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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.21 – srpen 2017   A L A R M  P R O D E J . C Z 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

dovoluji si Vás závěrem prázdnin informovat o důležitých novinkách  
a inovacích, souvisejících s produkty ELDES. Jedná se skutečně o velmi 
zajímavé a poměrně razantní změny, které – jak pevně věříme – opět o něco 
rozšíří oblasti možného použití našich produktů. Ať je to již nová řada ústředen 
ELDES ESIM384, nová – v pořadí již třetí generace bezdrátových prvků, nová 
verze bezdrátové klávesnice EWKB4 nebo dotyková bezdrátová klávesnice 
EWKB5. 

 
Krásný a klidný zbytek léta ! 

Ing. Jiří Šmatlák 
produktový manažer ELDES 

 
*************************************************** ************* 
 
Nová řada ústředen ELDES ESIM384 
 
Nová zabezpečovací ústředna ELDES 
s označením ESIM384 -  koncepčně 
vycházející z ústředny ESIM364, má  
na desce dva zónové vstupy navíc (tedy 8 
místo 6 – proto 386 místo 364 v názvu). 
V režimu ATZ lze tedy do desky ústředny 
napojit až 16 detektorů. Díky tomu vzrostl 
počet maximálního rozšíření kapacity 
ústředny na 80 zón (drátových + 
bezdrátových).  

Ostatní vlastnosti jsou s ústřednou ESIM364 víceméně shodné. Je 
přepracována bezdrátová nadstavba (zpětně kompatibilní) za účelem zvýšení 
jejího dosahu při použití nových bezdrátových prvků třetí generace. 

Dalším usnadněním je možnost napájet desku ESIM384 z USB portu – 
k jejímu programování tedy není zapotřebí externí napájení, což může být 
praktické, pokud potřebujete desku ústředny „připravit“ technikům na stole.  
Při tomto způsobu napájení nepracuje GSM modul ani bezdrátová nadstavba, 
ostatní funkce jsou však plně k dispozici. 
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Zásadní změny jsou patrné v hardwarové části – je použit výkonnější 
procesor, což se mj. projevuje podstatně rychlejším vyčítáním a zápisem 
konfigurace a větší kapacitou paměti – zde je zejména prostor pro implementaci 
nových funkcí a rozšíření v budoucnu, kdy bude rozdíl mezi 364kou a 384kou 
nepochybně mnohem více patrný než dnes. 

Ústřednu ESIM384 NELZE programovat současným programovacím 
softwarem ELDES Configuration Tool, nýbrž je potřeba mít v počítači 
instalován nový program ELDES Utility. Ten je stejně jako Config Tool 
k dispozici zdarma a je lokalizován do češtiny. Zdánlivou nevýhodu nutnosti 
nového softwaru vyvažuje skutečnost, že nový programovací software ELDES 
lze nainstalovat jak na PC (Windows i Apple) tak do chytrého telefonu (Android 
i iPhone). Přes USB kabel podporující funkci OTG se tak můžete připojit  
do nových ústředen ESIM384 i „starých“ ESIM364 od verze firmware 2.13.00 a 
vyšší pouze s pomocí chytrého telefonu a není třeba pro drobné úpravy 
konfigurace startovat notebook. 

Konfigurační program ELDES Utility lze stáhnout na webu výrobce 
(eldesalarms.com) či na webu našem (alarmprodej.cz v sekci „Ke stažení“). 

Ústředny ESIM384 jsou samozřejmě lokalizovány do češtiny a připraveny 
na našem webu k prodeji za zaváděcí cenu, která bude do konce září 2017 
shodná s cenou „staré“ ústředny ESIM364. 

 
*************************************************** ************* 
 
Ukončení prodeje ústředen ESIM264 
 

 Abychom předešli přehuštění naší nabídky 
zabezpečovacích ústředen ELDES v souvislosti  
se zavedením prodeje nového typu ústředny 
ESIM384, ukončujeme prodej modelu ESIM264. Tento 
nejstarší typ ústředny nabízí nejméně funkcí, neobsahuje 
bezdrátovou nadstavbu a přitom cenově byl jen o cca 500,- Kč 
levnější než mnohem vybavenější model ESIM364, což se 
odráželo v prodejích 264ky v porovnání s 364kou. Nyní na našem webu 
naleznete již jen ústředny ESIM364 a ESIM384. Přesto patří ústředně ESIM264 
velký dík, neboť byla první ústřednou ELDES a odstartovala oblibu ústředen 
ELDES u Vás – našich zákazníků. 

 
*************************************************** *************  
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Nová generace bezdrátových prvků ELDES 
 

Bezdrátový detektor pohybu EWP3 je model  
ze třetí generace bezdrátových prvků ELDES. Oproti 
svému předchůdci je napájen 2ks 3V lithiových 
baterií CR123A (předchozí typ EWP2 byl napájen 
dvěma kusy "klasických" alkalických tužkových 
baterií 1,5V) má přepracovánu vf část a používá 
integrovanou prostorovou šroubovicovou anténu 
(předchozí typ měl anténu integrovanou na desce s 

plošným spojem). Díky tomu se výrazně zvýšila doba provozu na jednu sadu 
baterií (až 36 měsíců) i dosah (až 3 000m v otevřeném prostoru). Detektor lze 
přihlásit do bezdrátové nadstavby ELDES a rozšířit tak počet zón systému 
(EPIR3, ESIM364/ESIM384). Podmínkou však je upgrade firmware u starších 
verzí. 
 

Dveřní kontakt EWD3 je model ze třetí 
generace bezdrátových prvků ELDES. Oproti 
svému předchůdci je napájen 1ks 3V lithiové 
baterie CR123A (předchozí typ EWD2 byl 
napájen dvěma kusy alkalických „supermikro“ 
tužkových baterií 1,5V vel AAAA), má 
přepracovánu vf část a používá integrovanou 
prostorovou šroubovicovou anténu (předchozí typ měl anténu integrovanou na 
desce s plošným spojem). Díky tomu se výrazně zvýšila doba provozu na jednu 
sadu baterií (až 48 měsíců) i dosah (až 3 000m v otevřeném prostoru). Detektor 
lze přihlásit do bezdrátové nadstavby ELDES a rozšířit tak počet zón systému 
(EPIR3, ESIM364/ESIM384). Podmínkou však je upgrade firmware u starších 
verzí. 

 
Bezdrátová LED klávesnice je 

dalším prvkem ze třetí generace 
bezdrátových prvků ELDES. Také 
klávesnice má přepracovánu vf část, má 
přepínač pro volbu alkalických 
/lithiových baterií. Díky tomu se 
výrazně zvýšila doba provozu na jednu 

sadu baterií (až 72 měsíců s lithiovými bateriemi, až 48 měsíců s alkalickými 
bateriemi) i dosah (až 1 000m v otevřeném prostoru). Přibyl také snímač 
otevření dvířek klávesnice, což je další – velmi praktická – možnost, jak 
klávesnici „probudit“. Klávesnici lze přihlásit do bezdrátové nadstavby ELDES  
(EPIR3, ESIM364/ESIM384). Podmínkou však je upgrade firmware u starších 
verzí. 
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Bezdrátová dotyková klávesnice EWKB5 
 

 
 Po dlouhé době slibů a avíz ELDES 

konečně uvolnil do prodeje bezdrátovou 
dotykovou LCD klávesnici s označením 
EWKB5. Klávesnice má vstup pro externí 
zdroj 12V, napájení při výpadku zdroje - nebo 
pokud není externí zdroj použit - zajišťuje 6ks 
lithiových tužkových baterií 1,5V. Tyto 
baterie dokáží napájet klávesnici až 14 
měsíců (1x denně zapnuto / vypnuto).  

 
 Klávesnice disponuje zdařilým 
grafickým rozhraním, hlasovým průvodcem 
(v současné době není průvodce ani menu 
k dispozici v češtině, pouze v angličtině, na 
lokalizaci se pracuje), má velmi rychlou 
odezvu na zadávaný či prováděný příkaz  
a indikuje odchodové i příchodové zpoždění 
stejně jako drátová klávesnice, což činí její 
obsluhu velmi komfortní a díky 
přehlednému a uživatelsky nastavitelnému menu také velmi přehlednou.  
 

 
Propracovanost, komfort a kvalita 

provedení se odráží v poněkud vyšší ceně 
klávesnice – koncová cena klávesnice 
EWKB5 byla stanovena na 6.200,- Kč bez 
DPH.  

V případě Vašeho zájmu o tuto 
klávesnici kontaktujte, prosím, Ing. Jiřího 
Šmatláka - tel.: 724 030 544, 
obchod@alarmprodej.cz 

 
*************************************************** *************  

 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete, a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Děkujeme také za Váš čas, 
který jste věnovali tomuto bulletinu. 

Tým ELDES. 


