Twoje nowe doświadczenie w
rozwiązaniach inteligentnego domu
Najwyższej jakości produkty
zabezpieczające dla domów i firm

O ELDES
Nasza podróż rozpoczęliśmy 15 lat temu jako startup z misją

być pionierem innowacji na rynku ochrony i bezpieczeństwa.
Eldes, która wtedy była małą bałtycką irmą, jest obecnie uznanym
liderem na rynku produkcji zabezpieczeń, dostarczającym produkty do

ponad 70 krajów na całym świecie.

Wyprodukowaliśmy ponad 1 mln. urządzeń IoT,

rewolucjonizując doświadczenia naszych klientów, dostarczając
im najwyższej jakości produkty zabezpieczające, które są
inteligentniejsze, bardziej intuicyjne i łatwiejsze w użyciu.
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NASZA MISJA:
EKOSYSTEM SPOKOJU
Dostarczamy szeroki wybór rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo i wygodę,
dzięki którym ludzie czują się swobodnie.

NASZA WIZJA:
ŚWIAT, GDZIE KAŻDY DOM
JEST BEZPIECZNY I INTELIGENTNY

NASZE WARTOŚĆI
•
•
•
•

PRZENIKLIWOŚĆ
PROAKTYWNOŚĆ
OTWARTOŚĆ
CIĄGŁE DOSKONALENIE

ELDES W LICZBACH
>

15

LAT

WWW.ICS>PL

70
KRAJÓW
>

1
MLN. IOT
>
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Aplikacja
ELDES Security
STWORZONA DLA STEROWANIA TWOIM
INTELIGENTNYM DOMEM I BEZPIECZEŃSTWEM
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Sterowanie bezpieczeństwem i różnymi urządzeniami gospodarstwa
domowego w inteligentnym domu jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
Aplikacja ELDES Security zapewnia naszym
klientom prostotę i łatwość obsługi oraz umożliwia
sterowanie drzwiami garażowymi, bramami, roletami,
oświetleniem, wentylacją i wiele więcej w Twoim
inteligentnym domu bezpośrednio ze smartfona.

Chcesz dodać monitoring wideo? Wybierz
dowolny model kamer IP i dodaj ją do
aplikacji ELDES Security w mniej niż 5 minut.
Od teraz możesz monitorować swój dom 24/7.

FUNKCJONALNOŚĆ

STEROWANIE
DRZWIAMI
GARAŻOWYMI

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

INTEGRATE
IP CAMERAS
SUPPORTING
RTSP

STEROWANIE
BRAMAMI

I WIELE
WIĘCEJ

KONTROLA
WENTYLACJI

STEROWANIE
ROLETAMI

Bezpłatna mobilna aplikacja
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IDEALNA DO DOMÓW
DWURODZINNYCH,
DUŻYCH
APARTAMENTÓW
LUB PRYWATNYCH
DOMÓW DO 300 M2

Połączenie
kamery IP RTSP
Rozszerz możliwości aplikacji
zabezpieczającej ELDES,
podłączając dowolną kamerę IP.
Brak ograniczeń dla konkretnej
marki. Wybierz to, co lubisz
najbardziej. Istnieje możliwość
dodania dowolnej liczby kamer
w domu, aby było jeszcze
bezpieczniej. Monitoruj pokoje
dziecięce, salon, spiżarnię, drzwi
wejściowe lub bramę na
zewnątrz. Teraz możesz mieć
tyle kamer, ile dusza zapragnie,
bez względu na wielkość i rodzaj
posiadanej nieruchomości.
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System bezpieczeństwa
i inteligentnego
sterowania domem
Hybrydowa centrala alarmowa ESIM384
Hybrydowa centrala alarmowa
ESIM384 zawiera w sobie moduł GSM/
GPRS, moduł bezprzewodowy, wyjścia
PGM i połączenia przewodowe, aby
zaoszczędzić czas i pieniądze.
Harmonogram z maksymalnie 32
scenariuszami i wiele wyjść PGM
oferuje dużo możliwości automatyzacji
domu. 2 karty SIM i opcjonalny moduł
Ethernet zapewniają maksymalny
poziom bezpieczeństwa.

DO
300 M²

GŁÓWNE CECHY
• 32+ dostępnych scenariuszy inteligentnej
automatyki domowej
• Obsługuje do 144 linii bezprzewodowych
i przewodowych (64 urządzenia
bezprzewodowe)
• Kompatybilny z prawie każdą stacją
monitorującą
• Wiele sposobów sterowania
• Zasięg bezprzewodowy do 3 km
w terenie otwartym
• Możliwość rozbudowy o dodatkowe
wyjścia PGM, linie przewodowe
i czujniki temperatury
• Zewnętrzna bateria zapasowa, do
30 godzin pracy bez zasilania

STEROWANIE
ROLETAMI
STEROWANIE
DRZWIAMI
GARAŻOWYMI

STEROWANIE
WENTYLACJĄ
STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

DARMOWA
AKTUALIZACJA FOTA
(Oprogramowanie sprzętowe
przez Internet)

WWW.ICS.PL
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Pitbull
Alarm PRO
NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY I ELEGANCKI
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Z ELDES

DO
150 M²

2G

lub

3G

Pitbull Alarm PRO to profesjonalny system alarmowy
zintegrowany z czujnikiem ruchu. Będziesz cieszyć
się niezwykle szybką instalacją i konfiguracją,
przełomowym zasięgiem bezprzewodowym i prostym
połączeniem z większością stacji monitorujących.
Urządzenie ma wbudowane czujniki temperatury i ruchu,
moduł bezprzewodowy, moduł GSM/GPRS i idealnie pasuje
do mniejszych instalacji. Pitbull Alarm PRO może pracować
jako samodzielne urządzenie lub współpracować z
maksymalnie 16 urządzeniami bezprzewodowymi ELDES.
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DO
APARTAMENTÓW
I MAŁYCH DOMÓW

WWW.ICS.PL

GŁÓWNE CECHY
• 2 karty Nano SIM (głóna i zapasowa)
• Obsługuje do 34 linii alarmowych
i 16 urządzeń bezprzewodowych)
• Wiele sposobów sterowania
• Zasięg bezprzewodowy do
3 km w terenie otwartym
• Wejście czujnika przewodowego
• Wyjście syreny przewodowej
• Sygnalizacja dźwiękowa za pomocą
wbudowanego brzęczyka
• Wskaźnik LED stanu systemu
• Bateria zapasowa, do 24h

WWW.ICS.PL

Najbardziej kompaktowy i elegancki
system bezpieczeństwa ELDES

Idealny do powierzchni do 150m2
(np. mieszkania, domku letniskowego,
garażu, spiżarni, kampera, jachtu itp.)

Bezpłatne okresowe aktualizacje
i nowe funkcje
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Klawiatury
BEZPRZEWODOWY
TOUCHPAD EWKB5
Atrakcyjny touchpad z niezwykle prostym
interfejsem, który prowadzi użytkownika
na każdym kroku. I faktycznie mówi!
Przyjazny dla użytkownika interfejs
4,3-calowy ekran dotykowy TFT
Konfigurowalne menu
Przewodowy (zasilany prądem stałym)
lub bateryjny (do 14 miesięcy).
• Zasięg bezprzewodowy do 1000 m
•
•
•
•

BEZPRZEWODOWA
KLAWIATURA LED EWKB4
Kompaktowa klawiatura zasilana bateryjnie, idealna do
odległych pomieszczeń: garażu, spiżarni, sauny i innych.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wskaźnik LED do wizualnej nawigacji
Wyświetlanie stanu stref
Konfigurowalne wskazanie numeru linii
Sygnalizacja dźwiękowa za pomocą wbudowanego
brzęczyka
Żywotność baterii do 6 lat
Zasięg bezprzewodowy do 3 km w terenie otwartym
Wbudowany czujnik temperatury
Dodatkowa linia przewodowa dla
czujek innych producentów

PRZEWODOWA
KLAWIATURA LCD EKB2
Nowoczesna i stylowa klawiatura doskonale
wkomponuje się w każde wnętrze domu. Dotykowe
przyciski i informacyjny ekran LCD zapewniają
maksymalny poziom wygody użytkownika.
• Szybkie sterowanie inteligentnym domem za pomocą
10 różnych przycisków numerycznych na klawiaturze
• Informuje o temperaturze, poziomie sygnału GSM,
stanie linii i awariach systemu
• Przyciski dotykowe
• Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD
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Czujniki bezprzewodowe
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK
DRZWI LUB OKNA EWD3
Wyczuwa wibracje i mierzy temperaturę. EWD3
może być używany jako nadajnik dla czujników
przewodowych innych firm.

Dostępne kolory

• Sygnalizacja LED
• Dodatkowa linia przewodowa
NO/NC, EOL i czujnika zalania
• Zasięg bezprzewodowy do 3 km
w terenie otwartym
• Żywotność baterii do 5 lat
• Regulowana czułość na wibracje

BEZPRZEWODOWY
CZUJNIK RUCHU EWP3
Czujka PIR odporna na zwierzęta ze
zintegrowanym czujnikiem temperatury.
• Pole detekcji 90 °, zasięg detekcji 11 m
• Odporny na zwierzęta do 40 kg
• Zasięg bezprzewodowy do 3 km w terenie
otwartym
• Żywotność baterii do 3 lat

BEZPRZEWODOWY
CZUJNIK DYMU EWF1
Wykrywa dym, zanim zacznie się pożar. Alarm
dźwiękowy ostrzeże przed niebezpieczeństwem
•
•
•
•

Wbudowany wskaźnik LED
Zintegrowana syrena (85 dB / 3 m)
Czujnik fotoelektryczny
Wersja opcjonalna - EWF1CO
z czujnikiem tlenku węgla
• Zasięg komunikacji bezprzewodowej
do 150 m na otwartej przestrzeni
• Czas pracy na baterii do 1,5 roku
• Wbudowany czujnik temperatury

WWW.ICS.PL
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Sygnalizatory
BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR
ZEWNĘTRZNY EWS4
Głośniejszy, mocniejszy, większy EWS4 to doskonały
dodatek do systemu bezpieczeństwa ELDES.
Ostrzega o niebezpieczeństwie ogłuszającym
dźwiękiem alarmu i jasnymi diodami LED.
• Żywotność baterii do 5 lat
• Zasięg bezprzewodowy do 3 km w terenie otwartym
• Poziom hałasu 104-110 dB
• Odporny na wodę i kurz
• Miejsce na logo partnera
• Opcjonalne zasilanie przewodowe

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR
ZEWNĘTRZNY EWS2
Ekonomiczna bezprzewodowa syrena zewnętrzna
uzupełniająca system bezpieczeństwa ELDES.
• Wbudowany głośnik
• Poziom dźwięku: 104dB
• Zintegrowany wskaźnik LED
• Zasilanie bateryjne

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR
WEWNĘTRZNY EWS3
• Wskaźnik LED
• Sygnalizacja LED i dźwiękowa różni się w zależności
od typu alarmu (alarm pożarowy, alarm włamaniowy)
• Poziom hałasu: 90 dB
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Uniwersalny komunikator
2G/3G ET083
Ekonomiczny sposób podłączenia większości central
alarmowych do stacji monitorującej lub dodania drugiego
kanału komunikacyjnego dla większego bezpieczeństwa.

2G

lub

3G

GŁÓWNE CECHY
• Wiele sposobów podłączenia: KABEL SZEREGOWY,
SZYNA MANIPULATORÓW i interfejs RING TIP
• Obsługiwane protokoły: EGR100, Ademco Contact ID,
SIA IP i Kronos (GRPS)
• Aktualizacje FOTA (Firmware-Over-The-Air)
• Zdalna konfiguracja komunikatora
• Zdalne uzbrojenie/rozbrojenie centrali alarmowej innej firmy
• Do 5 użytkowników
• Komunikacja przez LAN/GSM/GPRS

Akcesoria
PILOT EWK2
Bezprzewodowy pilot ponownie w kolorze czarnym. Ciesz
się nową klasyczną czernią w swoim ulubionym designie.
• Konfigurowalne przyciski zapewniające
pełną kontrolę nad systemem
• Wizualny wskaźnik LED
• Wbudowany brzęczyk powiadamia krótkimi lub
długimi sygnałami dźwiękowymi o wykonanych
lub niewykonanych poleceniach

Opcjonalna wersja EWK2 przycisk napadowy EWK2A

WWW.ICS.PL
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KeyBoB
PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZY PILOT DO
STEROWANIA TWOIM INTELIGENTNYM DOMEM!
Przedstawiamy najnowsze arcydzieło ELDES. Poznaj
KeyBoB - Twojego nowego przyjaciela do ochrony
i sterowania inteligentnym domem, który jest
dostępny w 3 różnych kolorach, aby wyrazić Twoją
wyjątkowość i jest niezwykle miękki w dotyku.
14
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STEROWANIE
PODLEWANIEM

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

STEROWANIE DRZWIAMI
GARAŻOWYMI

STEROWANIE
BRAMĄ

JEDEN DLA STEROWANIA TWOIM INTELIGENTNYM DOMEM
Ciesz się 8 konfigurowalnymi funkcjami inteligentnego domu dzięki ELDES KeyBoB. Steruj oświetleniem, klimatyzacją lub
system podlewania trawy w domu, otwieraj lub zamykaj drzwi garażowe, rolety lub bramy. Dla bezpieczeństwa całej
rodziny użyj naszego nowego pilota jako przycisku alarmowego z wyjątkowym zasięgiem bezprzewodowym - 1,7 km.
Wzmocnij swoją wyobraźnię i kontroluj każdą funkcję swojego inteligentnego domu w zależności od Twoich potrzeb.

BĄDŹ INNY. WYRAŹ
SWOJĄ WYJĄTKOWOŚĆ
Dostępny w 3 różnych kolorach.

MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO
DOTKNIĘCIA
Pokryty miękką gumową powłoką i
jest niezwykle przyjemny w dotyku.

WWW.ICS.PL

MISTRZ ZASIĘGU 1,7 KM
Odkryj niewidoczny zasięg
komunikacji radiowej do 1,7 km.

LTC: REWOLUCYJNA
TECHNOLOGIA ELDES
Technologia ELDES LTC (Lifetime
Charge) umożliwia działanie baterii
Key BoB przez 10 lat lub dłużej.
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Pełne rozwiązanie do
zarządzania parkingiem
w jednym urządzeniu
ESIM320

MIEJ WIĘCEJ OD JEDNEGO
STEROWNIKA BRAMY!
ESIM320 to zdalny sterownik GSM
przeznaczony do obsługi bram, szlabanów
i drzwi garażowych przez telefon, aplikację
mobilną lub widget. Zarządzaj sterownikiem
bramy zdalnie za pomocą platformy
internetowej ELDES Cloud lub SMS.
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DOSTĘPNE NA:

2G

lub

3G

Android

iOS

WWW.ICS.PL

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
INSTALACJI
• Prosty i szybki montaż w kilka minut
• 3 różne opcje instalacji

NIEZAWODNY I ODPORNY
Stabilny i niezawodny w różnych
warunkach pogodowych.

WYGODNE STEROWANIE
• Sterowanie za pomocą
aplikacji ELDES Gate
• Sterowanie przez interfejs WWW ELDES
GATE, widget, połączenie telefoniczne
lub SMS. Zapomnij o kartach lub pilotach
• Otwórz swoją bramę z dowolnego miejsca

PROSTE ZARZĄDZANIE

KONFIGURUJ

STERUJ

MONITORUJ

GATES.ELDESALARMS.COM

DOSTĘPNE OPCJE
OBUDÓW

• Zarządzanie użytkownikami według
ograniczeń czasowych lub wejściowych;
• Możliwość zdalnego dodawania
i usuwania użytkowników poprzez
interfejs WWW ELDES GATE;
• Twórz harmonogramy zgodnie
z wymaganiami użytkowników.

ELASTYCZNA KONFIGURACJA
I STEROWANIE
• Zdalna konfiguracja przez interfejs
WWW ELDES GATE;
• Administracja i dostęp z dowolnego
miejsca;
• Możliwość dodania do 2000 użytkowników;
• Rejestracja do 1000 zdarzeń oraz
otrzymywanie powiadomień o usterkach

WWW.ICS.PL
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ELDES Utility profesjonalne
oprogramowanie dla
instalatorów
Profesjonalne oprogramowanie dla instalatorów, opracowane na podstawie
opinii naszych klientów. Narzędzie ELDES zostało zaprojektowane z
myślą o niezwykle szybkiej instalacji i wygodnej konserwacji systemu.
Innowacyjne oprogramowanie zawiera zoptymalizowany interfejs użytkownika,
wstępną konfigurację systemu i inne funkcje oszczędzające czas.
18
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DOSTĘPNE NA

WINDOWS

MAC OS X

ANDROID

DARMOWE

ELDES Utility pozwala na konfigurację
systemu bezpieczeństwa w jednym miejscu.
Dodawaj/usuwaj użytkowników, przypisuj
poszczególne partycje, usuwaj urządzenia
bezprzewodowe i co najważniejsze, w
pełni konfiguruj system bezpieczeństwa
ELDES ze wszystkimi jego akcesoriami.
• Jedno narzędzie do wszystkich instalacji;
• Oszczędność czasu;
• ELDES Utility Wizard - dla
wygodnej pierwszej instalacji;
• Dostępność do zdalnego
konfigurowania i administrowania;
• Bezpłatnie.

WWW.ICS.PL
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Inteligentne produkty
bezpieczeństwa i
automatyki domowej

HYBRYDOWA CENTRALA
ALARMOWA ESIM384

BEZPRZEWODOWA
CENTRALA ALARMOWA
PITBULL ALARM PRO

BEZPRZWODOWO

Bezprzewodowy czujnik ruchu
EWP3

KeyBoB
EWK3

Bezprzewodowy
sygnalizator zewnętrzny
EWS4

Touchpad bezprzewodowy
i zasilany bateryjnie
EWKB5

Bezprzewodowy magnetyczny
kontaktron drzwiowy/czujnik
zalania/wstrząsu EWD3

Bezprzewodowy
pilot EWK2

Bezprzewodowy
sygnalizator wewnętrzny
EWS3

Bezprzewodowa klawiatura
EWKB4

Bezprzewodowa czujka dymu
EWF1/EWF1CO

Bezprzewodowy
przycisk napadowy
EWK2A

Bezprzewodowy
sygnalizator zewnętrzny
EWS2

Klawiatura przewodowa
EKB2

Poszukaj więcej produktów i akcesoriów
w zakresie bezpieczeństwa i automatyki
domowej na naszej stronie internetowej:

WWW.ELDESALARMS.COM

Zostań naszym partnerem, kontaktując się z nami:
info@eldesalarms.com

Stworzono i wyprodukowano w UE

