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Išmanūs apsaugos ir 
automatikos sprendimai 
namams ir verslui



Apie ELDES
Savo kelionę mes pradėjome prieš 15 metų kaip startuolis, kurio misija –  
tapti saugumo ir apsaugos  rinkos inovacijų pradininku. 
 
Tuomet buvusi maža įmonė Baltijos šalyse, dabar ELDES yra gerai žinoma kaip 
apsaugos sistemų rinkos lyderė, parduodanti savo produktus daugiau nei 70 
šalių visame pasaulyje.  
 
Mes pagaminome daugiau nei 1 mln. išmaniųjų apsaugos 
įrenginių (angl. IoT), kurie suteikė mūsų klientams naują patirtį džiaugtis 
išmanesniais, intuityvesniais ir lengviau valdomais apsaugos sprendimais. 



>15 
METŲ

MŪSŲ MISIJA:

MŪSŲ VERTYBĖS:

„ELDES“ SKAIČIAIS

MŪSŲ VIZIJA:

>70  
ŠALIŲ

>1  
MLN. 
IŠMANIŲJŲ 
APAUGOS 
ĮRENGINIŲ

RAMYBĘ KURIANTI EKOSISTEMA
Mes padedame žmonėms pajusti ramybę, 
užtikrindami jų saugumą ir gyvenimo komfortą.

• ĮŽVALGUMAS
• VEIKLUMAS
• ATVIRUMAS
• NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

PASAULIS, KURIAME VISI NAMAI YRA 
SAUGŪS IR IŠMANŪS 



ELDES Security  
programėlė
SUKURTA JŪSŲ IŠMANIAM NAMŲ 
APSAUGOS VALDYMUI



ELDES Security programėlė mūsų 
klientams suteikia galimybę paprastai, 
tiesiai iš savo išmaniojo telefono valdyti 
garažo vartus, kiemo vartelius, apsaugines 
žaliuzes, apšvietimą, šildymą, vėdinimą 
ir kitus prietaisus Jūsų namuose.

Norite pridėti vaizdo stebėjimą? Pasirinkite 
bet kurį „Dahua“ IP kamerų modelį ir 
prijunkite prie „ELDES Security“ programėlės 
mažiau nei per 5 minutes. Dabar savo 
namus galite stebėti 24 valandas per parą, 
7 dienas per savaitę išmaniojo telefono 
ekrane iš bet kurios pasaulio vietos.

Dar niekada valdyti apsaugos sistemą ir išmaniuosius namus  
nebuvo taip paprasta. 

GARAŽO 
VARTŲ 
VALDYMAS

IR DAR 
DAUGIAU

FUNKCIONALUMAS

APŠVIETIMO 
VALDYMAS

LAUKO 
ŽALIUZIŲ 

VALDYMAS

 
VAIZDO 
STEBĖJIMAS 
NAUDOJANT 
„DAHUA“ IP 
KAMERAS

TEMPERA-
TŪROS VAL-
DYMAS

Parsisiųsk ELDES Security 
nemokamai

KIEMO VARTELIŲ 
VALDYMAS



IDEALIAI TINKA 
KOTEDŽAMS, 

DIDELIEMS BUTAMS 
AR PRIVATIEMS 

NAMAMS, KURIŲ 
PLOTAS IKI 300 M2



GARAŽO VARTŲ 
VALDYMAS

Hibridinėje apsaugos sistemoje 
ESIM384 yra integruoti GSM/GPRS, 
belaidžiai moduliai, PGM išėjimai ir 
laidinės jungtys, kurios užtikrins 
pilną namų apsaugos sistemą viena-
me įrenginyje. Tvarkaraščio funkcija 
ir 32 skirtingų išmaniųjų namų sce-
narijų suteikia daugybę namų auto-
matizavimo galimybių. 2 SIM kortelės 
ir papildomas tinklo modulis užtikrina 
maksimalų saugumo lygį.

• Galimi daugiau nei 32 išmaniųjų 
namų automatikos scenarijai

• Palaiko iki 144 belaidžių ir laidinių 
zonų (iki 64 belaidžių įrenginių)

• Paprastas prijungimas prie skirtingų 
apsaugos kompanijų

• Įvairūs valdymo būdai
• Bevielis ryšys veikia iki 3 km atstumu 

atviroje erdvėje
• Galimybė praplėsti sistemą papildo-

mais PGM išėjimais, laidinėmis jungti-
mis ir temperatūros jutikliais

• Išorinė atsarginė baterija, kuri veikia 
iki 30 val.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

IŠORINIŲ 
ŽALIUZIŲ 
VALDYMAS

APŠVIETIMO 
VALDYMAS

TEMPERATŪROS 
VALDYMAS

Apsaugos ir išmanių 
namų valdymo sistema  
ESIM384 – daugiau nei tik apsauga

NEMOKAMI PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS BEVIELIU RYŠIU  

(angl. FOTA „Firmware-Over-The-Air) 

ATNAUJINIMAI

IKI
 300 M²



Pitbull 
Alarm PRO

KOMPAKTIŠKIAUSIA IR ELEGANTIŠKIAUSIA 
ELDES APSAUGOS SISTEMA

Pitbull Alarm PRO yra unikali apsaugos sistema, 
integruota į įprastą judesio daviklio korpusą. Tai 
kompaktiškiausia ir elegantiškiausia ELDES apsaugos 
sistema su integruotais belaidžiais/GSM/GPRS 
moduliais bei galimybe valdyti 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 mobilios programėlės pagalba!

arba 3G2G

BUTAMS IR 
NEDIDELIEMS 

NAMAMS

IKI
 150 M²



• Dvi Nano SIM kortelės 
papildomam saugumui

• Palaiko iki 34 zonų (16 bevielių įrenginių)
• Skirtingi valdymo būdai kiekvieno 

vartotojo patogumui
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse
• 1 laidinė įvestis ir 1 laidinė išvestis
• Garsinis signalas pavojaus atveju
• LED sistemos būsenos indikatorius
• Integruota baterija veikia iki 24 val.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
Kompaktiškiausia ir elegantiškiausia 
ELDES apsaugos sistema

Nemokami periodiniai atnaujinimai ir 
naujausios funkcijos

Idealiai tinka patalpoms iki 150 m2 
(pvz. butui, vasarnamiui, garažui, 
sandėliukui, kemperiui, jachtai ir kt.).



Klaviatūros

Modernaus dizaino belaidė klaviatūra EWKB5 puikiai 
tiks bet kokiam interjerui. Lietimui jautrus ekranas bei 
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. 

Kompaktiška, baterijomis maitinama klaviatūra puikiai 
tiks bet kokio interjero namams. Patogų ir paprastą 
klaviatūros valdymą įvertino dauguma mūsų 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. 

Šiuolaikiška ir stilinga laidinė klaviatūra 
puikiai tinka bet kurių namų interjerui. Lietimui 
jautrūs mygtukai ir informatyvus LCD ekranas 
užtikrina patogų ir sklandų naudojimą.
• Greitas išmanių namų valdymas 10-čia 

skirtingų klaviatūros skaitmeninių mygtukų
• Temperatūros ir GSM ryšio stiprumo atvaizdavimas
• Lietimui jautrūs mygtukai
• Apšviestas LCD ekranas.

BELAIDĖ LIETIMUI JAUTRI 
KLAVIATŪRA EWKB5

BELAIDĖ KLAVIATŪRA EWKB4

LAIDINĖ KLAVIATŪRA EKB2



Bevieliai davikliai 

Naminių gyvūnų judesiams atsparus PIR judesio 
jutiklis su integruotu temperatūros davikliu.
• Fiksuoja judesį 90° kampu
• Nefiksuoja judančių gyvūnų iki 40 kg
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse
• Baterijos gyvavimo trukmė - iki 3 metų.

Prietaisas aptinka pirmuosius dūmus 
prieš jiems virstant liepsna ir nedelsiant 
informuoja objekto šeimininkus SMS žinute 
ir garsiniu signalu objekto vietoje.
• Integruotas LED indikatorius
• Integruota sirena (85 dB 3 m atstumu)
• Fotoelektrinis dūmų jutiklis
• Belaidis ryšys - iki 150 m atvirose erdvėse
• Baterija tarnauja iki 1,5 metų
• Integruotas temperatūros daviklis
• Galima EWF1CO versija – su 

anglies monoksido jutikliu.

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

BELAIDIS JUDESIO JUTIKLIS EWP3

BELAIDIS DŪMŲ JUTIKLIS EWF1

Galimos spalvos: 



Sirenos

Garsesnė, stipresnė, didesnė EWS4 lauko sirena 
puikiai papildo ELDES apsaugos sistemą. Apie pavojų 
įspėja itin garsiu signalu ir ryškiomis LED šviesomis.
• Baterija tarnauja iki 5 metų
• Belaidis ryšys - iki 3 km atvirose erdvėse
• Aliarmo garso lygis 104–110 dB
• Atspari vandeniui ir dulkėms
• Didelis reklaminis plotas, skirtas Jūsų 

įmonės logotipo lipdukui.
• Galimas maitinimo pajungimas laidu.

Ekonomiška belaidė lauko sirena puikiai tinka pilnai 
užbaigti Jūsų ELDES apsaugos sprendimą. 
• Integruotas garsiakalbis
• Aliarmo garso lygis – 104 dB
• Integruotas LED indikatorius
• Maksimalus atstumas belaidžiam ryšiui – 

iki 150 metrų (atvirose erdvėse).
• Maitinimas baterija.

• LED indikatorius
• LED lempučių spalva ir skleidžiamas garsas priklauso 

nuo aliarmo tipo (gaisro aliarmas, įsibrovimas)
• Aliarmo garso lygis – 90 dB.

BELAIDĖ LAUKO SIRENA EWS4

BELAIDĖ LAUKO SIRENA EWS2

BELAIDĖ VIDAUS SIRENA EWS3



arba 3G2G

Priedai

EWK2 - patogus būdas valdyti ELDES 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).

VALDYMO PULTELIS EWK2

Papildomai galima įsigyti 
EWK2 panikos mygtuką.

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.

• 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 atnaujinimas nuotoliniu būdu 
naudojant FOTA funkciją

• Nuotolinis komunikatoriaus konfigūravimas ELDES 
Utility programos pagalba

• Nuotolinis kito gamintojo apsaugos sistemos 
įjungimas/išjungimas

• Palaiko iki 5 vartotojų
• Ryšys per LAN / GSM / GPRS.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



KeyBoB
GERIAUSIAS ELDES PULTELIS JŪSŲ 
IŠMANIŲJŲ NAMŲ VALDYMUI!

Pristatome Jums KeyBoB – naująjį išmaniųjų namų ir apsau-
gos valdymo pultelį. Jis – neišskiriamas tavo draugas, ku-
ris padeda pabrėžti kiekvieno šeimos nario stiliaus unikalu-
mą bei išsiskirti iš minios. Išsirink tau labiausiai patinkančią 
spalvą iš siūlomų 3 variantų bei mėgaukis lietimui itin malo-
niu ir švelniu gumuotu paviršiumi. Pamiršk visus iki šiol tu-
rėtus pultelius. Nuo šiol tau užteks vienintelio KeyBoB!



LAISTYMO SISTEMOS 
VALDYMAS

APŠVIETIMO 
VALDYMAS

GARAŽO VARTŲ 
VALDYMAS

KIEMO VARTELIŲ 
VALDYMAS

BŪK IŠSKIRTINIS.  
ATSKLEISK SAVO UNIKALUMĄ 

LTC: UNIKALI ELDES 
TECHNOLOGIJA

MEILĖ IŠ PIRMO 
PRISILIETIMO

1,7 KM ATSTUMO 
ČEMPIONAS

Galimybė išsirinkti iš 3 skirtingų spalvų.

ELDES LTC („Life Time Charge“) techno-
logijos dėka  KeyBoB baterijos tarnavimo 
laikas - 10 metų ar ilgiau.

Padengtas lietimui itin maloniu 
ir švelniu gumuotu paviršiumi.

Savo išmaniuosius namus galite valdyti 
būdami nuo jų nutolę net iki 1,7 km atstumu.

VIENAS PULELIS JŪSŲ IŠMANIŲJŲ NAMŲ VALDYMUI 
 

Naujasis ELDES pultelis KeyBoB suteikia galimybę valdyti net 8 skirtingas išmaniųjų namų funkcijas.  
Pamirškite visus iki šiol turėtus valdymo pultelius skirtingiems įrenginiams valdyti. Kontroliuokite apšvietimą, 

temperatūrą ar laistymo sistemą, valdykite garažo vartus, apsaugines lauko žaliuzes ar kiemo vartelius KeyBoB pagalba. 
Savo šeimos ar verslo saugumui užtikrinti KeyBoB naudokite kaip panikos mygtuką, kurio belaidis signalas – net 

1.7 km. Išlaisvinkite savo vaizduotę ir KeyBoB pagalba valdykite reikalingiausias išmaniųjų namų funkcijas.



arba 3G2G

TURĖKITE DAUGIAU IŠ VIENO  
VARTŲ VALDIKLIO!

Pilnas automobilių par-
kavimo administravimo 
sprendimas viename 
įrenginyje ESIM320 

ESIM320 
a full parking administration 
solution in one device

ESIM320 yra nuotolinis GSM valdiklis, 
skirtas valdyti vartelius, užkardus bei 
garažo vartus SMS pranešimo, mobiliosios 
aplikacijos arba mobiliojo valdiklio pagalba. 
Kontroliuokite vartų valdymo prietaisą 
nuotoliniu būdu naudodamiesi ELDES Gate 
Control vartų valdymo platforma arba SMS.

„Android“ „iOS“

VEIKIA SU:



• Konfigūruojamas leidimas patekti į 
teritoriją (pagal telefono numerį, datą, 
skambučių skaičių ir tvarkaraščius).

• Galimybė pridėti ar pašalinti vartotojus 
nuotoliniu būdu naudojantis vartų 
valdymo internetu platforma.

LENGVAS ADMINISTRAVIMAS

GALIMI KORPUSŲ  
VARIANTAI

GATES.ELDESALARMS.COM

PATOGUS VARTOTOJŲ 
ADMINISTRAVIMAS IR KONTROLĖ

LAIKĄ TAUPANTIS DIEGIMAS

PATIKIMAS IR ATSPARUS

PATOGUS VALDYMAS 

• Paprastas ir greitas diegimas vos 
per kelias minutes.

• 3 skirtingi korpuso variantai pagal 
individualius poreikius.

Stabiliai veikiantis ir patikimas  
produktas bet kokiomis oro sąlygomis. 

• Galimybė pridėti ir kontroliuoti 
vartotojus iš bet kurios pasaulio 
vietos.

• Galimybė palaikyti iki 2000 unikalių 
vartotojų vienoje sistemoje.

• Galimybė saugoti iki 1000 įvykių 
istoriją. 

• Patogus valdymas naudojantis ELDES 
Gate App mobiliąja programėle.

• Nuotolinis valdymas naudojantis vartų 
valdymo internetu platforma, telefono 
skambučiais.

• Galimybė atidaryti vartus skambučio 
pagalba. 

KONFIGŪ-
RUOKITE

VALDYKITE STEBĖKITE



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 pa-
prasta naudoti, turi patogią vartotojo sąsają bei vartotojo vedlį diegimo metu bei galimy-
bę išsaugoti konfigūracinius failus, kuriuos galėsite panaudoti ir kituose objektuose.

ELDES Utility –  
profesionali programinė 
įranga diegėjams 



„ANDROID“„MAC OS“„WINDOWS“

VEIKIA SU:

NEMO-

KAMA

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.
• Viena platforma pilnam ELDES apsaugos 

sistemos konfigūravimui ir valdymui
• Greitesnis diegimas
• ELDES Utility Wizard – asmeninis asistentas 

slandžiam pirmąjam diegimui
• Galimybė konfigūruoti ir administruoti 

sistemą nuotoliniu būdu



Išmanūs apsaugos  
ir namų automatikos 
sprendimai 

Daugiau apsaugos ir namų automatikos sprendimų ir 
priedų ieškokite mūsų interneto svetainėje: 

Tapkite mūsų partneriu! Susisiekite el. paštu  
info@eldesalarms.com

Sukurta ir pagaminta Lietuvoje.

HIBRIDINĖ APSAUGOS  
SISTEMA ESIM384

BELAIDĖ APSAUGOS SISTEMA 
PITBULL ALARM PRO

BELAIDŽIAI 
ĮRENGINIAI

WWW.ELDESALARMS.COM

Belaidis langų / durų / vandens 
nuotėkio / smūgių jutiklis EWD3

Belaidis dūmų jutiklis

Belaidis judesio jutiklis
EWP3

Panikos mygtukas
EWK2A

Belaidė klaviatūra
EWKB4

Belaidė lauko sirena
EWS2

Belaidė vidaus sirena
EWS3

Belaidė lietimui jautri 
klaviatūra EWKB5

Laidinė klaviatūra
EKB2

Pultelis
EWK2

Belaidė lauko
sirena EWS4

KeyBoB pultelis
EWK3

NEW


