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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 jak to tak vypadá, jaro je tady již v plné síle a spolu s ním jsme tady také 
my s dalšími aktuálními informacemi ohledně výrobků ELDES. 
 

  
 

V první řadě bychom Vás 
rádi oficiálně informovali o tom, 
že naše ústředna ELDES 
ESIM364 úspěšně prošla 
certifika čním procesem  
u akreditované certifikační 
autority a vyhověla stanoveným 
podmínkám a normativním 
požadavkům pro stupeň 
zabezpečení 3.  
 
 Kromě ústředny byly 
posuzovány ještě následující 
komponenty, na které se tudíž 
rovněž vztahuje 3. stupeň 
zabezpečení: 
 

• LCD klávesnice EKB2 
• Rozšiřující modul EPGM1 

 
 

 
 

Certifikát je platný na celém území EU. Věříme, že udělení tohoto certifikátu 
bude mít váhu při rozhodování Vašich zákazníků, zda zvolit naši zabezpečovací 
ústřednu, popř. ji můžete bez obav nasadit na aplikaci, která má být kompletně 
realizována „ve trojce“. 
 
*************************************************** *************  
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Nová verze firmware pro ESIM364 řady 02.07.xx 
 

Jak jsme již avizovali v minulém čísle bulletinu, je pro ústřednu ESIM364  
připravena nová verze firmware, která přináší poměrně razantní a rozsáhlé 
změny ve způsobu ovládání ústředny a celého systému a ve spojení s aktuální 
verzí konfiguračního software i změnu v programovacím prostředí Config 
Tools. Zatímco aktuální konfigurační software je již k dispozici 
(https://smartsecurity.eldesalarm.cz/download/setup.exe), na aktuální verzi 
firmware bohužel stále teprve čekáme. Abyste si ale mohli otestovat, jak se nový 
firmware bude chovat, nabízíme Vám zatím k otestování neoficiální anglickou 
verzi firmware, která by se již neměla (kromě jazyka) příliš měnit 
(https://smartsecurity.eldesalarm.cz/download/ESIM364_V02.07.06_00.bin). 
V přiloženém souboru nebo na našich stránkách www.alarmprodej.cz  naleznete 
přehledný souhrn zásadních změn, které nová verze firmware přináší. 
 
*************************************************** *********  
 
Školení ELDES v roce 2014 
 

Pokud byste si rádi osvěžili informace, produkty  
a programovací postupy nebo byste rádi nechali 
proškolit Vaše nové kolegy či zaměstnance, rádi 
vás uvítáme na některém ze školení, která pro Vás 
připravujeme. Školení jsou bezplatná a konají se 
buď u nás v Mladé Boleslavi, nebo v případě 

většího zájmu přijedeme k Vám. Termíny školení 
jsou průběžně  oznamovány na našem webu www.alarmprodej.cz   
(http://www.alarmprodej.cz/alarmprodej/eshop/22-1-TERMINY-SKOLENI ) 
a řídí se především Vaším zájmem. Máte-li tedy o školení zájem, neváhejte 
nás kontaktovat. 
 
Vaše přihlášky rád vyřídí Ing. Jiří Šmatlák, tel.: 724 030 544, 
obchod@alarmprodej.cz 
 

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

• o tom, že k ústředně ESIM364 je již k dispozici  
internetový (LAN) komunikátor  
s typovým označením ELAN3.  
Tento komunikátor se na jedné  
straně jednoduše připojí k ústředně  
(napájení a komunikační sběrnice Y/G)  
a na straně druhé do LAN sítě.  
Modul se programuje jednoduše softwarem  
Config Tools přes ústřednu. Pomocí modulu  
lze uskutečnit totéž co přes SIM kartu, tedy: 

 
o Přenášet zprávy ve formátu CID na PCO 
o Realizovat ovládání ústředny přes rozhraní Smart Security. 
o Dálkově programovat ústřednu pomocí sw Config Tools. 

 
Díky LAN komunikátoru ELAN3 nyní může být ústředna ESIM364 
provozována bez vložené SIM karty a přesto lze plně využít její možnosti. 

 
A nejlepší na závěr – cena tohoto komunikátoru bude (jak je ostatně již naší 
tradicí) velmi příznivá…! 
 

 
 
 
 

 
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
Tým ELDES. 


