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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.12 – listopad 2014 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 v tomto čísle informačního bulletinu bychom Vás rádi informovali  
o snížení koncových cen vybraných produktů ELDES, zařazení nových 
zajímavých produktů do naší nabídky, o minialarmu EPIR3 a nové generaci 
bezdrátových pohybových PIR detektorů ELDES s označením EWP2. 
 
*************************************************** ************* 
 
Snížení koncových cen vybraných produktů 
 

31. října 2014 upravilo naše obchodní oddělení doporučenou koncovou 
cenu vybraných produktů ELDES – účelem je zvýšit konkurenceschopnost 
nabídek postavených na značce ELDES právě na základě doporučených 
koncových cen, které by měly být dodržovány všemi našimi partnery.  Úpravou 
cen byly dotčeny následující produkty: 
 

Produkt Nová doporučená koncová cena 
v Kč bez / včetně DPH 21% 

Klávesnice EKB2 (bílá i černá) 2.390,- / 2.892,- 
Bezdrátová klíčenka EWK2 890,- / 1.077,- 
Bezdrátový pohybový detektor EWP2 1.570,- / 1.900,- 
Bezdrátový magnetický kontakt EWD2 1.050,- / 1.271,- 
 
*************************************************** ************* 
 
Bezdrátový pohybový detektor EWP2 v prodeji 
 

Dne 31. října 2014 byl zařazen do prodeje dlouho 
očekávaný bezdrátový pohybový detektor ELDES 
s označením EWP2. Tento detektor je nástupcem 
předchozího modelu EWP1, který poněkud pokulhával 
v designu za současnými trendy. Jeho nástupce je v tomto 
ohledu mnohem propracovanější a oproti svému předchůdci 
nabízí i technické inovace. Tou nejzásadnější je zdvojení PIR 
snímačů, tedy že detektor EWP2 obsahuje dva oddělené  
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PIR snímače. Díky tomuto uspořádání, speciální čočce a zpracování signálů 
z těchto dvou snímačů pomocí procesoru je tento detektor odolnější proti 
planým poplachům a je vybaven funkcí PET IMMUNITY, což znamená, že 
běžný pohyb malých domácích zvířat před tímto detektorem nevyvolá 
signalizaci alarmu.  

Další úpravou je změna způsobu napájení detektoru, pro napájení 
detektoru jsou použity dvě klasické alkalické tužkové baterie 1,5V. Detektor 
EWP1 používal jednu lithiovou baterii 3,6V. 

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

 
GSM/GPRS minialarm EPIR3 
 
 Ti z Vás, kteří navštívili náš 
stánek na výstavě FS Days 2014, již 
měli možnost seznámit se s naší další   
novinkou – minialarmem EPIR3. 
Jedná se vlastně o pohybový detektor 
EWP2, do kterého je vestavěna 
zabezpečovací ústředna ESIM364. 
Za koncovou cenu 4.990,- Kč včetně 
DPH tak má zákazník možnost zakoupit plnohodnotný alarm integrovaný  
do jediného pohybového detektoru, který je navíc navržen tak, aby jej byl 
zákazník schopen nainstalovat sám – svépomocí. 

  
Podle našich dosavadních 

zkušeností se tak Vám – 
distributorům a instalačním firmám, 
otevírá nový segment trhu, na který 
bylo až dosud těžké zamířit a to 
panelové a činžovní byty, sklepy, 
garáže, zahradní domky, chaty, 
zahradní chatky apod. Tam, kde byla 
dosud pro zákazníka příliš drahá 
nabídka obsahující ústřednu, 

klávesnici, box, akumulátor, detektor(y) a další nezbytné náležitosti klasického 
alarmu, tam máte nyní velice elegantní řešení – jediný detektor. Minialarm  
je dodáván s napájecím adaptérem, programovacím USB kabelem  
a nastavitelným držákem na zeď. Má jeden drátový vstup (na magnetický 
kontakt) a jeden drátový výstup (na drátovou sirénu nebo signalizační LED). 
Další rozšíření je možné pomocí integrované bezdrátové nadstavby ELDES 
(bezdrátové detektory, klíčenky, klávesnice, sirény apod.).  
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V základu se minialarm ovládá pomocí mobilního telefonu uživatele, 
komfortnější způsob ovládání pak nabízí bezdrátová klíčenka EWK2 nebo 
bezdrátová klávesnice EKB3W. Pokud je do minialarmu EPIR3 vložena SIM 
karta s datovým tarifem, je k jeho ovládání možno použít také mobilní aplikaci 
(iPhone, Android) nebo webové rozhraní Smart Cloud. 

 
Pro podporu prodeje tohoto produktu jsme připravili sezónní reklamní 

materiály, které s nadcházející zimou míří na majitele chat a chalup (viz obrázky 
u tohoto článku na předchozí straně) a v případě Vašeho zájmu Vám tyto 
propagační materiály poskytneme zdarma v elektronické podobě (formát .pdf) 
v požadovaném rozměru s Vaším kontaktem popř. logem. Materiály jsou 
v tiskové kvalitě až do rozměru 2x3metry. 

 
V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese 

obchod@alarmprodej.cz, rádi Vám reklamu upravíme a pošleme. 
 
*************************************************** ************* 
 
Nový detektor PATROL – 301 v nabídce 
 

 
Do naší nabídky byl zařazen nový pohybový 

PIR detektor se speciální snímací charakteristikou, 
tzv. „záclonou“. Díky speciální čočce snímá tento  
detektor jen úzký výsek v prostoru, takže dokáže 
ochránit např. obrazy na zdech v místnosti, kde je  
běžný pohyb osob aniž by generoval plané poplachy. Aplikací, ve kterých se 
tento šikovný izraelský detektor uplatní, je samozřejmě mnohem více. 
 

 
Podrobnější informace o tomto detektoru naleznete na 

www.alarmprodej.cz v sekci Detektory – Pohybové detektory – Vnitřní. 
 

Koncová cena detektoru je 520,- Kč bez DPH. Pokud jste náš partner, 
vztahuje se na tento produkt samozřejmě Vaše partnerská sleva. 

 
*************************************************** *********** 
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Nové infrazávory FENCE v nabídce 
 
Do nabídky byly dále nově zařazeny infrazávory. 

Všechny tyto infrazávory používají osvědčené 
elektromechanické řešení a proto tento typ infrazávor 
můžete na našem trhu koupit pod více značkami. Naše 
infrazávory jsou dodávány pod obchodním označením 
FENCE. 

 
Všechny uvedené typy infrazávor máme vyzkoušené  

v praxi a používáme je ke svým vlastním instalacím - proto Vám je můžeme  
s klidným svědomím doporučit. 
 

 Závory jsou dodávány pro vzdálenosti 50, 100, 150 
a 250 metrů (ve venkovním prostředí). Upozorňujeme na 
nutnost pečlivého nastavení infrazávor a výběru 
odpovídajícího typu pro danou délku střeženého úseku. 
 
 Z vlastních zkušeností doporučujeme pak použít  
na danou vzdálenost infrazávoru s (venkovním) dosahem 
2x delším, to znamená, že máte-li pokrýt infrazávorou 
vzdálenost např. 50m, použijte infrazávoru  
s deklarovaným dosahem 100m - vyhnete se tak 

problémům s planými poplachy v případě výrazně zhoršeného počasí (mlha, 
hustý déšť, snežení apod.). 
 

Podrobnější informace o infrazávorách FENCE naleznete na 
www.alarmprodej.cz v nové sekci Detektory – Infrazávory. 
 
Koncová cena infrazávor FENCE je podle typu 3.580,- až 4.300,- Kč bez DPH. 
Pokud jste náš partner, vztahuje se na tento produkt samozřejmě Vaše partnerská 
sleva. 
 
*************************************************** ************* 
 

Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 
poskytujete a budeme i nadále vděčni za Vaše podněty, návrhy a dotazy. 

 
Děkujeme také za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
 

Tým ELDES. 


