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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

v letošním prvním čísle našeho informačního bulletinu bychom Vás rádi 
krátce seznámily s dvěma novými produkty ELDES v naší nabídce. Jedná se 
o autonomní bateriový GSM modul s vestavěným otřesovým senzorem 
ESIM4 a o novou generaci bezdrátových magnetických kontaktů EWD2.  

          
 
 

ESIM4 - Bateriový GSM modul  
s funkcí "SLLEP-MODE" 

 
ESIM4 je v principu klasická 

GSM brána, která obsahuje dva 
vstupy, jeden výstup a zabudovaný 
otřesový senzor. Dojde-li  
na některém ze sledovaných vstupů 
nebo otřesovém senzoru ke změně 
stavu, vyhodnoceném jako aktivace  

/deaktivace, je o této skutečnosti informován uživatel na přednastavená telefonní 
čísla. Výhodou tohoto provedení je, že nepotřebuje ke 
své činnosti externí napájení – modul je dodáván se 
čtyřmi lithiovými tužkovými bateriemi. Aby mohla být 
zaručena rozumná životnost a výdrž baterií, pracuje 
ESIM4 většinu času v tzv. spícím režimu (Sleep 
Mode), což v praxi znamená, že GSM modul není 
přihlášen do sítě. Teprve když dojde k nějaké akci nebo 
v naprogramovaný čas, aktivuje se vlastní GSM modul, 
provede odeslání příslušných upozornění a opět přejde 
do spícího režimu. Díky minimálnímu odběru ve 
spícím stavu (max 30µA) je doba provozu modulu ve 
spícím režimu bez výměny baterií až 2 roky!  
 
 Další velkou výhodou tohoto modulu oproti ostatním je možnost 
definovat funkci každého ze vstupů jako digitální nebo analogový vstup. 
Zatímco digitálním vstupem je míněno sledování překročení rozhodovací úrovně 
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napětí na vstupu, která je uživatelsky definovatelná a toto překročení znamená 
změnu stavu, pak analogový vstup znamená měření proudu protékajícího 
vstupem a překročení rozhodovací úrovně, která je uživatelsky definovatelná, 
znamená změnu stavu. 
 K zařízení je možno připojit také teplotní senzory a definovat minimální  
a maximální hranice teploty, jejichž překročení rovněž vede k aktivaci modulu  
a odeslání informační zprávy. 
 Modul ESIM4 předpokládá kromě klasických pasivních kontaktů 
sepnuto/rozepnuto použití také aktivních snímačů a senzorů – tedy těch, které  
ke své činnosti vyžadují externí napájecí napětí, proto je modul ESIM4 vybaven 
svorkou AUX, na které je vždy v okamžiku měření k dispozici napájecí napětí 
+12V, určené pro napájení externích aktivních snímačů. 
 Tranzistorový výstup, který je realizován v zapojení s otevřeným 
kolektorem, slouží k ovládání jakéhokoli připojeného zařízení. 
 
 Další informace a podrobná technická data naleznete na našem webu 
www.alarmprodej.cz v sekci GSM moduly. 
 
*************************************************** *************  
 
 
 

Bezdrátový magnetický kontakt EWD2 
 

Bezdrátový magnetický kontakt EWD2 nahrazuje 
předchozí typ EWD1. Nabízí elegantnější design, tenké 

provedení pak výrazně zjednodušuje instalaci kontaktu  
na rámy či futra dveří nebo oken. Ubylo tlačítko na těle kontaktu, ale namísto 
něj má EWD2 vestavěn otřesový senzor, což umožňuje vyhlásit poplach již 
na základě detekce otřesů – tedy ještě dříve, než dojde např. k otevření dveří. 
V tomto případě je pak samozřejmě vhodnější instalovat vlastní magnet  
na futro a kontakt pak na otvíravé křídlo dveří/okna. 

Další novinku u EWD2 najdete po sejmutí krytu uvnitř detektoru, kde je 
nyní nově umístěna svorkovnice pro připojení externího drátového kontaktu. 
Proti neoprávněné manipulaci je tento detektor chráněn dvojicí ochranných 
kontaktů. 

 
Více informací naleznete opět na našem webu www.alarmprodej.cz v sekci 
Bezdrátové příslušenství. 
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Školení ELDES – Mladá Boleslav, 18.2.2014 
 

Pokud byste si rádi osvěžili informace, produkty  
a programovací postupy nebo byste rádi nechali 
proškolit Vaše nové kolegy či zaměstnance, rádi 
vás uvítáme v úterý 18. 2. 2014 v našem sídle 
v Mladé Boleslavi, Šmilovského 219 na dalším  
ze školení ELDES. Školení i oběd je zdarma,  

je třeba se pouze předem zaregistrovat.  
 
Vaše přihlášky rád vyřídí Ing. Jiří Šmatlák, tel.: 724 030 544, 
obchod@alarmprodej.cz 
 

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

Příště uvidíte…. 
 
 Nenechte si ujít příští číslo našeho bulletinu, které bude obsahovat velmi 
podstatné a důležité informace, zejména  
 

• o tom, že ústředna ESIM364 úspěšně 
prošla certifikačním procesem pro 
třetí třídu bezpečnosti podle  
EN 50131-1 

 
• o tom, že příští verze firmware pro 

ústřednu ESIM364 (v02.07.00) 
přináší řadu výrazných změn pro 
uživatele (souběžná signalizace stavu 
všech podsystémů na LCD 
klávesnici, oddělení Master kódu a 
Instalačního kódu… aj.). v příštím 
čísle naleznete výčet všech změn, 
které na Vás v nové verzi čekají. 
 

 
 

 
 
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
Tým ELDES. 


