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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.16 – září 2015 

 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

 
s koncem prázdnin přichází také další číslo našeho bulletinu, kterým 

bychom Vás především rádi pozvali k návštěvě našeho stánku 2D14  
na 7. ročníku mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární  
a zabezpečovací techniky, systémů a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2015, který se koná ve dnech 15. – 19. 9. 2015 v PVA EXPO PRAHA  
v Letňanech, souběžně s největším stavebním veletrhem v České republice,  
FOR ARCH 2015. Kromě našeho stálého sortimentu se na našem stánku můžete 
poprvé seznámit s letošními novinkami ELDES (více v následujících článcích). 

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

 
*************************************************** ************* 
 
VOLNÉ VSTUPENKY NA VELETRH  

 
Na výše avizovaný veletrh FS Days, resp. 

FOR Arch 2015 Vám i letos nabízíme vstupenky 
zdarma, v případě Vašeho zájmu Vám rádi 
zašleme požadovaný počet klasických papírových 
vstupenek poštou, nebo elektronickou vstupenku 
e-mailem, kontaktujte prosím Ing. Jiřího 
Šmatláka na telefonním čísle 724 03 05 44,  
nebo mailem na obchod@alarmprodej.cz. 
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FUMEREX – probudíte se živí…. 
 
 První novinkou, kterou Vám chceme představit,  
je FUMEREX - bateriový GSM alarm střežící život a zdraví 
svých majitelů. Jakmile ve svém okolí detekuje zvýšené 
hodnoty oxidu uhelnatého (CO) nebo zaregistruje kouř např.  
od počínajícího požáru, spustí vestavěnou sirénu a odešle 
varovné informační SMS zprávy. Jednoduchá instalace ve třech 
krocích - Vybal / Připevni / Zavolej – společně s velmi 

názorným uživatelským návodem, spoléhajícím více na instruktážní obrázky  
než na text dovolí, aby si FUMEREX namontoval a nastavil i laik, který nemá  
s instalací podobných produktů žádné zkušenosti. FUMEREX může zachránit 
Vás nebo Vaše blízké - jedovatý oxid uhelnatý, vznikající jako vedlejší produkt 
hoření např. v karmě, plynovém kotli, sporáku apod. již bohužel ukázal  
své nebezpečí, FUMEREX však dokáže přivolat pomoc už ve chvíli, kdy ještě 
nehrozí bezprostřední ohrožení života, ale koncentrace CO se zvýší nad 
bezpečnou mez. FUMEREX Vám dovolí vrátit se domů včas… 
 
*************************************************** ************* 
 
BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR EWF1CO 
 

V souvislosti s uvedením produktu FUMEREX byl 
„modernizován“ také bezdrátový kouřový detektor EFW1. 
Vedle tohoto již běžně nabízeného detektoru bude k dispozici 
také verze EWF1CO, která je doplněna o detekci koncentrace 
oxidu uhelnatého. Po přihlášení tohoto detektoru k bezdrátové 
nadstavbě ELDES jsou tomuto zařízení automaticky vyhrazeny 
dvě bezdrátové zóny – jedna pro detekci kouře a druhá  
pro detekci CO. 
 

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

BEZDRÁTOVÁ ZÁSUVKA EWM1 
 

 Další, v pořadí již třetí, novinkou je bezdrátově 
ovládaná elektrická zásuvka EWM1. Jedná se o velmi 
šikovný prvek, mířící zejména do „praktické domácí 
elektroniky“. Po přihlášení do bezdrátové nadstavby  
se tváří jako nový PGM výstup, jehož sepnutím může být 
přímo ovládána silová zátěž až do příkonu 2 800W. Pomocí 
této zásuvky lze např. stiskem tlačítka na bezdrátové 
klíčence zapnout/vypnout osvětlení, topení, čerpadlo, aj. 
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DIGITÁLNÍ P ŘIJÍMA Č ESR100 
 
Poslední čtvrtou novinkou je jednoduché, 

přitom komplexní a sofistikované řešení 
určené pro pulty centralizované ochrany 
(PCO). Je jím přijímač ESR100, který přijímá 
zprávy ze zařízení ELDES přes GSM/LAN 
rozhraní a konvertuje zprávy přijaté z těchto 
zařízení do protokolu MLR2-DG 
(SURGARD), kterému rozumí většina vyráběných PCO. Na jeden přijímač 
ESR100 může být připojeno až 5 000 objektů, připojen může být až na 5 PCO. 
Konfigurace přijímače je velmi intuitivní pomocí Internetového prohlížeče. 
Přijímač je možno nasadit všude tam, kde není z jakýchkoli důvodů možno 
nasadit konvergenční software EGR100, který provádí v principu tutéž práci – 
vyžaduje však instalaci na PC. Oproti tomu je ESR100 uceleným řešením  
bez potřeby instalovat kamkoli jakýkoli software. 
 
 
 Všechny dotazy k novinkám, ale i k jakýmkoli jiným produktům z našeho 
portfolia Vám rádi osobně zodpovíme na našem stánku 2D14. 
 

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

 
 

 
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. 


