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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

za zhruba tři měsíce, které uběhly od vydání předešlého informačního 
bulletinu, se již řada z Vás zaregistrovala na našem serveru Smart security  
a zdarma využívá dálkové ovládání a monitoring svých objektů 
zabezpečených našimi systémy ELDES. Detailní informace o této službě  
a pokyny k jejímu nastavení naleznete na webu www.alarmprodej.cz v sekci 
Smart Security. Děkujeme v této souvislosti za Vaši přízeň a cennou zpětnou 
vazbu.  

 
� POZOR NA ÚČTOVÁNÍ DATOVÝCH SLUŽEB OPERÁTOREM  

 
V souvislosti s rozšířením služby Smart Security mezi našimi zákazníky 

jsme již bohužel narazili na problém, kdy po zprovoznění služby Smart 
Security mobilní operátor požadoval po zákazníkovi neúměrně vysokou 
částku za datové služby. Sekce Smart Security byla proto rozšířena  
o následující informaci - věnujte jí, prosím, pozornost: 

 
......na SIM kartě v zařízení ELDES musí být povolen datový tarif.  

Před spuštěním služby se, prosím, ujistěte, zda tomu tak je a zda je tento tarif 
pro daný účel vhodný ! Operátoři totiž účtují data dvěma způsoby.  
Buď za smluvenou částku obdržíte určitý objem dat - to je pro Smart Security 
vhodné, nebo Vám operátor účtuje poplatek za každý přenesený kB dat, což 
pro Smart Security není vhodný tarif. V továrním nastavení je datový objem, 
přenesený za měsíc (zúčtovací období) cca 15-20 MB, to se může při platbě 
za každý kByte samozřejmě dosti prodražit. 

 
Ve vlastních aplikacích používáme SIM karty O2 s datovým tarifem 

Internet v Mobilu S - v tomto tarifu je povolena měsíční kvóta 150MB (což  
s rezervou postačí i pro souběžný datový provoz služby Smart Security  
a datového přenosu na PCO). Při případném překročení měsíčního datového 
objemu se částka, účtovaná operátorem za data nemění, pouze se sníží 
přenosová rychlost (FUP) - při minimálních nárocích aplikací ELDES 
uživatel toto omezení vůbec nepozná. Při zprovozňování služby Smart 
Security, resp. obecně jakékoli datové služby věnujte, prosím, pozornost 
nastavenému datovému tarifu na použité SIM kartě ! 
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V novém termínu ve dnech 23. až 25. října 2013 se uskuteční jubilejní  

20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení & požární ochrany 
PRAGOALARM  a 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a smart 
technologií PRAGOSMART. ALARM PRODEJ.CZ nebude ani letos chybět 
mezi vystavovateli.  

Kromě našeho sortimentu, který jste již měli možnost poznat, budeme 
představovat i úplné novinky a věřte, že je na co se těšit. Prozatím jen 
prozradíme, že půjde o GSM modul ESIM4, který je kompletně napájen 
z tužkových baterií, jako první GSM zařízení ELDES využívá tzv. „Sleep mód“, 
díky kterému vydrží zařízení až dva roky bez výměny baterií v pohotovostním 
stavu ! Dále se můžete těšit na minialarm EPIR3 což je oblíbený model EPIR2 
v úplně novém kabátě a ve stejném designu je připraveno i nové provedení 
bezdrátového detektoru EWP1 s novým označením EWP2. 

Na výstavě bude k dispozici také nový katalog ELDES 2014, kde najdete 
naše stávající i nové produkty s podrobným popisem 
 
 
 

� ÚSTŘEDNA ESIM364 NYNÍ UMÍ AŽ 16 DALLAS ČIPŮ ! 
 
  Pro ústřednu ESIM364 byl 12.9.2013 uvolněn nový firmware, který 
přináší v titulku avizované rozšíření počtu pozic pro ID čísla DALLAS čipů 
z pěti na šestnáct ! Reagujeme tím na Vaše četné požadavky v této věci. Nový 
firmware je ke stažení na webu www.alarmprodej.cz v novinkách. 

Další novinkou tohoto firmware je možnost nahrát vlastní audiosobor 
(hlasovou zprávu) ke každé zóně, což v praxi znamená, že pokud přijmete volání 
ústředny po vyhlášení poplachu, je Vám přehrána příslušná zpráva podle zóny, 
která vyhlásila poplach. Zprávy mohou být dlouhé max. 6 sekund.  
  

  
 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu a těšíme se  
na další spolupráci s Vámi. 

 
 
 
Tým ELDES. 


