POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU

®

RP 5340
ØÍDÍCÍ PØÍSTROJ

LDM, spol. s r.o.
Czech Republic

PM - 089/11/07

1. MONTÁŽ
Bìhem montáže je nutno dodržovat následující zásady
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- pøístroj možno montovat na stojan nebo na stìnu jen ve svislé poloze jeho podélné osy. Upevòuje se ètyømi
šrouby M16.
- k pøístroji musí být umožnìn dobrý pøístup pro údržbu a seøizování.
- teplota okolí nesmí pøekroèit 60°C.
- vzdálenost øídícího pøístroje od ventilu mìøeno v délce vzduchového potrubí nesmí být vìtší než 15m.
- potrubí tlakového impulsu musí být vedeno shora v délce min. 1m a pøipojeno k dolním vývodùm. Je nutné
provést pevné uchycení jednotlivých trubek. Tato èást potrubí nesmí být izolována.
- spojovací vzduchové potrubí k pojistnému ventilu musí být øádnì vyèištìno, jeho spoje musí být tìsné.
- do pøívodního vzduchového potrubí pøed øídící pøístroj nutno zabudovat filtr a uzavírací ventil.
- v prostøedí s možností mrazu musí být øídící pøístroj vybaven topením (výbava na zvláštní objednávku - viz
další text) nebo je tøeba jej umístit do vytápìného pøístøešku/místnosti (infrazáøièem a pod.) Pøívodní potrubí
tlakového impulsu je nutno izolovat (pøípadnì otápìt) a zabránit tak možnosti zamrznutí kondenzátu. V každém
pøípadì je tøeba tuto situaci konzultovat s výrobcem.
- v potrubí tlakového impulsu nesmí být zabudována žádná uzavírací, ani jiná armatura, rovnìž z nìho
nesmí být veden žádný odbìr.
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Pøipojení pro ...

Oznaèení
Tlakomìr zdvihového vzduchu - 1.poj. ventil
Tlakomìr zatìžovacího vzduchu - 1.poj. ventil
Tlakomìr ovládacího vzduchu
Tlakomìr zdvihového vzduchu - 2.poj. ventil
Tlakomìr zatìžovacího vzduchu - 2.poj. ventil
Tlakomìr øídícího vzduchu
Tlakomìr impulsu I
Tlakomìr impulsu II
Tlakomìr impulsu III
Pøipojení zdvihového vzduchu - 1.poj. ventil
Pøipojení zatìžovacího vzduchu - 1.poj. ventil
Pøipojení zdvihového vzduchu - 2.poj. ventil
Pøipojení zatìžovacího vzduchu - 2.poj. ventil
Uzavírací kohout ovládacího vzduchu
Pøipojení dálkového ovládání
Pøipojení tlakových impulsù

M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
G1/4 "
G1/4"
G1/4"
Trubka Ø18x2 nebo O18x1,5
Trubka Ø18x2 nebo O18x1,5
Trubka Ø18x2 nebo O18x1,5
Trubka Ø18x2 nebo O18x1,5
Kabel LYS 3x0,75
Trubka O32x6

Tøída jakosti stlaèeného vzduchu dle ISO 8573-1 (ÈSN ISO 8573-1)
3

- tøída tuhých neèistot 4 nebo lepší (tj. max. velikost èástic 15 mm, max. koncentrace 8 mg/m )
- tøída vody 4 nebo lepší (tj. rosný bod max. +3°C), v pøípadì umístìní v mrazu doporuèit vytápìní skøínì
3
- tøída oleje 3 nebo lepší (tj. max. koncentrace 1mg/m )
Spotøeba tlakového vzduchu
- klidová spotøeba (pouze únik øídícího vzduchu z trysek)
- spotøeba v okamžiku kdy otevírají ventily (krátkodobá, špièková)
- spotøeba pøi otevøených pojistných ventilech (únik pøes membránové ventily)

0,12Nm3/h
3
8,5 Nm /h
3
5,0 Nm /h

Pøipojení tlakového impulsu
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Impulsní
pøetlak

okruh
dodávek
výrobce

Rozmìr ukonèení

1m

Ø32 x 6, mat. 11523
Upevnìní impulsního
potrubí (provede zákazník)
Svislé potrubí
Tr. O32 x 6

- trubka O32x6 je pro PN 400, pro menší PN mùže být síla stìny dle ÈSN 13 1075.
- impulsní potrubí vèetnì upevnìní není souèástí dodávky
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Pøipojení pojistného ventilu k øídícímu pøístroji
Pøipojení ovládacího vzduchu

Spojka DN15 dle ÈSN 137730
(M27x1,5)

Zelené potrubí

Modré potrubí

Pøípojka DN15
(M27x1,5)
Spojka DN13
dle ÈSN 137730
(M22x1,5)
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okruh
dodávek
výrobce

Hadice DN13x250
(M22x15)

- spojovací potrubí není souèástí dodávky
- trubky je nutno pøed montáží dùkladnì vyèistit
- potrubí doporuèujeme barevnì natøít tak, jak je to provedeno u øídícího pøístroje
- vnìjší prùmìr trubky pro pøipojení ovládacího vzduchu ke spojce DN13 - O16mm

Pøipojení ventilu k øídícímu pøístroji
Pøi montáži vzduchového rozvádìcího potrubí je nutno použít pøedepsané rozmìry trubek. Konce musí být
hladké a rovné! Do šroubovaných spojù je nutno vkládat tìsnící prsteny správnou stranou. Pokud jsou k
dispozici, doporuèujeme použít na vzduchové rozvody nerezové trubky. Tam, kde tlakový vzduch obsahuje
vìtší procento vlhkosti je toto nutné.
- trubky nebo alespoò jejich konce doporuèujeme natøít:
zelenì - zatìžovací vzduch
modøe - zdvihový vzduch
Takto barevnì jsou oznaèeny i pøípojky na øídícím pøístroji pøíp. pojistném ventilu. Pøedejde se tím pøípadné
zámìnì pøi pøipojování pojistného ventilu k øídícímu pøístroji.
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Zavzdušòovací soustava
Kulový kohout - zdvihový vzduch (2.poj. ventil)
Kulový kohout - zdvihový vzduch (1.poj. ventil)

Kulový kohout - zatìžovací vzduch (2.poj. ventil)
Kulový kohout - zatìžovací vzduch (1.poj. ventil)
Kulový kohout
- otevøen: páèka smìrem dopøedu - do válce pojistného ventilu je pøivádìn vzduch (zdvihový nebo zátìžový)
- uzavøen:
- páèka smìrem dolù (zdvihový vzduch)
pøívod vzduchu do válce je uzavøen, prostor válce je volnì
- páèka smìrem nahoru (zatìžovací vzduch)
propojen s atmosférou

}

Zdvihový vzduch
Zapojení

3

1

2

4

Zatìžovací vzduch

Kulový kohout - stav
Zdvihový 1 Zatìžovací 1 Zdvihový 2 Zatìžovací 2

N1

1 - Otevøen

2 - Otevøen

3 - Zavøen

4 - Zavøen

T1

1 - Zavøen

2 - Otevøen

3 - Zavøen

4 - Zavøen

N2

1 - Otevøen

2 - Otevøen

3 - Otevøen

4 - Otevøen

T2

1 - Zavøen

2 - Otevøen

3 - Zavøen

4 - Otevøen

TN

1 - Zavøen

2 - Otevøen

3 - Otevøen

4 - Otevøen

NT

1 - Otevøen

2 - Otevøen

3 - Zavøen

4 - Otevøen

Schema zapojení je uvedeno ve dveøích skøínì.
Dálkové ovládání
- solenoidový ventil trojcestný (magnetoventil) typ
SC G325B011 NO G1/8 230V,50Hz, výr.Asco Joucomatic
- výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu typu použitého
magnetoventilu.
- poj. ventily zapojené zpùsobem T nelze dálkovì nucenì
otevøít.
-zásadnì doporuèujeme použít tlaèítka nikoli
vypínaèe.
-v elektroprojektu doporuèujeme zapojení dálkového
ovládání øešit co nejjednodušeji s ohledem na možné
havarijní použití.
- každý ØP má zabudovaný magnetoventil a v pøípadì, že
je zapojeno dálkové ovládání, musí být na ovládacím
panelu ovládácí tlaèítko pro nucené ovládání pøíslušných
ventilù.
RP 5340

N1, T1 - zapojení pro 1 pojistný ventil
N2, T2, TN, NT - zapojení pro 2 pojistné ventily
Øídící pøístroj
Pojistný ventil zavøen
Modrý
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Hnìdý
Kabel LYS 3x0.75
~230V, 50Hz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Žlutozelený
Pojistný ventil otevøen

Solenoidový ventil
trojcestný SC G325B011
DN2,4 7bar 230V 50Hz
Okruh dodávek výrobce
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Vnitøní vytápìní
V pøípadì, že pøístroj bude umístìn v prostøedí s nebezpeèím mrazu (pøístøešek na støeše kotelny apod.), musí
být vybaven vnitøním vytápìním. Vytápìní se skládá ze tøí elektrických topných èlánkù (každý o pøíkonu 60W) a
termostatu a øídící pøístroj je vybaven navíc vnitøní izolací. Takto upravený øídící pøístroj je schopen pracovat v
prostøedí s minimální teplotou do -10°C. Napájení èlánkù (230V/50Hz) je provedeno pomocí konektoru,
umístìného v levé spodní èásti øídícího pøístroje.
Schema zapojení topení viz diagram *071/03/04.
Pøívodní potrubí tlakových impulsù a tlakového vzduchu je tøeba izolovat, popøípadì i otápìt tak, aby v žádném
pøípadì nedošlo k zamrznutí kondenzátu respektive vody usazené v jímce vzduchového filtru.
V pøípadì, že by z jakýchkoliv pøíèin došlo k zamrznutí øidícího pøístroje (Bourdonových spirál), pøívodního
potrubí tlakových impulsù èi potrubí tlakového vzduchu je nutno pøístroj neprodlenì rozmrazit a provést
dùkladnou kontrolu všech èástí (viz odstavec "Možné závady øídícího pøístroje a pojistných ventilù a zpùsob
jejich odstranìní).
Všeobecné zásady pro montáž
- øídící pøístroj umístit do bezpeèné vzdálenosti od pojistného ventilu, ale pokud možno tak, aby
pojistný ventil byl od ØP vidìt. Pøitom stále pamatovat na únikovou cestu, možnost snadného pøístupu
k øídícímu pøístroji a teplotu okolí. Øídící pøístroj je možno umístit mimo kotel pøi zachování maximální délky
vzduchového rozvodu mezi øídícím pøístrojem a pojistným ventilem 15m. Pomocí zavdušòovací soustavy
øídícího pøístroje je provádìn zkušební profuk pojistných ventilù dle ÈSN 07 0710 èl. 44 a po revizích.
- pøed vlastní montáží provìøit správnost osazení øídícího pøístroje. Otevírací pøetlaky øídícího pøístroje a
pøíslušného ventilu musí souhlasit.

Názorný pøíklad zapojení øídícího pøístroje a poj. ventilù

- provést profuk vzduchového potrubí
po odpojení tlakových hadic na
vzduchovém válci ventilu.

Tlaková hadice DN 16x710
Tlaková hadice DN 16x500

Odvodnìní výfukového potrubí

Výfukové
potrubí

Jištìné
zaøízení
Impulsní portubí
( O32 x 6)

1

Uvedenou èinnost provede LDM
Servis - tzv. uvedení do provozu za
studena (viz. PROVOZ).

Kabel dálkové signalizace

Spojovací potrubí zdvihového vzduchu Tr O18x1,5

- kulové kohouty zavzdušòovací
soustavy nastavit do polohy podle
údajù na štítku ve dveøích skøínì.

Délka potrubí nesmí pøesáhnout 15m

- pøezkoušet funkci øídícího pøístroje,
zvláštì jednotlivých membránových
ventilù.

Spojovací potrubí zatìžovacího vzduchu Tr O18x1,5

- pøekontrolovat tìsnost vzduchového
rozvodu mezi øídícím pøístrojem a
ventily.

Pojjistný ventil
SiZ 1508
PV 1509

Mikrospínaè

Po montáži je nutno

RP 5340

Øídící pøístroj RP 5340
(umístit v bezpeèné vzdálenosti
od pojistných ventilù)
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Filtr
(dálkové ovládání)

Pøipojovací kabel mamagneventilu

Uzavírací ventil

Kontrolní žárovky
Tlaèítko

Upevnìní potrubí

okruh
dodávek
výrobce
RP 5340

M i n i m á l n í vzdálenost 1m

DOZORNA

Legenda:
1 - pøívod z tlakovzdušné sítì 0,6 - 0,8 MPa.
Vzduch vstupující do øídícího pøístroje
musí být èistý, suchý a bez oleje.
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2. PROVOZ
Uvedení do provozu - provádí LDM servis spol. s r.o. Èeská Tøebová
Øídící pøístroj lze provozovat pouze spoleènì s pøíslušným pojistným ventilem. Vlastnímu uvedení do
provozu i pøedcházející montáži je nutno vìnovat zvýšenou pozornost. Zabrání se tím vzniku možných
komplikací pøi následném provozu nebo údržbì. Vlastní uvedení do provozu je nejlépe rozdìlit na 2 èásti:
1. èást provést za studena.
2. èást provést po najetí kotle.
Vzhledem k tomu, že se seøizované zaøízení nachází pod tlakem, je bezpodmíneènì nutné dodržovat
všechny zásady bezpeènosti práce.
Pøi uvádìní do provozu je nutno:
Èást 1:
- pøekontrolovat, zda byly provedeny dokonèovací práce po montáži (viz.oddíl MONTÁŽ ).
- zkontrolovat správnost osazení øídících pøístrojù a ventilù.
- zkontrolovat správnost zapojení øídící pøístroj - ventil; zatìžovací vzduch /zelené potrubí/ pøipojen na horní
èást vzduchového válce, zdvihový vzduch /modré potrubí/ pøipojen na spodní èást vzduchového válce. Hadice
nesmí být pøehozeny.
- provìøit funkènost øídícího pøístroje a nastavení kulových kohoutù zavzdušòovací soustavy.
Èást 2:
- pøekontrolovat nastavení øídícího pøístroje.
- pøekontrolovat funkci dálkového ovládání.
Vlastní provoz
Pro zajištìní bezporuchového provozu pojistných ventilù je nutno zajistit trvalý pøívod tlakového vzduchu (0,4
až 0,8 MPa) do øídícího pøístroje. Pøístroj je nutno chránit pøed poškozením a nedovolenou manipulací a dále
dodržovat následující pokyny pro provoz:
- 1x týdnì pøekontrolovat manometry A ,B ,C , D, E, F na øídícím pøístroji.
Tyto musí ukazovat:
A - 0,4 MPa (4,0 bar ± 0,5 bar) zdvihového vzduchu 1. pojistného ventilu
B - 0,4 MPa (4,0 bar ± 0,5 bar) zatìžovacího vzduchu 1. pojistného ventilu
C - 0,4 MPa (4,0 bar ± 0,5 bar) tlak ovládacího vzduchu v øídícím pøístroji
D - 0,4 MPa (4,0 bar ± 0,5 bar) zdvihového vzduchu 2. pojistného ventilu
E - 0,4 MPa (4,0 bar ± 0,5 bar) zatìžovacího vzduchu 2. pojistného ventilu
F 0,14 MPa (1,4 bar ± 0,1bar) tlak øídícího vzduchu v øídícím pøístroji
Pokud manometry vykazují jiné hodnoty, je nutné provést seøízení jednotlivých tlakù.

V øídící skøíni je v okruhu øídícího vzduchu umístìn
uzavírací kulový kohout - S, který umožòuje uzavøít
pøívod vzduchu k tryskám v impulsních
manometrech. Pøi provozu je ovládací páèka
kohoutu smìrem dopøedu, pøi uzavøení vzduchu
smìrem nahoru.
Za prostøedním manometrem s tryskou je umístìn
trojcestný solenoidový ventil - V. Pøi provozu bez
napìtí je otevøen, pøivedením napìtí do solenoidu
uzavøe pøívod a odpustí øídící vzduch z pøíslušného
membránového ventilu.

RP 5340
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3. ÚDRŽBA
Bìžná údržba:
a) seøizování tlaku vzduchu na manometrech - A , B, C, D, E, F øídícího pøístroje(LDM servis). Toto se provádí
pro výstupní tlak 0,4 MPa (4 bar) uvnitø øídícího pøístroje redukèním ventilem - T a pro tlak 0,14 MPa (1,4 bar)
uvnitø øídícího pøístroje redukèním ventilem - U.

T - redukèní ventil 0,4 MPa (4bar)

U - redukèní ventil 0,14 MPa (1,4bar)

S - kulový kohout

A

B

C

D

E

F

V - solenoid

Øídící pøístroj
Uzavírací ventil
RP 5340
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Pro snadnìjší údržbu doporuèujeme v
blízkosti øídícího pøístroje umístit
uzavírací ventil za úèelem vyfoukání
neèistot, prachu apod.
Tato úprava je vhodná zvláštì do
prašného prostøedí.

RP 5340
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b) kontrola a èištìní tlakového filtru v øídícím pøístroji (LDM servis). Tato kontrola se provede pomocí ruèního
odkalení nadzvednutím vypouštìcího ventilku na dnì nádobky filtru. Èištìní samotného filtru se provádí pøi
odstaveném tlakovém vzduchu do øídícího pøístroje (zavøen kulový kohout - N). Po odšroubování nádobky filtru
se vyèistí a zkontroluje tìsnost ventilku pro automatické odpouštìní kondenzátu. V pøípadì zašpinìní filtraèní
vložky (nižší prùtok vzduchu) se provede její výmìna. Po opìtovném smontování filtru se do øídícího pøístroje
napustí tlakový vzduch.
Možné závady øídícího pøístroje a pojistných ventilù a zpùsob jejich odstranìní
Závada:
Manometr - B nebo E neukazuje 0,4 MPa - pojistné ventily mohou odfukovat.
Odstranìní:
- pøekontrolovat tìsnost rozvodu zatìžovacího vzduchu mezi øídícím pøístrojem a pojistnými ventily. Kulové
kohouty zavzdušòovací soustavy zatìžovacího vzduchu musí být naplno otevøeny a musí být tìsné.
Závada:
Øídící pøístroj zamrzl (kondenzát v impulzním potrubí a v tlakové èásti øídícího pøístroje) - projeví se
pøedèasným odfukem pojistných ventilù nebo únikem páry ve vlastním øídícím pøístroji.
Odstranìní:
1 - øídící pøístroj je nutno okamžitì rozmrazit
2 - provést výmìnu impulsních manometrù s bourdonovými spirálami a tryskami
Závada:
Prasklá hadièka pøivádìjící/odvádìjící vzduch k/od vzduchových trysek impulsních manometrù. Otevøení
pojistného ventilu pøi tlaku nižším, než na jaký byl seøízen.
Odstranìní:
Kontrola a výmìna pøíslušné poškozené hadièky.
Závada:
Poškozená membrána v membránovém ventilu. Otevøení pojistného ventilu pøi tlaku nižším, než na jaký byl
seøízen.
Odstranìní:
Kontrola a výmìna pøíslušné poškozené membrány.
Závada:
Prasklá hadice pøivádìjící zátìžný vzduch nad píst tlakového válce. Otevøení pojistného ventilu pøi tlaku nižším,
než na jaký byl seøízen.
Odstranìní:
Kontrola a výmìna pøíslušné poškozené hadice.
POZOR: Výše uvedené závady nemají v žádném pøípadì vliv na bezpeènost jištìného zaøízení.
Roèní revize
- kontrola a seøízení manometrù
- èištìní filtru
Revize provádìná každé 3 roky
Provést celkové vyèištìní a dùkladné pøezkoušení funkce všech èástí øídícího pøístroje. V pøípadì potøeby
vymìnit membrány v membránových ventilech, dle potøeby vymìnit další poškozené souèásti (vzduchové
hadice, manometry, redukèní ventily a pod.).
Náhradní díly pro 3-letý provoz
Membrána - 3ks
O-kroužek 9x5 - 6ks

RP 5340

Pøíslušenství
Hadice DN 13x250 - 1ks
Spojka pøímá DN 13 - 1ks
Prsten DN 15 - 4ks
Konektor - 1ks
Klíè - 1ks
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4. ZÁVÌR
Budou-li uvedené pokyny øádnì plnìny a dodržovány, bude øídící pøístroj pracovat zcela spolehlivì a bez
závad. Doporuèujeme na základì objednávky požádat LDM servis o uvedení do provozu, vèetnì základního
proškolení obsluhy.
Informace - seøizování pojistných ventilù
Øídící pøístroj je ve výrobním podniku seøízen na požadovaný otevírací pøetlak. Další seøizovaní nebo
pøestavovaní na jiný otevírací pøetlak (jen po dohodì s výrobcem) se provádí už jen za provozních podmínek,
na jištìném zaøízení. Po dohodì s výrobcem lze nastavit ØP za studena tlakovacím zaøízením.

RP 5340
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1015
ADRESA VÝROBNÍHO ZÁVODU
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Èeská republika
tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldmvalves.com

TUZEMSKÉ KANCELÁØE
LDM, spol. s r.o.
kanceláø Praha
Podolská 50
147 01 Praha 4
Èeská republika
tel.: +420 241087360
fax: +420 241087192
e-mail: tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
kanceláø Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Èeská republika
tel.: +420 602708257
e-mail: tomas.kriz@ldm.cz

SERVISNÍ STØEDISKA
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Èeská republika
tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
e-mail: servis@ldm.cz

Ecoterm - lng. Karel Prùša
Svatopetrská 10
617 00 Brno
Èeská republika
tel: +420 545233546
fax: +420 545233231, +420 545230254
e-mail: info@ecoterm.cz

SAR MONTÁŽE s.r.o.
Slévárenská 12
709 00 Ostrava
Èeská republika
tel: +420 596 623 740
fax: +420 596 623 717
e-mail: zdenek.lipovy@sarcz.cz

Martia a.s.
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
Èeská republika
tel: +420 475650150
fax: +420 475650999
e-mail: martia@martia.cz

Omega Elektro spol. s r.o.
Dláždìná 30
317 07 Plzeò-Radobyèice
Èeská republika
tel: +420 377828237
fax: +420 377828238
e-mail: oep@volny.cz

ZEFIN s.r.o.
Školní nám. 1066
391 02 Sezimovo Ústí
Èeská republika
tel: +420 381 276 440
fax: +420 381 276 156
e-mail: zefin@zefin.cz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovenská republika

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska

tel: +421 243415027-8
fax: +421 243415029
e-mail: ldm@ldm.sk
http://www.ldm.sk

tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
e-mail: ldmpolska@ldm.cz

TOO “LDM”
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazachstan

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland

tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
e-mail: sale@ldm.kz

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
e-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

ZAHRANIÈNÍ ZASTOUPENÍ
OOO "LDM Promarmatura"
Jubilejniy prospekt, dom.6a, of. 601
141407 Khimki
Moscow Region
Russia
tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
e-mail: inforus@ldmvalves.com

tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.
Výrobce poskytuje záruèní i pozáruèní servis.
RP 5340
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