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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.2 - říjen 2012 
 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 v druhém vydání našeho informačního bulletinu si Vám dovolujeme 
zejména představit novou řadu ústředen ESIM 364, která vychází z oblíbené 
řady ústředen ESIM 264, kde jsou již k dispozici až 4 podsystémy a 30 
uživatelských kódů a dále pak připojujeme užitečné informace, zkušenosti a 
poznatky, které vyplynuly z nových aktualizací a které ověřily technici ze všech 
koutů naší vlasti.  

Právě kvůli informaci o nové ústředně si toto číslo bulletinu dovolujeme 
zaslat i Vám, kdož prozatím nejste našimi obchodními partnery, protože věříme, 
že se to může po seznámení s následujícími řádky změnit. 

 
 

ESIM364 - sklěněná dotyková klávesnice, vestavěné GSM/GPRS,                   
4 podsystémy, 10 telefonních čísel, 
vestavěná bezdrátová nadstavba 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 V „laboratořích“ naší společnosti jsou prováděny poslední testy a ladění 
nového typu ústředny ELDES s označením ESIM364. Tato ústředna typově 
vychází z oblíbené ústředny ESIM264, s níž sdílí řadu vlastností včetně velmi 
sympatické ceny, ovšem některé vlastnosti, které typ 264 omezovaly, podstatně 
rozšiřuje. Jedná se zejména o navýšení počtu nezávislých podsystémů na které 
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lze ústřednu rozdělit ze 2  na 4 – již tento samotný fakt jistě katapultuje tuto 
ústřednu do popředí zájmu instalačních firem.  
 

• Dále zdvojnásobuje počet telefonních čísel uživatelů, která mohou být do 
ústředny naprogramována z 5ti na 10, což nadřazuje kapacitou tuto 
ústřednu většině GSM modulů. 

• Velkou změnou je výstup telefonního komunikátoru, který typ 264 
neobsahuje. Typ 364 je tak možno na PCO připojit po běžné telefonní 
lince a stejně jako typ 264 také po GSM nebo GPRS. Je možno nastavit až 
dvě záložní trasy. 

• Zóny mohou být oproti typu 264 přiřazeny do více podsystémů, tzn. že 
typ 364 podporuje společné zóny, což bývá u vícero podsystémů již 
častým požadavkem. 

• K ústředně 364 lze připojit až 8 teplotních čidel DALLAS (k typu 264 
pouze 2), každý detektor pak může ovládat odlišný PGM výstup. 
Ústřednu tak lze využít jako poměrně sofistikované řízení teploty. 

• Typ 364 již na desce obsahuje integrovanou bezdrátovou nadstavbu  
(k 264 nutno připojit modul EWT1) 

 
Oba typy ústředen budou nabízeny souběžně, rozdíl ceny mezi 264 a 364 

nepřesáhne 600,- Kč, definitivní cena typu 364 bude stanovena v listopadu 
2012, cena typu 264 se nemění - koncová cena u typu 264 pro zákazníka bez 
DPH činí 4.100,- Kč. Z této ceny jsou samozřejmě poskytovány instalačním 
a obchodním firmám zajímavé rabaty (30%). 

 
Obě ústředny a ostatně všechna zařízení ELDES se programují  velmi 

snadno pomocí jednoho programu ELDES ConfigurationTool, který je 
poskytován zdarma ke stažení na www.eldesalarm.cz v sekci Ke stažení. 
V programu lze i na „sucho“ procházet jednotlivé položky a prohlížet 
dostupné funkce. 

 
Další aktuální informace: 
 
 Během listopadu plánujeme kromě pravidelných školení v sídle 
firmy v Mladé Boleslavi také školení spojené s prezentací nového 
systému ESIM364 po celé České republice. Pokud máte zájem o účast 
na některé z akcí, napište nám prosím na obchod@alarmprodej.cz , 
abychom počet školení případně rozšířili nebo přesunuli blíže k Vám, 
děkujeme ! Účast na akci je pochopitelně bezplatná, občerstvení je 
zajištěno. Vylosovaní účastníci obdrží hodnotný dárek – některý 
z představovaných výrobků ELDES. 
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FAQ – časté otázky z praxe 
 
Jak lze systém ovládat pomocí SMS ? 
 
Zašlete SMS ve tvaru XXXX_arm/disarmZ (XXX – SMS heslo, arm/disarm – 
zapnout/vypnout, Z-číslo podsystému) Příklad: 1234 arm1 – zapne podsystém 1; nebo  
1234 disarm1,2  - vypne oba podsystémy najednou. 
 
Jak se zachová ústředna, pokud je „prozvoněna“ a jeden podsystém je zapnutý a druhý 
vypnutý ? 

Pokud je telefonnímu číslu uživatele, který ústřednu „prozvání“ , přiděleno oprávnění 
do obou (u 264) nebo do všech čtyř (u 364) podsystémů, dojde nejprve k zapnutí vypnutých 
podsystémů. Pokud jsou všechny podsystémy zapnuty, dojde k vypnutí všech podsystémů 
najednou. O tom, co se po „prozvonění“ stalo, je „prozvánějící“ uživatel informován SMS 
zprávou. 

 
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 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: Datový 
tarif na SIM v zařízení, odesílatel aktivační SMS musí být zadán 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. 
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Náhledy programování ústředny ESIM364 pomocí ELDES 
Configuration Tool 

 
 
 
Programování telefonních čísel uživatelů: 
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Programování a 
definice zón: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
Programování a 
definice 
uživatelských kódů: 
  


