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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.15 – květen/červen 2015 
 
 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 

v tomto čísle našeho informačního bulletinu bychom Vás rádi informovali 
o rozšíření naší nabídky sortimentu pohybových detektorů o výrobky italské 
společnosti AMC a rádi bychom Vás také upozornily na změny a nové funkce 
v připravovaných nebo již uvolněných firmwarech pro zabezpečovací ústředny 
ELDES ESIM364 a minialarmu EPIR3. 

 
 
*************************************************** ************* 
 
 
Pohybové detektory AMC 
 

Po osobním setkání se zástupcem italské společnosti AMC Elettronica, 
která se zabývá mj. vývojem a výrobou nejen pohybových detektorů  
a po úspěšném otestování těchto detektorů v několika vlastních instalacích, jsme 
s touto společností navázali obchodní spolupráci. Naše nabídka detekčních 
prvků se tedy rozrůstá o následující detektory: 
 
 
 

SMILE 19/P 
Jedná se o drátový PIR detektor pohybu s duálním 
senzorem pro montáž do rohu i na zeď. Nabízí elegantní 
design, vysokou odolnost proti RF rušení, inteligentní 
vyhodnocování a zpracování signálu, teplotní 
kompenzaci, automatický čítač pulsů, spodní vidění. 
Detektor je odolný proti pohybu malých zvířat (tzv. 
funkce PET IMMUNITY). 
 

     Koncová cena: 259,- Kč bez DPH 
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MOUSE GS/P 
 
MouseGS je detektor pohybu PIR s vestavěným 
tříštičem (detektorem rozbití skla). V případě násilného 
vstupu oknem vyhlásí poplach již v okamžiku rozbití 
skla, nikoli až po vstupu pachatele do místnosti.  
Oba druhy detekce jsou oddělené (oddělené výstupy)  
s individuálním nastavením citlivosti. Maximální 
detekční vzdálenost je 10 metrů pro tříštič a cca 15m  
pro detektor pohybu (PIR). Detektor je v souladu  
s normou EN 50131 a je vybaven funkcí PET IMMUNITY - tedy odolností proti pohybu 
malých zvířat a je v elegantním krytu shodným s typem SMILE19/P. 
 
Koncová cena: 720,- Kč bez DPH 
 
 

SOUTDOOR/T 
 
Venkovní pohybový detektor SOUTDOOR T  
je velmi komfortně vybavený detektor pohybu 
odolný proti pohybu malých zvířat. Obsahuje dva 
oddělené pohybové detektory PIR, každý  
s vlastní Fressnelovou čočkou, dvěma detektory 
zakrytí (funkce antimask pro každou čočku zvlášť) 
a mikrovlnným (MW) detektorem pohybu. 
Nastavitelná logika vyhodnocení poplachů 
jednotlivých složek, možnost připojení počítače 

k detektoru (nastavení a diagnostika). 
 

Koncová cena: 2.790,- Kč bez DPH 
 
 
 

DT16 
 
Pohybový detektor DT16 je duální detektor (PIR + 
mikrovlna - 10GHz) navržený zejména pro vytvoření 
"záclony" u aplikací na okna, dveře apod. Je vybaven 
ochranným kontaktem demontáže krytu i proti oddělení  
od podkladu a signalizační LED diodou. Dále disponuje 
zajímavými uživatelskými funkcemi, např. rozlišením 
směru pohybu s vyhlášením poplachu při pohybu  
v zakázaném směru, bzučákem s různými zvuky 
odlišujícími směr pohybu ve střeženém prostoru aj. 
 
Detektor splňuje požadavky normy EN 50131-2-4 / TŘÍDA BEZPEČNOSTI 2 
 
 

Koncová cena: 710,- Kč bez DPH 
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SS14 
 
Inteligentní otřesový detektor a magnetický kontakt SS14  
je navržen pro ochranu okenních rámů, dveří, skříní apod.  
Citlivý otřesový detektor, schopný zachytit různé druhy pohybu  
a zrychlení a klasické jazýčkové relé magnetického kontaktu mají 
oddělené výstupy (REED a INERTIAL/FLIP). Díky nastavitelné 
citlivosti lze detektor využít do širokého spektra aplikací. 
 
 

 
Koncová cena: 710,- Kč bez DPH 

 
 
 
BEZDRÁTOVÁ NADSTAVBA ST400 
 
ST400 je přijímač bezdrátové nadstavby, obsahující 4 drátové výstupy (relé), spolupracující  
s bezdrátovými prvky výrobce AMC série 400 (bezdrátové pohybové detektory IF400, 
dálkové ovladače TR400, kontakty CU400 aj.). Funkce reléových  
výstupů je libovolně programovatelná. 
   

K přijímači je možno přihlásit max. 4 
bezdrátové prvky nebo až 100 dálkových 
ovladačů. Bezdrátový přenos je stabilní a zabezpečený  
(modulace FSK - 112bit, plovoucí kód), k dispozici jsou 3 různé přenosové kanály  
pro zamezení přeslechů mezi detektory nebo výběr nejméně zarušeného pásma.  
Napájení přijímače je volitelné mezi napětím 12Vdc/12Vac nebo 24Vac/24Vdc pomocí 
jumperu. 

 
Díky této sestavě je možno bezdrátově rozšířit i ústřednu bez bezdrátové nadstavby 

(pokud má k dispozici volné drátové zónové vstupy). 
 

Koncová cena přijímače ST400: 1.120,- Kč bez DPH 
 

Koncová cena bezdrátového detektoru IF 400: 990,- Kč bez DPH 
 

Koncová cena bezdr. detektoru s funkcí PET IMMUNITY IF400/P: 1.090,- Kč bez DPH 
 

 
 
Ze všech uvedených cen samozřejmě platí nasmlouvaná sleva (rabat) – Vaše nákupní ceny 

snadno zjistíte po přihlášení k našemu e-shopu www.alarmprodej.cz  
u každého produktu. 

 
U každého produktu je rovněž k dispozici originální Instalační manuál (prozatím pouze 

anglicky) a datasheet (pokud je k dispozici). 
 
 

*************************************************** ************************ 
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AKTUALIZOVANÝ FIRMWARE EPIR3 
S NOVÝMI FUNKCEMI ! 
 

 Na našem webu www.alarmprodej.cz je 
v sekci FIRMWARE k dispozici ke stažení 
nová verze firmware (V1.06.00_10) pro 
minialarm EPIR3. Oproti předešlým verzím 
tato aktualizace nabízí zejména možnost 
omezit vybraným telefonním číslům 
oprávnění na zapnutí/vypnutí systému, což je 

věc, po které mnoho našich zákazníků volá – s touto verzí firmware nyní již tedy 
bude možné, aby na vybrané telefonní číslo chodily informační SMS zprávy 
(volání), ale aby toto číslo nemohlo prozvoněním ovládat systém (nebo jej 
mohlo např. pouze vypnout nebo pouze zapnout).  

Dalším rozšířením je funkce částečného zapnutí, je přidán nový typ zóny 
(okamžitá tichá), přibývá možnost volby Volej všem při poplachu a pár dalších 
drobných změn. 
 
*************************************************** ************* 
 
AKTUALIZACE FIRMWARE ESIM364 
 

Začátkem června byla uvolněna rovněž aktualizace firmware pro ústředny 
ESIM364. Také tato aktualizace přináší některé funkce, které někteří z Vás – 
našich zákazníků – postrádáte a jistě je tudíž oceníte. Zde je seznam nových 
funkcí a změn, které nový firmware V02.11.01_10 přináší, červeně jsou 
označeny z našeho pohledu významné novinky: 

  
Nové funkce: 
 
1. Integrace nového sdruženého bezdrátového detekto ru kou ře  
a oxidu uhelnatého (CO) - EWF1CO - do systému. Po p řihlášení 
detektor obsadí dv ě bezdrátové zóny: Požár a CO; 

a) p řidána nová SMS zpráva "Kritická úrove ň CO"; 
b) nová zpráva na PCO: "  Kritická úrove ň CO ",CID kód 162; 

 
2. Integrace nového produktu bezdrátová zásuvka EWM 1. 

a) p řidána událost „ztráta signálu EWM1“. V p řípad ě,  
že dojde ke ztrát ě spojení s EWM1 a: 

1. není povolen p řenos na PCO, systémy pošle SMS 
upozorn ění a prozvání uživatele; 

2. je povolen p řenos na PCO, systém odešle SMS upozorn ění 
uživateli. 

3. Ztráta spojení s EWM1 se NEP ŘENÁŠÍ na PCO. 
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b) Dodány nové SMS p říkazy: 
1. ewm1info; 
2. ewm1reset:name 
3. ewm1reset:all. 
 

3. Systém odešle zprávu o obnovení hlavního sí ťového napájení 
na server Eldes Smart Security. 

 
4. Unifikace konfigurace za řízení pomocí sw Configuration Tool 
lokáln ě (USB) i dálkov ě (GPRS). 

 
5. Nyní je možné ovládat až 4 podsystémy pomocí klí čenky EWK2 
a EWK1. 

 
6. Implementována funkce automatického vy řazení zóny  
po stanoveném po čtu poplach ů. Lze nastavit pro zóny typu: 
zpožd ěná, okamžitá, interiérová (podmíne čně zpožd ěná), 
okamžitá-tichá.  
 
7. P řidán nový stav systému - " Částe čné zapnutí". 

Systém se " částe čně zapne", v t ěchto p řípadech: 
- Systém je zapnut uživatelem a n ěkterá zóna s atributem 

FORCE je p ři zapnutí otev řena; 
Příslušná SMS zpráva pro uživatele systému je " Částe čné 

zapnutí kompletní. Narušené zóny: ZonaX ". CID kód na PCO  
pro " Částe čné zapnutí" je 3456. 

 
8. Implementován p řenos teploty od drátových teplotních 
senzor ů do EGR100. 

 
9. Implementováno ovládání drátových PGM výstup ů z EGR100. 
 
10. Implementováno šifrování IP protokolu EGR100. 
 
11. Uživatel si m ůže vybrat s ur čitým omezením r ůzný zp ůsob 
zapojení zón na úst ředně a na expanderu. 
 
12. Zm ěna funkce Servisní režim. Po aktivaci servisního re žimu 
dojde ke smazání všech neodeslaných informací z buf feru. 
 
13. Implementována funkce "P ři poplachu volej všem“. Systém 
v p řípad ě poplachu volá všem ozna čeným uživatel ům!!! Pokud je 
daný uživatel nedostupný, systém volání opakuje (to várn ě - 3 
pokusy), to znamená, že systém každému uživateli za volá p ři 
jednom poplachu 4x, pokud hovor neodmítne nebo nep řijme. 

Pokud není u n ěkterého uživatele volba "Volej p ři 
poplachu“ aktivní, systém tomuto uživateli nevolá. 
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14. Implementována možnost omezit telefonním čísl ům oprávn ění 
na zapnutí/vypnutí systému prozvon ěním - pro každé telefonní 
číslo zvláš ť. 
 
15. Implementován nový typ zóny – (Report/Control),  v češtin ě 
Infozóna. Narušení této zóny nezp ůsobí poplach. Zóna tohoto 
typu je aktivní jak v zapnutém tak vypnutém systému . 

a) nová SMS zpráva: "Infozóna spušt ěna"; 
b) nová zpráva na PCO: "24 Hour Non-Bulglary", CID kód - 

150; 
 
16. Implementován nový typ zóny – (Instant Silent),  v češtin ě 
okamžitá-tichá. Zóna funguje jako zóna tichá, ale p ouze p ři 
zapnutém (aktivovaném) systému. 
 
17. Nová SMS zpráva – (RFNode Restore), v češtin ě obnova 
spojení s bezdrátovým prvkem. 
 
18. Ochrana proti zacyklení SMS zpráv "Chybný formá t p říkazu" 
a "Špatné heslo" mezi úst řednou a operátorem GSM. Po obdržení 
pěti neplatných SMS zpráv ("Chybný formát p říkazu" / "Špatné 
heslo") nebude systém již na další SMS, odeslanou  
z libovolného telefonního čísla, odpovídat. 

Znovu odpovídat za čne systém po p řijetí platné SMS zprávy 
(nap ř XXXX INFO) nebo automaticky po uplynutí 48 hodin. 

 
19. Sníma če teploty, které jsou integrovány do bezdrátového 
příslušenství, mohou být použity pro m ěření teploty okolí. 
 
20. Zp ůsob řazení teplotních sníma čů byl zm ěněn. Nyní je 
v software k dispozici 8 slot ů pro sníma če teploty, každý 
teplotní senzor senzor lze p ři řadit slotu ru čně. 

 
 

Firmware je k dispozici ke stažení na našich stránkách www.alarmprodej.cz 
v sekci FIRMWARE. Sekce je chráněna heslem (odlišným od přihlašovacího 
hesla do e-shopu) – pokud jej neznáte, kontaktujte, prosím, Ing. Jiřího Šmatláka 
- obchod@alarmprodej.cz , tel.: 724 03 05 44. 
 

*************************************************** *********** 
 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete a budeme i nadále vděčni za Vaše podněty, návrhy a dotazy. 
 
Děkujeme také za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
Tým ELDES. 


