IŠMANŪS IR LENGVAI ĮDIEGIAMI
APSAUGOS SPRENDIMAI
NEPRIEKAIŠTINGA APSAUGA BET KOKIO DYDŽIO PATALPOMS
2019

Esame lietuviško kapitalo kompanija, kuri daugiau nei 14 metų kuria profesionalius namų apsaugos
sprendimus, o mūsų prekės ženklas yra atstovaujamas 80-yje šalių. Mūsų tikslas – palengvinti apsaugos
sistemos diegimą, todėl kuriame greitai diegiamus, intuityvius ir išskirtinai kokybiškus produktus.
Specializuojamės bevielių apsaugos sprendimų kūrime – naujausi mūsų produktai pasiekia
3 km bevielio ryšio atstumą. Tai užtikrina greitą ir sklandų veikimą patalpose iki 300 m².
Mūsų tikslas - tapti jūsų pirmuoju pasirinkimu apsaugos sistemų diegimui.

KODĖL ELDES:
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LENGVAI ĮDIEGIAMI
SPRENDIMAI

NEPRIEKAIŠTINGA
KOKYBĖ

Nuolat analizuojame klientų
idėjas ir pasiūlymus, paversdami
juos realybe. Eldes produktai
įdiegiami greitai ir nesudėtingai
Eldes Utility programos dėka.

Nepriekaištinga produktų kokybė
yra viena iš pagrindinių priežasčių,
kodėl apsaugos sistemų diegėjai
renkasi Eldes. Visi produktai yra
surenkami Lietuvoje, kur dirbama
laikantis itin aukštų produktų
kokybės kontrolės standartų.

INOVATYVUMAS
Eldes produktai kuriami naudojant
pažangiausius technologinius
sprendimus, todėl savo klientams
galime pasiūlyti unikalią
ekosistemą, kuri apjungia patikimą
apsaugą, namų automatizavimo
galimybes, paprastą ir greitą
sistemos prijungimą prie
apsaugos kompanijos bei
intuityvią bei paprastą naudoti
Eldes Security programėlę.

NEMOKAMA

ELDES SECURITY
PROGRAMĖLĖ

Išjunkite arba įjunkite apsaugą nuotoliniu būdu, valdykite
namuose esančius elektros prietaisus bei stebėkite,
kas vyksta namuose, kad ir kur bebūtumėte.
Eldes išmanosios programėlės pagalba turite
galimybę itin lengvai ir greitai prijungti iki 4 Dahua
IP kamerų ir stebėti, kas vyksta Jūsų namuose tada,
kai to norite. Gavę pranešimą apie aliarmą, mobiliojo
telefono ekrane stebėkite kas vyksa pažeistoje
zonoje. Programėlė turi funkcijas keisti kameros
stebėjimo kampą/kryptį, daryti momentinius ekrano
ar vaizdo įrašus SD/HD vaizdo kokybės formate.

FUNKCIONALUMAS:

VISŲ DAHUA IP KAMERŲ
PALAIKYMAS

Apsaugos įjungimas/
išjungimas.
Temperatūros
namuose stebėjimas.
Elektros prietaisų
valdymas
nuotoliniu būdu.
Sistemos įvykių
peržiūra.
Paprastas vartotojų
administravimas.

VAIZDO STEBĖJIMO
GALIMYBĖS:
Stebėkite tiesioginį
vaizdą 24h per parą.
Pridėkite kamerą prie
apsaugos sistemos zonos.
Keiskite Dahua kamerų
stebėjimo kampą ar kryptį.
Darykite momentinius
ekrano vaizdus ir
vaizdo įrašus.
Peržiūrėkite kamerų
ivykių sąrašą.

Nemokama Eldes Security
programėlė vartotojui:
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BELAIDŽIAI APSAUGOS
SPRENDIMAI
Butams ir nedideliems namams

PITBULL ALARM PRO

VISK AS
E
VIENAM

Pitbull Alarm PRO yra unikali apsaugos sistema,
telpanti įprasto judesio daviklio korpuse. Tai
unikalus sprendimas nedidelėms patalpoms, nes
jame jau yra integruoti belaidžiai/GSM/GPRS
moduliai. Pitbull Alarm PRO veikia kaip individuali
apsaugos sistema arba centralė, galinti valdyti net
iki 16 belaidžių įrenginių. Įdiegti Pitbull Alarm PRO
yra itin paprasta ir greita. Jums patiks galimybė
prijungti iki 4 Dahua IP kamerų, kurias galėsite
valdyti Eldes Security programėlės pagalba!

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:
• 2 Nano SIM kortelės
papildomam saugumui.
• Palaiko iki 34 zonų (16
belaidžių įrenginių).
• Belaidis ryšys - iki 3 km
atvirose erdvėse.
• Garsinis signalas pavojaus atveju.
• Integruota baterija iki 24 h.

2G

arba

3G*

*3G versija atitinka Grade 2 standartą. Ši versija
neturi vietos antrai Nano SIM kortelei bei nepalaiko
balso skambučių komunikacijos kanalo.
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IKI
2
150 M

HIBRIDINĖ
APSAUGOS SISTEMA
Dideliems namams ar verslui

ESIM384 - GALINGA
APSAUGOS SISTEMA

IKI
2
300 M

ESIM384 – hibridinė namų apsaugos sistema,
sukurta didelių butų, kotedžų ar individualių namų
(iki 300 m²) apsaugai. Sistemoje yra integruoti GSM/
GPRS, belaidžiai moduliai, PGM išėjimai ir laidinės
jungtys, kurios užtikrins pilną namų apsaugos
sistemą viename įrenginyje. Tvarkaraščio funkcija ir 16
skirtingų scenarijų suteikia galimybes automatizuotai
valdyti namų apsaugos sistemą. Prie įrenginio galima
prijungti iki 4 Dahua IP kamerų, kurias valdysite
naudodamiesi Eldes Security programėle!

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:
• Palaiko iki 144 belaidžių ir laidinių zonų
(iki 64 belaidžių įrenginių).
• Paprastas prijungimas prie skirtingų apsaugos kompanijų.
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse.
• Galimybė praplėsti sistemą papildomais PGM išėjimais,
laidinėmis jungtimis ir temperatūros jutikliais.
• Palaiko atsarginę išorinę bateriją, kuri veikia iki 30 h.
• 2 SIM kortelės ir papildomas tinklo modulis
užtikrina aukščiausio lygio saugumą.
• Galimas namų automatizavimas: temperatūros, apšvietimo,
langinių ar užuolaidų valdymas, automatinis garažo vartų
atidarymas/uždarymas, vandens nuotėkio kontrolė ir kt.
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KLAVIATŪROS
BELAIDĖ LIETIMUI JAUTRI
KLAVIATŪRA EWKB5
Modernaus dizaino belaidė klaviatūra EWKB5 puikiai
tiks bet kokiam interjerui. Lietimui jautrus ekranas bei
malonaus balso garsiniai pranešimai patiks kiekvienam.
•
•
•
•
•
•

Garsiniai pranešimai 8 kalbomis.
Patogus ir paprastas klaviatūros valdymas.
4.3“ TFT lietimui jautrus ekranas.
Redaguojamas pagrindinis meniu.
Baterijų gyvavimo trukmė - iki 14 mėnesių.
Galimas maitinimo pajungimas laidu.

BELAIDĖ KLAVIATŪRA EWKB4
Kompaktiška, baterijomis maitinama klaviatūra puikiai
tiks bet kokio interjero namams. Patogus ir paprastas
klaviatūros valdymas yra įvertintas daugumos vartotojų.
• LED lemputės informuoja apie atskirų
patalpų statusą ir jų būseną.
• Redaguojamas zonų atvaizdavimas.
• Garsinė indikacija integruoto signalizatoriaus pagalba.
• Baterijos gyvavimo trukmė - iki 72 mėnesių.
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse.
• Integruotas temperatūros jutiklis.
• Papildoma zona laidinio jutiklio pajungimui.

LAIDINĖ KLAVIATŪRA EKB2
Šiuolaikiška ir stilinga laidinė klaviatūra, kuri tiks bet
kokiam interjerui. Lietimui jautrūs mygtukai ir informatyvus
LCD ekranas užtikrina patogų ir sklandų naudojimą.
• Informatyvus LCD ekranas.
• Temperatūros ir GSM ryšio stiprumo atvaizdavimas.
• Lietimui jautrūs mygtukai.
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BELAIDŽIAI JUTIKLIAI

BELAIDIS LANGŲ IR DURŲ JUTIKLIS EWD3
EWD3 yra sukurtas apsaugoti duris, langus ar netgi stalčius
nuo nepageidaujamų įsibrovimų. Jutiklis fiksuoja fizinį
objektų atidarymą/uždarymą, vibracijos lygį ir temperatūrą.

Pasirinkite iš dviejų spalvų:

• Integruota LED lemputė informuoja apie
saugomo objekto atidarymą/uždarymą.
• Papildoma laidinė zona NO/NC, EOL ir potvynio jutiklis.
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse.
• Baterijos gyvavimo trukmė - iki 5 metų.
• Reguliuojamas vibracijos jautrumo lygis.

BELAIDIS JUDESIO JUTIKLIS EWP3
EWP3 turi 2 integruotus PIR judesio jutiklius,
kurie nepriekaištingai aptinka judesį ir, pavojaus
atveju, nedelsiant įspėja namų šeimininkus.
•
•
•
•
•

Fiksuoją judesį 90° kampu.
Nefiksuoją judančių gyvūnų iki 40 kg.
Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse.
Baterijos gyvavimo trukmė - iki 3 metų.
Integruotas temperatūros jutiklis.

BELAIDIS DŪMŲ JUTIKLIS EWF1
Prietaisas aptinka pirmuosius dūmus prieš jiems virstant
liepsna ir nedelsiant informuoja objekto šeimininkus
SMS žinute ir garsiniu signalu objekto vietoje.
• LED lemputė informuoja apie gaisro pavojų.
• Integruota sirena, perspėjanti patalpose
esančius asmenis apie atsiradusius dūmus.
• Fotoelektrinis dūmų jutiklis.
• Baterijų gyvavimo trukmė iki 18 mėn.
• Galima EWF1CO versija, kuri taip pat
aptinka ir anglies monoksidą.
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SIRENOS

BELAIDĖ LAUKO SIRENA EWS4
NAUJA

Garsesnė, stipresnė ir didesnė sirena, kuri apie pavojų
įspėja itin garsaus sirenos garso bei ryškių LED lempučių
pagalba. Didesnis sirenos korpusas atitinka apsaugos
sistemų rinkos poreikius bei užtikrina namų saugumą.
• Didelis reklaminis plotas, skirtas Jūsų
įmonės logotipo lipdukui.
• Baterijos gyvavimo trukmė - iki 5 metų.
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse.
• Galimas maitinimo pajungimas laidu.
• Aliarmo garso lygis - 104-110 dB.
• Atspari vandeniui ir dulkėms.

BELAIDĖ LAUKO SIRENA EWS2
• Aliarmo garso lygis - 104 dB.
• Vaizdinė aliarmo indikacija įmontuotais LED indikatoriais
• Maksimalus atstumas belaidžiam ryšiui –
iki 150 metrų (atvirose erdvėse).
• Temperatūros stebėjimas vidinio temperatūros jutiklio pagalba

BELAIDĖ VIDAUS SIRENA EWS3
• 3 LED lemputės.
• LED lempučių spalva ir skleidžiamas garsas priklauso
nuo aliarmo tipo (gaisro aliarmas, įsibrovimas).
• Aliarmo garso lygis - 90 dB.
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PRIEDAI

IŠMANUSIS ELEKTROS KIŠTUKINIS LIZDAS EWM1
EWM1 yra vienas iš pirmųjų Jūsų išmanių namų prietaisų.
Elektros kištukinis lizdas leidžia nuotoliniu būdu valdyti namų
apyvokos prietaisus, stebėti elektros energijos sąnaudas
bei sukurti skirtingus namų automatizacijos scenarijus.
• Valdykite namų elektros prietaisus nuotoliniu būdu pultelio
arba Eldes Security išmaniosios programėlės pagalba.
• Apsaugo jūsų įrenginius nuo viršįtampio bei viršsrovės.
• Suderinama su prietaisais, kurių apkrovos
srovė 12,5A (varžinė apkrova – 2,8kW).
• Per mėnesį EWM1 suvartoja mažiau nei 1W elektros energijos.

VALDYMO PULTELIS EWK2
INTAS
ATNAUJ

EWK2 yra lengviausias būdas valdyti
apsaugos sistemą. Pultelis turi 4 mygtukus,
kurie gali būti sukonfigūruojami išjungti/
įjungti namų apsaugą, atidaryti vartus ar
valdyti elektros prietaisus namuose.
• Konfigūruojami mygtukai pilnam
sistemos valdymui.
• Vaizdinė indikacija LED lemputės
pagalba apie atliktą veiksmą.
• Paprastas ir aiškus garsinis patvirtinimas
į trumpą paspaudimą:
- Trumpas signalas (komanda įvykdyta).
- Ilgas signalas (komanda
neįvykdyta arba nesėkminga).
• Papildomai galima įsigyti EWK2A
panikos mygtuką.
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VARTŲ VALDIKLIS
ESIM320
ESIM320 yra nuotolinis GSM valdiklis, skirtas valdyti
vartelius, užkardus bei garažo vartus SMS pranešimo,
mobiliosios aplikacijos arba mobiliojo valdiklio
pagalba. Puikus būdas išvengti nekviestų svečių savo
teritorijoje ir užtikrinti papildomą namų saugumą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
•
•
•
•

VEIKIA ŠIOSE
PLATFORMOSE:

Android

iOS

2G

arba

3G

Iki 2000 unikalių vartotojų palaikymas.
Iki 5 administratorių.
Integruotas GSM/GPRS modulis
Konfigūruojamas leidimas patekti į
teritoriją (pagal telefono numerį, datą,
skambučių skaičių ir tvarkaraščius).
• 2 išėjimai, 3 įėjimai.
• Redaguojami aliarmo tekstai.
• 3 skirtingi korpusai diegimui viduje, lauke,
elektros skydinėje bei serverinėje.

UNIVERSALUS
KOMUNIKATORIUS ET083
ET083 yra nebrangus ir efektyvus būdas suteikti GSM/GPRS
ryšį toms apsaugos sistemoms, kurios neturi integruoto GSM
modulio. ET083 gali veikti 2G arba 3G mobiliojo ryšio tinkle.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Patogūs pajungimo būdai: Serial Cable, KEYPAD
BUS bei PSTN/RING TIP sąsaja.
• Palaikomi protokolai: EGR100, Ademco
Contact ID, SIA IP ir Kronos (GPRS).
• Programinės įrangos (firmware) atnaujinimas
nuotoliniu būdų naudojant FOTA funkciją.
• Nuotolinis komunikatoriaus konfigūravimas
Eldes Utility programos pagalba.
• Nuotolinis kito gamintojo apsaugos sistemos įjungimas/išjungimas.
• Palaiko iki 5 vartotojų.
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2G

arba

3G

NE MOK

AMA

ELDES UTILITY
PROGRAMA
DIEGĖJAMS
Profesionali programinė įranga, skirta palengvinti,
pagreitinti ir supaprastinti apsaugos sistemų
diegėjų darbą. Programos pagalba itin greitai
įdiegsite Eldes produktus ir konfigūruosite juos
nuotoliniu būdu iš Jums patogios vietos.
Programa yra intuityvi ir paprasta naudoti,
turi patogią vartotojo sąsają bei vartotojo
vedlį diegimo metu bei galimybę išsaugoti
konfigūracinius failus, kuriuos galėsite
panaudoti ir kituose objektuose.

PALAIKOMOS OPERACINĖS SISTEMOS:

Windows

MAC OS X

Android

Eldes Utility programinės įrangos
pagalba galite konfigūruoti Eldes
įrenginius nuotoliniu būdu. Pridėkite
arba pašalinkite vartotojus, priskirkite
reikiamas teises atskiroms patalpoms
ar vartotojams, iš sistemos pašalinkite
belaidžius įrenginius bei atlikite pilną
Eldes apsaugos sistemos nustatymų
konfigūraciją.
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NAUJOS KARTOS BELAIDĖS
APSAUGOS SISTEMOS

HIBRIDINĖ APSAUGOS
SISTEMA ESIM384

BELAIDĖ APSAUGOS SISTEMA
PITBULL ALARM PRO

BELAIDŽIAI
ĮRENGINIAI

NAUJA

Belaidis langų/durų jutiklis
EWD3

Belaidė sirena
EWS4

Belaidė lietimui jautri
klaviatūra EWKB5

Pultelis EWK2

Belaidė lauko sirena
EWS2

Išmanusis elektros
kištukas EWM1

Panikos mygtukas
EWK2A

Belaidė vidaus sirena
EWS3

Laidinė klaviatūra EKB2

Belaidė klaviatūra
EWKB4

ATNAUJ

Belaidis judesio jutiklis
EWP3

Belaidis dūmų jutiklis
EWF1/EWF1CO

Daugiau informacijos:
www.eldesalarms.com/lt
Sukurta ir pagaminta ES

INTA

