
 

■  Tecnologia de LED 
moderna

■  Menor exigência de 
espaço e um design 
simples e moderno

■  Menor consumo de 
energia

■  Listado na UL e 
compatível com NFPA

■  Maior facilidade de 
instalação e manutenção

■  Configurações de candela 
e tom programáveis

■  Recurso de autoteste 
sem interrupções

SIMPLEX TrueAlert Série ES 5900
Design menor com maior economia de energia

Envolve a notificação

Todos desejam que os seus 
edifícios sejam seguros, tenham 
boa aparência e menor consumo 
de energia. Um sistema de 
detecção de incêndio de alta 
qualidade é fundamental para 
ajudar na segurança da instalação 
e dos ocupantes. Porém, quase 
sempre, esses sistemas exigem 
que os aplicativos de notificação 
destoem da decoração do edifício 
e consumam muita energia 
da rede principal e da bateria. 
Os dispositivos de notificação 
SIMPLEX TrueAlert Série ES 5900 
solucionam esse problema ao 
apresentarem o equilíbrio perfeito 
entre forma e função.

Design menor e mais 
atraente

Tecnologia de LED moderna e 
design simples tornam o TrueAlert 
Série ES 5900 menor, mais eficiente 
em termos de energia e mais 
discreto que outros dispositivos.

Com uma menor exigência 
de espaço e menor perfil, os 
dispositivos TrueAlert Série ES 5900 
se adaptam ao ambiente e só são 
notados em caso de necessidade 
– em uma emergência. E, como 
fazem parte da linha de dispositivos 
endereçáveis TrueAlert ES, o Série 
5900 inclui um recurso de autoteste 
revolucionário que ajuda a reduzir os 
custos de teste e a garantir que os 
sistemas permaneçam em perfeitas 
condições de funcionamento.
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A arquitetura flexível torna o sistema mais fácil de 
expandir de acordo com as necessidades de  
crescimento da instalação.

Tecnologia de LED 
moderna Eficiência de 
energia aumentada

Para oferecer um dispositivo 
menor e maior economia de 
energia, a SIMPLEX incorporou 
uma tecnologia de LED de 
economia de energia moderna no 
design dos dispositivos TrueAlert 
Série ES 5900. O consumo de 
energia diminuído por dispositivo 
significa que você pode conectar 
mais dispositivos a cada fonte 
de alimentação no seu sistema. 
Também significa que é possível 
projetar sistemas com mais 
aplicativos por circuito e com mais 
circuitos eficientes que usam 
fio de menor calibre, têm maior 
alcance e usam menos baterias.

Juntos, esses recursos podem 
se converter em menos custo de 
material, menor mão de obra e 
mais economia.

Desempenho TrueAlert ES 
revolucionário

O Série 5900 é o mais novo 
lançamento da linha SIMPLEX 
TrueAlert ES de dispositivos 
de notificação endereçáveis e 
inteligentes. Antes do surgimento 
do TrueAlert ES, o teste dos 
dispositivos de notificação 
necessitava da ativação de 
todo o circuito de dispositivos 
e a interrupção do trabalho dos 
ocupantes de um edifício.

Para evitar isso, em muitos 
caso, os proprietários do edifício 
precisam pagar taxas premium 

para testar os dispositivos depois 
do expediente ou nos fins de 
semana.

Os dispositivos TrueAlert ES 
solucionam esse problema ao 
ter sensores integrados que 
detectam a luz piscante e na 
saída da sirene. Com esses 
sensores, os dispositivos podem 
ser testados em segundos e a 
qualquer momento, dia ou noite, 
minimizando o custo, a interrupção 
para os ocupantes e eliminando 
a necessidade da presença de 
técnicos no local. O teste pode 
ser iniciado manualmente ao 
pressionar um botão no painel de 
controle ou no centro de comando 
gráfico da estação de trabalho 
TrueSite. O teste também pode 
ser programado para execução 
automática sempre que for 
conveniente e menos incômodo.

O autoteste do dispositivo 
TrueAlert ES é compatível com 
as diretrizes de teste eletrônico 
estabelecidas no Capítulo 14 da 
NFPA 72 e todos os dispositivos 
TrueAlert estão listados na UL.

Com esses recursos de teste 
revolucionários, os dispositivos 
TrueAlert ES transformaram 
o modo de implementação e 
manutenção dos sistemas de 
alarme de incêndio.
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