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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.17 – listopad/prosinec 2015 
 
 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

úvodem tohoto letos posledního aktualizovaného čísla našeho informačního 
bulletinu si Vám dovoluji za celý náš tým popřát klidné prožití Vánoc 

a do nového roku vše dobré, hlavně pak abyste si našli čas na to, co je v životě 
opravdu důležité. 

 
 

 
 

Za tým ELDES 
Ing. Jiří Šmatlák 

produktový manažer 
 
*************************************************** ******** 
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Především bychom Vás rádi upozornili na dostupnost nového instalačního 

a uživatelského manuálu k ústředně ESIM364, který odráží všechny změny 
firmware a způsobu ovládání/programování od verze 2.07.00. Níže naleznete 
přehled základních změn a rozdílů.  

V této souvislosti také informujeme o uvolnění nové verze firmware  
pro ústřednu ESIM364 a o ukončení provozu serveru Smart Security na adrese 
smartsecurity.eldesalarm.cz  - nadále bude zdarma k dispozici služba ELDES 
Cloud na serveru výrobce security.eldes.lt .  

Další důležitou novinkou tohoto čísla je kromě představení nových 
produktů (bezdrátové zásuvky EWM1 a zónového/PGM expanderu EW2) také 
informace o úspěšném ukončení certifikačního procesu bezdrátových prvků 
ELDES a minialarmu EPIR3. Všechna tato zařízení nyní splňují náročné 
požadavky certifikačního procesu pro třídu bezpečnosti 2 – nižší a střední rizika. 

 
 
*************************************************** ************* 
 
Aktualizovaný instalační manuál ESIM364 

 
         Po několika odkladech  
a zdrženích byl konečně uvolněn 
aktualizovaný český instalační 
manuál pro ústřednu ESIM364, 
který odráží změny, které 
přinesly nové verze firmware. 

 
Změn je v této aktualizované verzi manuálu oproti verzi předcházející 

poměrně mnoho, zde jsou ty – podle našeho názoru -  nejpodstatnější: 
 

• změna způsobu zadávání uživatelských kódů přes klávesnici EKB3, nyní 
se uživatelské kódy i Master kód zadávají jednoduše pomocí funkční 
klávesy [CODE] a master kódu bez nutnosti vstupu do konfiguračního 
programu 

 
• změna způsobu zapínání pomocí klíčenky EWK1/EWK2, nyní k zapnutí 

dojde OKAMŽITĚ, bez spuštění odchodového zpoždění 
 

• klíčenku EWK1/EWK2 je nyní možno přiřadit do více podsystémů 
najednou, dříve bylo klíčenku možno přiřadit jen do jednoho podsystému 

 
• každé zóně na ústředně lze nastavit jiný způsob zapojení v rámci 

zvoleného režimu - bez ATZ Typ 1, 2 nebo 3, s ATZ Typ 4 nebo 5. 
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Analogicky pak lze také každé zóně na expandéru EPGM1 nastavit různě 
způsob zapojení každé zóny dle Typu 1, 2 nebo 3 (expandér EPGM1 
nepodporuje funkci ATZ). 

 
• byly přidány nové typy zón: 

o CO senzor – Tato zóna je funkčně shodná s Požární zónou  
a používá se, pokud je na zónu připojen detektor oxidu uhelnatého. 

o Infozóna – Tato zóna je obdobou Tiché (Panik) zóny s tím 
rozdílem, že po její aktivaci/deaktivaci dojde pouze k přenosu 
informace na Pult Centrální Ochrany (PCO). Nedojde k vyhlášení 
alarmu v systému, nebudou prozváněni přednastavení uživatelé  
a nerozhoukají se sirény. Tato zóna se obvykle využívá k přenosu 
nepoplachové informace (stav technologie apod.). 

o Okamžitá tichá - Tato zóna je funkčně shodná s Tichou zónou, 
funguje však pouze při zapnutém systému. 

 
• přidána funkce „automatické vyřazení zóny“. Tento atribut zóny definuje, 

kolikrát může být daná zóna během jedné periody zapnutí/vypnutí 
narušena, než dojde k jejímu automatickému vyřazení. 

 
• přidána možnost nahrát úvodní hlasovou zprávu (délka max. 20 sekund), 

po jejím přehrání se přehrávají krátké zprávy asociované s narušenými 
zónami. 

 
• zákaz ručního ovládání PGM výstupů – v továrním nastavení je nyní 

zakázáno ruční ovládání výstupu, v případě potřeby lze pro každý výstup 
zvlášť povolit, účelem je blokovat ruční ovládání PGM výstupů, které 
jsou ovládány automaticky (událostí). 

 
• přidána funkce přeposílání SMS zpráv (volitelně nastavitelná) 

 
• přidány informace a tovární nastavení nových prvků (EWM1, EWF1CO) 

 
• přidána funkce omezení počtu odesílaných SMS zpráv (denně / měsíčně) 

 
• přidány nové systémové poruchy 

 
Manuál je k dispozici na stránkách www.alarmprodej.cz u produktu ESIM364, 
sekce „Ke stažení“. 
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Aktualizovaný uživatelský manuál ESIM264/364 
 
Vzhledem k tomu, že se výše 
uvedené změny dotýkají rovněž 
uživatelského ovládání ústředny 
ESIM364, byl současně uvolněn 
také uživatelský manuál. Tento „Uživatelský přehled“ popisuje základní operace 
se systémem (zapnutí/vypnutí apod.) a je společný pro ústředny ESIM264  
i ESIM364.  
 

Také tento návod je připraven ke stažení u produktů ESIM264/364. 
 

 
Nový firmware pro ESIM364 

V02.12.xx k dispozici 
 
 V sekci Firmware na našem webu je již 
k dispozici ke stažení nová verze firmware  
pro ESIM 364. Oproti předcházející řadě 02.11.xx 
přináší verze 02.12.xx následující novinky: 

 
• Nové funkce: 

o přeposílání SMS zpráv 
o Volba časového razítka u přenosu SIA IP na PCO 
o V nastavení data a času přidána volba časového pásma 
o Omezení počtu odeslaných SMS za den / za měsíc (továrně 25/400) 

 
 
*************************************************** ************* 
 
Minialarm EPIR3 a bezdrátové prvky 
mají nyní certifikát pro t řídu bezpečnosti 2 
 
 Oblíbený minialarm EPIR3 právě úspěšně 
prošel certifikačním procesem pro třídu 
bezpečnosti 2, tj. pro nižší a střední rizika. Nyní 
tedy lze tento minialarm instalovat i tam, kde je 
např. pojišťovnou vyžadována instalace 
certifikovaného zabezpečovacího zařízení. 
Certifikační protokol je k dispozici na našich 
stránkách u produktu EPIR3 v sekci  
„Ke stažení“. 
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 Společně s minialarmem EPIR3 prošla tímto certifikačním procesem také 
většina nabízeného bezdrátového příslušenství a tyto komponenty tedy také 
splňují požadavky normy pro třídu bezpečnosti 2, tj. nižší a střední rizika. 
Certifikaci konkrétně splňují následující bezdrátové prvky: 
 

• Bezdrátový magnetický kontakt a otřesový senzor EWD2 
• Bezdrátová klávesnice EKB3W 
• Bezdrátová venkovní siréna EWS2 
• Bezdrátová vnitřní siréna EWS3 
• Bezdrátový pohybový detektor EWP2 
• Bezdrátová klíčenka EWK2 
• Bezdrátový opakovač signálu EWR 

 
 

Zabezpečovací ústředna ESIM364 je samozřejmě i nadále homologována  
ve vyšší třídě bezpečnosti 3, tj. střední a vyšší rizika. Pokud jí rozšíříte o výše 
uvedené bezdrátové prvky, dojde ke snížení celkové bezpečnostní úrovně takto 
realizovaného systému na úroveň nejníže certifikovaného bezpečnostního prvku, 
v tomto případě tedy ze třídy 3 na třídu 2. 

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

 
Ukončení provozu služby Smart Security 
 

29. února 2016 dojde 
k ukončení provozu serveru služby 
Smart Security na adrese 
smartsecurity.eldesalarm.cz. 
Tato služba byla původně zřízena 
jako ekvivalent placené služby 
výrobce ELDES, ovšem vzhledem 
k tomu, že se ELDES rozhodl tuto 
službu poskytovat zdarma, ztrácí 

provoz našeho serveru opodstatnění. Služba ELDES Cloud na serveru výrobce 
je neustále vyvíjena, aktualizována a je vždy kompatibilní s poslední verzí 
firmware v zařízení, naopak naše verze Smart Security se již delší dobu s touto 
kompatibilitou potýká. 

 
Princip služby zůstává stejný,  

na stránce security.eldes.lt si vytvoříte 
svůj účet, do kterého si poté přidáte své 
(svá) zařízení. Protože se jedná o zcela 
odlišné servery, které o sobě navzájem 
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nevědí, mohou být při registraci zadány stejné přístupové údaje jako na serveru 
původním – důležité však je změnit v nastavení ústředny adresu serveru služby, 
tedy smazat údaj smartsecurity.eldesalarm.cz a místo toho zadat ss.eldes.lt, 
ostatní údaje ponechte nezměněné. Ústředna začne poté odesílat data na server 
výrobce. 

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

 
Nový produkt – bezdrátová zásuvka EWM1 

 
Začátkem prosince byl do prodeje zařazen nový, 

velmi praktický produkt – bezdrátová zásuvka EWM1.  
 

Jedná se o bezdrátové zařízení vyvinuté jako 
rozšiřující modul bezdrátové nadstavby ELDES, 
umožňující ovládat na dálku libovolný domácí 
elektrický spotřebič určený pro rozvodnou síť 230V, 
jako např. osvětlení, klimatizace, čerpadlo atd.  

 
 

Vložením bezdrátové zásuvky mezi pevnou zásuvku a zástrčku 
elektrického spotřebiče získáte možnost tento spotřebič ovládat na dálku pomocí 
bezdrátové klíčenky, klávesnice automatického plánovače nebo určitou 
systémovou akcí (např. zapnutím systému, vznikem poplachu apod.). 

 
Zároveň je možno monitorovat spotřebu připojeného elektrického 

spotřebiče a zobrazit si tuto spotřebu v několika režimech, což může být velmi 
šikovná a užitečná funkce. Vestavěné ochranné obvody v bezdrátové zásuvce 
EWM1 chrání připojený spotřebič při výskytu nebezpečného provozního stavu 
nebo poruchy.  
 
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: 
 
• Snadné dálkové ovládání libovolného elektrického spotřebiče v domácnosti 
pomocí bezdrátové klíčenky, klávesnice, služby ELDES Cloud nebo 
automaticky podle plánovače či systémovou událostí. 
 
• Kompatibilní s elektrickými spotřebiči určenými pro síťové napájení 230V. 
 
• Zobrazení aktuální, denní a měsíční spotřeby elektrické energie připojeného 
spotřebiče. 
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• Ochrana před přehřátím, přepětím, přetížením, podpětím a indikace těchto 
provozních stavů včetně indikace poruchy interního relé. 
 
Tento produkt najdete na stránkách www.alarmprodej.cz v sekci „Bezdrátové 
příslušenství“. 
 
*************************************************** ************* 
 
Nový produkt – bezdrátový zónový/PGM 
expander EW2 

 
modul EW2 je vyvinut jako bezdrátové 

rozšíření zónové/PGM kapacity ústředny 
ESIM364 nebo minialarmu EPIR3 a je 
nástupcem modelů EW1/EW1B. 

  
Modul je vybaven čtyřmi zónovými vstupy,  

a dvěma programovatelnými tranzistorovými 
výstupy (PGM). Modul lze napájet buď 
z externího zdroje nebo z baterií (3 x 1,5V typ 
AA). Pokud je modul napájen z externího zdroje  
a dojde k jeho odpojení, modul se automaticky 
přepne na napájení z baterií.  

 
K minialarmu EPIR3 je možno přihlásit max. 16 zařízení EW2, k ústředně 

ESIM364 max. 32 zařízení EW2. Maximální dosah bezdrátové nadstavby je  
150 metrů (v otevřeném prostoru). 

 
Dodávka neobsahuj externí napájecí zdroj a baterie. Modul NEPODPORUJE 

nabíjení vložených baterií, používejte proto pouze „klasické nedobíjecí“ 
alkalické tužkové baterie 1,5V. 

 
Tento produkt najdete na stránkách www.alarmprodej.cz v sekci „Bezdrátové 
příslušenství“. 

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

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. 


