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• Educação

• Óleo e Gás

• Hospitais e Clínicas

• Lojas de Varejo e Shoppings

• Áreas Comerciais

• Grandes Edifícios

• Aeroportos

 Soluções Simplex para os Mercados
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Painel Simplex 4100ES
A principal solução para médias e grandes instalações

O Painel Simplex 4100ES é baseado em uma 
arquitetura modular, permitindo que projetistas 
de sistemas utilizem nosso software de design 
gráfico para configurar painéis personalizados.

Esta capacidade de personalizar cada painel por 
sistema é uma forma rentável de atender às 
especificações e os requisitos de cada projeto. 
O desenvolvimento de novas expansões é muito 
fácil, porque permite acrescentar módulos 
conforme a necessidade do cliente.

Os Sistemas Simplex oferecem uma verdadeira 
integração incluindo evacuação através de 
voz, listado para operação de sistemas de não 
alarme, 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.

 O sistema de notificação de alarme com 
mensagens de texto listo pela UL é projetado 
para complementar os sistemas de notificação 
melhorando os requisitos do sistema e 
ajudando os deficientes auditivos. Cada um dos 
dispositivos também pode suportar mensagens 
personalizadas, que não sejam de alarme e/ou 
emergência através de um computador ligado a 
uma rede TCP/IP.

É muito importante que um sistema de detecção 
de incêndio possa continuar atendendo e 
apoiando os ocupantes de um edifício durante 
sua vida útil. Os sistemas Simplex são projetados 
para fornecer um caminho de migração e 
atualização com novos produtos lançados, sem 
se preocupar com versões.



Catálogo de Produtos Simplex

7

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 como Sistemas de Gases

•   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
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Painel Simplex 4100ES
Principais Características

• Aprovado UL/ 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: 
BACNet, Modbus e OPC Server

• Central Gráfica de Comando com topologia 
cliente/servidor e configuração 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
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• Protege seu investimento

• Reduz custos com o ciclo de vida do 
produto

• Testado na fábrica é o padrão

• Programa de configuração fornecido 
com cada painel

• Instalação e comissionamento 
eficientes

• Ajustável a qualquer projeto

Desenho Modular
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Módulos Anunciadores 
Simplex 4100ES
Botões de ação e LED´s indicadores

Os painéis 4100ES suportam uma variedade 
de botões de ação e LED´s indicadores para 
complementar a informação e o controle 
disponível ao operador do sistema. Esses 
módulos são instalados de maneira conveniente 

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 com efeciente nitidez 
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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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.

MÓDULO DE
BOTÃO/LED HOA

CONTROLE DE FUMAÇA 
LISTADO E APROVADO

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

• Botões que fornecem fácil acesso

• Botão de ação alternada prove função liga/
desliga

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

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

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

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.

Substitui controles e indicadores de alto 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.

11
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Mensagem de Emergência / Alarme
Áudio Digital Integrado

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 uma situação 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 Emergên-
cia (Hot-line)

O sistema de telefone de emergência prove o 
canal de comunicação dentro de um edifício 
onde sistemas de rádio comunicação não 
funcionam muito bem. São usados quando 
existe uma condição de alarme, durante a 
investigação de um 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.

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 prove instruções 
através de mensagens e/ou 
tons durante um procedimento 

de evacuação e/ou testes"
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A Comunicação da Mensagem de 
Emergência / Alarme prove:

• Sinais de Alarme/Evacuação gerados com 
múltiplos tons.

• Mensagens padrão ou customizadas 
gravadas digitalmente

• Operação manual ou automática

• Operação de notificação massiva

• O sistema de áudio analógico prove operação 
com dois canais

• O sistema de áudio digital prove 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 com 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
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Áudio de Não Alarme 
Música de Fundo e Chamadas Pessoais

Sistema de Áudio 4100ES

O painel 4100ES está listado para trabalhar com 
áudio de não alarme como música de fundo, 
chamados e mensagem de notificação.

Donos e gerentes de edifícios buscam a melhor 
maneira de reduzir quantidade de equipamentos 
e o espaço ocupado sem perder a eficiência do 
sistema. Utilizando o sistema de evacuação e de 
não alarme podem-se agregar os dois sistemas 
em apenas um.

Como os sistemas de alarme por voz são 
normalmente concebidos para satisfazer as 
exigências audíveis e inteligibilidade da fala, 
códigos de construção locais, 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 / comissionamento. 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

Quando um sistema de áudio de não alarme 
(como música de fundo, chamadas pessoais,  
ou notificação em massa) é requerido,  
o mesmo pode ser supervisionado 
constantemente.

Módulos de supervisão fornecem supervisão 
contínua as zonas de alto-falante, durante a 
música de fundo e/ou as 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, Detector de Fumaça da sala 23 pode 
ser codificado 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. Uma alternativa, o exemplo anterior 
poderia ter sido precedido por um sinal de aviso. 
A palavra “code” poderia ser substituída com a 
frase.

“Doctor Firestone, please dial...”.

Mensagens especiais pré-programadas ou 
frases podem ser fornecidas para atender aos 
requisitos de edifícios específicos.

A mensagem (em inglês) de evacuação padrão 
é:

“Attention... Attention... Attention... An 
emergency has been reported.... All occupants 
walk to the nearest stairway exit and walk 
down to your assigned re-entry floor or main 
lobby... Do not use the elevator... Walk to the 
nearest stairway.... Do not use the elevator.... 
Walk to the nearest stairway.”
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TrueAlert ES
Sirenes Endereçáveis

Simplex TrueAlert ES é uma nova 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 de utilização mais 
eficiente de cabos e alimentação

• Capacidade de testes revolucionário dos 
dispositivos

A tecnologia endereçável TrueAlert ES permite 
que cada dispositivo possa ser identificado 
e supervisionado pelo painel de controle de 
incêndio individualmente, garantindo que 
as desconexões dos dispositivos ou falhas 
são 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 altamente escalável. 
É muito fácil de expandir e crescer junto com a 
edificação.

Instalação mais Rápida e Eficiente

Os dispositivos TrueAlert ES podem usar fios 
não blindados e suportam as derivações do tipo 
T (T-Tap). O cosumo dos dispositivos faz com que 
sejam colocados mais em uma mesma linnha. 

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.

Dispositivos que se testam

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.
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Notificação Endereçável TrueAlert ES

T-Tap
Connections

20 Candela
Strobe

50 Candela
Strobe

Strobe
Trouble 

Indicated

Fatos sobre o TrueAlert ES:

• Dispositivos são supervisionados pelo 
Painel de Alarme de Incêndio.

• O sistema TrueAlert ES é muito fácil 
de projetar, não necessita cabeamento 
especial, epode 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.
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Dispositivos áudio/visuais são comumente 
usados   para fornecer notificação de condições 
de alarme e para sinalizar a necessidade de 
evacuação de uma edificação. No entanto, 
quando a resposta é mudar, comabter no 
local, ou fornecer informações detalhadas, 
os dispositivos de mensagens de texto são 
a resposta. Estes dispositivos flexíveis e 
programáveis   exibem mensagens de texto 
personalizadas com as instruções exigidas pelo 
sistema de comunicação de emergência local/ 
plano de comunicação de massa.

Modo de Alarme

Quando as condições de alarme ocorrem, o painel 
de alarme de incêndio substitui mensagens de 
não alarme opcional e seleciona as mensagens 
programadas apropriadas para as condições 
relatadas. Em várias situações de alarme, até 8 
mensagens podem ser exibidos em seqüência.

TrueAlert 
Dispositivo de Mensagem de Texto
Alarme Visual e Notificação de Emergência

Modo de Não Alarme (Opcional)

Durante condições de não-alarme, um quadro 
de avisos de mensagens pode ser usado 
para a distribuição de informação geral. Essa 
informação é enviada ao aparelho de mensagens 
via conexão LAN (local area network) usando 
software próprio do TrueAlert.

Sincronização de Data e Hora

O aparelho também pode ser sincronizado com 
um servidor de horário para mostrar a data e a 
hora.

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.
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Painel de Controle

  Painel de Contole
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Rede & MINIPLEX
Transponders

Uma Torre Alta como Exemplo

Os transponders 4100ES MINIPLEX se conectam a um Painel 4100ES 
de controle usando a interface da unidade remota de comunicações 
(RUI). No transponder, a comunicação RUI é recebida pelo módulo de 
interface do mesmo e traduzida no mesmo formato de comunicação 
interna que é utilizado no painel de controle de incêndio.

Os transponders 4100ES MINIPLEX 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 custo instalações eficazes.

Exemplo

O exemplo mostrado tem a seguinte característica:

• Funcionamento

• Operação Local ou Central

• Flexível a uma remodulação

• Compatíveo com sistemas para simplificar sua operação

• Chamada Local ou Central

• Supervisão

• Chamda de Emergência (Microfone de bombeiros)

• Controle de Fumaça

• Comunicação com Telefone de Emergência

Painel 4100ES 
Centro de Comando de Voz

Cliente/Servidor 
Centro de Comando Gráfico
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Rede & MINIPLEX Transponders

Torre 1

LAN
Cliente Remoto 

Centro de Comando Gráfico

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
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Rede de Painéis de Incêndio
Edifícios com Comunicação Ampla

Redes de detecção de incêndio Simplex comunica informações 
entre os painéis de controle de alarme de incêndio Simplex 
distribuídos. Os sistemas podem ser compostos por painéis 
de capacidade semelhantes e compartilhar informação, ou nós 
específicos podem ser adicionados para executar funções de 
rede dedicados. A ilustração na página seguinte fornece uma 
amostra da variedade de aplicações de rede de alarme de 
incêndio, várias topologias e opções de conectividade.

Para os painéis que não seja Simplex, um integrador de sistema 
de rede (NSI) pode ser usado para conectar o equipamento à 
rede com entradas isoladas opticamente e contatos de saída 
de relé.

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

• Suporte para transmissões de voz de emergência em rede e 
operações centralizadas no centro de comando

• Reinício da rede em toda operação de alarme, silêncio do 
alarme, reconhecimento; e investigação de status e 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 
reestabelecimento e continuam a comunicação

• Opções flexivéis 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 prove a capacidade de aumento de 
informação de cada um dos dispositivos da rede

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

Edifício do Escritório 
Central da Segurança

Simplex 4100ES 

Centro de Comando 
de Voz em Rede
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Alarmes (Fogo & Segurança) / Falhas / Supervisão
Manutenção / Chamada de Emergência / Controle

Cliente / Servidor 
Centro de Comando Gráfico

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 Gráfico

LAN

Pavilião de Esportes

Fibra monomodo de até 
32 km entre nós de rede

Cabeada por 
fibra ou conectividade 

TCP/ IP

Rede e Canal de Áudio 
em uma única fibra 

monomodo
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Rede de Painéis de Incêndio
 Flexíel Opção de Rede para Estilo 4 ou Estilo 7 de Comunicação

Comunicação 

• Comunciação via cabo, usando simples pares 
entre os nós

• Disponível 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 
e pode 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

Funcionamento

Se um nó da rede ficar "off-line" ou se a conexão 
entre os nós possuir curtos, aberturas, ou tenha 
qualquer outro tipo de problema de comunicação, 
os nós irão isolar a seção do cabo. Nós que não 
podem retransmitir para o próximo nó da rede 
irão transmitir para o nó anterior para manter 
a comunicação e notificar a rede do status do 
nó. No caso de vários problemas de fiação, os 
nós restantes serão efetivamente reagrupados 
e estabelecem novas, menores "sub-redes", que 
irão manter a comunicação entre os nós ativos.
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Panel CPU’s   /   Rede Fibra  /   Centro de Comandos  /  Clientes Remotos 
Integração  /   Modbus   /   Servidor OPC

Cliente/Servidor

Montagem

Dupla NDU 4100ES com Modbus

Redundante 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
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Em ambientes de multi-construções, edifícios e 
de campus complexos de hoje, a proteção de 
pessoas, propriedades e ativos pode depender 
da capacidade de responder rapidamente a 
uma emergência e gerir de forma eficaz as 
informações do sistema de um centro de 
comando central.

Com esse desafio em mente, criamos a família 
Simplex TSW de sistemas avançados de 
gerenciamento de informações de segurança 
especificamente para grandes instalações, 
em rede. A plataforma TrueSite permite que 
vários painéis e edifícios sejam monitorados e 
controlados a partir de um único local. Listado 
na UL/ULC e aprovado FM como uma estação 
de controle que recebe unidades, o sistema 
TSW pode fornecer uma excelente solução de 
gerenciamento de informações de segurança 
de vida em instalações comerciais, hospitais, 
universidades, hotéis, aeroportos e outros 
ambientes exigentes.

Plataforma Poderosa para Geren-
ciamento Centralizado

Quando trata-se de gerir o vasto leque de 
informações que impulsiona uma grande rede 
de alarme de incêndio, o sistema TSW destaca-
se por sua capacidade, flexibilidade e facilidade 
de utilização. Um centro de comando gráfica 
baseada em PC que roda em Microsoft® 
Windows®, o TSW pode perfeitamente aceitar e 
processar informações de literalmente milhares 
de detectores, dispositivos de sinalização e 
outros dispositivos. O poder do sistema é 

Estação TrueSite (TSW)
Controle Toda a Rede de Incêndio através de um único local

evidente na sua capacidade de:

• Monitorar e controlar até 62,500 dispositivos

• Suporta 7 laços de rede e até 686 painéis

• Monitorar qualquer tipo de painel de controle 
através do comunicador digital NSI

• Armazena dados no histórico de até 500.000 
eventos

• Graficamente exibir informações e eventos 
em um mapa campus-site

Resposta a emergência e a notifi-
cação

O TrueSite Workstation foi concebido para 
apoiar a resposta rápida e eficaz a situações 
de emergência. Em caso de emergência, 
TrueSite recebe dados de entrada a partir 
de dispositivos do sistema e, em seguida, 
fornece automaticamente operadores com 
cores codificadas mensagens de notificação 
e ação gráficas; arquivo WAV personalizado 
baseado notificações de áudio; e personalizável, 
instruções passo-a-passo sobre como responder 
à condição específica.

O TSW suporta a exibição simultânea de dados 
de alarme gráficos e textuais em até quatro telas, 
proporcionando aos operadores do sistema de 
capacidade de avaliar rapidamente a atividade 
do sistema e responder às emergências 
adicionados. 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.
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Estação Gráfica de Alta Resolução

Com uma avançada interface gráfica de usuário, o 
TSW oferece tela touch ou de acesso controlado 
por mouse para todas as funções de controle 
do sistema. É possível importar os projetos 
arquitetônicos, condições de supervisão e de 
problemas que ocorrem na rede podem ser 
mostrados. A alta resolução da tela oferece 
espaço adicional para gráficos detalhados. Além 
disso, a tecnologia zoom torna mais fácil buscar 
um ponto específico de interesse.

Integração Perfeita, Excelente Ca-
pacidade de Funcionamento

O sistema TrueSite é distinguido pela sua 
capacidade de funcionamento excepcional. Ao 
contrário de alguns outros sistemas, a estação 
de trabalho TrueSite funciona como um nó real 
na rede de alarme de incêndio. Esta arquitetura 
tem a vantagem de proporcionar verdadeira 
ligação ponto a ponto com todos os painéis 
na rede, fortalecendo, assim, a capacidade do 
sistema TrueSite para continuar as operações, 
mesmo se um evento catastrófico cause a perda 
de outras partes da rede.O que o TSW pode fazer por você?

• Reforçar a protecção da vida e da propriedade 
por meio de gerenciamento de informações 
centralizados

• Ajuda 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

• Melhore a eficiência operacional por meio de acesso 
rápido a informações e menus personalizados

• Expande o acesso à informação através de clientes 
remotos dispositivos iOS móveis

• Simplifique a distribuição e customização de 
relatórios com a capacidade de exportação XML

• Proteja o seu investimento e se preparar para o 
futuro com a compatibilidade anterior e posterior
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TrueSite Incident Commander tem todas as 
características de ponta de um TSW e entregá-lo 
em um pacote compacto que pode ser montado 
em um Painel Simplex 4100ES.

Apresentando em um monitor de 19" de alta 
resolução, interface touch screen a cores, fonte 
de alimentação e baterias secundárias no painel, 
garantindo que o sistema continue a funcionar 
mesmo se a eletricidade acabar. Este projeto 
integrado poupa espaço de trabalho e elimina 
a necessidade de grandes UPS´s listados back-
up fontes de alimentação exigidas por sistemas 
desktop.

Fatos sobre o TrueSite Incident 
Commander:

• Economia de espaço

• Interface de 19” colorida e touch screen

• Montado no próprio gabiente do painel

• Alimentação e baterias fornecidas pelo painel

• Fácil acesso a informações para primeira 
respostas

TrueSite Incident Commander 
Estação de Trabalho TrueSite dentro do seu Painel 4100ES
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O Simplex TrueSite Anunciador Gráfico (TGA) oferece o mais recente em tecnologia de monitoramento 
de rede eficiente, completo com todas as funções de um anunciador remoto além de uma nova 
tela gráfica colorida touch-screen. A TGA oferece completo monitoramento e exibição de status para 
redes de alarme de incêndio Simplex e acesso a dados do TSW que pode ser facilmente exportados 
para a geração e personalização de relatórios. Capaz de conectar a até sete loops de rede separados, 
vários anunciadores pode ser configurado como nós na rede para fornecer operações redundantes 
para melhorar a capacidade de funcionamento.

Características do Anunciador Gráfico: 

Anunciador Gráfico TrueSite
Anunciador Gráfico de Baixo Custo Baseado na Tecnologia TrueSite 

• Instalação gráfica com mapas dinâmicos com 
zoom

• Monitore até 686 nós de rede em sete laços

• Exibição de condições de alarme de incêndio 
via listas ativas ou ícones gráficos

• Exibe condições de alarme de Prioridade 2 
através de listas ativas e ícones gráficos

• Exibe falhas e supervisões através de listas 
ativas e ícones gráficos

• Reconheicmento de Alarme, Alarme 
Prioridade 2, Supervisão e Falhas

• Silêncio do Sistema e Reset
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O novo cliente móvel TrueSite trás as características e funcionalidade do seu TSW para seu Apple® 
iPhone® or iPad®.  Disponível para download no iTunes®, permite acessar e controlar remotamente 
as suas instalações, dando-lhe a flexibilidade para visualizar informações do sistema e diagnósticos 
onde quer que esteja.  

Cliente Móvel TrueSite
Estação TrueSite (TSW) na palma da sua mão

Características do Cliente Móvel:

• Conecte um número ilimitado de clientes 
móveis para o seu TSW

• Instalação gráfica com mapas dinâmicos

• Monitore até 7 laços de rede e até 686 
painéis

• Monitora condições de Alarme via lista ativa 
ou ícones

• Monitora condições de Prioridade 2 

via lista ativa ou ícones 

• Mostra condição de Supervisão através de 
lista ativa ou ícones

• Mostra condição de Falha através de lista 
ativa ou ícones

• Acesso a operações de controle do sistema, 
onde aceitável pela a autoridade local
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SafeLINC
Interface de Internet Painel 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.

O SafeLINC (FPII) permite a investigação do 
estado do painel de alarme de incêndio usando 
a interface familiar de um navegador de internet:

• 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 

• Anúncia até 12.000 pontos

• Suporta DHCP ou endereços IP estáticos

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

• Listado na UL Standard 864 e ULC  
Standard S527

Recursos de Acesso de Segurança 

• Várias contas de usuário e senhas (semelhante ao 
painel de controle)

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

Painel de controle de alarme de 
incêndio compatível 

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

E-mail automático ou programa-
dos: 

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

• Serviços de e-mail compatíveis incluem: servidores 
de e-mail SMTP locais ou fornecido pelo provedor 
de serviços de e-mail e serviços de e-mail Internet

• Capacidade de e-mail inclui endereços para as 
contas de usuário 50 e até 5 listas de distribuição 
de e-mail separadas com cada um suportando até 
20 endereços de e-mail adicionais

• Com 4100ES, 4100U, ou o 4010ES, mensagens 
de ação podem ser enviadas ao e-mail listas de 
distribuição

• As informações podem ser alarme, prioridade 2, 
supervisão, falha; ou relatórios de status ou serviço 
dos sensores TrueAlarm

Informações Disponíveis 

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

• Informações detalhadas do ponto acessível 
semelhante ao disponível no painel

• Relatórios de status ou serviço dos sensores 
TrueAlarm

• Informação de log de alarme e falha
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Remote Status 
Summary

Local Internet 
Connection

SafeLINC Internet 
Interface Main Screen

Remote Laptop 
with internet access

Intranet/internet Service 
Provider Network

Local network 
connection

Fire alarm 
control panel
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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

• UL/FM listado e aprovado para combate

• Compatível com painel de controle de voz 
4003EC

Painel Simplex 4010ES
Ideal para Pequenos e Médios Projetos

O Painel 4010ES é um sistema endereçável de 
até 1.000 pontos altamente flexível e poderosa 
para pequenas instalações de médio porte. Ao 
contrário de muitos sistemas deste tamanho, 
os pontos podem ser usados   para detectores, 
módulos ou acionadores manuais conforme 
necessário para atender as necessidades de cada 
edifício. 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 economia de 
trabalho, tais como o isolamento de falhas de 
um dispositivo e relatórios de senosres quase 
sujos permitindo a manutenção pró-ativa para 
ser agendado em uma única vez para ajudar a 
eliminar falsos alarmes indesejados.
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Painel Simplex 4003EC
Adiciona Capacidade de Mensagem de Voz Digital para Painéis de Alarme não Integrado Voz

Características e Benefícios

• Evacuação por Voz

• Chamada Supervisionada

• Mensagem por Telefone

• Música de Fundo (Áudio Não Alarme)

• Compatível com Simplex 4010ES  
e qualquer painel de terceiros

Painéis de controle de alarme de incêndio 
quando não possuem voz e requerem a adição 
de voz e de geração de tons, o Simplex 4003 
CE é a resposta. O 4003 CE convenientemente 
fornece uma extensa lista de recursos, 
com equipamentos disponíveis, incluindo 
até 18 microfones remotos, até 5000W de 
amplificadores de potência remoto distribuídos 
e extenso de alarme anti-incêndio controles de 
paginação geral.

Simplex Product Catalogue
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MX Digital
Robusto, Flexível e Confiável

Fácil Endereçamento 

Sirenes Alimentadas pelo Laço 

MX Fastlogic

Funcionamento do sensor MX Fastlogic é um 
algoritmo que leva em conta o padrão de fumaça 
acumulado ao longo do tempo e aplica-se a 
lógica fuzzy para calcular o nível de risco. Este 
algoritmo utiliza mais de 200 anos de dados 
de teste de incêndio a partir de pesquisas da 
Universidade de Duisburg (Duisburg, Alemanha) 
para determinar a probabilidade de que há um 
fogo real e é projetado para alcançar a detecção 
mais rápida de incêndios reais e mais lenta (de 
preferência sem detecção) de fontes de alarmes 
falsos.

MX Fastlogic Básico pode ser descrito como 
um algoritmo de especialistas, uma vez que usa 
dados de fogo verdadeiros, como base para a 
decisão de alarme. Para qualquer aplicação, 
somos obrigados a empregar a detecção 
mais adequada em termos de resposta a um 
incêndio real, minimizando os falsos alarmes. 
Este requisito geral é claramente refletido 
em padrões locais e nacionais que regem os 
projetos de sistemas de detecção de incêndio. 
MX Fastlogic - vários elementos da saída do 
detector são monitorados e este dado bruto é 
usado por MX Fastlogic para executar uma série 
de processos para avaliar a provável presença de 
fogo, incluindo:

• Filtragem

• Densidade instantânea de fumaça

• Taxa de variação da densidade da fumaça

• Ponderação da densidade da fumaça

• Pico da densidade da fumaça

• Comparação com um fogo real

Tradicionalmente, as tentativas de reduzir a 
ocorrência de falsos alarmes envolvem diminuir 
o nível de proteção contra incêndio oferecida, 
quer através do aumento do limiar de alarme 
de detectores de fumaça, introduzindo atrasos, 
ou geralmente empregando detecção menos 
sensível. MX Fastlogic nos dá a oportunidade 
de oferecer um melhor nível de proteção, 
aumentando simultaneamente a imunidade 
falso alarme.

Elementos sinônimo de alarmes falsos são 
filtrados, enquanto os elementos indicativos 
de fogo são ponderados. Estes resultados 
são continuamente comparados com dados 
derivados de incêndios reais para produzir uma 
medida de risco de incêndio. É através desta 
medida de risco que é tomada a decisão de 
alarme.

MX Fastlogic é projetado para manter a 
sensibilidade ao fogo, minimizando os falsos 
alarmes. Muitos sistemas de detecção 
analógicos permitem que o usuário selecione 
diferente sensibilidade do detector de fumaça 
por exemplo, as definições sensibilidade elevada, 
normal ou baixo. Diminuir a configuração de 
sensibilidade é uma reação típica de alarmes não 
desejados, mas isso normalmente significa que 
uma maior densidade de fumaça é necessário 
para iniciar um alarme.

Este não é o caso de detectores usando MX 
Fastlogic que está comparando o fogo real 
experiência com padrões de fogo reconhecidas. 
Alterar a sensibilidade de 'Normal' para 'baixo', 
por exemplo, iria atrasar as respostas a padrões 
de fogo menos prováveis  , mantendo uma 
resposta normal para os padrões de incêndio 
mais prováveis. O resultado é uma sensibilidade 
reduzida para possíveis alarmes falsos, sem 
reduzir a sensibilidade aos fogos claramente 
identificáveis  .
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Alarme de Incêndio Simplex 

Centro de Controle e Comandos

Alto nível de integração para:

• CFTV

• Segurança

• BMS

• DCS

• Outros sistemas de terceiros

Simplex 
SOLUÇÕES INTEGRADAS
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Módulo de Ethernet BACpac
Painel de Alarme 4100ES

O módulo 4100-6069 BACpac ethernet fornece 
uma comunicação complementar e interface 
que converte terminal do computador em 
informações de incêndio Simplex compatível 
em BACnet protocolo de automação predial. 
Com este módulo, as informações de status do 
painel de controle de alarme de incêndio pode 
ser fornecido a outros componentes da rede de 
automação predial com o detalhe e formato de 
informação requerida.

Esta informação permite que outros sistemas 
respondam adequadamente a atividade do 
sistema de alarme de incêndio e complementem 
a resposta de alarme de incêndio primária que 
está sob o controle do painel de controle do 
fogo.

Responsabilidades do Sistema

Sistemas de detecção e de alarme são 
distribuídos por todo o edifício para monitorar a 
presença de fumaça ou de fogo. Quando uma 
condição de alarme de incêndio é detectada, 
o sistema, envia a informação com detalhe 
suficiente para permitir que a resposta adequada 
possa começar. O alarme de incêndio pode 
executar outras funções de controle, tais como 
o desligamento do ventilador e chamada do 
elevador, ou essas ações podem ser realizadas 
por outros sistemas que processam as funções 
para as condições normais, bem como de 
condições anormais.

Sistema de Automação de Edifícios

Como edifícios aumentam em tamanho 
e complexidade, o controle dos sistemas 
elétricos e mecânicos exigem coordenação. 
Este processo evoluiu para a categoria geral de 
Sistemas já em construção.

A automação inclui sistemas como aquecimento, 
ventilação e ar condicionado (HVAC), controles 
do elevador, controles de segurança, iluminação 
de emergência e outras funções de base 
semelhantes.

Como exemplos específicos podem incluir 
ligar iluminação, quando necessário, ou 
orientar câmeras de segurança em áreas 
específicas, proporcionando liberação de 
portax e implementação de exaustor detalhada 
instruções e/ou pressurização.
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Estação do 
Sistema

Sistema de Alarme

Rede de Alarme

Rede LAN

Rede conectada 
ao sistema 
controlador 

BACNet

Dispositivos de  
Detecção/Comando
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