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Veselé Vánoce a do roku 2018 mnoho štěstí, úspěchů a radosti  
Vám za tým ELDES přeje 

 
 

Ing. Jiří Šmatlák 
produktový manažer 

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

 
Provoz mezi svátky 

 
 

Mezi svátky (27. 12. – 29. 12.) funguje 
náš e-shop alarmprodej.cz v omezeném režimu. 
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste 
Vaše poslední letošní objednávky učinili  
do 22. 12. 2017. Po tomto datu nejsme schopni 
zaručit včasné doručení. 

 
 

Děkujeme za pochopení. 
 
 
*************************************************** *************  
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1. prosince 2017 byla spuštěna propagační akce pro instalační firmy 
"Nainstaluj 10 ústředen a získej tablet". Pořadatelem této akce je přímo výrobce 
ELDES, prodejci (samozřejmě včetně nás) jsou ze soutěže vyloučeni. Účelem 
této akce je podpora prodeje nových produktů ELDES a spočívá ve splnění 
jednoduché podmínky, nainstalovat do 1. března 2018 deset ústředen ESIM384 
nebo PITBULL ALARM PRO (nástupce produktu EPIR3, bude v prodeji 
začátkem příštího roku). Pokud se Vám to podaří, získáváte tablet! Pravidla  
a podmínky akce jsou k dispozici na našich webových stránkách.  

 
Věříme, že budete úspěšní a tablet získáte! 

 
*************************************************** ************* 
 
Jsme na Twitteru 
 

Veškeré důležité aktuality, novinky a upozornění (třeba 
na nové verze firmware) Vám oznamujeme na našem webu 
alarmprodej.cz v sekci Novinky. To však vyžaduje, abyste se 
pravidelně vraceli na náš web a kontrolovali, zda není něco 
nového - a to není zrovna praktické. Proto jsme tyto novinky 

začali zveřejňovat také na Twitteru – účet @eldes_cz . Pokud 
máte svůj Twitterový účet a ten náš si přidáte mezi sledované, budete 
automaticky upozorněni na každou novou aktualitu na našem webu. Aktuality 
obsahují důležité informace vztahující se k našim službám a produktům, 
rozhodně neslouží a ani v budoucnu nebudou sloužit k šíření obchodních 
sdělení. 
 
*************************************************** ************* 
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ELDES Utility 
 

V minulém čísle ELDES News 
jsme Vás informovali o zahájení prodeje 
nové řady ústředen ELDES ESIM384 
(čtete-li nás on-line, odkaz je TADY). 
Vzhledem k přepracované a mnohem 
rychlejší struktuře čtení a zápisu dat přes 
USB nelze pro programování této 

ústředny používat původní konfigurační program ELDES Configuration Tool, 
který lze nadále používat pro programování ústředen ESIM364 a všech GSM 
bran ELDES. Nový program ELDES Utility lze naopak použít jak pro ESIM384 
tak pro ESIM364, ústředna ESIM364 však musí mít verzi firmware 2.13.00 
nebo vyšší, starší verzi program ELDES Utility odmítne jako nepodporovanou 
verzi. Oba programy jsou lokalizovány do češtiny a k dispozici zdarma  
ke stažení na našich stránkách alarmprodej.cz v sekci Ke stažení nebo  
na stránkách výrobce. 

Program ELDES Utility budete v blízké budoucnosti potřebovat také pro 
programování nástupce minialarmu EPIR3, který se překvapivě nebude 
jmenovat EPIR4, nýbrž PITBULL ALARM PRO. I přes diametrální změnu 
názvu minialarmu zůstává jeho funkčnost prakticky stejná, vychází však z nové 
ústředny ESIM384, má výrazně vyšší dosah bezdrátové nadstavby a několik 
dalších vylepšení. O produktu Vás budeme podrobněji informovat po jeho 
uvedení na náš trh. 
 
*************************************************** ************* 
ELDES Security 
 

12. prosince 2017 uvolnil ELDES nové verze aplikací 
ELDES Security pro ovládání a monitorování zabezpečovacích 
systémů ELDES. Jedná se o graficky i funkčně přepracovanou 
aplikaci, které i dle našich testů vykazuje mnohem větší 
propracovanost a poskytuje mnohem rychlejší odezvu než její 
předchůdce. V současné chvíli se podle našeho názoru jedná  
o nejpropracovanější aplikaci na trhu, která je navíc i nadále 
nabízena zcela zdarma bez jakýchkoli omezení. 

Grafické rozhraní je velmi intuitivní a máme slíbeno, že  
od příští aktualizace bude aplikace k dispozici opět i v češtině, jak jste byli 
dosud zvyklí. Pokud jste aplikaci ještě nezkoušeli, určitě ji otestujte, velmi 
rychle a rádi si na ni zvyknete. Aplikace podporuje zařízení ESIM384, ESIM364 
a EPIR3 (PITBULL ALARM PRO). Nové rozhraní podporuje pouze aplikace, 
webové rozhraní již není dostupné. Více informací na našich stránkách. 
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Bezdrátová dotyková klávesnice EWKB5 
 

 Již v minulém čísle jsme hlásili 
zahájení prodeje nové bezdrátové dotykové 
LCD klávesnice s označením EWKB5. 
Klávesnice má vstup pro externí zdroj 12V, 
napájení při výpadku zdroje - nebo pokud 
není externí zdroj použit – zajišťuje napájení 
6ks lithiových tužkových baterií 1,5V. Tyto 
baterie dokáží napájet klávesnici až 14 
měsíců (1x denně zapnuto / vypnuto).  
 

Klávesnice disponuje zdařilým 
grafickým rozhraním a nastavení ovládacích 
prvků lze přizpůsobit.  EWKB5 je 
momentálně nejkomfortnější klávesnicí  
k systémům ELDES. Má spolehlivou  
a velmi rychlou odezvu na zadávaný příkaz 
(testováno) 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.  
 

 Základní vlastnosti: 
 

• Běžné zapnutí/vypnutí systému; 
• Snadný bypass zón; 
• Velmi snadné ovládání PGM výstupů; 
• Přizpůsobitelné a příjemné menu; 
• Ovládání a volby v menu dotykem; 
• Hlasové instrukce; 
• Nastavitelný kontrast i hlasitost; 

• Napájení z baterií nebo externího zdroje; 
• Kompatibilita – ESIM386, PITBULL ALARM PRO (nástupce EPIR3) 

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

 
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. 
 


