Chytrá a jednoduchá
bezpečnostní řešení

Profesionální produkty špičkové kvality
pro domácnosti a firmy

ELDES - kdo jsme ?
Na cestu jsme se vydali před 16 lety jako malý start-up s cílem být

průkopníky v inovacích na trhu elektronického zabezpečení.
Malá společnost z pobaltí se postupně vypracovala na pozici renomovaného
lídra na trhu bezpečnostních produktů, který dodává produkty
do více než 70 zemí světa.

Vyrobili jsme již přes 1 milion zařízení IoT,

naši zákazníci zažívají nové a revoluční zkušenosti s produkty,
které jsou chytřejší, intuitivnější a snáze se používají.
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NÁŠ CÍL:
ŘEŠENÍ PRO KLID A POHODU
Naše komplexní a promyšlená řešení zbavují
své uživatele starostí a usnadňují jejich
každodenní život.

NAŠE VIZE:
SVĚT, VE KTERÉM JE KAŽDÁ
DOMÁCNOST BEZPEČNÁ A CHYTRÁ.

NAŠE HODNOTY:
•
•
•
•

ODBORNOST
VÝKONNOST
OTEVŘENOST
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

ELDES V ČÍSLECH
>

PRODUKTOVÝ KATALOG

16
LET

70
ZEMÍ

>

1
MIL.IoT
>
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V

Aplikace Eldes Security
VYTVOŘENA PRO VÁŠ CHYTRÝ
A BEZPEČNÝ DOMOV
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PRODUKTOVÝ KATALOG

Nikdy předtím nebylo tak snadné ovládat alarm
a různé domácí spotřebiče Vaší chytré domácnosti.
Aplikace Eldes Security nabízí jednoduché
a snadné ovládání alarmu i různých
dalších zařízení (garážová vrata, brány,
rolety, světla, klimatizaci a mnoho dalšího)
přímo z Vašeho chytrého telefonu.

Chcete v aplikaci mít i kamery? Není problém!
Do aplikace Eldes Security připojíte každou IP
kameru s RTSP. Mějte svůj majetek pod kontrolou
24 hodin denně, 7 dní v týdnu odkudkoli.
Váš klid se vejde do jediné praktické aplikace!

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ
GARÁŽOVÝCH
VRAT

OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ

INTEGRACE
IP KAMER S
PODPOROU
RTSP

OVLÁDÁNÍ
VJEZDOVÝCH BRAN

A MNOHEM
VÍC

OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE/
TOPENÍ

OVLÁDÁNÍ
VENKOVNÍCH
ROLET

Aplikaci získáte
ZDARMA na :
PRODUKTOVÝ KATALOG

5

IDEÁLNÍ PRO
RODINNÉ DOMY,
APARTMÁNY,
KOMERČNÍ
PROSTORY
DO 300 m2

Připojení kamer
pomocí RTSP
Rozšiřte možnosti aplikace
ELDES Security připojením
libovolné IP kamery dle
Vašeho výběru. Žádná
omezení podle značky.
Vyberte si kamery, které Vám
vyhovují nejvíce. Přidejte
kamery tam, kde je to potřeba.
Mějte pod kontrolou dětský
pokoj, obývák, spíž, vstupní
dveře nebo třeba garáž. Nyní
můžete mít tolik kamer, kolik
si budete přát bez ohledu
na velikost nebo typ
nemovitosti, kterou vlastníte.
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Elektronické zabezpečení
a domácí automatizace
Hybridní ústředna ESIM384
Hybridní ústředna zabezpečovacího
systému ESIM384 obsahuje již
v základu integrovaný GSM/GPRS
modem, bezdrátovou nadstavbu
pro snadné rozšíření i PGM výstupy
- není třeba nic dokupovat. Až 32
různých automatických akcí
a možnost navýšení počtu výstupů
nabízí řadu příležitostí pro domácí
automatizaci. 2 sloty pro SIM
a volitelný IP modul zajišťují
maximální úroveň bezpečnosti.

IDEÁLNÍ
DO
300 M²

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• Až 32 různých automatických
akcí pro domácí automatizaci
• Kapacita až 144 drátových i bezdrátový
zón (max. 64 bezdrátových zařízení)
• Lze připojit k většině pultů
centralizované ochrany (PCO)
• Různé možnosti ovládání
• Dosah bezdrátové nadstavby
až 3 km v otevřeném prostoru
• Lze rozšířit o drát./bezdrát.
zónové vstupy, PGM výstupy
a teplotní senzory
• Vstup a dobíjení pro externí
záložní akumulátor
• Možnost propojení s IP kamerou

OVLÁDÁNÍ
ROLET

OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE

OVLÁDÁNÍ
VRAT

OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ

AKTUALIZACE

(Firmware-Over-The-Air)

ZDARMA

PRODUKTOVÝ KATALOG
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Pitbull
Alarm PRO
NEJKOMPAKTNĚJŠÍ A NEJELEGANTNĚJŠÍ
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

A Ž DO
1 5 0 m²

Pitbull Alarm PRO je profesionální elektronický
zabezpečovací systém, integrovaný v elegantním
pohybovém senzoru. Oceníte zejména jeho extrémně
rychlou instalaci a konfiguraci, nepřekonatelný
dosah bezdrátové nadstavby a jednoduché napojení
na většinu pultů centralizované ochrany (PCO).
Zařízení obsahuje integrovaný teplotní senzor, dvojitý detektor
pohybu (PIR), modul bezdrátové nadstavby, GSM/GPRS
komunikátor a je naprosto ideálním řešením pro zabezpečení
malých prostor. Systém je zcela autonomní, v případě
potřeby lze rozšířit až o 16 dalších bezdrátových prvků.

8

2G

PRO BYTY
I MALÉ
KOMERČNÍ
PROSTORY

PRODUKTOVÝ KATALOG

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• 2 Nano SIM sloty pro spolehlivý
a bezpečný přenos informací
• Lze rozšířit až na 34 zón
(max. 16 bezdrátových zařízení)
• Různé způsoby ovládání
• Dosah bezdrátové nadstavby
až 3 km v otevřeném prostoru
• 1 drátový vstup, 1 drátový výstup
• Akustická signalizace
vestavěným piezoměničem
• LED kontrolka pro indikaci stavu
• Záložní akumulátor až na 24 hodin
• Možnost propojení s libovolnou IP
kamerou s podporou RTSP streamu

PRODUKTOVÝ KATALOG

Nejkompaktnější a nejelegantnější
profesionální řešení na trhu

Ideální pro střežení vnitřních prostor
s rozlohou do 150m2 (např. byty,
chaty, zahradní domky sklepy
garáže, karavany, jachty apod.)
Aktualizace firmware zdarma kdykoli lze upgradovat
na nejnovější verzi
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Klávesnice
BEZDRÁTOVÁ DOTYKOVÁ EWKB5
Atraktivní klávesnice typu „touchpad“ nabízí
velmi přehledné a jednoduché grafické
rozhraní pro ovládání systému. Toto menu
lze navíc přizpůsobit Vašim požadavkům!
•
•
•
•
•

Hlasový asistent (anglicky)
Uživatelsky příjemné grafické menu
4.3“ TFT dotykový displej
Menu lze upravit dle požadavků
Napájení ze síťového adaptéru nebo
z baterií (výdrž baterií až 14 měsíců).
• Dosah až 1000 m

BEZDRÁTOVÁ TLAČÍTKOVÁ EWKB4
DRÁTOVÁ TLAČÍTKOVÁ EKB3
Jednoduchá a přehledná klávesnice s LED kontrolkami
pro signalizaci otevřených zón. Napájení z baterií
(EWKB4), vhodná pro ovládání menších systémů.
•
•
•
•
•
•
•
•

LED kontrolky pro rychlou orientaci
12 kontrolek pro signalizaci stavu zón
Zónové kontrolky lze přiřadit k libovolným zónám
Akustická signalizace vestavěným piezoměničem
Výdrž baterií až 6 let
Dosah až 3 km v otevřeném prostoru
Vestavěný teplotní senzor
1 zónový vstup (typicky pro dveřní kontakt)

DRÁTOVÁ DOTYKOVÁ EKB2
Moderní a stylový design se skleněnou ovládací
plochou ozdobí každý interiér. Precizní dotykový
senzor a víceřádkový LCD displej nabízí naprosto
jedinečný komfort a uživatelskou přívětivost.
• Pro každé numerické tlačítko lze naprogramovat
jinou funkcI (rychlé zastřežení, aktivaci PGM...)
• Informace o teplotě, GSM signálu, stavu
zón, systémových poruchách
• Skleněná dotyková plocha
• Podsvit tlačítek i LCD displeje
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Bezdrátové detektory
MAGNETICKÝ KONTAKT
S OTŘESOVÝM SENZOREM EWD3
Hlídá otevření, snímá vibrace a k tomu ještě měří teplotu.
Je vybaven vstupem pro připojení externího kontaktu
s širokou variabilitou možností vyhodnocení.

Dostupná provedení:

• LED kontrolka
• Externí vstup (pro NO/NC/EOL kontakt
nebo senzor zaplavení)
• Dosah až 3 km v otevřeném prostoru
• Výdrž baterií až 5 let
• Široce nastavitelná citlivost otřesového senzoru

DETEKTOR POHYBU EWP3
Dvojitý PIR detektor pohybu s integrovaným
teplotním senzorem. Odolný proti pohybu zvířat.
•
•
•
•

Úhel záběru 90°, maximální detekční vzdálenost 11m
Odolnost proti pohybu zvířat do 40 kg
Dosah až 3 km v otevřeném prostoru
Výdrž baterií až 3 roky

DETEKTOR KOUŘE EWF1
Detekuje kouř dříve než doutnání přejde v plamenné
hoření. Vazba mezi detekory umožňuje rozhoukat
všechny detektory v případě alarmu kteréhokoli z nich.
•
•
•
•
•
•
•

PRODUKTOVÝ KATALOG

Zabudovaná LED kontrolka
Vestavěná sirénka (85dB/3m)
Detekce kouře na fotoelektrickém principu
K dispozici také ve verzi EWF1CO s detektorem CO
Dosah až 150 m v otevřeném prostoru
Výdrž baterie až 1,5 roku
Vestavěný teplotní senzor
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Bezdrátové sirény
VENKOVNÍ EWS4
Hlasitější, silnější, větší. EWS4 je perfektním doplňkem
zabezpečovacího systému ELDES. Upozorní na možné
nebezpečí ohlušujícím zvukem a jasným LED blikačem.
• Výdrž baterií až 5 let
• Dosah až 3 km v otevřeném prostoru
• Hlasitost sirény: 104−110 dB
• Odolná proti vodě a nečistotám
• Prostor pro Vaše logo
• Napájeno z baterií a/nebo externího zdroje

VENKOVNÍ EWS2
Ekonomická verze bezdrátové venkovní sirény, praktický
doplněk Vašeho zabezpečovacího systému Eldes.
• Hlasitost sirény: 104dB
• Integrovaná LED signalizace
• Napájeno z baterií

VNITŘNÍ EWS3
• LED kontrolky
• Akustické i optické odlišení požárního
a bezpečnostního poplachu
• Hlasitost sirény: 90 dB
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Příslušenství
KLÍČENKA EWK2
Bezdrátová, léty prověřená klíčenka je zpět
v modernizovaném černém designu.
• Plně programovatelné funkce všech tlačítek
• Optická signalizace LED kontrolkou
• Akustická signalizace úspěšně/neúspěšně provedeného
příkazu (série krátkých pípnutí/dlouhé pípnutí)

K dispozici také
jako tísňové tlačítko EWK2A

KLÍČENKA EWK3
“KeyBoB”

Dostupné barvy:

PRODUKTOVÝ KATALOG

Nová bezdrátová klíčenka EWK3 s přezdívkou „KeyBoB“
s masivními gumovými tlačítky, skvěle padnoucími
do ruky, je k dispozici ve 3 různých barvách.
• Až 8 různých akcí - každé tlačítko může mít
přiřazeny 2 akce (krátký a dlouhý stisk)
• Potaženo měkkým pryžovým povlakem, který
chrání KeyBoB před vodou a nárazy
• Revoluční technologie (LTC) pro zvýšení
životnosti baterie
• Dosah až 1.7 km
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KeyBoB
UNIVERZÁLNÍ KLÍČ PRO OVLÁDÁNÍ
VAŠÍ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI
Představujeme vám nejnovější “majstrštyk” z dílny
ELDES. Seznamte se s bezdrátovou klíčenkou
KeyBoB – Vaším novým pomocníkem pro
zabezpečení a ovládání Vaší chytré domácnosti.
Je velmi příjemná na dotek a můžete vybírat ze
3 různých barev, vyjadřujících Vaši osobnost.
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OVLÁDÁNÍ
ČERPADLA

OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ

OVLÁDÁNÍ
GARÁŽOVÝCH VRAT

OVLÁDÁNÍ
PŘÍSTUPU

UNIVERZÁLNÍ KLÍČ K VAŠÍ CHYTRÉ DOMÁCNOSTI
Využijte až 8 různých akcí, které lze pro klíčenku ELDES KeyBoB naprogramovat. Ovládejte světla, topení nebo
celý zahradní systém pro zavlažování, ovládejte garážová vrata, žaluzie nebo vjezdové brány. Dopřejte vyšší
bezpečnost svým blízkým a využijte naši novou klíčenku také jako tísňové tlačítko s úctyhodným dosahem – až
1,7 km! Zapojte svou představivost a ovládejte jakoukoli funkci své chytré domácnosti podle svých potřeb.

ODLIŠTE SE V DAVU.
BUĎTE JEDINEČNÍ
Dostupné ve třech různých barvách.

LÁSKA NA
PRVNÍ DOTEK
Tlačítka jsou potažena měkkou
gumovou vrstvou, která je velmi
praktická a příjemná na dotek.

PRODUKTOVÝ KATALOG

REKORDNÍ
DOSAH AŽ 1.7 KM
S nevídaným dosahem rádiové
komunikace budete spolehlivě on-line.

LTC: REVOLUČNÍ
TECHNOLOGIE ELDES
Technologie LTC (Life Time Charge),
vyvinutá u nás v Eldesu, umožňuje, aby
baterie v klíčence fungovala 10 i více let.
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Venkovní detektory

ROZŠIŘTE ZABEZPEČENÍ TAKÉ O VENKOVNÍ PROSTOR
POMOCÍ BEZDRÁTOVÝCH DETEKTORŮ
Představujeme Vám venkovní detektory pohybu, vyráběné našimi evropskými
partnery, do kterých je doplněna bezdrátová technologie ELDES. Tato bezdrátová
zařízení lze snadno přidat do zabezpečovacího systému ELDES - díky tomu
bude zabezpečen nejen Váš dům, ale i pozemek kolem něj, Vaše terasa nebo
třeba dvůr. Venkovní bezdrátové detektory se snadno instalují i používají.

BEZDRÁTOVÝ VENKOVNÍ
DETEKTOR EWP-EXT
Zařízení okamžitě detekuje první kroky vetřelců pomocí
inovativní duální technologie PIR a mikrovlnných
senzorů. Můžete si být jisti, že Váš pozemek je vždy
chráněn před případnými nezvanými hosty.
• Dosah bezdrátové nadstavby až 3 km v otevřeném prostoru
• 8 detekčních zón
• Instalační výška: 0,8 - 1,4 m (doporučená výška 1 m)
• Detekční rychlost: 0,2 - 3 m/s
• Odolnost proti pohybu zvířat do 20 kg (Pet-Immunity)
• Povolená okolní provozní teplota: -20°C…+60°C
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BEZDRÁTOVÝ
VENKOVNÍ DETEKTOR EWC1
Detektor obsahuje PIR a mikrovlnný senzor,
proto spolehlivě detekuje jakoukoli nezvanou
návštěvu a okamžitě Vás na ni upozorní.
• Vyrobeno vodotěsně a z materiálu, který velmi dobře
odolává povětrnostním podmínkám nebo změnám teplot
• Dosah bezdrátové nadstavby až 3 km v otevřeném prostoru
• Záclonová charakteristika (úhel záběru ~7.5°)
• Nastavitelná detekční vzdálenost až do 12 m
• Povolená okolní provozní teplota: -20°C…+60°C
• Dostupné v provedení bez funkce antimasking nebo s funkcí anti-masking
Dostupné barvy:

PŘIDEJTE VENKOVNÍ DETEKTOR DO SYSTÉMU ELDES
JEDINÝM KLIKNUTÍM POMOCÍ PROGRAMU ELDES UTILITY !

PRODUKTOVÝ KATALOG
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Kompletní řešení
správy parkování
v jediném zařízení
ESIM320
ZÍSKEJTE Z GSM
OVLADAČE MAXIMUM !
ESIM320 je GSM modul, určený primárně
k ovládání bran, vrat, závor a dalších
pojezdových mechanismů vzdáleně
pomocí mobilního telefonu prozvoněním,
mobilní aplikací nebo widgetem na
ploše. Veškerá nastavení a editace lze
provádět vzdáleně pomocí webové
platformy Eldes Cloud nebo pomocí SMS.
18

APP DOSTUPNÁ PRO:

2G

Android

iOS
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RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE
• Zařízení je nainstalováno během pár minut
• 3 různé možnosti instalace

SPOLEHLIVOST A ODOLNOST
Zařízení je velmi spolehlivé a odolné
i v nepříznivých podmínkách.

POHODLNÁ OBSLUHA
• Ovládání z aplikace Eldes Gate
• Ovládání z webového rozhraní Eldes
gate, widgetu na ploše, prozvoněním
neboSMS zprávou. Zapomeňte
na karty nebo dálkové ovladače!
• Ovládejte zařízení odkudkoli

POHODOVÁ ADMINISTRACE

KONFIGURACE OVLÁDÁNÍ MONITORING

GATES.ELDESALARMS.COM

DOSTUPNÉ VERZE KRYTŮ

• Možnost omezení oprávnění uživatelům
podle data nebo počtu přístupů;
• Možnost vzdálené editace
uživatelů pohodlně přes webové
rozhraní Eldes Gates;
• Možnost automatického
ovládání podle plánovače.

FLEXIBILNÍ KONFIGURACE
A OVLÁDÁNÍ
•
•
•
•

PRODUKTOVÝ KATALOG

Vzdálená konfigurace pomocí
webového rozhraní Eldes Gate;
Správa a přístup z libovolného místa
Až 2000 uživatelů v databázi;
Až 1000 položek v logu událostí
(kdo, kdy co aktivoval)
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Eldes Utility profesionální software
pro instalační techniky
Při vývoji našeho profesionálního software Eldes Utility
byla uplatněna řada požadavků a podnětů přijatých
v rámci zpětné vazby. Díky tomuto konfiguračnímu
nástroji je instalace systémů Eldes extrémně rychlá
a jeho následná údržba velmi pohodlná. Obsahuje
optimalizované uživatelské rozhraní, systém
předkonfigurace a další funkce šetřící čas.
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Software Eldes Utility umožňuje naprogramovat
všechny parametry systému z jednoho
místa. Editace uživatelů, přiřazení do
podsystému, správa bezdrátových zařízení
a další důležité funkce - zkrátka kompletní
programování celého systému.
• Jeden nástroj pro všechny instalace
• Výrazná úspora času
• Pro začátečníky je k dispozici
průvodce nastavením
• Možnost vzdálené konfigurace
a správy systému
• Program Eldes Utility je v češtině a ZDARMA!

ZDARMA

DOSTUPNÉ PRO:

WINDOWS

ANDROID

MAC OS X

PRODUKTOVÝ KATALOG
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Další novinkou v Eldes Utility je sekce
Instalace. V této sekci můžete nyní všechny
své objekty spravovat pohodlněji a mít všechny
své instalace ELDES a další relevantní data
na jednom místě. Chcete najít své předchozí
instalace? Stačí se lokálně nebo vzdáleně
připojit k jejich konfiguraci a je hotovo!

V konfiguračním programu ELDES Utility je
nyní k dispozici nová sekce
s názvem Promo akce, díky které budete
okamžitě informováni o důležitých
novinkách, nadcházejících událostech
a propagačních akcích, které se konají
ve vaší zemi. Už není nutno procházet
různé webové stránky a zjišťovat potřebné
informace. Stačí otevřít ELDES Utility,
kliknout na banner, který vás zajímá,
a hned se Vám zobrazí další informace.

Certifikační
workshopy
Eldes

Pro instalační firmy a techniky pořádá ALARM PRODEJ.CZ certifikační workshopy. Absolventi těchto
workshopů získají certifikát o proškolení a stávají se naším partnerem, což je opravňuje k nákupům
za distributorské ceny a kontakt na ně je zveřejněn na našem webu v sekci Certifikovaní partneři.
Absolventi se rovněž stávají členy našeho věrnostního programu.

Více informací na www.alarmprodej.cz
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ALARM PRODEJ.CZ
Váš spolehlivý partner
již od roku 2012
•
•
•
•

Jsme výhradním distributorem produktů Eldes pro ČR
Nabízené produkty nejen prodáváme, ale rovněž instalujeme svým zákazníkům,
díky tomu Vám dokážeme poskytnout kvalifikované a vysoce odborné poradenství
Zakládáme si na kvalitní technické i obchodní podpoře
Kromě produktů Eldes nabízíme i řadu dalších komponent pro elektronické
zabezpečení za velmi příznivé ceny - zejména pro naše certifikované partnery

Z našeho doplňkového sortimentu:
Pohybový detektor SWAN QAD PIR

Již od
175,- KČ
,
bez DPH ry
e
n
rt
pro pa

Drátová siréna M19

Venkovní zálohovaná siréna
MR100 včetně akumulátoru

Již od
693,- KČ
,
bez DPH ry
e
n
rt
pro pa

Magnetický kontakt lepící

Již od
179,- KČ
,
bez DPH ry
e
n
rt
a
pro p

Již od
47,- KČ

,
bez DPH ry
e
n
rt
a
pro p

Uvedené ceny jsou orientační, bez DPH, pro certifikované partnery
a mohou se změnit bez upozornění.

Celý sortiment na www.alarmprodej.cz
PRODUKTOVÝ KATALOG
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Smart security
a další produkty
pro domácí
automatizaci

HYBRIDNÍ ÚSTŘEDNA EZS
ESIM384

BEZDRÁTOVÝ MINIALARM
PITBULL ALARM PRO

WIRELESS

Bezdrátový pohybový
detektor EWP3

Bezdrátová klíčenka
EWK3 “KeyBoB”

Bezdrátová venkovní
siréna EWS4

Bezdrátová barevná dotyková
klávesnice EWKB5

Bezdrátový magnetický kontakt
/ otřes. senzor EWD3

Bezdrátová
klíčenka EWK2

Bezdrátová vnitřní
siréna EWS3

Bezdrátová klávesnice
EWKB4

Bezdrátový detektor kouře
EWF1/EWF1CO

Bezdrátové tísňové
tlačítko EWK2A

Bezdrátová venkovní
siréna EWS2

Drátová klávesnice
EKB2

Veškeré produkty z portfolia Eldes
včetně dokumentace v češtině najdete na:

WWW.ALARMPRODEJ.CZ

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
obchod@alarmprodej.cz

Produkty Eldes jsou vyvíjeny a vyráběny v EU

