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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 začátek roku 2013 byl u nás ve znamení spouštění naší vlajkové lodi, 
nové řady zabezpečovací ústředny ESIM364, „na vodu“ – tedy jejího uvedení 
na trh. Jelikož výrobce k této ústředně dodal velmi podrobný (a tedy velmi 
rozsáhlý) manuál, nabrala výroba jeho české verze mírné zpoždění, nicméně 
s koncem února jest zpoždění dohnáno a česká verze je již k dispozici na našem 
webu www.alarmprodej.cz v sekci „Ke stažení“ u produktu ESIM364. Velice 
Vám doporučujeme si manuál prostudovat, neboť obsahuje řadu velmi 
praktických a důležitých informací, včetně instalace a programování drátového  
i bezdrátového příslušenství. 
 Pro ty z Vás, kteří se neúčastnili našich letošních školení, shrnuji základní 
rozdíly mezi „starým“ typem ESIM264 a novou řadou ESIM364: 
 

ESIM264 ESIM364 
� Podporuje 1 SIM kartu � Podporuje 2 SIM karty 
� 5 telefonních čísel � 10 telefonních čísel 
� 2 podsystémy � 4 podsystémy 
� Maximálně 44 zón � Maximálně 76 zón 
� Maximálně 44 PGM výstupů � Maximálně 76 PGM výstupů 
� Bez bezdr. nadstavby v základu � Vestavěná bezdr. nadstavba 
� Maximálně 16 bezdr. zařízení � Maximálně 32 bezdr. zařízení 
� Pevný CID � Editovatelný CID 
� Záloha hlas. voláním � Až 4 záložní cesty 
� 1 kód – jedna část � 1 kód – více částí 
� 1 čip – jedna část � 1 čip – více částí 
� Společné zóny – NE � Společné zóny ANO 
� Smart Security – ANO � Smart Security – ANO 
� Podporuje 1 senzor teploty � Podporuje 8 senzorů teploty 

 
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi pořizovací cenou typu 264 a 364 je 

menší, než je cena bezdrátové nadstavby pro 264, zdá se zřejmé, že budoucnost 
patří typu 364, neboť nabízí za srovnatelný peníz mnohem více „muziky“ a typ 
364 je navíc možno objednat s osazeným modulem telefonního komunikátoru, 
který umožňuje ústředně komunikaci po klasické telefonní lince nebo 
s rádiovými vysílači NAM, Radom apod. 
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Veškeré příslušenství je kompatibilní 
s oběma typy ústředen - s výjimkou bezdrátové 
LED klávesnice EKB3W, která je kompatibilní 
pouze s ESIM364 (a minialarmem EPIR2). 

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

 
Dále připomínáme, že minialarm EPIR , který si 
již našel své místo jako bezkonkurenčně 
nejekonomičtější způsob trvalého elektronického 
zabezpečení malého rozsahu (chaty, chalupy, 
sklepy, panelákové byty, garáže apod.), je nyní 
dodáván ve zmodernizované verzi s označením 
EPIR2 a pozor, za stejnou cenu jako původní 
EPIR, ovšem se zabudovanou bezdrátovou 
nadstavbou ! Minialarm tak lze kdykoli rozšířit  
o jakékoli zařízení bezdrátové nadstavby ELDES 
včetně výše uvedené bezdrátové klávesnice 

EKB3W. Také tento produkt je vybaven výrazně rozšířeným a aktualizovaným 
českým instalačním manuálem, který doporučujeme Vaší pozornosti. Naleznete 
jej také v sekci „Ke stažení“ u tohoto produktu. 
 
*************************************************** ************* 
 
! NOVÝ PRODUKT !  
 
BEZDRÁTOVÝ KOU ŘOVÝ 
DETEKTOR EWF1  
 
Závěrem tohoto bulletinu  
si Vás dovolujeme informovat o tom, 
že se rodina bezdrátového 
příslušenství k ústřednám ELDES 
rozrostla o další, velmi žádaný produkt, kterým je bezdrátový opticko-kouřový 
detektor EWF1. Až dosud nebylo možno k ústřednám a minialarmu ELDES 
používat jiné detektory kouře než drátové, EWF1 však toto omezení ruší. Více 
informací včetně instalačního manuálu (samozřejmě v češtině) najdete na 
www.alarmprodej.cz. 
 
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu.  
 
Tým ELDES. 


