
شبكة أجهزة اإلنذار من احلريق مفتاح إيثرنت لإلنذار من احلريق

*ارجع إىل اختيار املنتج للتعرف على قوائم املواصفات. مت اعتماد هذا املنتج من قبل دائرة اإلطفاء يف والية كاليفورنيا وفًقا للمادة رقم 13144.1 من قانون الصحة والسالمة يف كاليفورنيا. شاهد قائمة دائرة اإلطفاء يف والية كاليفورنيا 7300-0026:336 للقيم املسموح ا و/ أو الشروط املعنية ملادة املقدمة يف هذا املستند. ختضع إلعادة الفحص
واملراجعة وإمكانية اإللغاء. قد تكون اللوائح املطبوعة اإلضافية قابلة للتطبيق، اتصل ملورِّد احمللي ملنتجات شركة Simplex لالطالع على آخر املستجدات. تُعد اللوائح املطبوعة واملوافقات اليت ختضع لشركة Time Recorder Co وأمساء املنتجات املدرجة يف هذه املواد عالمات جتارية و/أو عالمات مسجلة. ُحيظر االستخدام الغري مصرح به متاماً.

.(NFPA) عالمَتني جتاريَتني مسجلَتني للرابطة الوطنية للوقاية من احلرائق National Fire Alarm Codeو NFPA 72 تُعد

امليزات

توفر شبكة منطقة حملية (LAN) خمصصة لنظام اإلنذار من احلريق لتوصيل خادم حمطة عمل
 TrueSiteجهزة العميل البعيدة:

•Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق حىت مثاين توصيالت Ethernet توفر حموالت
سلكية مع إشراف فردي على العطل األرضي

تصل مسافة كابل Ethernet السلكي إىل 328 قدم (100 م)•

ميكن توصيل حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق لزدة سعة الوصلة و/أو مسافتها•
ستخدام إما منافذ Ethernet السلكية أو منافذ األلياف البصرية

توفر توصيالت حمول كابل األلياف البصرية مسافة تصل إىل 1.24 ميًال (2 كم) لأللياف متعددة•
األوضاع، وإىل 9.3 ميًال (15 كم) ألحادية الوضع

حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق مدرجة يف الئحة UL املطبوعة وفًقا للمعيار•
S527 املطبوعة وفًقا للمعيار ULC 864 ومدرجة يف الئحة

تتوفر احملوالت دون إشراف على العطل األرضي للتطبيقات اخلاصة اليت ال تتطلب لوائح اإلنذار من•
احلريق املطبوعة

للحصول على معلومات إضافية حول خادم وعميل حمطة عمل TrueSite، ارجع إىل ورقة البيات•
S4190-0016

تتوفر بثالثة خيارات توصيل:
•RJ-45 سلكية مع أطراف توصيل Ethernet مثانية منافذ

•(SC موصالت) أربعة منافذ سلكية ومنفذين من األلياف البصرية أحادية الوضع

•(SC موصالت) أربعة منافذ سلكية ومنفذين من األلياف البصرية متعددة األوضاع

يتم اإلبالغ عن األعطال األرضية بثالث طرق:
IAM مضمن خاضع لإلشراف على IDNet واملتاح للتوصيل بلوحة التحكم يف اإلنذار من•

Simplex احلريق املتوافقة من
مرحل مشكلة مضمن يوفر نقل االتصال•

مؤشرات LED مضمنة حتدد موقع العطل لكل منفذ•

الوصف

نظرة عامة
جتمع حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق بني وحدة حمول Ethernet ودائرة
اكتشاف العطل األرضي (لتوصيالت Ethernet السلكية)، يف خزانة خمصصة. يتيح استخدام

حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق اتصال خادم حمطة عمل TrueSite وأجهزة
عميل حمطة عمل TrueSite متعددة، بشبكة LAN خمصصة لنظام اإلنذار من احلريق. وعند

االتصال لشبكة، ميكن ألجهزة عميل حمطة عمل TrueSite مراقبة نشاط نظام اإلنذار من احلريق
والتحكم به (إذا كان مصرح هلا). عند احلاجة إىل توصيالت إضافية أو مسافات متزايدة، ميكن توصيل

حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق مبحوالت إضافية.

تفاصيل احملول
يستخدم حمول Ethernet اخلاص بنظام اإلنذار من احلريق موزع تبديل Ethernet للربط بني
وصالت البيات املتصلة. يتمتع أيًضا لقدرة على تقسيم شبكة Ethernet يف نطاقات تصادم

منفصلة الستمرارية عمل الشبكة.

تشغيل احملول
يتم فحص حزم البيات لتحديد العنوان املصدر والوجهة لكل حزمة، مث إعادة توجيهها وفًقا لذلك.

ُيسمح بتبادل البيات بشكل متزامن على وصالت بيات خمتلفة، ما يؤدي إىل زدة اإلنتاجية. ويكون
التشغيل نصف مزدوج أو مزدوج لكامل.

الشكل 1: مرجع توصيل Ethernet اخلاص بنظام اإلنذار من احلريق

دعم اتصاالت احملول
100BASE- 10 أوBASE-T السلكية على Ethernet تشتمل بروتوكوالت اتصاالت

TX، ما يوفر سرعات اتصال  Ethernetلشبكة تصل إىل 10 ميجابت/ الثانية أو 100
ميجابت/ الثانية. تتيح الطرازات املزودة مبنافذ من األلياف البصرية اتصال حموالت Ethernet اخلاصة

بنظام اإلنذار من احلريق ستخدام مزا توصيالت األلياف البصرية. تعمل منافذ األلياف البصرية عند
.100BASE-FX

اكتشاف العطل األرضي
عند اكتشاف عطل أرضي بواسطة وحدة اكتشاف العطل األرضي، فإا تقوم بتشغيل إنذار وجود

IDNet IAM ملراقبة إما من خالل االتصال بـ مشكلة عامة حتتاج إىل مراقبة خارجية. يتم القيام
املضمن أو مراقبة نقاط تالمس مرحل املشكلة.

ُيشار إىل حالة العطل األرضي املفصلة بواسطة مؤشرات LED املضمنة اخلاصة حلالة (ارجع إىل
املواصفات ).

CSFMو ULCو UL مدرجة يف لوائح
*FM املطبوعة؛ معتمدة من

TrueAlarm أنظمة اإلنذار من احلريق
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اختيار املنتج

مالحظة: ُتطلب معدات حمول Ethernet وملحقاته كمنتجات اختيارية لالستخدام مع منتجات حمطة عمل TrueSite ونظام السيطرة على احلوادث اليت تتميز رقام طراز عالية املستوى وفًقا لقسم مرجع
طلب النظام أده. للحصول على معلومات إضافية حول املنتج، ارجع إىل ورقة البيات S4190-0016 للتعرف على حمطة عمل TrueSite وS4190-0020 للتعرف على نظام السيطرة على احلوادث

.TrueSite

اجلدول 1: مرجع طلب النظام (يتم اختياره حسب نوع الطلب)
الوصفطراز

حمطة عمل TrueSite، تشغيل قياسي4190-8401
4190-8403TrueSite حمطة اإلشراف على احلريق يف املمتلكات مبحطة عمل
4190-8404TrueSite جهاز تنبيه نظام السيطرة على احلوادث
4190-8405TrueSite وحدة التحكم يف حمطة اإلشراف على نظام السيطرة على احلوادث
4190-8410TrueSite العميل البعيد اخلاص مبحطة عمل
4190-8411TrueSite العميل البعيد اخلاص بنظام السيطرة على احلوادث
األجهزة اإلضافية بعد البيع4190-8901

اجلدول 2: حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار من احلريق (مدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة ألنظمة اإلنذار من احلريق)
اللوائح املطبوعةالوصفالتوصيالتطراز

مثاين توصيالت Ethernet سلكية4190-6050

أربع توصيالت Ethernet سلكية وتوصيلتان من األلياف البصرية4190-6054
أحادية الوضع

أربع توصيالت Ethernet سلكية وتوصيلتان من األلياف البصرية4190-6055
متعددة األوضاع

حمول Ethernet اخلاص بنظام اإلنذار
من احلريق، 24 فولت تيار مباشر، خزانة
محراء؛ مع وحدة اكتشاف العطل األرضي

بتوصيالت سلكية

ULC S527و 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

اجلدول 3: حموالت Ethernet (غري مدرجة يف الئحة الوكالة املطبوعة ألنظمة اإلنذار من احلريق)
اللوائح املطبوعةالوصفالتوصيالتطراز

مثاين توصيالت Ethernet سلكية4190-6051

أربع توصيالت Ethernet سلكية وتوصيلتان من األلياف البصرية4190-6056
أحادية الوضع

أربع توصيالت Ethernet سلكية وتوصيلتان من األلياف البصرية4190-6057
متعددة األوضاع

حمول Ethernet فقط؛ 6 وات عند
36- 10فولت تيار مباشر؛ 6 فولت

تيار مرتدد عند 24- 8فولت تيار مرتدد؛
استخدم حمول طاقة وفًقا للتايل

مكون معرتف به وفًقا للمعيار UL 864، ال يشتمل على وحدة
اكتشاف العطل األرضي أو خزانة

األبعاد: 11/16- 5 بوصة عرض × 7-3/8 بوصة ارتفاع ×
3/4-1 بوصات عمق (145 مم × 187 مم × 44.5 مم)

اجلدول 4: حموالت الطاقة ملفتاح اإليثرنت (اخرت واحد لكل 6051-4190، أو 6056-4190، أو 6057-4190؛ حموالت الطاقة ليست لالستخدام مع
مفاتيح إيثرنت لإلنذار من احلريق 6050-4190، أو 6054-4190، أو 6055-4190، إا تتطلب التوصيل مبصدر إمداد الطاقة اخلاص نذار احلريق)

حجم العبوةالتقديراتالوصفطراز

إدخال: 120 فولت تيار مرتدد، 60 هرتز، 20 وات اإلخراج:4190-6052
65024 فولت تيار مرتدد

1/4-2بوصة عرض × 2-15/16 بوصة ارتفاع × 1-7/8 بوصة
عمق (56مم × 74مم × 56 مم)

4190-6053

حمول طاقة يُركب على احلائط مزود بسلك طوله
إدخال: 240 فولت تيار مرتدد، 60 هرتز، 78 مللي أمبري6 أقدام (1.8 م)

اإلخراج: 65024 فولت تيار مرتدد
5/16- 2 بوصة عرض × 3-3/16 بوصة ارتفاع × 1-15/16

بوصات عمق (58 مم × 80 مم × 49 مم)
LAN/WAN ئي لوصلةاجلدول 5: كابت عابر كهر

الوصفطراز
مطلوب لقائمة الوكالة ستثناء اخلادم التصاالت العميل املوجودة يف نفس الغرفة؛ يتصاعد على اجلزء اخللفي من إطار الكمبيوتر ألجهزة الكمبيوتر املكتبية أو شبكات الكربى السريعة4190-6010

مرجع التوصيل
للحصول على معلومات إضافية، راجع تعليمات التثبيت 579-903.
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الشكل 2: مرجع التوصيل

مالحظة: الرتتيب املعروض لإلشارة فقط. وأزواج األسالك املعروضة كخط واحد لإلشارة النموذجية فقط. تشتمل أجهزة الكمبيوتر اخلاصة مبحطة عمل ونظام السيطرة احلوادث TrueSite على منفَذْي
 .Ethernetلنسبة إىل تطبيقات شبكة ES (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).
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املواصفات
اجلدول 6: املواصفات الكهرئية

التفاصيلاملواصفات
التيار االمسي 24 فولت تيار مباشر، من وحدة إمداد نظام اإلنذار من احلريق املدرجةفولتية اإلدخال 300 ملي أمبري حبد أقصىتيار اإلدخالطاقة اإلدخال

مقدر من نقطة التالمس C بقيمة 0.3 أمبري عند 125 فولت تيار مرتدد مقاوم؛ 1 أمبري عند 30 فولت تيار مباشر مقاوممرحل مشكلة عام
IDNet توصيالت أسالك إلمداد الطاقة واتصاالت

أطراف توصيل ملولبة 18 إىل AWG 12 (0.82 مم2 إىل 3.31 مم2)ونقاط تالمس مرحل املشكلة

Ethernet توصيالت كابلRJ-45 مقبس
Ethernet ت كابل10 ميجابت/ الثانية و100 ميجابت/ الثانيةمعدالت بيا

Cat3 ستخدام كابل حىت 328 قدًما (10 م) عند 100 ميجابت/ الثانية Ethernet مسافة أسالك كابلCat5 ستخدام كابل حىت 328 قدًما (100 م) عند 100 ميجابت/ الثانية
تفاصيل التوصيلاملوازنة البصريةنوع األلياف واملسافةطراز

19 ديسيبلألياف أحادية الوضع تصل إىل 9.3 ميل (15 كم)4190-6054 مسافة كابل األلياف البصرية
(للتوصيل بني حموالت Ethernet اخلاصة بنظام اإلنذار

13 ديسيبلألياف متعددة األوضاع تصل إىل 1.24 ميل (2 كم)6055-4190من احلريق)

مالحظة:

يتطلب نوعني من األلياف لكل وصلة؛
إرسال واستقبال

موصالت من النوع SCتوصيالت كابل األلياف البصرية
الوصفالوظيفةاللون
يضيء عند توفر الطاقةمؤشر LED اخلاص لتشغيلأخضر

يضيء لإلشارة إىل تلقي اتصاالت IDNetمؤشر LED اخلاص بـ IAMأمحر

مؤشر LED اخلاص كتشاف عطلأصفر
يضيء بشكل بت عند اكتشاف عطل أرضي يف أي من منافذ Ethernetأرضي عام

إذا مت تعطيل اكتشاف العطل األرضي يف املنفذ، فسيضيء مؤشر LED بشكل بت

مؤشرات LED لتشخيص وحدة اكتشاف العطل األرضي

أصفر
مؤشر LED اخلاص بتعطيل مراقبة

العطل األرضي، واحد لكل منفذ
Ethernet

إذا مت متكني اكتشاف العطل األرضي يف املنفذ، فسيومض مؤشر LED لإلشارة إىل تعرض
هذا املنفذ لعطل أرضي

الوصفالوظيفةاللون
يضيء عند توفر الطاقةمؤشر LED اخلاص لتشغيلأخضر
واحد لكل منفذ، يشري إىل إنشاء وصلة Ethernet صاحلةمؤشر الوصلةأخضر Ethernet لتشخيص وحدة حمول LED مؤشرات

واحد لكل منفذ، يشري إىل نقل البيات عند 100 ميجابت/ الثانيةمعدل البياتأصفر
اجلدول 7: املواصفات امليكانيكية

التفاصيلاملواصفات

1/2-13 بوصة عرض × 1/2-13بوصة ارتفاع × 5/16-3 بوصة عمق (343 مم × 343 مم × 84 مم)، مع ب قفل ومفصلة رفع علىمواصفات اخلزانة
اجلانب األيسر؛ ارجع إىل صفحة 4 للحصول على معلومات إضافية

اجلدول 8: اجلانب البيئي
التفاصيلاملواصفات
من 32 درجة إىل 120 درجة فهرايت (من 0 درجة إىل 49 درجة مئوية) للتشغيل الداخلي فقطدرجة احلرارة

حىت 90% رطوبة نسبية عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية) غري مكثفنطاق الرطوبة

مرجع الرتكيب
للحصول على معلومات إضافية، راجع تعليمات التثبيت 903-579.
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الشكل 3: مرجع الرتكيب

مالحظة:

النموذج 6050-4190 (مثانية منافذ سلكية) موضح كمرجع؛ وصالت األلياف البصرية للنماذج 6054-4190 و 6055-4190 يتم توصيلها مباشرًة إىل وحدة مفتاح إيثرنت.

TrueSite مرجع إضايف ملنتج
اجلدول 9: مرجع إضايف للمنتج

ورقة املواصفاتاملوضوع
TrueSite نظام السيطرة على احلوادثS4190-0020

TrueSite حمطة العملS4190-0016
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حقوق النشر © لعام 2020 حمفوظة لصاحل Johnson Controls. مجيع احلقوق حمفوظة. مجيع املواصفات واملعلومات األخرى املبّينة كانت سارية اعتباًرا من ريخ مراجعة الوثيقة وخاضعة للتغيري دون إخطار مسبق. قد تكون اللوائح املطبوعة اإلضافية قابلة للتطبيق، اتصل ملورِّد احمللي ملنتجات
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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