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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 dovoluji si Vás přivítat u prvního vydání krátkého informačního bulletinu společnosti 
ALARM PRODEJ.CZ, ve kterém Vás chceme informovat o podstatných novinkách a 
technických změnách, které se týkají produktů ELDES. 
 
 Věříme, že informace v tomto a příštích bulletinech obsažené pro Vás budou přínosem 
a zrychlí přenos důležitých informací mezi námi a Vámi – uživateli zabezpečovacích systémů 
ELDES. 
 
 

• 24.8.12 byl uvolněn nový firmware pro zabezpečovací ústředny ESIM264 – 7.11.21. 
Tento firmware především odstraňuje chybu u vyhodnocení zón při použití sériového 
zapojení ATZ. Pokud bylo použito sériové ATZ zapojení (rozšíření zón na 12), mohlo 
za určitých okolností dojít k chybnému vyhodnocení čísla zóny. Tento software tuto 
chybu řeší. Doporučujeme aktualizovat na tuto novou verzi. 

 
Postup upgrade je následující: 
 

1. Zazálohovat konfiguraci zařízení (při upgrade dojde k výmazu dat) 
2. Vypnout napájení ústředny a propojit jumper DEF 
3. Připojit USB kabel a PC 
4. Zapnout napájení do ústředny (stačí AC) 
5. V PC se zobrazí nový disk s jedním souborem – tento soubor smazat 
6. Zkopírovat soubor s novým firmware 
7. Odpojit napájení a vyjmout USB kabel 
8. Zapnout napájení, po inicializaci a restartu vyjmout DEF jumper. 
9. Ústředna je upgradována a nastavena na tovární hodnoty. 

 
Není doporučeno obcházet bod 8 (tedy rozpojit jumper ihned po provedení upgrade). 
V ústředně sice v tomto případě zůstanou data – výrobce však důrazně doporučuje po 
upgrade reset na tovární hodnoty !!! 
 
 
 
 
 
 



   

ALARM PRODEJ.CZ    www.alarmprodej.cz 

• Od verze firmware 7.11.18 jsou k dispozici také nové funkce pro uživatele, které 
zvyšují komfort obsluhy: 

 
o Pokud je při zapínání systému z LCD klávesnice otevřena některá zóna, kvůli 

které nelze systém zapnout (zóna není FORCE), přepne se klávesnice 
automaticky do režimu zobrazení otevřených zón a uživatel tak ihned vidí, 
která zóna brání zapnutí. U předešlých verzí bylo nutno zobrazení otevřených 
zón ručně nalistovat. 

o Při zapnutém systému se LCD po narušení zpožděné zóny automaticky přepne 
do režimu zadávání kódů a je tak možné rovnou zadat platný kód a potvrdit 
klávesou OK. U předešlých verzí bylo nutno klávesnici stiskem libovolného 
tlačítka „probudit“. 

o Ústřednu je možno do režimu STAY přepnout nyní také ručně, i nadále se 
ústředna do STAY režimu přepíná také automaticky, pokud není během 
odchodového zpoždění narušena zpožděná zóna. Pro ruční zapnutí na STAY 
režim (nehlídají v tomto případě zóny, označené v programu jako STAY) 
slouží tlačítko P2. Po jeho stisknutí je vyvoláno menu speciálních funkcí, které 
nyní zatím obsahuje pouze volbu „Zapni STAY režim. Menu je prozatím 
v angličtině, český překlad tohoto menu bude implementován do některé 
z dalších verzí firmware. 

o Pokud je LCD klávesnice EKB2 používána v děleném systému a vznikne 
poplach v druhém podsystému, než do kterého je (jsou) momentálně 
přepnuta(ty) klávesnice, dojde automaticky k jejich přepnutí do podsystému 
s poplachem, aby mohla obsluha (má-li) kód, jednoduše tento systém 
v polachu vypnout. To však platí pouze u klávesnic, které mají povoleno 
konfiguračním programem přepnutí podsystému. U předešlých verzí bylo 
nutno přepnutí (pokud bylo povoleno) provést ručně, což některé uživatele 
dosti stresovalo. 

 
 

• Přepnutí podsystému u LED klávesnice EKB 3 – Přiřazení klávesnic obecně se 
nastavuje v programovacím software, ale může být kdykoli změněno za provozu – u 
LCD klávesnice EKB2 jednoduše pomocí menu vyvolaného stisknutím tlačítka P1 
(systém musí být rozdělen = musí existovat různě přiřazené zóny a klávesnice musí 
mít v programu povoleno přepnutí podsystému). Málo známou skutečností je, že LED 
klávesnici EKB3 lze přepnout do opačného podsystému ještě jednodušeji, stačí 
podržet symbol „*“ dokud klávesnice nezapípá a poté stisknout „0“ nebo „1“ podle 
toho, který podsystém chceme na klávesnici mít. 

 
 
• Uvolněn nový programovací software ELDES ConfigTool v 3.0.02 

 
Tento měsíc byl uvolněn nový, přepracovaný konfigurační software pro 

zařízení ELDES. Doporučujeme si jej stáhnout ze stránek www.eldesalarm.cz, neboť 
starší verze 2.2.16 a 2.2.17 nepodporují a hlavně nezobrazují některé nové volby, které 
obsahují firmware zařízení. Verze 2.2.17 navíc obsahuje chybu, kdy není možno u 
klíčenky EWK1 naprogramovat virtuální zónu pro použití jako tísňové tlačítko. 
Doporučujeme aktualizovat software ConfigTool na verzi 3.0.02 – program je již 
v češtině vyjma rozsáhlého souboru nápovědy, počeštění nápovědy se připravuje. 
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• FAQ – časté otázky z praxe 
  

K čemu slouží položka ID zařízení v nastavení na PCO u zařízení ESIM264 ? 
 
ID zařízení (unit ID) je položka, kterou využívá pouze software EGR100 (např. při 
napojení zařízení ELDES na PCO NAM apod.), v praxi se kvůli přehlednosti 
osvědčilo nastavit ji stejně jako položku Číslo objektu (account ID). 
 
Proč není doporučeno používat ústřednu ESIM264 bez nastavení telefonních čísel 
uživatele nebo změněného SMS hesla ? 
 
Pokud není změněno defaultní SMS heslo „0000“, chová se ústředna nestandardně a 
na každou SMS zprávu odpovídá výzvou ke změně tohoto hesla. Navíc v tom případě 
– stejně, jako když není vyplněno první  telefonní číslo uživatele – odpovídá na 
jakoukoli SMS zprávu jakéhokoli uživatele a očekává nastavení na korektní hodnoty. 
To může v určitých případech vést k neúměrně vysokému účtu za SIM kartu v zařízení 
a tato vlastnost může být rovněž zneužita např. k úmyslnému vyčerpání kreditu 
z předplacené SIM karty. Vždy je nutno zadat telefonní číslo alespoň prvního 
uživatele a změnit SMS heslo. 
 
Proč není doporučeno používat volbu „Ovládání všem“ u zařízení EPIR a 
ESIM264? 
 
Důvod je stejný jako v předešlém případě, v případě zaškrtnutí volby „Ovládání všem“ 
zařízení odpovídá na SMS zprávu z jakéhokoli čísla. To může v určitých případech 
vést k neúměrně vysokému účtu za SIM kartu v zařízení a tato vlastnost může být 
rovněž zneužita např. k úmyslnému vyčerpání kreditu z předplacené SIM karty. 
 

• Pokud je zařízení EPIR nebo ESIM264 připojeno na Pult Centrální Ochrany 
(PCO), lze i nadále využívat všechny funkce pro uživatele ? 

 
V případě, že jsou uvedená zařízení připojena na PCO, nejsou pro uživatele dostupné 
volby odposlechu střeženého prostoru a prozvonění při poplachu. Je to dáno tím, že 
GSM modul je v datovém režimu a GSM modul nepodporuje souběžný provoz GPRS 
a GSM. 
 

• Lze využít programování přes GPRS, pokud je ústředna ESIM264 již přes GPRS 
napojena na Pult Centrální Ochrany (PCO) ? 
Samozřejmě, postup je stále stejný: Na tel. číslo SIM karty v ústředně ESIM264 je 
třeba zaslat SMS zprávu ve formátu XXXX (sms heslo) mezera a příkaz stconfig, tedy 
(XXXX_stconfig). Po přijetí této SMS zprávy ústředna ukončí spojení s PCO a 
odesílateli odešle SMS zprávu s číslem IMEI – toto číslo se zadá do konfiguračního 
software ConfigTool, poté již program naváže s ústřednou spojení automaticky. 
Podmínky pro úspěšné navázání datového spojení: Datový tarif na SIM kartě 
v zařízení, tel. číslo odesílatele aktivační SMS musí být zadáno v ústředně jako jedno 
z pěti uživatelských tel. čísel, musí být správné SMS heslo a na přijímací straně nesmí 
být (např. firewallem) blokován port 4444, který je pro spojení používán. Po ukončení 
spojení z programu (nebo automaticky po 20ti minutách) je opět navázáno spojení 
s PCO a všechny případné události, které nastaly během konfigurace, jsou na PCO 
odeslány z bufferu ústředny. 


