
2 0 1 7

D E T E C Ç Ã O  e  A L A R M E



Mercados

Indústrias

Edifícios

Hospitais

Plataformas de petróleo

Galpões

Hotéis

 Centros de convenções

 Aeroportos, rodoviárias e metrôs

Shopping centers

Arenas esportivas

Ao longo de sua trajetória, a Alvenius soma um consistente desenvolvimento por meio da introdução de novos conceitos 

de produtos. Sua filosofia de vanguarda e visão global, associada a capacitação técnica de seus colaboradores, fazem com 

que a companhia tenha uma sólida penetração e respeito nos mercados que atua.

Especificamente no setor de proteção contra incêndio, a Alvenius introduziu o Sistema Ranhurado de acoplamentos 

mecânicos em 2004 e hoje é uma das maiores distribuidoras de sprinklers e válvulas de incêndio do país.

Recentemente tornou-se o Distribuidor da Tyco e da Xtralis no Brasil, o que permitiu à companhia atuar de forma completa 

com produtos de alta qualidade.

Detecção e Alarme:

Sob a ótica da proteção à vida e ao patrimônio, a empresa introduz em seu portfólio uma vasta linha de equipamentos de 

detecção e alarme para complementar o fornecimento das tubulações no Sistema Ranhurado.

Por meio da Simplex (marca pertencente à Tyco) e da VESDA e OSID (marcas pertencentes à Xtralis), é possível atender 

diferentes exigências técnicas, aprovações e heterogeneidades relacionadas aos componentes periféricos, tais como: 

sensores, detectores, sirenes, acionadores, módulos e painéis.

A Empresa

Distribuidor no Brasil:

KENNEDY VALVE
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Simplex é líder de longa data na proteção à vida e aos empreendimentos. São entregues aos principais setores soluções 

complexas para detecção, alarme e supressão de incêndio.

Um conjunto de tecnologias e melhorias que podem tornar mais fácil o trabalho de todos, de empreiteiros a gerentes e 

proprietários, facilitando a manutenção, reduzindo custos e economizando tempo.

Sua habilidade de customizar cada painel é uma maneira rentável de atingir as especificações do projeto. Os sistemas Simplex 

reduzem os custos de operação, permitindo fácil expansão para acomodar as alterações ao longo do tempo no 

empreendimento. Eles oferecem uma verdadeira integração, incluindo todos os dispositivos de gerenciamento, controle e 

comunicação. São usados protocolos com um alto nível de conectividade e rede.

Os produtos Simplex são sempre projetados para proporcionar migração entre os equipamentos existentes, pois sua 

configuração permite compatibilidade com sistemas equivalentes.

• Download remoto permite programar mais rapidamente e operar a rede através de um único local, para alguns painéis e 

 funcionalidades.

• Modo de instalação pode simplificar muito retrofits e upgrades.

• Dispositivo de armazenamento permite guardar com facilidade e segurança dados e sistemas de arquivo.

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.

Flexível: botões programáveis 
que podem controlar 
elevadores e ventiladores, 
permitindo também que 
mensagens críticas sejam 
reproduzidas com um único 
toque.

A programação do painel pode ser feita a 
partir de uma localização remota, através 
de um ponto TCP-IP. Isso diminui o 
tempo de download, evitando o 
deslocamento de técnicos para as áreas 
onde o sistema está instalado.

A tela gráca do InfoAlarm 
mostra inúmeras informações, 
com capacidade para até 854 
caracteres de texto.

O dispositivo de armazenamento pode 
arquivar todos os programas, bem 
como testes e alterações no próprio 
painel. O equipamento é 
supervisionado 
para evitar falhas 
e remoções.

Elegante: o design do gabinete 
combina com a arquitetura do edifício 
e já está preparado para futuras 
conexões com a Internet. O Modo de 
Instalação é ideal para projetos de 
retrofit. 

Áudio integrado é ideal para 
aplicações de comunicação 
de emergência. Até oito 
canais de voz digitalizados 
com mensagens 
simultâneas, sendo 
transmitidas para diferentes 
áreas do empreendimento.

Tier 1 - Simplex

Indicadores remotos para 
mensagens visuais

Detector remoto de fumaça
para dutos

Estações manuais endereçáveis de 
acionamento de alarme

Sensores endereçáveis

Detector incipiente 

Detectores convencionais

Detector de monóxido 
de carbono

Módulos endereçáveis

Estações manuais convencionais 
de acionamento de alarme

Painéis de controle de 
alarme de incêndio

Dispositivos audiovisuais 
endereçáveis

Dispositivos convencionais 
de noticação

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.

Sistemas de Detecção e Alarme
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Simplex é líder de longa data na proteção à vida e aos empreendimentos. São entregues aos principais setores soluções 
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Os Sistemas Simplex oferecem uma verdadeira integração, que inclui evacuação através de voz, operação de sistemas de função 

complementar, música de fundo, sistema de notificação em massa, gerenciamento e controle de fumaça, integração de alto nível 

para sistemas com protocólo aberto como BACNet, OPC e Modbus, rede em vários níveis, sistemas de comando gráfico com 

topologia cliente-servidor e configurações redundantes, sirenes endereçáveis multi-candela e o sistema de notificação de alarme 

com mensagens de texto.

Os painéis 4100ES suportam uma variedade de botões de ação e LED´s 

indicadores para complementar a informação e o controle do operador. 

Os módulos são instalados de maneira simples em cada baia, na parte 

frontal do painel 4100ES.

Fácil Interface

Os botões podem alternar ações de LIGA/DESLIGA (dependendo do 

modo que estiverem programados). Os LED´s de indicação mostram o 

estado de cada botão através da porta do gabinete do painel.

Função Selecionável

Os botões e os LED´s são selecionados quando a CPU é programada para 

cada um dos requerimentos. Através de identificação, cada botão e LED 

pode mostrar sua exata função.

Painel Simplex 4100ES

Módulos Anunciadores Simplex 4100ES

Principais características:

Baia Principal

Baias Expansão

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2GB de memória supervisionada para armazenar programas 
e informações sobre o sistema;

Fonte de Alimentação com um laço IDNet, 3 saídas NAC´s e 
1 saída de alimentação auxiliar;

CPU, Placa de Rede, Placa RS-232 e outras.

Opção de CPU redundante para aplicações críticas.

Áudio;

Telefones de Emergência (Hot-line);

Placas de Rele, Placas de Zona, Placas de Laço;

Módulos de LED/Botões;

Placa de Rede TCP/IP;

Conversores para Fibra Monomodo;

Fontes de Alimentação de Expansão (XPS);

Fontes de Alimentação para Sirenes Endereçáveis TrueAlert.

• Listado pela UL e Aprovado pela FM.

• Plataforma Universal - do menor ao maior.

• Novo processador com capacidade para conexão IP.

• Atualizações futuras com menores custos para seus 
    empreendimentos.

• Sistemas de Áudio Evacuação e Telefones de  
 Emergência integrados.

• Listado para sistemas de áudio de não alarme 
 (música ambiente).

• WALK TEST com Voz.

• Gerenciamento e Controle de Fumaça.

• Alto nível para redes, multíplas tecnologias e opções  
 de conectividade.

• Interface com protocolos abertos, como: 
 B   ACNet, Modbus e OPC Server.

• Central Gráca de Comando com topologia 
 c  liente/servidor e conguração redundante.

• Interface do painel através de internet com SafeLINC .

• Sistema de supressão listado/aprovado UL/FM.

• Integração com sistemas de controle de acesso: 
 Ccure, Sateon.      

A principal solução para médias e grandes instalações

Botões de ação e LED´s indicadores
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Os Sistemas Simplex oferecem uma verdadeira integração, que inclui evacuação através de voz, operação de sistemas de função 

complementar, música de fundo, sistema de notificação em massa, gerenciamento e controle de fumaça, integração de alto nível 
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modo que estiverem programados). Os LED´s de indicação mostram o 

estado de cada botão através da porta do gabinete do painel.

Função Selecionável

Os botões e os LED´s são selecionados quando a CPU é programada para 

cada um dos requerimentos. Através de identificação, cada botão e LED 

pode mostrar sua exata função.
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• Novo processador com capacidade para conexão IP.

• Atualizações futuras com menores custos para seus 
    empreendimentos.

• Sistemas de Áudio Evacuação e Telefones de  
 Emergência integrados.

• Listado para sistemas de áudio de não alarme 
 (música ambiente).

• WALK TEST com Voz.

• Gerenciamento e Controle de Fumaça.

• Alto nível para redes, multíplas tecnologias e opções  
 de conectividade.

• Interface com protocolos abertos, como: 
 B   ACNet, Modbus e OPC Server.

• Central Gráca de Comando com topologia 
 c  liente/servidor e conguração redundante.

• Interface do painel através de internet com SafeLINC .

• Sistema de supressão listado/aprovado UL/FM.

• Integração com sistemas de controle de acesso: 
 Ccure, Sateon.      

A principal solução para médias e grandes instalações
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O módulo de controle (HOA-Hand-Off-Auto) com 24 botões/24 LED´s (8 verdes / 8 vermelhos / 8 

brancos) foram desenvolvidos de acordo com os Códigos Internacionais de Edifícios (IBC-

International Building Code) para controle de sistemas de ar condicionado.

Sistema de Áudio 4100ES

O sistema de áudio 4100ES pode prover a comunicação 

através da voz, tons de alarme e mensagens de voz digitais 

pré-gravadas para os ocupantes em caso de emergência. 

Sinais de evacuação podem ser gerados automaticamente 

pelo painel de alarme ou pelo operador do sistema usando 

a interface de controle.

Sistema de Telefone de Emergência (Hot-line)

O sistema de telefone de emergência é o canal de 

comunicação dentro de um edifício onde sistemas de 

rádio não funcionam muito bem. São usados quando 

existe uma condição de alarme, ou mesmo durante testes 

e inspeções no sistema.

O telefone principal pode se conectar com até 6 telefones 

remotos ao mesmo tempo, também pode ser conectado a 

um sistema de áudio para envio de mensagens.

Sistema de Áudio 4100ES

O painel 4100ES está listado para trabalhar com áudio de 

função complementar, como música de fundo, chamadas e 

mensagens de notificação.

Como os sistemas de alarme por voz são normalmente 

concebidos para satisfazer as exigências audíveis e 

inteligibilidade da fala, muitas vezes são também adequados 

para trabalhar com músicas de fundo e chamadas pessoais. 

Isto pode aliviar a necessidade de dois sistemas separados.

Um sistema único de áudio pode proporcionar um custo 

mais baixo e reduzir o tempo de instalação / comissio-

namento. 

Para projetos que requeiram o código internacional de controle e indicação, o módulo HOA pode ser usado como uma solução 

fácil de instalar e de baixo custo.

Sua montagem é feita no próprio painel 4100ES, eliminando custos adicionais para novos gabinetes.

Reduz o custo de produtos e instalação, fazendo com que o produto fique competitivo em projetos que requeiram controles 
específicos.

• O módulo de controle com 24 botões / 24 LED´s (HOA) para a indicação e o controle através da
 interface de operação do painel.

• Botões que fornecem fácil acesso.

• Botão de ação para função liga/desliga.

• LED´s de alta intensidade (verde / vermelho / branco) para uma clara indicação.

• Colunas para identificação dos botões e LED´s ficam ao lado.

• Vários cartões de LED  podem ser ativados ao mesmo tempo.

Módulo de Botão/Led HOA

Controle de Fumaça 

Mensagem de Emergência / Alarme

No telefone remoto é possível ouvir um toque padrão que 

indica quando uma chamada é iniciada e um toque de 

ocupado quando a linha é desconectada.

Os circuitos de telefone são supervisionados contra ruptura 

e/ou curto quando existem um ou mais telefones 

conectados. O telefone principal é supervisionado através de 

um cabo próprio. Um modo de segurança permite que 

telefones remotos permaneçam conectados uns aos outros 

em caso de perda de comunicação.

"O Sistema Integrado de Áudio 
Evacuação apresenta instruções 
através de mensagens e/ou tons 
durante um procedimento de 
evacuação e/ou teste"

Comunicação da Mensagem de 
Emergência / Alarme:

• Sinais de Alarme/Evacuação gerados com 

múltiplos tons.

• Mensagens padrão ou customizadas 

gravadas digitalmente.

• Operação manual ou automática.

• Operação de noticação massiva.

• O sistema de áudio analógico permite operação 

com dois canais.

• O sistema de áudio digital permite operação 

com até 8 canais em um mesmo par de cabo.

• Entradas supervisionadas de microfones 

remotos.

• Múltiplas mensagens digitais podem ser 

gravadas.

• Teste de Sistema com WALK TEST de voz.

• Mensagens separadas de abandono e 

sistema normalizado com voz e tons.

• Indicador de microfone pronto para uso na 

interface do painel.

• Alto falante local para teste de tons / mensagens.

• Transponders MINIPLEX estão disponíveis 

para a distribuição do áudio.

Áudio de Função Complementar

Além disso, utilizando o sistema de alarme de incêndio para 

chamadas pessoais aumenta a familiaridade com os controles 

e ajuda a reforçar o treinamento de operadores.

Supervisão Constante

Um sistema de áudio de função complementar (como música 

de fundo, chamadas pessoais, ou notificação em massa) é 

requerido e pode ser supervisionado constantemente. 

Módulos de supervisão fornecem monitoramento contínuo 

nas zonas de alto-falante, durante a música de fundo e/ou as 

chamadas pessoais.

Áudio Digital Integrado

Música de Fundo e Chamadas Pessoais
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O módulo de controle (HOA-Hand-Off-Auto) com 24 botões/24 LED´s (8 verdes / 8 vermelhos / 8 

brancos) foram desenvolvidos de acordo com os Códigos Internacionais de Edifícios (IBC-

International Building Code) para controle de sistemas de ar condicionado.

Sistema de Áudio 4100ES

O sistema de áudio 4100ES pode prover a comunicação 

através da voz, tons de alarme e mensagens de voz digitais 

pré-gravadas para os ocupantes em caso de emergência. 

Sinais de evacuação podem ser gerados automaticamente 

pelo painel de alarme ou pelo operador do sistema usando 

a interface de controle.

Sistema de Telefone de Emergência (Hot-line)

O sistema de telefone de emergência é o canal de 

comunicação dentro de um edifício onde sistemas de 

rádio não funcionam muito bem. São usados quando 

existe uma condição de alarme, ou mesmo durante testes 

e inspeções no sistema.

O telefone principal pode se conectar com até 6 telefones 

remotos ao mesmo tempo, também pode ser conectado a 

um sistema de áudio para envio de mensagens.

Sistema de Áudio 4100ES

O painel 4100ES está listado para trabalhar com áudio de 

função complementar, como música de fundo, chamadas e 

mensagens de notificação.

Como os sistemas de alarme por voz são normalmente 

concebidos para satisfazer as exigências audíveis e 

inteligibilidade da fala, muitas vezes são também adequados 

para trabalhar com músicas de fundo e chamadas pessoais. 

Isto pode aliviar a necessidade de dois sistemas separados.

Um sistema único de áudio pode proporcionar um custo 

mais baixo e reduzir o tempo de instalação / comissio-

namento. 

Para projetos que requeiram o código internacional de controle e indicação, o módulo HOA pode ser usado como uma solução 

fácil de instalar e de baixo custo.

Sua montagem é feita no próprio painel 4100ES, eliminando custos adicionais para novos gabinetes.

Reduz o custo de produtos e instalação, fazendo com que o produto fique competitivo em projetos que requeiram controles 
específicos.

• O módulo de controle com 24 botões / 24 LED´s (HOA) para a indicação e o controle através da
 interface de operação do painel.

• Botões que fornecem fácil acesso.

• Botão de ação para função liga/desliga.

• LED´s de alta intensidade (verde / vermelho / branco) para uma clara indicação.

• Colunas para identificação dos botões e LED´s ficam ao lado.

• Vários cartões de LED  podem ser ativados ao mesmo tempo.

Módulo de Botão/Led HOA

Controle de Fumaça 

Mensagem de Emergência / Alarme

No telefone remoto é possível ouvir um toque padrão que 

indica quando uma chamada é iniciada e um toque de 

ocupado quando a linha é desconectada.

Os circuitos de telefone são supervisionados contra ruptura 

e/ou curto quando existem um ou mais telefones 

conectados. O telefone principal é supervisionado através de 

um cabo próprio. Um modo de segurança permite que 

telefones remotos permaneçam conectados uns aos outros 

em caso de perda de comunicação.

"O Sistema Integrado de Áudio 
Evacuação apresenta instruções 
através de mensagens e/ou tons 
durante um procedimento de 
evacuação e/ou teste"

Comunicação da Mensagem de 
Emergência / Alarme:

• Sinais de Alarme/Evacuação gerados com 

múltiplos tons.

• Mensagens padrão ou customizadas 

gravadas digitalmente.

• Operação manual ou automática.

• Operação de noticação massiva.

• O sistema de áudio analógico permite operação 

com dois canais.

• O sistema de áudio digital permite operação 

com até 8 canais em um mesmo par de cabo.

• Entradas supervisionadas de microfones 

remotos.

• Múltiplas mensagens digitais podem ser 

gravadas.

• Teste de Sistema com WALK TEST de voz.

• Mensagens separadas de abandono e 

sistema normalizado com voz e tons.

• Indicador de microfone pronto para uso na 

interface do painel.

• Alto falante local para teste de tons / mensagens.

• Transponders MINIPLEX estão disponíveis 

para a distribuição do áudio.

Áudio de Função Complementar

Além disso, utilizando o sistema de alarme de incêndio para 

chamadas pessoais aumenta a familiaridade com os controles 

e ajuda a reforçar o treinamento de operadores.

Supervisão Constante

Um sistema de áudio de função complementar (como música 

de fundo, chamadas pessoais, ou notificação em massa) é 

requerido e pode ser supervisionado constantemente. 

Módulos de supervisão fornecem monitoramento contínuo 

nas zonas de alto-falante, durante a música de fundo e/ou as 

chamadas pessoais.

Áudio Digital Integrado

Música de Fundo e Chamadas Pessoais
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4100ES Mensagem de voz 

 

e mensagem de tons

Sinalização de zonas codificadas está disponível 

usando tons e/ou números pré gravados. 

Mensagens codificadas podem ser usadas no lugar de 

tons convencionais, fazendo com que seja localizado 

o local da emergência.

Por exemplo, um alarme na Zona do Primeiro Piso 

Leste e Detector de Fumaça da sala 23 podem ser 

codificados como 1123.

Dois esquemas de transmissão são possíveis:

1. Zona convencional codificada através do tom 

 T = Tom: T...T...TT...TTT...T...T...TT...TTT...

2.  Código falado da zona (em inglês): 

 Code, one..one..two..three; 

 Code, one..one..two..three.

O controlador de áudio tem a capacidade de prover 

códigos falados com frases e tons de alerta. 

“Doctor Firestone, please dial...”.

Mensagens especiais pré-programadas ou frases 

podem ser fornecidas para atender a requisitos 

específicos, inclusive em português.

O Painel 4010ES é um sistema endereçável de até 1.000 pontos altamente flexível para instalações de médio porte. Ao contrário de 

muitos sistemas deste tamanho, os pontos podem ser usados para detectores, módulos ou acionadores manuais, conforme 

necessidade. O 4010ES pode ser colocado em rede e é compatível com os sensores endereçáveis TrueAlarm e sirenes endereçáveis 

TrueAlert ES.

O 4010ES inclui recursos de otimização, tais como o isolamento de falhas de um dispositivo e relatórios de sensores sujos, 

permitindo a manutenção pró-ativa, eliminando falsos alarmes.

O 4003EC fornece uma extensa lista de recursos, incluindo até 

18 microfones remotos, até 5000W de amplificadores de 

potência e extenso alarme anti-incêndio.

Painel Simplex 4010ES

Painel Simplex 4003EC

Ideal para Pequenos e Médios Projetos

Capacidade de Mensagem de Voz Digital para Painéis de Alarme não Integrados a Voz

Benefícios e Características

Benefícios e Características

• Ideal para aplicações em pequenos e médios edifícios. 

• Compatível com a rede 4120.

• Laço de 250 dispositivos. 

• Compatível com Sensores TrueAlarm.

• Dispositivos Endereçáveis Analógicos IDNet.

• Anunciador Remoto de LCD.

• Comunicação DACT padrão.

• Listado pela UL e aprovado pela FM para combate.

• Compatível com painel de controle de voz 4003EC .

• Evacuação por Voz.

• Chamada Supervisionada.

• Mensagem por Telefone.

• Música de Fundo (Áudio de Função Complementar).

• Compatível com Simplex 4010ES  

e qualquer painel de terceiros.
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4100ES Mensagem de voz 

 

e mensagem de tons

Sinalização de zonas codificadas está disponível 

usando tons e/ou números pré gravados. 

Mensagens codificadas podem ser usadas no lugar de 

tons convencionais, fazendo com que seja localizado 

o local da emergência.

Por exemplo, um alarme na Zona do Primeiro Piso 

Leste e Detector de Fumaça da sala 23 podem ser 

codificados como 1123.

Dois esquemas de transmissão são possíveis:

1. Zona convencional codificada através do tom 

 T = Tom: T...T...TT...TTT...T...T...TT...TTT...

2.  Código falado da zona (em inglês): 

 Code, one..one..two..three; 

 Code, one..one..two..three.

O controlador de áudio tem a capacidade de prover 

códigos falados com frases e tons de alerta. 

“Doctor Firestone, please dial...”.

Mensagens especiais pré-programadas ou frases 

podem ser fornecidas para atender a requisitos 

específicos, inclusive em português.

O Painel 4010ES é um sistema endereçável de até 1.000 pontos altamente flexível para instalações de médio porte. Ao contrário de 

muitos sistemas deste tamanho, os pontos podem ser usados para detectores, módulos ou acionadores manuais, conforme 

necessidade. O 4010ES pode ser colocado em rede e é compatível com os sensores endereçáveis TrueAlarm e sirenes endereçáveis 

TrueAlert ES.

O 4010ES inclui recursos de otimização, tais como o isolamento de falhas de um dispositivo e relatórios de sensores sujos, 

permitindo a manutenção pró-ativa, eliminando falsos alarmes.

O 4003EC fornece uma extensa lista de recursos, incluindo até 

18 microfones remotos, até 5000W de amplificadores de 

potência e extenso alarme anti-incêndio.

Painel Simplex 4010ES

Painel Simplex 4003EC

Ideal para Pequenos e Médios Projetos

Capacidade de Mensagem de Voz Digital para Painéis de Alarme não Integrados a Voz

Benefícios e Características

Benefícios e Características

• Ideal para aplicações em pequenos e médios edifícios. 

• Compatível com a rede 4120.

• Laço de 250 dispositivos. 

• Compatível com Sensores TrueAlarm.

• Dispositivos Endereçáveis Analógicos IDNet.

• Anunciador Remoto de LCD.

• Comunicação DACT padrão.

• Listado pela UL e aprovado pela FM para combate.

• Compatível com painel de controle de voz 4003EC .

• Evacuação por Voz.

• Chamada Supervisionada.

• Mensagem por Telefone.

• Música de Fundo (Áudio de Função Complementar).

• Compatível com Simplex 4010ES  

e qualquer painel de terceiros.
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SIMPLEX 4007ES

PEQUENO 

PAINEL, 

GRANDE 

PROTEÇÃO.

O painel SIMPLEX 4007ES oferece ao 
mercado o que há de mais moderno em 
tecnologia de detecção e alarme para 
pequenos projetos de incêndio.

Benefícios do SIMPLEX 4007ES:

• Perfeito para projetos de alarme de incêndio de pequeno  

 ou médio porte (até 250 pontos).

• Display colorido touchscreen de 4,3” (10,9cm) para  

 operação fácil e intuitiva.

• Infraestrutura flexível de cabeamento torna upgrades 

 expansões do sistema fáceis e eficazes economicamente.

• Porta USB convenientemente localizada simplifica as 

 transferências entre painéis e programadores.

• Resistor de fim de linha programável simplifica os 

 sistemas de retrofit existentes e elimina a necessidade de 

 procurar e substituir os resistores instalados.

• Notificação endereçável TrueAlert ES embutida 

 proporciona um auto teste, configurações programáveis 

 de candela e identificação por ponto de todas as  

 condições de alarme e falhas. 

A SIMPLEX incluiu muitos dos avançados recursos 

encontrados em seus painéis nesta versão compacta, em 

um pacote atrativo de custo benefício, tornando esta uma 

excelente solução para pequenas instalações.

 

Simplex TrueAlert ES é a família inteligente de notificação 
endereçável, que contém:

• Identificação e endereçamento individual do dispositivo.

• Projeto de sistema diferenciado e flexibilidade de 
 instalação.

• Redução de custos através da utilização mais eficiente de 
 cabos e alimentação.

• Capacidade de testes dos dispositivos.

A tecnologia endereçável TrueAlert ES permite que cada 
dispositivo possa ser identificado e supervisionado 
individualmente pelo painel de controle de incêndio, 
garantindo que as desconexões dos dispositivos ou falhas 
sejam rapidamente detectadas e reportadas. O endereçamento 
também permite que propriedades importantes, como a 
potência das candelas e o padrão de tom possa ser definido 
diretamente pelo painel de alarme de incêndio.

Fácil Desenvolvimento 

É muito fácil para engenheiros e projetisitas usarem os 
dispositivos TrueAlert ES. Altamente flexível e tolerante a um 
tipo de cabo mais fino. O sistema TrueAlert ES é simples e de 
fácil expansão.

O SIMPLEX 4007ES oferece as vantagens de um 

grande painel às instalações pequenas, entregando 

características avançadas que incluem a tecnologia 

endereçável TrueAlert ES e display colorido 

touchscreen.

Ideal para Pequenos e Médios Projetos

TrueAlert ES
Sirenes Endereçáveis

Notificação Endereçável TrueAlert ES
Fatos sobre o TrueAlert ES:

Instalação mais Rápida e Eficiente

Os dispositivos TrueAlert ES podem usar fios não blindados 
e suportam as derivações do tipo T (T-Tap). 

Proteção Avançada

A tecnologia endereçável dá aos dispositivos de notificação 
TrueAlert ES inteligência para informar sua localização e 
seu estado a um painel de incêndio Simplex 4100ES. 
Os dispositivos são supervisionados eletronicamente 24 
horas por dia, 7 dias na semana.

Teste dos dispositivos

O teste é simples e rápido, o que significa que ele pode ser 
feito a qualquer hora do dia ou da noite, sem perturbar os 
ocupantes ou as operações de uma edificação.
  
 

 

• Dispositivos são supervisionados pelo  
 Painel de Alarme de Incêndio.

• O sistema TrueAlert ES é muito fácil de 
 projetar, não necessita cabeamento 
 especial, e pode evoluir conforme o 
 crescimento da instalação.

• Maior eficiência e menor consumo que 
 significa mais equipamentos por 
 circuito, menor calibre de cabo, e 
 instalação mais rápida.

• Os equipamentos podem ser testados a 
 qualquer hora do dia ou da noite sem 
 perturbar os ocupantes do edifício.

• As informações do dispositivo e o 
 histórico de testes são armazenados e 
 podem ser usados a qualquer momento.

Com design simplificado, compacto e uma flexibilidade 

nunca vista em painéis pequenos, o SIMPLEX 4007ES é a 

solução mais poderosa para uma ampla variedade de 

projetos:   

• escolas;

• edifícios comerciais de pequeno ou médio porte;

• bibliotecas;

• lojas de varejo;

• pequenas unidades de saúde.

  

 

 
Indicação de 
falha visual

Conexões
T-Tap

50 candela
visual

20 candela
visual
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pequenos projetos de incêndio.
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excelente solução para pequenas instalações.

 

Simplex TrueAlert ES é a família inteligente de notificação 
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• Projeto de sistema diferenciado e flexibilidade de 
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A tecnologia endereçável TrueAlert ES permite que cada 
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individualmente pelo painel de controle de incêndio, 
garantindo que as desconexões dos dispositivos ou falhas 
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endereçável TrueAlert ES e display colorido 

touchscreen.
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TrueAlert ES
Sirenes Endereçáveis

Notificação Endereçável TrueAlert ES
Fatos sobre o TrueAlert ES:
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e suportam as derivações do tipo T (T-Tap). 

Proteção Avançada

A tecnologia endereçável dá aos dispositivos de notificação 
TrueAlert ES inteligência para informar sua localização e 
seu estado a um painel de incêndio Simplex 4100ES. 
Os dispositivos são supervisionados eletronicamente 24 
horas por dia, 7 dias na semana.

Teste dos dispositivos

O teste é simples e rápido, o que significa que ele pode ser 
feito a qualquer hora do dia ou da noite, sem perturbar os 
ocupantes ou as operações de uma edificação.
  
 

 

• Dispositivos são supervisionados pelo  
 Painel de Alarme de Incêndio.

• O sistema TrueAlert ES é muito fácil de 
 projetar, não necessita cabeamento 
 especial, e pode evoluir conforme o 
 crescimento da instalação.

• Maior eficiência e menor consumo que 
 significa mais equipamentos por 
 circuito, menor calibre de cabo, e 
 instalação mais rápida.

• Os equipamentos podem ser testados a 
 qualquer hora do dia ou da noite sem 
 perturbar os ocupantes do edifício.

• As informações do dispositivo e o 
 histórico de testes são armazenados e 
 podem ser usados a qualquer momento.

Com design simplificado, compacto e uma flexibilidade 

nunca vista em painéis pequenos, o SIMPLEX 4007ES é a 

solução mais poderosa para uma ampla variedade de 
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TrueAlert  - Dispositivo de Mensagem de Texto Rede & MINIPLEX
Alarme Visual e Noticação de Emergência

Dispositivos áudio/visuais são comumente usados para 

fornecer notificação de alarme e para sinalizar a necessidade 

de evacuação de uma edificação. 

Os dispositivos de mensagem de texto são flexíveis e 

programáveis para exibir mensagens de texto personalizadas 

com as instruções exigidas pelo sistema de comunicação de 

emergência.

Modo de Alarme

Quando o alarme ocorre, o painel de incêndio substitui 

mensagens de não alarme e seleciona as mensagens 

programadas para as condições relatadas. Em várias 

situações de alarme, até 8 mensagens podem ser exibidas em 

sequência.

Sincronização de Data e Hora

O aparelho também pode ser sincronizado com um servidor 

de horário para mostrar a data e a hora.

10
 A

N
D

A
R

Sistema de mensagem de não alarme disponível com Data e Hora

Painel de Controle

Modo de Não Alarme (Opcional)

Durante condições de não-alarme, um quadro de avisos de 

mensagens pode ser usado para a distribuição da 

informação. Essa informação é enviada ao aparelho de 

mensagens via conexão LAN (local area network), usando 

software próprio do TrueAlert.

Modo de Falha de Alimentação

O painel de alarme de incêndio pode ser programado de tal 

maneira que, durante uma falha de energia local, uma 

mensagem de desligamento é enviada para o dispositivo de 

mensagens de texto para reduzir o consumo de baterias. No 

caso de uma condição de alarme durante a falta de energia, 

o painel irá usar suas baterias de back-up para alimentar 

totalmente o aparelho e exibir as mensagens apropriadas.

  Painel de Contole

Alarme de Incêndio Detectado

Transponders

Os transponders 4100ES MINIPLEX se conectam a um Painel 4100ES de controle usando a interface da unidade remota de 

comunicação (RUI - Remote Unit Interface). Eles permitem que os sistemas sejam distribuídos de forma inteligente com módulos 

localizados remotamente. Com as comunicações RUI, o transponder pode fornecer remotamente funções de alarme e 

notificação que ocorrem no painel de controle sem a necessidade de um cabeamento de longa distância, proporcionando 

redução no custo de instalação. 

Painel 4100ES
Centro de Comando de Voz

Cliente/Servidor
Centro de Comando Gráco

Torre 1

LAN
Cliente Remoto

Centro de Comando Gráco

Painel 4100ES
Centro de Comando 
de Voz
Térreo
Subsolo 1
Subsolo 2

MINIPLEX

 

Transponder

 

Pisos 1, 2 e 3

MINIPLEX

 

Transponder

 

Pisos 4, 5 e 6

MINIPLEX

 

Transponder

 

Pisos 13, 14 e 15

MINIPLEX

 

Transponder

 

Pisos 10, 11 e 12

Painel 4100ES

 

Pisos 7, 8 e 9

Torre 2 Torre 3

Rede & MINIPLEX Transponders

Conexão com
os painéis

Conexão com
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SEGUNDA 25 DE OUTUBRO aguarde instruções

aguarde instruções

alerta de incêndio

alerta de incêndio

alarme 
use a escada sulSEGUNDA 25 DE OUTUBRO

SEGUNDA 25 DE OUTUBRO SEGUNDA 25 DE OUTUBRO

por favor entre em contato
com a recepção
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TrueAlert  - Dispositivo de Mensagem de Texto Rede & MINIPLEX
Alarme Visual e Noticação de Emergência

Dispositivos áudio/visuais são comumente usados para 

fornecer notificação de alarme e para sinalizar a necessidade 

de evacuação de uma edificação. 

Os dispositivos de mensagem de texto são flexíveis e 

programáveis para exibir mensagens de texto personalizadas 

com as instruções exigidas pelo sistema de comunicação de 

emergência.

Modo de Alarme

Quando o alarme ocorre, o painel de incêndio substitui 

mensagens de não alarme e seleciona as mensagens 

programadas para as condições relatadas. Em várias 

situações de alarme, até 8 mensagens podem ser exibidas em 

sequência.

Sincronização de Data e Hora

O aparelho também pode ser sincronizado com um servidor 

de horário para mostrar a data e a hora.

10
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Sistema de mensagem de não alarme disponível com Data e Hora

Painel de Controle

Modo de Não Alarme (Opcional)

Durante condições de não-alarme, um quadro de avisos de 

mensagens pode ser usado para a distribuição da 

informação. Essa informação é enviada ao aparelho de 

mensagens via conexão LAN (local area network), usando 

software próprio do TrueAlert.

Modo de Falha de Alimentação

O painel de alarme de incêndio pode ser programado de tal 

maneira que, durante uma falha de energia local, uma 

mensagem de desligamento é enviada para o dispositivo de 

mensagens de texto para reduzir o consumo de baterias. No 

caso de uma condição de alarme durante a falta de energia, 

o painel irá usar suas baterias de back-up para alimentar 

totalmente o aparelho e exibir as mensagens apropriadas.

  Painel de Contole

Alarme de Incêndio Detectado

Transponders

Os transponders 4100ES MINIPLEX se conectam a um Painel 4100ES de controle usando a interface da unidade remota de 

comunicação (RUI - Remote Unit Interface). Eles permitem que os sistemas sejam distribuídos de forma inteligente com módulos 

localizados remotamente. Com as comunicações RUI, o transponder pode fornecer remotamente funções de alarme e 

notificação que ocorrem no painel de controle sem a necessidade de um cabeamento de longa distância, proporcionando 

redução no custo de instalação. 
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Rede & MINIPLEXRede de Painéis de Incêndio
Edifícios com Comunicação Abrangente

• Suporte para transmissões de voz de emergência em rede e operações centralizadas de comando.

• Reinicialização da rede em toda operação de alarme, silêncio do alarme, reconhecimento; investigação de status, detalhes de 

 pontos do sistema e listas de pontos.

• Operação do sistema distribuído para garantir uma excelente capacidade de funcionamento; durante uma falha de 

 comunicação, nós da rede permanecem conectados até seu restabelecimento e continuam a comunicação.

• Opções flexíveis de anunciadores como: XLGraphics, TrueSite Workstations (TSW), unidade de display de rede (NDU) e NDUs 

 com comando de sistema de voz.

• O uso do InfoAlarm aumenta a capacidade de informação de cada um dos dispositivos da rede.

• Comandos de rede permitem o controle manual de pontos para ligar/desligar ou desativar, bem como coleta de  

 detalhes/pontos específicos.

A comunicação de rede entre os painéis de controle de incêndio fornece:

Edifício 

Central da Segurança

Simplex 4100ES 

Centro de Comando 

de Voz em Rede

Alarmes (Fogo & Segurança) / Falhas / Supervisão

Manutenção / Chamada de Emergência / Controle

Cliente / Servidor

 

Centro de Comando Gráco

Biblioteca Acomodação de 

Pessoas

Edifício de Artes

Painel 
Convencional

Enfermaria

NSI

Integrador

Sistema

de Rede

Edifício da
Administração

Edifício de Ciências

Cliente Remoto

Centro de Comando Gráco

LAN

Pavilhão de Esportes

Fibra monomodo de até

32 km entre nós de rede

Cabeada por

 

bra ou conectividade 

TCP/ IP

Rede e Canal de Áudio 
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Rede de Painéis de Incêndio
Opção de Rede Flexível para Estilo 4 ou Estilo 7 de Comunicação

Comunicação:

Panel CPU’s   /   Rede Fibra  /   Centro de Comandos  /  Clientes Remotos 
Integração  /   Modbus   /   Servidor OPC

Cliente/Servidor

Montagem

Dupla NDU 4100ES com Modbus

Dupla Estação de Comando Gráfica e 

Servidor de Eventos e Alarmes OPC

Edifício da

 

Administração

Cliente/Servidor

Edifício de Processos Edifício de

Desenvolvimento

Estoque

Painel 4100ES

Cliente Remoto 2

Cliente Remoto 1 

 

Estação de Bombeiro

LAN 1

LAN 2

Exemplo de Sistema de Rede Industrial

• Comunciação via cabo, usando pares de cabos entre os nós.

• Comunicação através de fibra, aumentando a imunidade a ruídos e a distância entre os nós.

• Vários módulos de fibra estão disponíveis para qualquer tipo multi-modo ou monomodo, podendo transportar outros meios 

 de comunicação, tais como áudio em rede.

• Comunicação através de TCP/IP utilizando uma rede de área local (LAN).

Diagnóstico de Rede Inclui: 

• Log de erro de comunicação.

• LED de situação das placas.

• Sincronização de data e hora.
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Rede & MINIPLEXRede de Painéis de Incêndio
Edifícios com Comunicação Abrangente
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Estação TrueSite (TSW)
Controle Centralizado da Rede de Incêndio 

A família Simplex TSW de sistemas avançados de 

gerenciamento de segurança foi criada para grandes 

instalações, em rede. A plataforma TrueSite permite que 

vários painéis e edifícios sejam monitorados e controlados 

a partir de um único local. 

Plataforma para Gerenciamento 

Centralizado 

Quando se trata de gerir o vasto leque de informações que 

impulsiona uma rede de alarme de incêndio, o sistema 

TSW destaca-se por sua capacidade, flexibilidade e 

facilidade de utilização. O TSW pode perfeitamente aceitar 

e processar informações de milhares de detectores, sirenes 

e outros dispositivos. O sistema é capaz de:

• Monitorar e controlar até 62.500 dispositivos.

• Suportar 7 laços de rede e até 686 painéis.

• Monitorar qualquer tipo de painel de controle através 

 do comunicador digital NSI.

• Armazenar dados no histórico de até 500.000 eventos.

• Exibir graficamente informações e eventos em um 

 mapa.

Resposta a emergência e a notificação

O TrueSite Workstation foi concebido para responder 

rapidamente situações de emergência. Ele recebe dados 

de entrada a partir dos dispositivos e, em seguida, fornece 

automaticamente mensagens de notificação, ações 

gráficas; arquivos WAV baseados em áudio e instruções 

passo-a-passo sobre como responder.

• Reforçar a protecção da vida e da propriedade 

 por meio do gerenciamento centralizado de 

 informações.

• Ajudar a acelerar a resposta de emergência e 

 minimizar os custos de treinamento com 

 interface gráfica intuitiva e de eventos 

 customizados com instruções específicas ao 

 operador.

• Melhorar a eficiência operacional por meio de 

 acesso rápido a informações e menus 

 personalizados.

• Expandir o acesso a informação através de 

 clientes remotos, com dispositivos iOS.

• Simplificar a distribuição e customização de 

 relatórios com a capacidade de exportação 

 XML.

• Proteger o seu investimento e se preparar para 

 o futuro com a compatibilidade anterior e 

 posterior.

O que o TSW pode fazer por você?

O TSW suporta a exibição simultânea de dados de alarme 

gráficos e textuais em até quatro telas, proporcionando aos 

operadores a capacidade de avaliar rapidamente a atividade 

do sistema e responder as emergências. TrueSite também 

inclui capacidades altamente configuráveis, e-mail de 

notificação de eventos, estendendo o poder do sistema para 

os membros da equipe móvel e offsite.

SafeLINC
Interface de Internet com o Painel de Incêndio

Acesso ao Painel de Alarme via Internet

A interface do Internet SafeLINC fornece acesso às informações 
do sistema de alarme de incêndio usando a interface familiar de 
um navegador de Internet padrão. Qualquer profissional 
localizado remotamente pode usar este acesso para analisar o 
status do painel de controle durante as condições de não-
alarme, e também pode usar esta informação para ajudar a 
responder em caso de incêndio.

• Telas de menu intuitivo são atualizadas automaticamente 
 com a ocorrência de novos eventos.

• O suporte é para até 50 contas de usuários com até 5 
 usuários simultâneos.

• Anuncia até 12.000 pontos.

• Suporta DHCP ou endereços IP estáticos.

Status remoto

Conexão local
de internet

Tela gráca SafeLINC 

Laptop remoto

com acesso a internet

Serviço de intranet/internet 

Provedor de rede

Conexão local 

de rede

Painel de incêndio

• Compatível com Microsoft® Internet Explorer (versão 
 6.0 ou superior).

• Bloqueio programável para evitar excessiva tentativas 
 de login por usuários não autorizados.

• Compatível com 4100ES, 4010ES; e 4100U a partir da 
 versão 12.06 ou superior.

• Função de e-mail que pode notificar os usuários sobre as 
 alterações de status selecionados individualmente ou 
 automaticamente conforme programação.

Informações Disponíveis 

• Alarme, Alarme Prioridade 2, supervisão, falha e 
 mensagem de status.

• Informações detalhadas do ponto acessível.

• Relatórios de status ou serviço dos sensores TrueAlarm.

• Informação de log de alarme e falha.
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Módulo de Ethernet BACpac
Painel de Alarme 4100ES

Estação
do Sistema

Sistema de Alarme

Rede de Alarme

Rede LAN

 

 

 

Rede 
conectada 
ao sistema 
controlador 

BACNet

Dispositivos de 

 

Detecção/Comando

Com este módulo, as informações de status do painel de controle de alarme de incêndio podem ser fornecidas a outros 

componentes da rede de automação predial com o detalhe e formato BACNet. 

Sistema de Automação de Edifícios

Como edifícios aumentam em tamanho e complexidade, o controle dos sistemas elétricos e mecânicos exigem coordenação. 

A automação inclui sistemas como aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), controles do elevador, controles de 

segurança, iluminação de emergência e outras funções semelhantes. Como exemplos específicos podem incluir: ligar 

iluminação, orientar câmeras de segurança em áreas específicas, liberar portas e acionar o exaustor.
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A Xtralis é líder mundial em soluções de segurança e detecção de incêndios com aviso precoce, permitindo que vidas e 

patrimônios não sejam comprometidos. 

OSID by Xtralis é projetado para ambientes com amplos espaços abertos, permitindo detecção e resposta precoce para 

salvar vidas e prevenir interrupções de serviço. 

Ele usa um algoritmo sofisticado para mapear e comparar a força dos sinais de luz infravermelha (IV) e ultravioleta (UV) 

provenientes de detectores configurados em locais estratégicos.

Intervalo máximo de detecção de até 150 metros com duplo comprimento de 

onda. Fácil alinhamento com grande ajuste e ângulos de visualização em 3D.

VESDA VLQ:  solução ASD econômica que atende inúmeras aplicações de áreas pequenas com até 100 m².

VESDA VLI: detector de nível industrial dotado de tecnologia patenteada para “filtragem inteligente” à prova de falhas, que reduz 

a contaminação, melhorando a sua longevidade e reduzindo os tempos de serviço e manutenção. 

VESDA VLS: localiza a origem da fumaça, identificando o primeiro setor (tubo) com o nível mais alto de fumaça e depois 

prossegue com a amostragem de ar de todos os setores, de modo a monitorizar o crescimento do incêndio.

VESDA VLC: permite uma proteção economicamente acessível de ambientes simples e áreas pequenas, além de suportar três 

níveis configuráveis de alarme (Alert, Pre-Alarm e Fire).

VESDA VLF: dispõe de avançada e acessível tecnologia de detecção de fumaça por aspiração de ar para ambientes de pequena 

dimensão, até 500 m².

VESDA-E VEU: sistema ASD mais avançado, confiável e flexível já produzido. Oferece maior sensibilidade, rejeição à poeira e 

economia de energia, além de fornecer até 120 capacidades de endereçamento.

VESDA-E VEA: fornece capacidade de endereçamento pontual, usando uma rede de tubos com orifícios micrométricos 

conectados na área protegida.

VESDA-E VEP: 2 permite uma área de cobertura de 2.000m , com monitoramento remoto, diversos estágios de filtragem e simples 

configuração e manutenção.

Tier 1 - Xtralis

As soluções VESDA para Detecção de Incêndio com Aviso Muito Precoce (Very Early Warning Fire Detection - VEWFD) utiliza 

detecção de fumaça por aspiração (Aspirating Smoke Detectors - ASD), permitindo identificar o perigo latente de maneira 

ágil. Sua tecnologia possuiu precisos níveis de sensibilidade, detectando partículas no ar antes mesmo do incêndio ter se 

desenvolvido.

7  Motivos para escolher VESDA

1. Quando as operações no empreendimento não 

 podem ser interrompidas.

2. Quando é difícil de detectar a fumaça.

3. Quando é difícil programar ou acessar pontos 

 de manutenção.

4. Quando é necessária uma detecção precisa.

5. Quando a evacuação é complexa.

6. Quando o ambiente é desfavorável.

7. Quando existem sistemas de extinção de incêndio.

VESDA VLQ VESDA VLSVESDA VLI VESDA VLC

VESDA VLF VESDA-E VEU VESDA-E VEA VESDA-E VEP

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos. *Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.
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