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SMARTE OG LET INSTALLEREDE 
SIKKERHEDSLØSNINGER

PÅLIDELIG SIKRING AF ALLE LOKALETYPER



Eldes har været på det professionelle sikkerhedsmarked i mere end 14 år. Produkterne er designet og fremstillet 
i Litauen, EU, og har betydet sikkerhedsprodukter i høj kvalitet til mere end 70 lande over hele kloden.

Målet er at gøre installationer lettere for kunderne ved at skabe smarte, intuitive produkter med god værdi for pengene. 
Vi er specialiserede i trådløse sikkerhedsløsninger med produkter, der kan række op til 3 km i åbne områder. Det sikrer 

jævn funktionalitet i lokaler op til 300 m². Målet er at blive dit nummer ét valg af løsninger til installationer!

HVORFOR VÆLGE ELDES:

LET AT INSTALLERE
Vi analyserer konstant ideer og krav fra 
installatører for at implementere dem. 

Intuitiv Eldes Utility-software, pre-
systemkonfiguration, remote kontrol 
og andre tidsbesparende funktioner, 

sikrer en yderst tilfredsstillende 
installation hver gang.

HØJ EUROPÆISK 
KVALITET

Høj europæisk kvalitet er en af mange 
grunde til, at installatører vælger 

Eldes. Alle Eldes-produkter samles i 
Litauen, hvor de høje standarder og 
kvalitetskontrol indtager 1. pladsen.

INNOVATIONSDREVNE 
LØSNINGER

Vi kombinerer flere velkendte 
teknologier i et enkelt teknisk 

mesterværk. Resultatet er et unikt 
økosystem, der inkluderer pålidelig 

sikkerhedsautomatisering, ubesværet 
forbindelse til kontrolcentral og 

intuitiv Eldes Security App. 
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E L D E S  S E C U R I T Y  A P P 
GRATIS

Live stream 24/7 

Kamera-Zone tilknytning

Avanceret kamerakontrol

Billedkopiering og video- 
optagelse via mobiltelefon

Kamerahændelseslog

En enestående Dahua-videointegration gør det 
muligt at overvåge dit hjem 24/7. Bliv informeret 
ved indbrud eller følg med i hvad der sker. 

Vær altid informeret om hvad der sker derhjemme. 
Til- og frakobling af alarm, kontroller temperatur 
eller belysning hvor som helst fra.

Intet tidsforbrug med at opsætte netværksudstyr - tilføj 
kameraer til Eldes Security App på mindre end 5 minutter!

Gratis Eldes Security App  til 
slutbrugere på:

Til- og frakoble alarmen

Hold øje med 
temperaturer

Tænd og sluk for 
hjemmets elektriske 
apparater

Få push-beskeder 
ved hændelser

Administrer let 
brugerrettigheder

VIDEO OVERVÅGNINGS- 
FUNKTIONER:

FULD INTEGRATION MED  
DAHUA KAMERAERFUNKTIONER:
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• 2x Nano SIM-kort for ekstra sikkerhed
• Betjener op til 34 zoner 

(16 trådløse enheder)
• Flere måder at kontrollere på
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i  

åbne områder
• 1 input, 1 output
• Lydindikation via indbygget summer
• Backup batteri, op til 24 timer

* 3G-version er Grade 2-klar. Har kun 1 Nano SIM-kortslot  
og understøtter ikke opkald med lyd.

PITBULL ALARM PRO

HOVEDFUNKTIONER:

Pitbull Alarm PRO er et professionelt alarmsystem 
integreret i en bevægelsessensor. Du vil værdsætte en 
ekstremt hurtig installation og konfiguration, fantastisk 
trådløs rækkevidde og en simpel forbindelse til de 
fleste kontrolcentraler. Der er indbygget temperatur- og 
bevægelsessensor, trådløse/GSM/GPRS-moduler, og den 
er perfekt til mindre installationer. Pitbull Alarm PRO 
kan fungere som en selvstændig enhed eller fungere 
med op til 16 yderligere Eldes trådløse enheder.

eller

TRÅDLØS INDBRUDSALARM
Til lejligheder og mindre huse

OP TIL

 150 M²
ALT-I- 

ÉN

3G*2G
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• Håndterer op til 144 trådløse og 
trådførte zoner (64 trådløse enheder)

• Kompatibel med næsten enhver  
kontrolcentral

• Flere måder at kontrollere på
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i åbne  

områder
• Kan udvides med yderligere PGM-

udgange, trådførte udvidelsesmoduler 
og temperatursensorer

• Eksternt backup-batteri, op til 30 timer

ESIM384 - KRAFTFULDT  
SIKKERHEDSSYSTEM

HOVEDFUNKTIONER

OP TIL

 300 M²

Et hybrid alarmpanel ESIM384 indeholder indbygget 
GSM/GPRS, trådløse moduler og trådførte forbindelser, 
PGM-udgange, så du behøver ikke yderligere moduler.
Kalender med op til 16 scenarier og flere PGM-output  
muliggør „Smart Home“ (automatisering). 2x SIM-kort og 
et Ethernet-modul (option) sikrer maksimal sikkerhed.

HYBRID INDBRUDSALARM 
Til store boliger og virksomheder 

5



TRÅDLØST TOUCHPANEL EWKB5

TRÅDLØST LED TASTATUR EWKB4

TASTATURER

Et attraktivt touchpanel, der indeholder en ekstremt enkel  
brugerflade der guider brugeren i alle trin. 
• Stemmeguide (8 sprog)
• Brugervenlig betjening
• 4.3 TFT-touchskærm
• Konfigurerbar menu
• Batteridrevet (op til 14 måneders drift)
• Trådløs rækkevidde op til 1.000 m
• Ekstern strømforsyning mulig

Et kompakt og batteridrevet tastatur, der kan installeres i  
ethvert rum.

• LED-indikator til visuel vejledning
• Status for zoner vises
• Tilpasning af zonenummervisning
• Lydindikation via indbygget summer
• Batterilevetid op til 5 år
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i åbne områder
• Indbygget temperatursensor
• Ekstra trådført zone til tredjepartsdetektorer

TRÅDFØRT TASTATUR EKB2
Fantastisk funktionalitet i et attraktivt og moderne  
design i glas.

• LCD grafisk display
• Information om temperatur, GSM-niveauer,  

zonestatus og systemfejl
• Berøringsfølsomme knapper
• Kan bruges som et backup-værktøj til system- 

konfiguration
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TRÅDLØS DØR- OG VINDUESSENSOR EWD3

TRÅDLØS BEVÆGELSESSENSOR (PIR) EWP3

TRÅDLØS RØGSENSOR EWF1

TRÅDLØSE SENSORER

Magnetkontakt, vibrationssensor og temperaturmåler. EWD3 
kan ligeledes bruges som sender til kablet tredjepartsudstyr.

• LED indikation
• Ekstra kabelforbundet zone NO/NC, f.eks. oversvømmelsessensor
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i åbne områder
• Batterilevetid op til 5 år
• Justerbar vibrationsfølsomhed

Dyreimmun PIR sensor med integreret temperatur føler.

• 90° dækning
• Dyreimmun, op til 40 kg
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i åbne områder
• Batterilevetid op til 3 år
• Integreret temperaturmåler

Registrerer røg, før der er flammer. Sammenkoblede sensorer  
vil alarmere hele bygningen på én gang.

• Indbygget LED-indikator
• Integreret sirene
• Fotoelektrisk sensor
• Alternativ version - EWF1CO med kuliltesensor

Mulige farver: 
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SIRENER

TRÅDLØS INDENDØRS SIRENE EWS3
• 2 indbyggede lydgivere
• 3 LED-indikatorer
• LED- og lydindikation er forskelligt afhængigt af  

alarmtypen (brand/indbrud)
• Lydniveau: 90 dB

TRÅDLØS UDENDØRS SIRENE EWS4
Den kraftigere, stærkere og større EWS4, er en perfekt udvidelse af et 
Eldes sikkerhedssystem. Den advarer med øredøvende alarmlyd  
og LED-lys.

• Batterilevetid op til 5 år
• Trådløs rækkevidde op til 3 km i åbne områder
• Kan strømforsynes via kabel
• Lydniveau 104 − 110 dB
• Modstandsdygtig over for vand og støv

TRÅDLØS UDENDØRS SIRENE EWS2
• Indbygget lydgiver
• Lydtryk: 104 dB
• Integreret LED-lys

NY
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TILBEHØR

TRÅDLØS STIKDÅSE EWM1

FJERNBETJENING EWK2

Automatiser og fjernbetjen dit husholdnigsudstyr.

• Hold øje med dit elforbrug
• Styr husholdningsapparater via fjernbetjening eller  

Eldes Security App
• Fejlindikation og beskyttelse
• Kan bruges med ethvert 230V elektrisk apparat
• Strømforbrug mindre end 1W

Trådløs fjernbetjening i sort eller krom i vores klassiske  
design. 

• Programmerbare knapper til fuld systemkontrol
• Visuel LED-indikator
• Indbygget summer giver besked via korte (afsluttede 

kommandoer) eller lange (mislykkede kommandoer) bip
• Valgfri EWK2-version
• Panikknap EWK2A

SORT ELLER 

KROM 
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PORTCONTROLLER ESIM320

ESIM320 er en fjernbetjent GSM-controller designet 
til at betjene porte, bomme eller garageporte via SMS, 
mobilapplikation eller widget. Vedligehold portcontrolleren 
remote ved hjælp af Eldes Cloud-platform eller SMS.

• Op til 2.000 unikke brugere
• Op til 5 administratorer
• Integreret GSM/GPRS-modul
• Variable adgangstilladelser (telefonnummer, 

dato, antal ring, kalendere)
• 2 udgange, 3 indgange
• Variable alarmtekster
• 3 forskellige kabinetter til brug indvendigt, 

udvendigt eller i tavleinstallationer

HOVEDFUNKTIONER

UNIVERSEL 2G ELLER 3G 
KOMMUNIKATOR ET083
En omkostningseffektiv måde til at forbinde de fleste alarmcentraler  
til en kontrolcentral eller tilføje ekstra kommunikationslinjer for  
yderligere sikkerhed.

• Flere forbindelsesmåder: serielt kabel, 
bus og PSTN/TIP-RING interface

• Understøttede protokoller: EGR100, Ademco 
kontakt-ID, SIA IP og Kronos (GRPS)

• Remote opdatering af firmware
• Remote konfiguration
• Remote til- og frakobling af alarmpanel fra tredjepart
• Op til 5 brugere
• Kommunikation via LAN/GSM/GPRS

HOVEDFUNKTIONER

Android iOS

FÅS TIL:

3G2G eller

3G2G eller
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Professionel software til installatører, udviklet ud fra  
feedback fra vores kunder. Eldes Systemsoftware  
(Utility) er designet til ekstremt hurtig installation 
og praktisk systemvedligeholdelse.

Den innovative software indeholder optimeret 
brugerflade, systemkonfiguration og andre  
tidsbesparende funktioner.

Eldes Utility giver dig mulighed for 
at konfigurere sikkerhedssystemet 
uanset hvor du er. Tilføj/fjern brug-
ere, tildel rettigheder på specifikke 
områder, fjern trådløse enheder 
og vigtigst af alt, konfigurer Eldes 
sikkerhedssystem og dets tilbehør.

AndroidMAC OS XWindows

FINDES TIL:

ELDES SYSTEMSOFTWARE 
TIL INSTALLATØRER GRATIS
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NY GENERATION AF TRÅDLØSE ALARMSYSTEMER

Udviklet og produceret i EU

HYBRID ALARM 
PANEL ESIM384

TRÅDLØST ALARM PANEL 
PITBULL ALARM PRO

TRÅDLØST

Trådløst og batteridrevet 
touchpanel EWKB5

Trådløs stikkontakt EWM1

Trådløs røg/kulilte sensor 
EWF1/EWF1CO

Trådløs magnet dør/vindue  
kontakt med chock 

sensor og slutning for 
oversvømmelsessensor EWD3

Trådløs bevægelsessensor 
EWP3

Trådløst tastatur
EWKB4

Trådløs remote 
EWK2

Trådløs panikknap 
EWK2A

Trådløs udendørs sirene
EWS2

Trådløs indendørs sirene 
EWS3

Kablet tastatur i glas
EKB2

Trådløs udendørs sirene 
EWS4

Fuld integration med Dahua IP kameraer

For yderligere information, herunder nærmeste forhandler, kontakt venligst:

SAFEGUARD, Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia 

+45 42 50 76 22  -  info@safeguard.dk  -  www.safeguard.dk


