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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

věřím, že si i v této předvánoční uspěchané době 
najdete chvilku klidu pro přečtení našeho posledního 
bulletinu v roce 2013 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 

          
 

 
� NOVÉ VERZE MOBILNÍCH APLIKACÍ  SLUŽBY  SMART  

SECURITY 
 

Na portálech Google Play a iTunes jsou k dispozici aktualizované 
verze aplikací Smart Security pro operační systémy Android a iOS. Oproti 
předchozím verzím jste v úvodní obrazovce těchto aplikací vyzváni k zadání 
e-mailu a hesla (dříve uživatelského jména a hesla). Je to dáno změnou  
ve způsobu přihlašování ke službě Smart Security výrobce, který na svém 
serveru upravil pravidla přihlašování. Na našem serveru se však nic nemění  
a proto i v těchto nových verzích probíhá přihlašování standardně přes 
uživatelské jméno (byť zadávané v aplikaci do kolonky Email) a heslo tak, 
jak si tyto údaje vytvoříte ve svém uživatelském účtu. Pokud využíváte 
některou ze zabezpečovacích ústředen ELDES (ESIM264/364 nebo 
EPIR/EPIR2) a nevyužíváte ještě výhod rozhraní Smart Security, navštivte 
naše webové stránky www.alarmprodej.cz a tam se v sekci Smart Security 
dozvíte vše podstatné. Díky této službě máte svůj alarm vždy pod kontrolou. 
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� PŘICHÁZÍ  ESIM 022 
 

ESIM022 je jednoduchý a cenově velmi výhodný GSM modul, který je 
nástupcem typu ESIM021. Oproti modulu ESIM021 může být vybaven 
záložním akumulátorem a lze jej programovat kromě SMS zpráv také USB 
kabelem. Modul je dodáván včetně instalačního boxu, GSM anténa  
je integrována na desce modulu. 
 
GSM modul ESIM022 obsahuje 2 vstupy, 1 výstup (který lze ovládat SMS 
zprávou) a ochranný kontakt (tamper) signalizující demontáž instalačního boxu. 
Při aktivaci vstupů modul buď posílá SMS zprávy maximálně dvěma možným 
uživatelům nebo těmto uživatelům volá (nelze volání + SMS). Modul je dále 
vybaven integrovaným snímačem teploty a lze jej rozšířit také externím 
teplotním senzorem. Stejně jako jeho předchůdce je vybaven mikrofonním 
vstupem a modul je proto možno použít pro odposlech střeženého prostoru. 
 
Více informací naleznete opět na našem webu www.alarmprodej.cz v sekci 
GSM moduly. 
 
 

� INFORMACE  K DETEKTOR ŮM  DSC  LC100PI 
 

Velice oblíbené detektory LC100 známého kanadského výrobce DSC, které 
nabízíme k ústřednám ELDES za velmi výhodnou cenu, mají jedno specifikum, 
na které bychom Vás rádi upozornili. Tento typ detektoru má z výroby osazeny 
ochranné sériové rezistory jak v poplachovém výstupu, tak v obvodu 
ochranného kontaktu (tamperu). Jak plyne z technické dokumentace detektoru  
i z praxe, při sériovém zapojení poplachového a ochranného kontaktu je proto 
hodnota odporu tohoto typu detektoru v klidovém stavu kolem 37Ohmů. Pokud 
je využita funkce ATZ (zdvojení zón) je odpor dvou sériově zapojených 
detektorů již cca 74Ohmů, což může u některých ústředen vést k signalizaci 
tamperu zóny, neboť hodnota celkového odporu na smyčce se může dostat 
mimo povolené hodnoty. Z tohoto důvodu byl upraven firmware pro ústřednu 
ESIM364 tak, aby tyto odchylky ústředna tolerovala. Pokud používáte na 
ústředně ESIM364 zdvojené zapojení zón (ATZ) s detektory DSC LC100PI  
a máte problém s občasným vyhlášením tamperu zón, měla by Vám pomoci 
aktualizace firmware. Více informací na podpora@alarmprodej.cz . 

 
 
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
Tým ELDES. 


