة، لوح وصول علوي للوصول

إىل مجيع توصيالت الكمبيوتر اخللفية؛ 6 مشابك تثبيت USB لتأمني توصيالت جهاز USB يف اجلانب اخللفي للكمبيوتر؛ حمول زاوية ميىن
TSW أجهزة كمبيوتر سطح املكتب حملطة عمل Simplex4190 خلف الباب األمامي املغلق على TSW حة وضع وصلةإل USB

من الفئة.
USB Ethernet إضايف متاح يف منافذ6059-4190حمول RJ45 Ethernet ستخدام منفذ هذا يسمح . Gigabit Ethernet NIC إىل حمول شبكة USB 3.0

USB يف أجهزة سطح املكتب TSW ليتم استخدامها إما من أجل التوصيل ببطاقة ES Net NIC أو بشبكة املبىن.
4190-6050

Ethernet مثاين توصيالت
سلكية

4190-6054
Ethernet أربع توصيالت
سلكية وتوصيلتان من األلياف

البصرية أحادية الوضع

مفتاح إيثرنت لإلنذار من احلريق

4190-6055
Ethernet أربع توصيالت
سلكية وتوصيلتان من األلياف

البصرية متعددة األوضاع

حمول Ethernet اخلاص بنظام اإلنذار من احلريق، 24 فولت تيار مباشر، خزانة محراء؛ مع وحدة اكتشاف العطل األرضي بتوصيالت سلكية
ULC S527 و UL 864

مالحظة: تتطلب كل وصلة LAN خاصة خلادم والعميل وجود كابت العابر الكهرئي 6010-4190، عدا التوصيالت من اخلادم إىل
العميل عند وجود كليهما يف الغرفة نفسها؛ انظر أده لالطالع على تفاصيل الكابت؛ جيب توفري طاقة حمول Ethernet بواسطة وحدة

إمداد طاقة مدرجة لنظام اإلنذار من احلريق؛ انظر ورقة البيات S4190-0018 ملزيد من املعلومات

مالحظة: قد ختتلف املعدات واملواصفات بتغري تصميم املعدات.

اجلدول 8: اختيار منتج شاشة LCD امللونة
Model(قطري) الوصفاحلجم

شاشة LCD للتطبيقات املكتبية21.5 بوصة ( 546 مم)4190-7131 الشاشة فقط
شاشة LCD لتطبيقات الرتكيب على احلائط أفقيا42 بوصة ( 1049 مم)4190-7114
سطح املكتب21.5 بوصة ( 546 مم)4190-7233
تركيب على رف18.5 بوصة ( 470 مم)4190-7234

شاشة مزودة بلوحة
ملس

تُركب على حائط42 بوصة ( 1049 مم)4190-7214

شاشة LCD مزودة بلوحة
ملس ووحدة حتكم تسلسلية

مدجمة

حدد واحدة حبد أدىن وأربعة حبد أقصى، كما يلزم جلهاز
الكمبيوتر؛ قم لتوصيل كشاشة SVGA أو DVI، كال
الكابالن ُمضمنان؛ تشتمل الطرازات املزودة بلوحة ملس على

كابل وحدة حتكم تسلسلي منفصل؛ أغلفة بلون أسود/رمادي
داكن
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اجلدول 9: اختيار الربامج وامليزات
الوصفالطرازخيار

برمج خادم حمطة عمل TrueSite، يشتمل على: ترخيص، مفتاح أمان، وئق؛ يتطلب 8401-4190 أو 8403-4190 أو 4190-50504190-8603 برامج التطبيقات (اخرت واحًدا
قرص مضغوط لتثبيت عميل حمطة عمل TrueSite البعيد؛ من دون نظام تشغيل؛ يتطلب 8410-4190 أو 8605-50534190-4190لكل تطبيق)

ميزة التصفح اإلضايف لشبكة ES. يتيح دعم التصفح اإلضايف حملطة عمل TrueSite ويسمح بتوصيالت العميل البعيد بـ TSW من أي نقطة على شبكة4190-5068
.ES Net

ES Net تمالحظة: ملزيد من املعلومات بشأن التصفح اإلضايف، يرجى الرجوع إىل تطبيقات واتصاالت وخيارات ومواصفات شبكة ورقة البيا
.((S4100-0076

4190-5060TrueSite خلادم حمطة عمل DACR واجهة
حزمة برامج واجهة اجلهة اخلارجية تشمل: (1) برمج تطوير واجهة اجلهة اخلارجية؛ (2) شهادة أمان خمصصة تُتيح للخادم والعميل الوصول إىل تطبيق واجهة4190-5064

جهة خارجية واحد؛ و(3) رمز ميزة اجلهة اخلارجية يتيح توصيل عميل اجلهة اخلارجية مبحطة عمل TrueSite واحدة
ترقية ميزة حمطة عمل TrueSite؛ تشتمل على أحدث إصدار من برمج حمطة عمل TrueSite ورمز ميزة الرتقية لتمكني ميزات قياسية جديدة (يتم اختيار4190-5065

ميزات اختيارية جديدة بشكل منفصل)؛ من دون هذه الرتقية، يعمل تثبيت أحدث إصدار من الربمج على توفري حتسينات حمدثة يف األداء مقارنة إلصدارات
السابقة ولكنه ال يشتمل على ميزات الربمج القياسية اجلديدة

مالحظة: الـ 4190-5065 متاح فقط لـ TSWs مع أرقام خادم جزئية 741-799 أو 741 741-780 (وتشمل مجيع الـ TSWs يف اإلصدار 2
أو األحدث)

خيارات ميزة اخلادم

ميزة عميل األجهزة احملمولة حملطة عمل TrueSite؛ يتيح توفر نسخة واحدة من هذه امليزة الوصول إىل معلومات حمطة عمل TrueSite من األجهزة4190-5067
 S4190-0024 تاحملمولة املتوافقة؛ يتم متكني وصول أجهزة عميل األجهزة احملمولة عن طريق إدخال رمز امليزة املصرح به يف اخلادم؛ ارجع إىل ورقة البيا

ملزيد من املعلومات
رمز امليزة للعميل البعيد الذي يتمتع مبيزات مقيدة (جمموعة ميزات خمفضة)4190-5061
رمز امليزة للعميل البعيد الذي يتمتع مكانية وصول إىل امليزة حممية بكلمة مرور4190-5062

اختيار نوع العميل البعيد (اخرت
واحد لكل عميل بعيد)

عميل واجهة اجلهة اخلارجية إلضافة توصيالت عميل جهة خارجية إضافية إىل واجهة اجلهة اخلارجية حملطة عمل TrueSite احلالية؛ يشتمل على رمز ميزة4190-5066
عميل اجلهة اخلارجية للعدد احملدد من توصيالت عميل اجلهة اخلارجية املتزامنة مبحطة عمل TrueSite واحدة (مخسة (5) حبد أقصى لكل خادم)

مالحظة: عند إضافة عمالء واجهة اجلهة اخلارجية إىل أكثر من خادم حمطة عمل TrueSite واحد، فسيتطلب كل خادم اختيار عميل 4190-5066
البعيد اخلاص به؛ إذا كان يتم تطوير تطبيق واجهة جهة خارجية جديد، فسيلزم توفر رمز امليزة 5064-4190 لتوفري شهادة أمان فريدة.

مالحظة: 5064-4190 و5066-4190 سيتطلبون تقدمي منوذج معلومات عميل الربامج 1155-579 مع الطلب.

اجلدول 10: األجهزة الداخلية وميزات إضافية
الوصفSKUخيار

خيارات األجهزة الداخلية (اخرت
كما يلزم)

بطاقة منفذ تسلسلي RS-232 رعي، قم لتحديد عند احلاجة إىل أكثر من منفذين تسلسليني؛ قد تكون ضرورية لتوصيالت SLI 2120؛ بطاقة مزودة4190-6034
بفتحة PCI مع منفذ إخراج جمموعة أطراف توصيل قابل للتوصيل؛ حىت 2 حبد أقصى 6026-4190 يلزم توفر كابت واحد لكل وصلة (انظر أده).

بطاقة فيديو ثنائية لنظام التشغيل 32 بت، فتحة PCI، منفذ إخراج DVI واحد ومنفذ إخراج VGA واحد، اخرت اثنتني لدعم 4 شاشات.4190-6038

مالحظة: دعم ما يصل إىل 3 شاشات هو دعم قياسي؛ ألربعة شاشات - قم بتعطيل حمرك الفيديو املدمج واستخدم بطاقيت 4190-6038.

خيارات بطاقة فيديو األجهزة
الداخلية (اخرت كما يلزم)

بطاقة فيديو ثنائية لنظام التشغيل 64 بت، فتحة x PCIe 16، منفذي إخراج DVI؛ اخرت واحدة لدعم 4 شاشات.4190-6039

مالحظة: دعم ما يصل إىل 3 شاشات هو دعم قياسي؛ يستخدم الفيديو املدمج للشاشات الثالثة األوىل، قم ستخدام بطاقة فيديو 6039-4190 اختيارية
عند تركيب 4 شاشات.

موصل حممي من العابر الكهرئي، اخرت واحًدا لكل وصلة إىل منفذ تسلسلي RS-232 قياسي4190-6002
موصل حممي من العابر الكهرئي لبطاقة منفذ تسلسلي رعي؛ يلزم توفر واحد لكل وصلة4190-6026

موصالت ذات كابت عابر
كهرئي (حدد كما يلزم)

كابت العابر الكهرئي لوصلة LAN/WAN؛ يلزم لإلدراج يف الئحة الوكالة املطبوعة لكل وصلة LAN/WAN خلادم وعميل حمطة عمل4190-6010
TrueSite البعيد، عدا التوصيالت من اخلادم إىل العميل عند وجود كليهما يف الغرفة نفسها؛ ارجع إىل مرجع توصيل اخلادم/ العميل .

DACR ؛ تشتمل على مفتاح أمان9807-4190الرتقية إىلDACR إلضافة إمكانية ،(IMS) أو نظام إدارة املعلومات (1.x مج اإلصدارالرب) القياسية TrueSite قم برتقية حمطة عمل
بنمط USB (يتطلب منفذ USB متاح)؛ مالحظة: استخدم 5060-4190 لألنظمة من اإلصدار 2 (أو األحدث)
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اجلدول 11: خيارات الربجمة
الوصفالطرازخيار

برجمة حمطة عمل TrueSite؛ اخرت عناصر الربجمة أده8122-4190الربجمة (اخرت)
ملف DXF AutoCAD أو DWG، خمطط طابق واحد (تتطلب خمططات طوابق متعددة ملفات خمصصة)4190-4006
25 رسالة إجراء خمصصة4190-4008
25 مفتاح لشاشة السفر (تكبري/ تصغري انتقائي)4190-4009
25 رمز حالة4190-4010
25 وظيفة حتكم؛ تشغيل/إيقاف، جتاوز، وما شابه.4190-4011
4190-4012TrueSite واحدة حالية إىل شاشة حمطة عمل IMS حتويل شاشة نظام
10 مناطق تغطية؛ قم بطلب الكمية كما يلزم4190-4013

تتطلب عناصر الربجمة (اخرت
العناصر وفًقا ملتطلبات كل نظام؛

حدد كمية العناصر كما يلزم)
حتديد 4190-8122

شاشة واحدة للتحكم يف اتصاالت الطوارئ/اإلخطار اجلماعي4190-4014

خيارات شبكة 4120

.S4100-0056 تمالحظة: للحصول على معلومات إضافية حول شبكات 4120 ومواصفات منتج شبكة 4120، ارجع إىل ورقة البيا

اجلدول 12: خيارات شبكة 4120
اإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفبعد البيعمت تكوينهخيار

وحدات واجهة
الشبكة (7 حبد

أقصى)

بطاقة واجهة الشبكة املعيارية (حدد وحدات الوسائط بشكل منفصل، مدرجة أده)؛ بطاقة مزودة4190-60614190-9829
X أو الفئة B ؛ تدعم تشغيل الفئةPCI بفتحة

46 ملي أمبريفتحة واحدة

غري قابلوسائط سلكية4190-60364190-9822
للتطبيق

55 ملي أمبري

بطاقة وسائط األلياف املزدوجة4190-63014190-9851
أحادية الوضع 4120 مزودة

مبنفذ أيسر

غري قابل
للتطبيق

55 ملي أمبري

بطاقة وسائط األلياف املزدوجة4190-63024190-9852
أحادية الوضع 4120 مزودة

مبنفذ أمين

غري قابل
للتطبيق

55 ملي أمبري

بطاقة وسائط األلياف املزدوجة4190-63034190-9853
متعددة األوضاع 4120

مزودة مبنفذ أيسر

غري قابل
للتطبيق

55 ملي أمبري

وحدات وسائط
لواجهة الشبكة
املعيارية (كما

يلزم)

بطاقة وسائط األلياف املزدوجة4190-63044190-9854
متعددة األوضاع 4120

مزودة مبنفذ أمين

تُركب على بطاقة واجهة الشبكة املعيارية 6061-4190 أو
9829-4190 (حىت بطاقيت وسائط لكل بطاقة واجهة شبكة).

احلد األقصى لبطاقة وسائط األلياف املزدوجة منفذ واحد يسار
ومنفذ واحد ميني لكل بطاقة واجهة الشبكة النمطية. تتطلب

اتصاالت اال إقران املنفذ األيسر ملنفذ األمين. قم بطلب طقم
ST خدمة وسائط األلياف ملهام التجديد حيث تكون موصالت

مركبة لفعل (ارجع إىل ورقة البيات S4100-0056 للحصول
على مواصفات وحدة وسائط األلياف ومعلومات التجديد لكامل)

غري قابل
للتطبيق

55 ملي أمبري

ES Net خيارات شبكة

.S4100-0076تارجع إىل ورقة البيا ،ES Net ومواصفات منتج شبكة ES Net مالحظة: للحصول على معلومات إضافية حول شبكات

TSW اخلارجية، الختيار منتجات ES Net اجلدول 13: بطاقة شبكة
Modelاإلنذار/اإلشرافالطاقةالوصفالتوسعة

120/240 فولتأمحر4190-9832
تيار مرتدد

120/240 فولتالبالتني4190-9833
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

مالحظة: 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
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اجلدول 14: 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

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:
تشتمل بطاقات واجهة الشبكة على منافذ اتصال شبكة Ethernet مضمنة، وميكن طلب بطاقات وسائط اختيارية كما يلزم.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 إىل تطبيقات وحدة التحكم يف إنذار السرقة حملطة املركزية UL 1610 اخلاصة مبحطة العمل TSW أو نظام السيطرة على احلوادث استخدم بطاقة واجهة الشبكة اخلارجية من السلسلة3.4190. 

4100ES ثنائية القناة لبطاقات واجهة الشبكة اخلارجية وبطاقات واجهة شبكة ES Net اجلدول 15: وحدات وسائط
Modelاإلنذار/اإلشرافاحلجمالوصفنوع البطاقة

4190-9856ES بطاقة وسائط إيثرنت
Net NIC ثنائية القناة

20 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4190-9858ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع األحادي

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4190-9859ES Net بطاقة وسائط
NIC ألياف الوضع املتعدد

135 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

4190-9857DSL ES بطاقة وسائط
Net NIC ثنائية القناة

اخرت مجيع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها علىES Net NIC(s) 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 1258-579 اخلاصة ببطاقة

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

155 ملي أمبريغري قابل للتطبيق

مالحظة: بطاقات وسائط DSL غري مدرجة يف ULC لتطبيقات إنذار احلريق.

أطقم اخلدمة لبطاقة وسائط األلياف
ES Net اجلدول 16: 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.

TrueSite مواصفات معدات حمطة عمل

مالحظة: قد ختتلف املعدات واملواصفات بتغري تصميم املعدات.

اجلدول 17: أجهزة الكمبيوتر وامللحقات
إدخال طاقة التيار املرتدداألبعادالوصفالطراز

4190-7026
4190-7028
4190-7030

16 7/8 بوصة عرض × 7 بوصة ارتفاع × 17كمبيوتر سطح مكتب
5/8 بوصة عمق (429 مم × 178 مم ×

448 مم)
4190-7027
4190-7029

19 بوصة عرض × 7 بوصة ارتفاع × 17 5/8كمبيوتر يُركب على الرف
بوصة عمق (483 مم × 178 مم × 448

مم)

2 أمبري عند 120 فولت تيار مرتدد، 60 هرتز (240
وات)

نطاق التشغيل: 132-95 فولت تيار مرتدد؛
264-180 فولت تيار مرتدد، النطاق التلقائي؛

50/60 هرتز

19 بوصة عرض × 1 ¾ بوصة ارتفاع × 12درج لوحة مفاتيح يُركب على الرف (مضمن مع جهاز كمبيوتر)غري قابل للتطبيق
¾ بوصة عمق (483 مم × 44 مم × 324

مم)

غري قابل للتطبيق
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LCD اجلدول 18: شاشات
كابالت الفيديو املزودةإدخال طاقة التيار املرتدداألبعادالوصفالطراز

20 3/16 بوصة عرض × 15 بوصة ارتفاع × 6 ¾ بوصةشاشة سطح املكتب 21.5 بوصة4190-7131
عمق (513 مم × 381 مم × 171 مم)

شاشة سطح املكتب 21.5 بوصة4190-7233
مزودة بلوحة ملس

3/16 20 بوصة عرض × 15 بوصة ارتفاع × 11/16 8
بوصات عمق (513 مم × 381 مم × 221 مم)

0.4 أمبري عند 120 فولت تيار
مرتدد، 60 هرتز (48 وات) نطاق
التشغيل: 100-240 فولت تيار

مرتدد، 50/60 هرتز

18.5 بوصة تُركب على الرف4190-7234
ومزودة بلوحة ملس

17 ¾ بوصة عرض × 11 1/16 بوصة ارتفاع × 2.022
بوصة عمق (451 مم × 281 مم × 51.4 مم)

مالحظة:

ارجع إىل صفحة مرجع األجهزة اليت تركب على رف مع
شاشة 18.5 بوصة  للتعرف على التفاصيل اخلاصة برتكيب

الشاشة

1.5 أمبري عند 120 فولت تيار
مرتدد، 60 هرتز، نطاق التشغيل:
100-240 فولت تيار مرتدد،

50/60 هرتز

كابل DVI وSVGA، طول 6 قدم (1.8 م)

42 بوصة تُركب على احلائط4190-7114
42 بوصة تُركب على احلائط ومزودة4190-7214

بلوحة ملس

5/16 41 بوصة عرض × 25 ¼ بوصة ارتفاع × 5
بوصات عمق (1049 مم × 641 مم × 127 مم)

2.02 أمبري عند 120 فولت تيار
مرتدد، 60 هرتز (243 وات) نطاق

التشغيل: 100-240 فولت تيار
مرتدد، 50/60 هرتز

كابل DVI وSVGA، طول 15 قدم (4.57
م)

مالحظة: املنتجات املوضحة يف اجلدول 17 واجلدول 18 مدرجة يف لوائح الوكالة املطبوعة لتعمل بقدرة 120 فولت تيار مرتدد. يتم شحن أجهزة الكمبيوتر والشاشات مرفقة بسلك 120 فولت تيار مرتدد؛ قابس
NEMA 5-15P إىل املوصل IEC-320 C-13. لالستخدام مع فولتيات أخرى، قم حلصول حملًيا على سلك يتوافق مع معايري السالمة احمللية.

اجلدول 19: مرجع احلد األدىن من مواصفات الكمبيوتر
الوصفاملواصفات

لوحة توصيل سلبية مزودة لتايل: 7 فتحات PCI وفتحة CPU واحدة؛ ميزات األمان: مفتاح إعادة تعيني قفل املفاتيح؛ بطاقة مراقبة املروحة؛ ب مغلق حلماية الوصول إىل حمركاتحاوية اخلادم
األقراص CD/DVD قراءة/كتابة ومنفذ USB واحد على اجلانب األمامي

يتوافق مع أنظمة التشغيل Microsoft Windows 10 وWindows 7 إصدار 32 و64 بت؛ معاجل Intel i7 بوحدة معاجلة مركزية 2.4 جيجاهرتز أو معاجل Core 2كمبيوتر اخلادم
Duo بوحدة معاجلة مركزية 2.1 جيجاهرتز، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجايت، وحمرك أقراص بت 160 جيجايت حبد أدىن؛ عدد 2 منفذ تسلسلي، 1 منفذ متوازي، عدد 4 منافذ
CD/ يت، حمرك أقراصسعة 16ميجا VRAM مزود بذاكرة عرض SVGA ؛ منفذ إخراج فيديوUSB لوحة مفاتيح وماوس ،Gigabit ثنائية من نوع LAN منافذ ،USB
DVD، فتحات PCI وISA (كما يلزم)، صوت مدمج ومكربات صوت مضخمة، منافذ إضافية كما يلزم للميزات املخصصة مثل منافذ USB واملنافذ التسلسلية واملتوازية وغريها.

تتشابه مواصفات العميل البعيد مع تلك اخلاصة خلادم ستثناء أنه: يتوافق أيًضا مع أنظمة التشغيل Microsoft Windows 10 Home وWindows 7 Homeالعميل البعيد
Premium (32 بت أو 64 بت)؛ معاجل Core 2 Duo بوحدة معاجلة مركزية حبد أدىن، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجايت، منفذ LAN أحادي من نوع Gigabit، حمرك

USB منافذ أخرى كما يلزم مثل منافذ ،CD/DVD يت، حمرك أقراصسعة 16 ميجا VRAM مزود بذاكرة عرض SVGA يت، منفذ إخراج فيديوبتة 160 جيجا أقراص
RS-232 التسلسلية واملتوازية ولوحة املفاتيح وغريها.

مالحظة: Simplex 4190 أجهزة الكمبيوتر من الفئة مدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة لالستخدام مع برمج حمطة عمل TrueSite. للتطبيقات اليت ال تتطلب اإلدراج يف لوائح الوكالة املطبوعة، جيب أن
يتوافق برمج حمطة عمل TrueSite مع معظم أجهزة الكمبيوتر اليت تفي حلد األدىن من املواصفات املذكورة. مع ذلك، نظًرا ألن جهات تصنيع الكمبيوتر قد تستخدم برامج تشغيل أو أجهزة فريدة و/أو مملوكة أو
TrueSite مج حمطة عملستخدام بر فقد يكون هناك عدم توافق. إذا مت استخدام أجهزة كمبيوتر أخرى، فقد يتطلب التشغيل املناسب ،TrueSite مج حمطة عملستخدام بر برامج أخرى مل يتم اختبارها

إجراء تعديالت فنية بواسطة فين كمبيوتر مؤهل وستكون هذه مسؤولية مورد الكمبيوتر وجهة تصنيع الكمبيوتر فقط.

اجلدول 20: املواصفات البيئية
التصنيفاملواصفات

من 32 إىل 120 درجة فهرايت (من 0 إىل 49 درجة مئوية)درجة حرارة التشغيل
رطوبة نسبية حىت 93%، من دون تكثيف، عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية)رطوبة التشغيل

اجلدول 21: مرجع منفذ الكمبيوتر (7026-4190 و7027-4190 و7028-4190 و7029-4190 و4190-7030)
الوصفاملنفذ

RS-232 Serial Portsعي 6034-4190 اختياريةاثنني قياسيني، وحىت 9 مزودة ببطاقة منفذ تسلسلي ر
USB Serial Ports7 إمجاًال؛ 5 يف اجلانب اخللفي (ُيستخدم أحدها ملفتاح أمان اخلادم)، و2 يف اجلانب األمامي خلف الباب املغلق

Other Portsومنفذ واحد متواٍز Ethernet منفذا
Event Printingستخدام طابعة لتشغيل حمطة اإلشراف على املمتلكات املدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة ولعمليات التشغيل األخرى، إذا كانت هناك حاجة إىل طابعة أحداث، فيوصى

املصفوفة النقطية املخصصة اخلاضعة لإلشراف من Simplex الطرز 9027-4190 املدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة؛ ويتم توصيلها عرب منفذ USB أو منفذ
RS-232 التسلسلي يف كمبيوتر اخلادم (ارجع إىل ورقة البيات S4190-0027 للتعرف على تفاصيل الطابعة)

Other Printingتسلسلية أو وصلة RS-232 أو USB ميكن توصيلها عرب وصلة .Windows لطباعة تقرير أو شاشة أو رسوم، ميكن استخدام طابعة متوافقة مع نظام التشغيل
Ethernet عرب LAN/WAN
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اجلدول 21: مرجع منفذ الكمبيوتر (7026-4190 و7027-4190 و7028-4190 و7029-4190 و4190-7030)
الوصفاملنفذ

طباعة احلدث (ستخدام طابعة املصفوفة النقطية املخصصة اخلاضعة لإلشراف 9027-4190 كما هو موضح أعاله)
الطباعة التلقائية لرسوم االنتقال التلقائي؛ تتم طباعتها على طابعة Windows االفرتاضية

TrueAlarmو (TrueAlarm حالة) TrueAlarm status(نشاط النظام) و system activity(السجالت القدمية) و historical logs :التقارير
service (خدمة TrueAlarm) وanalog monitor ZAM calibration (معايرة ZAM للشاشة التناظرية) وactive list (القائمة النشطة)؛ ميكن

LAN طباعة التقارير املعروضة على طابعة (غري خاضعة لإلشراف) متصلة بشبكة

Printable Information

لقطات الشاشة (قابلة للتكوين على هيئة صور سلبية لعكس اخللفيات السوداء)

مالحظة: توصيل الطابعة عرب منفذ متوازي مدعوم فقط على أنظمة التشغيل 32 بت.

تشغيل اخلادم/العميل

TrueSite كمبيوتر حمطة عمل
يوفر كمبيوتر حمطة العمل TrueSite وظائف اخلادم وأدوات تكوين النظام. للوصول إىل امليزات املطلوبة، يتم توفري مفتاح خدمة األمان اخلاص لنظام/املهمة وطلبه. لنسبة إىل األنظمة اليت ال تستخدم أجهزة

العميل البعيدة، يكون إعداد كمبيوتر حمطة العمل TrueSite مماثًال.

العميل البعيد
للوصول إىل معلومات حمطة العمل TrueSite يف موقع بعيد، جيب تزويد كمبيوتر متوافق متصل بشبكة املنطقة احمللية (LAN) بربمج العميل البعيد. يوجد نوعان من أجهزة العميل البعيدة، تلك اليت تتمتع

مبجموعة ميزات مقيدة (غري قادرة على التحكم)؛ واألخرى اليت تتمتع مبجموعة ميزات حممية بكلمة مرور (قادرة على التحكم). ارجع إىل مرجع توصيل اخلادم/ العميل  وورقة البيات S4190-0018 للحصول
على معلومات إضافية.

أجهزة العميل البعيدة اخلاضعة أو غري اخلاضعة لإلشراف
ميكن تعيني أجهزة العميل البعيدة كأجهزة خاضعة لإلشراف أو غري خاضعة لإلشراف. عندما تكون خاضعة لإلشراف، تتم مراقبة االتصال بواسطة حمطة العمل TrueSite ويتم اإلبالغ عن فقد االتصال صدار
صوت مسموع عند كال الطرفني إضافة إىل ظهور مربع حوار لشاشة. عندما تكون غري خاضعة لإلشراف، يعرض طرف العميل فقط مربع حوار املشكلة الذي يشري إىل انقطاع االتصال خلادم. قد تتمثل أجهزة

العميل البعيدة يف أجهزة كمبيوتر حممولة أو أجهزة كمبيوتر أخرى ُتستخدم لوظائف أخرى ويتم توصيلها دورً لالستعالم عن حالة النظام أو إلنشاء تقارير.

توصيالت العميل البعيد
يدعم خادم حمطة عمل TrueSite حبد أقصى عشرين (20) جهاز عميل بعيد خاضع لإلشراف أو غري خاضع لإلشراف لشبكات 4120 أو 60 لشبكات ES Net، وتستطيع مجيعها االتصال يف الوقت

نفسه. يف مهام ES Net، ميكنك يئة العمالء البعيدة للتوصيل خبادم النسخ االحتياطي، يف حالة فقدان االتصال خلادم األساسي لزدة الشبكة احملسنة.

TCP/IP شبكات
احلد األدىن املوصى به لسرعة اتصال اخلادم أو العميل البعيد اخلاص مبحطة العمل TrueSite بشبكة املنطقة احمللية TCP/IP هو 3 ميجابت/الثانية.

برامج احلماية من الفريوسات
عند توصيل اخلادم أو كمبيوتر العميل البعيد اخلاص مبحطة العمل TrueSite بشبكة TCP/IP بدًال من الشبكة املخصصة لنظام اإلنذار من احلريق، يوصى بشدة تثبيت برمج محاية من الفريوسات يتم حتديثه

.McAfee Enterprise 8.8و Symantec EndPoint Protection 12.1.3 مجمع بر TrueSite نتظام على كل كمبيوتر متصل. مت التحقق من توافق حمطة العمل

املرجع العام للوائح النظام املطبوعة
الوظائف التالية مدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة مع أجهزة الكمبيوتر والشاشات احملددة يف اختيار املنتج :

أجهزة كمبيوتر حمطة عمل TrueSite، سواء كانت مستقلة أو تعمل كخادم ألجهزة العميل البعيدة•

أجهزة العميل البعيدة اخلاضعة لإلشراف اليت تتمتع مبيزات حممية تتصل خلادم ستخدام شبكة نظام إنذار من احلريق خمصصة•

ارجع إىل ورقة البيات S4190-0018 للحصول على التفاصيل اخلاصة مبحوالت Ethernet بشبكة نظام اإلنذار من احلريق•

مرجع إضايف للوائح الوكالة املطبوعة
يوفر برمج العميل البعيد ذو امليزات املقيدة على أجهزة الكمبيوتر املتوافقة (املدرجة لالستخدام املكتيب القياسي) ميزات إخطار فقط وميكن توصيلها ستخدام شبكة  LANملنشأة من دون التأثري على الئحة

النظام املطبوعة.

مرجع أنظمة اإلخطار اجلماعي
تعمل حمطة عمل TrueSite كمحطة التحكم يف دخان احلريق (FSCS) املدرجة يف الئحة UL 2572 املطبوعة عند تكوينها كالتايل:

اخرت الطراز 8401-4190 (مالحظة: ال ميكن استخدامه يف حمطة اإلشراف أو تطبيقات مراقبة األمان)1. 
يوفر ميكروفون نظام صويت مركب جبوار حمطة عمل TrueSite، إما داخل لوحة التحكم يف نظام اإلنذار من احلريق 4100ES (أو 4100U) أو لوحة جهاز التنبيه عن بُعد أو يستخدم وحدة2. 

ميكروفون بعيدة.
تتمثل خيارات ميكروفون 4100ES/4100U يف الطراز 1243-4100 للوحات التحكم يف نظام اإلنذار من احلريق والطراز 1244-4100 للوحات جهاز التنبيه عن بُعد (ارجع إىل ورقة البيات3. 
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S4100-0034 للتعرف على التفاصيل).
يتم تركيب طراز جمموعة امليكروفون البعيدة 9803-4003 بشكل منفصل عن لوحة التحكم (ارجع إىل ورقة البيات S4100-0053 للتعرف على التفاصيل).4. 
مالحظة: جيب توصيل شاشتني على األقل لتوفري معلومات العرض الضرورية (انظر االستثناء املذكور يف اخلطوة 6). إحدى الشاشات مطلوبة لعرض حالة نطاق مكرب الصوت والشاشة األخرى مطلوبة لعرض5. 

شاشة احلدث.
االستثناء: إذا مت تركيب وحدة عرض الشبكة 4100ES /4100U (NDU) جبوار حمطة عمل TrueSite للتحكم يف صوت الشبكة عرب الوصول إىل امليكروفون، فقد ال تكون الشاشة الثانية ضرورية6. 

.(AHJ) إذا كانت حالة التحكم يف الصوت قابلة للعرض. قم مبراجعة التطبيق مع السلطة احمللية ذات الصالحية القضائية

مرجع توصيل اخلادم/ العميل

Ethernet ما يرتك منفذ Ethernet منفذ ES Net َتستخدم وصلة بطاقة واجهة الشبكة ،ES Net يف شبكات .Ethernet على منفذي TrueSite مالحظة: حيتوي جهاز كمبيوتر حمطة عمل
S4190-0018 تلعميل (ليس كالهما). ارجع إىل ورقة البيا اخلاصة LAN اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق (خمصصة) املدرجة يف الالئحة املطبوعة للوكالة أو شبكة LAN متاح للتوصيل إما بشبكة

للحصول على معلومات إضافية حول حموالت Ethernet اخلاصة بشبكة نظام اإلنذار من احلريق.
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مرجع األجهزة مع شاشة سطح املكتب 21.5 بوصة

الشكل 10: مرجع األجهزة مع شاشة سطح املكتب 21.5 بوصة

مرجع األجهزة اليت تركب على رف مع شاشة 18.5 بوصة

الشكل 11: مرجع األجهزة اليت تركب على رف مع شاشة 18.5 بوصة

مالحظة: يتم تركيب لوح تركيب الشاشة يف قضيب تركيب الرف وستمتد الشاشة مبقدار 2.022 بوصة (51.4 مم) من مقدمة قضيب الرتكيب. قم مبعاينة حاوية الرف احملدد لتحديد امتداد الشاشة خارج إطار
الرف ولضمان وجود خلوص كاٍف حول ب الرف (إذا كان مستخدًما).

محاية ميكانيكية مثبتة يف اخللف - مرجع احلاوية ذات دعامة التثبيت إلدخال األنبوب

مالحظة: احلماية امليكانيكة املثبتة يف اخللف مطلوبة لإلدراج يف الئحة ULC املطبوعة.
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الشكل 12: محاية ميكانيكية مثبتة يف اخللف - مرجع احلاوية ذات دعامة التثبيت إلدخال األنبوب (مطلوبة لإلدراج يف الئحة ULC املطبوعة)

مراجع إضافية.
اجلدول 22: مرجع منتج شبكة إضافية

املستندالوصف
SPS 4100 األساسية مع إمدادات الطاقةES ألواحS4100-0031

S4100-0056مواصفات ومنتجات شبكة 4120
ES Net مواصفات ومنتجات شبكةS4100-0076

EPS 4100 األساسية إلمدادات الطاقةES لوحاتS4100-0100
TrueSite مفاتيح إنذار احلريق إيثرنت حملطة عملS4190-0018

TrueSite نظام السيطرة على احلوادثS4190-0020
Truesite Mobile عميلS4190-0024
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.(NFPA) عالمَتني جتاريَتني مسجلَتني للرابطة الوطنية للوقاية من احلرائق National Fire Alarm Codeو
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