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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.13 – prosinec 2014 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 
 

 
věřím, že si i v této předvánoční 

uspěchané době najdete chvilku klidu  
pro přečtení našeho posledního bulletinu  
v roce 2014 a dovolte, abych Vám touto 
cestou popřál příjemné a klidné prožití 
nadcházejících Vánoc v kruhu těch, kteří 
Vám jsou nejbližší a do nového roku zdraví, 
úspěch a štěstí jak v obchodním tak 
soukromém životě. Vážím si Vaší 
spolupráce a těším se na její pokračování 
v roce příštím. 

 
 Za tým ELDES 

  
  Ing. Jiří Šmatlák 
  produktový manažer 
 

 
 
 
 
Nejdůležitější informací tohoto čísla našeho bulletinu je uvolnění nové 

verze firmware 2.10.xx pro ústřednu ESIM364, která přináší možnost vypnout 
hlasitou signalizaci ochranného kontaktu pro vybranou zónu (zóny) a dále 
možnost podmínit vyhlášení poplachu narušením dvou zón pro eliminaci 
planých poplachů. Dále bychom Vás rádi informovali o spuštění nové služby 
PŮJČOVNA ALARMŮ.CZ a o zřízení nové sekce “Video“ na našem e-shopu. 
 
*************************************************** ************* 
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Firmware 2.10.xx pro ústřednu ESIM364 přináší nové funkce 
 

Od verze firmware 2.10.00 je dostupná nová funkce ústředny – selektivní 
aktivace/deaktivace hlasité signalizace narušení ochranného kontaktu (tamperu). 
Tato situace (narušení tamperu) může nastat buď na drátové zóně, pokud se 
hodnota celkového odporu smyčky dostane nad určitou mez (v programu musí 
být samozřejmě použito zapojení zón s vyhodnocením tamperu – Typ 3 nebo 5) 
nebo na bezdrátové zóně – pokud je zařízení déle než 60 minut ve ztrátě spojení. 
Do této verze bylo narušení ochranného kontaktu vždy doprovázeno spuštěním 
hlasitého poplachu (u bezdrátového zařízení zůstává možnost zrušit volbou 
„Siréna při ztrátě bezdrátu“) a odesláním příslušných SMS zpráv resp. voláním 
na přednastavená telefonní čísla.  
 
 Nyní je v konfiguračním programu Configuration Tool k dispozici  
u každé zóny zatržítko s popisem „Tamper povolen“. Pokud je tato volba aktivní 
(zaškrtnuta) chová se tamper stejně, jako u předešlých verzí. Pokud je tato volba 
u dané zóny neaktivní, dojde při vzniku události „tamper“ na této zóně pouze 
k zobrazení informace o poruše na klávesnicích, nedojde však k vyhlášení 
poplachu a tato událost není reportována ani uživatelům ani na PCO, pokud je 
na PCO objekt napojen. 
 
 
Obr.: 1 
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 Je na zvážení každého instalačního technika, zda tuto volbu zaškrtne  
či nikoli – pokud ne, jedná se pochopitelně o snížení bezpečnostní úrovně 
systému, na druhou stranu nám bylo dlouho vyčítáno, že na rozdíl  
od konkurenčních značek naše ústředny tuto funkci nenabízí, což od verze 
2.10.00 tedy již neplatí.  
 
 Další užitečnou funkcí ústředny ESIM364 ve firmware 02.10.00 a vyšším 
je možnost nastavení závislosti vyhlášení poplachu na narušení dvou vybraných 
zón. Je to obdoba „Intelli zóny“, kterou jsou vybaveny ústředny PARADOX.  
V konfiguračním programu Configuration Tool je tato funkce nazvána 
„Potvrzení alarmu zóny“. Pokud je tato funkce nastavena na „Není“ (továrně 
jsou takto označeny všechny zóny), chová se zóna standardně dle své definice 
(okamžitá, zpožděná, 24hod apod.). 
 
 
Obr.: 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokud se u některých zón nastaví vzájemná závislost (např. na obr.2 
závislost Z1 a Z2), chová se systém následovně: 
 

• Pokud dojde v zapnutém stavu k narušení Z1 nebo Z2, nastartuje se běh 
nastaveného reakční doby (v příkladu na obr.2 je to 20sekund). 
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• Pokud během nastavené reakční doby nedojde k aktivaci žádné jiné zóny, 
k vyhlášení poplachu zóny nedojde. 

• Pokud během nastavené reakční doby dojde k opakované aktivaci téže 
zóny, k vyhlášení poplachu rovněž nedojde, ale dojde k opakovanému 
startu (prodloužení) reakční doby. 

• Pokud během reakční doby dojde k narušení druhé závislé zóny, dojde 
k vyhlášení poplachu. 

• Pokud během reakční doby dojde k narušení zóny bez nastavené 
závislosti, dojde k vyhlášení poplachu. 
 

 Díky této funkci je možno snížit počet planých poplachů v problémových 
místech (obvykle venkovních aplikacích). 
 
*************************************************** ************* 
 
PŮJČOVNA ALARM Ů.CZ 
 

V listopadu jsme spustili novou službu 
pro koncové zákazníky – půjčovnu alarmů. 
Tuto službu nabízí také řada jiných firem 
v různých cenových hladinách, obvykle se 
ale vždy jedná o zapůjčení „klasického“ 
alarmu (ústředna, box, klávesnice, 
detektory…), jehož zapůjčení výrazně 
prodražuje nutnost instalace odborným 
technikem a jeho doprava, rovněž záloha na 
zapůjčení bývá dosti vysoká.  

Naší výhodou je, že pro účely 
pronájmu nabízíme minialarm EPIR2 resp. 
EPIR3, který je zákazník schopen velmi 
jednoduše namontovat sám. Minialarm mu navíc dorazí poštou nebo zásilkovou 
službou již naprogramovaný a s vloženou SIM kartou, takže zákazník jej tak 
skutečně musí pouze vhodně umístit. 

Díky tomu je zapůjčení minialarmu velmi rychlý, relativně levný a 
jednoduchý způsob, jak provizorně zabezpečit objekt. Přestože je tato služba 
primárně určena pro koncové zákazníky, nabízíme ji samozřejmě i našim 
obchodním partnerům, popř. berte, prosím, tento nápad jako inspiraci pro Vaši 
vlastní službu, která rozšíří Vaše portfolio. Minialarm EPIR3 je právě pro 
takové aplikace jako stvořený. 

 
*************************************************** *********** 
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Nová sekce VIDEO 
 
V této sekci Vám nabízíme vše pro realizaci malého 

kamerového systému (maximálně 4 kamery). Jsme si 
velmi dobře vědomi, že dnes můžete komponenty  
pro kamerové systémy nakoupit na nepřeberném 
množství e-shopů i kamenných prodejen a náš e-shop 
si v žádném případě nečiní nárok konkurovat 
obchodům, které se na kamerové systémy specializují. 

 
Tato sekce je určena zejména pro malé instalační firmy, které od nás 

požadují ucelenou dodávku pro svou zakázku a nechtějí experimentovat, nýbrž 
chtějí doporučit spolehlivé řešení za příznivou cenu. V této kategorii proto 
nabízíme osvědčený malý kamerový systém, který sami používáme při svých 
instalacích zejména na rodinných domech a malých firmách. 

 
Pokud potřebujete realizovat větší kamerový systém, IP kamerový systém 

nebo máte jakékoli dotazy ohledně kamer a kamerových systémů, kontaktujte, 
prosím, našeho projektového manažera p. Jaroslava Jareše - (602 296 224, 
podpora@alarmprodej.cz).  

 
*************************************************** *********** 
 
 
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. 


