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Arkusz informacyjny TP7000 i TP7000-RF
Termostat programowalny

TP7000 to proste w obs∏udze urzàdzenie ∏à-
czàce funkcje zegara i termostatu pokojowego.
Umo˝liwia programowanie ró˝nych temperatur
na ró˝ne pory dnia w zale˝noÊci wymagaƒ
u˝ytkownika. Pozwala na programowanie 7-
dniowe, z mo˝liwoÊcià wyboru odmiennych
ustawieƒ na ka˝dy dzieƒ. Dodatkowo, urzà-
dzenie mo˝e pracowaç w cyklu 5/2-dniowym,
co pozwala na ustawienie innego programu
dla dni powszednich, a innego na weekend.

Termostaty dost´pne sà w wersji TP7000 z po-
∏àczeniami kablowymi lub bezprzewodowej
TP 7000-RF,  wykorzystujàcej komunikacj´ ra-
diowà. Wszystkie modele posiadajà 6 nastaw
temperatury na dob´ oraz opcj´ wy∏àczenia.

TP7000 posiada dwie przydatne funkcje, które
mo˝na wybraç podczas instalacji urzàdzenia.
Nale˝à do nich:
• Opcja optymalnego startu
• Regulacja chronoproporcjonalna

Wersja z komunikacjà radiowà wykorzystuje
bezpieczne kodowanie cyfrowe sygna∏u prze-
sy∏anego mi´dzy termostatem i odbiornikiem,
które mogà byç zamontowane w odleg∏oÊci
do 30 m od siebie. Odbiornik RX dost´pny jest
w wersjach 1-, 2- lub 3-strefowych. Do ka˝dej
ze stref potrzebny jest oddzielny termostat,
który jest rejestrowany w odbiorniku.
Urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane do w∏à-
czania kot∏ów, pomp lub do kontrolowania za-
worów.

   SzeÊç ró˝nych nastaw temperatury
   Opcje programowania 7-dniowego lub 5/2-
   dniowego
   Wersja z czujnikiem wewn´trznym lub wy-
   niesionym
   Tryb wakacyjny
   Funkcja termostatu
   Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia zaprogramowanego
   czasu dla danego ustawienia temperatury o
   okresy jedno-, dwu- oraz trzygodzinne

Zastosowanie

TP7000 i TP7000RF Odbiornik RX (model RF)

Dane techniczne
Cechy

TP7000RF TP7000

Po∏àczenie bezprzewodowe (radiowe) •

• •
• •

Po∏àczenie przewodowe •

Temperatura regulacji

Model z wbudowanym czujnikiem
Model ze zdalnymi czujnikami

087N741000
087N741100

087N741400
087N741500

087N740000
087N740100

087N740400
087N740500

3 lub 6 cykli w ciàgu godziny regulacji
chronoproporcjonalnej
6 lub 12 cykli w ciàgu godziny regulacji
chronoproporcjonalnej

Mo˝liwoÊç wyboru cyklu pracy
7-dniowego lub 5/2-dniowego

Tryb pracy termostatu i ochrona
przeciwko zamarzaniu

Tak - fabryczne nastawienie: 1 °C, mo˝liwoÊç zmieniania na
temperatur´ z zakresu 5-30 °C

Zasilanie z kondensatora w czasie wymiany baterii
(przez 1 minut´)

Optymalny start Tak - wy∏àczona, 30-, 60-, 90- lub 120-minutowe wyprzedzenie
w∏àczenia przy ró˝nicy temperatury 4K

Tak

5-30

Liczba ustawieƒ temperatury dziennie Do 6
Strefa nieczu∏oÊci <1,0 °C
Ustawienia fabryczne Tak
Programowalny tryb wakacyjny Tak - mo˝liwoÊç wybrania okresu do 99 dni

Typ termostatu

Cyfrowy format czasu 24-godzinny, mo˝e byç prze∏àczony przez u˝ytkownika do trybu
12-godzinny

Zasilanie 2 baterie alkaliczne AA/MN1500/LR6

Podtrzymanie pami´ci

Obcià˝alnoÊç stykówprzekaênika N/d 6 (2) A, 230V
Typ przekaênika N/d SPDT

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92MHz N/d
Zasi´g nadajnika Do 30 m N/d
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 110 x 88 x 28 (mm)
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Regulacja z optymalnym
startem

W przypadku uruchomienia tej opcji zaprogra-
mowana temperatura nastawy 1, która zazwy-
czaj jest podwy˝szana po obni˝eniu nocnym,
mo˝e byç osiàgni´ta o wymaganej, zaprogra-
mowanej godzinie. Ogrzewanie zostanie w∏à-
czone wczeÊniej, o okres czasu zale˝ny od za-
programowanej krzywej wyprzedzenia i wiel-
koÊci odchy∏ki, od zaprogramowanej tempera-
tury. Poni˝szy wykres pokazuje czas wyprze-

dzajàcego w∏àczenia dla ró˝nych krzywych wy-
przedzenia.

Je˝eli nie u˝ywamy tej opcji, urzàdzenie b´dzie
dzia∏a∏o jak zwyk∏y termostat pokojowy i w∏à-
czy ogrzewanie o czasie nastawy 1, a zapro-
gramowana dla tej nastawy temperatura zosta-
nie osiàgni´ta po czasie zale˝nym od spraw-
noÊci instalacji centralnego ogrzewania.

120
min.

90
min.

60
min.

30
min.

Czas
nastawy 1

(0)

-1 °C

-2 °C

-3 °C

-4 °C

Zaprogramowana
temperatura nastawy 1.

Programowane czasy wyprzedzania

Je˝eli wybierzemy czas wyprzedzania 30 min., a odchy∏ka od
zaprogramowanej temperatury nastawy wynosi -2 °C, to ogrze-

wanie zostanie w∏àczone o 15 minut wczeÊniej od czasu nastawy 1.
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Dane techniczne
odbiornika
(dot. modeli RF)

Cechy RX1 RX2 RX3

Nr katalogowy 087N747600 087N747700 087N747800

Odbiornik jednokana∏owy wspó∏pracujàcy

z jednym termostatem

Odbiornik dwukana∏owy wspó∏pracujàcy

z dwoma termostatami

Odbiornik trzykana∏owy wspó∏pracujàcy

z trzema termostatami

Samouczenie nadawanego kodu termostatu

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92 MHz

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Typ przeka nika 1 x SPDT 1 x SPDT 1 x SPDT

2 x SPST1 x SPST

Podtrzymanie pami´ci Elektroniczne, gdy zanika zasilanie

Wymiary (mm) 132 szer. x 88 wys. x 32 g∏´b.

•

•

•

•
•
•



Arkusz informacyjny TP7000 & TP7000-RF Termostat programowalny

03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/2006 33

Regulacja
chronoproporcjonalna

Tradycyjny termostat pokojowy z regulacjà
ON / OFF jedynie w∏àcza lub wy∏àcza êród∏o
ciep∏a i pomp´ cyrkulacyjnà.

Z powodu bezw∏adnoÊci cieplnej systemu
grzewczego i stosunkowo du˝ej strefy nieczu-
∏oÊci takich termostatów w pomieszczeniu,
mogà zaistnieç du˝e wahania temperatury,
powodujàc obni˝enie komfortu cieplnego.

Regulacja chronoproporcjonalna, którà posiada
TP7000 rozwiàzuje ten problem poprzez w∏à-
czanie êród∏a ciep∏a w regularnych odst´pach
czasu, zapewniajàc stabilnà temperatur´ grzej-
ników bez zb´dnych przegrzewów lub obni˝eƒ

ich temperatury, co mog∏oby powodowaç dys-
komfort dla u˝ytkowników.

Regulacja ta opiera si´ na za∏o˝eniu pasma
proporcjonalnoÊci 2 K, co oznacza, ˝e urzà-
dzenie grzewcze pracuje z maksymalnà wydaj-
noÊcià, gdy temperatura powietrza w pomiesz-
czeniu jest o 2 K lub wi´cej ni˝sza od tempe-
ratury zaprogramowanej.

Poni˝szy diagram ukazuje zale˝noÊç pomi´dzy
czasami w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ w ciàgu jednego
cyklu, a odchy∏kà od zaprogramowanej tempe-
ratury.

3 Cykle Czas wy∏àczenia 0 5 10 15 20

/godz. Czas w∏àczania 20 15 10 5 0

6 Cykli Czas wy∏àczenia 0 2,5 5 7,5 10

/godz. Czas w∏àczania 10 7,5 5 2,5 0

0% 25% 50% 75% 100%

100%Zaprogramowana
temperatura

75% 50% 25% 0%

25%

0%

50%

75%

100%

OFF
(czas
wy∏àczenia

ON
(czas
w∏àczenia
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230Vac

1 2 3 4 5 6 7

ZDALNY
START-UP

ZDALNY
CZUJNIK

Tylko
modele 'B'

Tylko
modele 'A'

Tylko
modele 'A'

ZASILANIE

COM ON OFF

1 2 3 4 5 6 7

ZDALNY
CZUJNIK

TP7000-RF/
TP7000A-RF

230Vac strefa*)

*) Aktywne tylko przy RX2

strefa strefa strefa strefa

strefa strefa

Schematy po∏àczeƒ

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

6 Cykli Czas wy∏àczenia 0 2,5 5 7,5 10

/godz. Czas w∏àczania 10 7,5 5 2,5 0

12 Cykli Czas wy∏àczenia 0 1,25 2,5 3,75 5

/godz. Czas w∏àczania 5 3,75 2,5 1,5 0



Cechy produktu

A

Wskaênik zu˝ycia
baterii

Numer
wykonywanego
ustawienia

Wskaênik typu
programu

Wskaênik czasu chwilowej
zmainy tempertatury

Dni tygodnia,
dzieƒ roboczy

Dni tygodnia,
weekendy

Wskaênik trybu
wakacyjnego

Wskaênik wyÊwietlania
termostatu

Ogrzewanie
w∏àczone

Zaprogramowana temperatura

Zegar lub wartoÊç
temperatury w pomieszczeniu

R´czne ustawienie temperatury
zwi´kszanie / zmniejszanie

AM
°C8

88 8

1 2 3 4 5 6 7

+1HR
+2HR
+3HR

°C

88 8 8

B

C D
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Ustawienie poczàtkowe
Pierwsze uruchomienie

Programowanie do
szeÊciu ustawieƒ czasu
i temperatury dziennie

Arkusz informacyjny TP7000 & TP7000-RF - Instrukcja U˝ytkownika

1

PROG NEXT + DAY COPY

DAY COPY

_

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG NEXT + _

10:46
am

   Programowanie 7-dniowe LUB 5/2-dniowe (opcja
   ustawiana podczas instalacji urzàdzenia)
   Do szeÊciu ustawieƒ temperatury dla ka˝dego
   dnia 
   Tryb zatrzymany - pozwalajàcy na ciàg∏e utrzy-
   mywanie ustawionej temperatury (zabezpieczenie 
   przed mrozem)
   Tryb wakacyjny – mo˝liwoÊç utrzymywania sta∏ej 
   temperatury na nie d∏u˝ej ni˝ 99 dni, po tym cza-
   sie urzàdzenie wraca do ustawionego trybu pracy
   Mo˝liwoÊç chwilowej zmiany temperatury na o-
   kresy jedno-, dwu- oraz trzygodzinne.

Termostaty TP 7000 posiadajà ustawienia opcjonal-
ne, wybierane w miar´ potrzeby, przyciskami z ty∏u 
urzàdzenia. Wybór ustawieƒ opcjonalnych wp∏ywa 
na to, co jest pokazywane na wyÊwietlaczu LCD.
 Optymalny Start - w∏àczanie ogrzewania z wyprze-
dzeniem, dzi´ki czemu ustawiona temperatura jest 
osiàgana o okreÊlonej godzinie.

• Termostat TP 7000 umo˝liwia zaprogramowanie 
szeÊciu ustawieƒ temperatury dla ka˝dego dnia 
tygodnia. Opcjonalnie programowanie 5/2-dniowe, 
wyboru opcji nale˝y dokonaç podczas instalacji.
• Termostat posiada ustawiony fabrycznie program, 
który u˝ytkownik mo˝e zmieniç stosownie do swo-
ich potrzeb.

 Regulacja Chrono-proporcjonalna - kontrola cy-
klu pracy kot∏a tak, by by∏a utrzymywana sta∏a tem-
peratura, co zapobiega wahaniom temperatury w 
pomieszczeniu i pozwala na efektywniejsze wyko-
rzystywanie paliwa.

• Urzàdzenie mo˝e równie˝ pracowaç w funkcji ter-
mostatu.
• Dla ka˝dego ustawienia mo˝na wybraç tempera-
tur´ mi´dzy 5 °C oraz 30 °C. 
• W czasie kiedy ogrzewanie jest w∏àczone na wy-
Êwietlaczu pokazywany jest symbol p∏omienia.
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Legenda
NaciÊnij przycisk raz

NaciÊnij przycisk dwa razy NaciÊnij przycisk kilkakrotnie

NaciÊnij dwa przyciski jednoczeÊnie
w celu zmiany wskazaƒ wyÊwietlacza

Ustawianie zegara i czasu
operacji, zmiany jednominutowe

Dzieƒ powszedni i programowanie
dla dni powszednich (dni 1-5)

Weekend i programowanie
na weekend (dni 6-7)

Zmiana temperatury

Wybór sposobu
wyÊwietlania
temperatury (°C lub F°)

Ustawienia czasu i dnia

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
7-dniowe)

Powtórzyç dla ewentualnych kolejnych pi´ciu ustawieƒ temperatury.

1

7

9

8

10

3 4

5 6

Kroki od 7 do 11 dotyczà ustawieƒ temperatury dla wszystkich siedmiu dni - ja˝eli urzàdzenie jest
ustawione na programowanie 7-dniowe

Informacje na temat prze∏àczania mi´dzy progra-
mowaniem 7-dniowym, a 5 / 2-dniowym, progra-
mowania funkcji optymalnego startu i regulacji
chronoproporcjonalnej znajdujàcej si´ w dalszej
cz´Êci - w instrukcji dla instalatora.

Przed rozpocz´ciem progra-
mowania termostatu wciÊnij
klawisz RESET

1

PROG NEXT + _

16:31
am

Wybór sposobu
wÊywietlania godziny
(tryb 12- lub 24-godzinny)

2

1

PROG NEXT + _

16:30

2

PROG NEXT + _

6:30
am

am

1

PROG NEXT + _

16:30

1

PROG NEXT + _

12:00

1

PROG NEXT + _

6:30

am

am

1

PROG NEXT + _

6:30

1

PROG NEXT + _

12:00

am

1

PROG NEXT + _

6:30 1

PROG NEXT + ?_

6:31

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAYCOPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY COPYDAY

COPYDAY

DAY
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Kroki od 15 do 19 dotyczà ustawienia temperatury dla dni od 1 do 5 oraz 6-7 - je˝eli u˝àdzenie jest
ustawione na programowanie  5/2-dniowe

Powrót do trybu pracy

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
5/2-dniowe)

Powtórzyç dla ewentualnych kolejnych pi´ciu
ustawieƒ temperatury.

Powtórzyç sekwencj´ ustawienia 6 temperatur
dla dni 6-7.

14

12 13

11

Powtórzyç ustawienia temperatury 1-6 dla dni 2-7

Je˝eli dla kolejnego dnia majà byç zaprogramowane takie same ustawienia mo˝na je skopiowaç
stosujàc kroki 12, 13

17

15 16

18

Mo˝na powtórzyç kroki 20 i 21 w celu skopiowania zaprogramowanych ustawieƒ dla 6 i 7 dnia je˝eli majà
byç takie same jak dla 1-5.

20 21

2

PROG NEXT + _

6:30
am

2

PROG NEXT + COPYDAY

COPYDAY

DAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY COPY

DAY

COPYDAY

COPYDAY

_

6:30
am

1 2 3 4 5

PROG NEXT + _

6:30
am

19

1 2 3 4 5

PROG NEXT + _

6:30
am

1 2 3 4 5

PROG NEXT + ?_

6:31
am

1

PROG NEXT + _

7:30
am

1

PROG NEXT + _

12:00
am

1

PROG NEXT + _

12:00
am

Powrót do trybu pracy

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

20

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

1

PROG NEXT + DAY COPY_

12:00
am

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
7-dniowe)
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Tryb termostatu /
Tryb wakacyjny

2423

COPYDAY

COPYDAY

COPY COPYDAY

COPYDAY

Programowanie trybu wakacyjnego

Wybór trybu utrzymywania sta∏ej temperatury

1

PROG NEXT + _

:
am

PROG NEXT + _

:
am

PROG NEXT + _

:00
am

PROG NEXT + _

12:00
am

2625

Powrót do zwyk∏ego trybu pracy

27

28

Tymczasowa zmiana ustawionej temperatury.

Wybór wyÊwietlania czasu lub temperatury w pomieszczeniu.

29

Pierwsze ustawienie temperatury zostaje zachowane przez ca∏y dzieƒ.

30

Przed∏u˝enie czasu utrzymania bie˝àcej temperatury o 1, 2 lub 3 godziny.

31

PROG NEXT + ?_

:14
am

Ustawienia u˝ytkownika

Ustawienia opcjonalne

4

PROG DAYNEXT COPY+ _

24:5°C
am

Urzàdzenie daje mo˝liwoÊç wyboru przez u˝ytkownika kilku przydatnych ustawieƒ, które nie
wp∏ywajà na prac´ termostatu.

PROG NEXT DAY COPY+ _

6:30
200°C

2

PROG NEXT DAY COPY

DAY COPY

+ _

6:30
200°C

2

PROG NEXT + _

6:30
200°C

2

x 1, 2
lub 3

32

DAY COPY

33

DAY COPYPROG NEXT + _

6:30
2

PROG NEXT + _

12:00
1

Optymalny start - W∏àczanie ogrzewania z wyprzedzeniem (wybór prze∏àcznikiem DIL) - ogrzewanie w∏àczane jest
z wyprzedzeniem w stosunku do czasu, na który ustawiona jest pierwsza temperatura (ustawienie domyÊlne - 30 minut)
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˚ywotnoÊç baterii wynosi ponad dwa lata. Gdy napi´cie baterii spadnie do ustalonego poziomu,
na wyÊwietlaczu LCD zacznie migaç wskaênik zu˝ycia baterii. U˝ytkownik ma 15 dni na wymian´
baterii na nowe (po tym czasie urzàdzenie wy∏àczy si´). Nale˝y u˝ywaç wysokiej jakoÊci baterii
alkalicznych.

1

PROG + _

10:46
am 1

PROG + _

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG + _

10:46
am

A B

C D

Wymiana baterii

Ustawienia przy instalacji
– mikroprze∏àczniki DIL

Wszystkie modele

Sw1 Programowanie 5-dniowe/2-dniowe - Progra-
 mowanie 7-dniowe
Sw2 W∏àczana opcja optymalnego startu - Wy∏à-
 czona opcja optymalnego startu
Sw3 Regulacja chronoproporcjonalna - Regulacja
 w∏àczaniem/wy∏àczaniem

Modele TP7000, A, B, AB, M, MA, RF i A-RF z 3 lub 
6 cyklami w ciàgu godziny w regulacji chronopro-
porcjonalnej
Sw4 6 cykli na godzin´ - 3 cykle na godzin´

Modele TP7000C, CA, C-RF i CA-RF z 6 lub 12 cy-
klami w ciàgu godziny w regulacji chronopropor-
cjonalnej
Sw4 12 cykli na godzin´ - 6 cykli na godzin´

Uwaga: prze∏àcznik Sw4 zadzia∏a tylko wtedy, kiedy 
Sw3 jest ustawiony w pozycji wyboru regulacji chro-
noproporcjonalnej

Je˝eli mikroprze∏àcznik DIL Sw2 zosta∏ ustawiony w 
opcji w∏àczenia optymalnego startu, ustawienie 
kontroli optymalnego startu musi zostaç wykonane 
poprzez tryb programowania przez u˝ytkownika 
(patrz: Ustawienia Opcjonalne).

Je˝eli nie u˝ywamy tej opcji, urzàdzenie b´dzie dzia-
∏a∏o jak zwyk∏y termostat pokojowy i w∏àczy ogrze-
wanie o czasie nastawy 1, a zaprogramowana dla 
tej nastawy temperatura zostanie osiàgni´ta po cza-
sie zale˝nym od sprawnoÊci instalacji centralnego 
ogrzewania.

Sw1 5/2-dniowe         7-dniowe

Sw2 Optym. start ON       Optym. start OFF

Sw3 Reg. chronoprop.       Reg. w∏àcz./wy∏àcz.

Sw4 6 cykli/godz.       3 cykle/godz.

  Dla modeli TP7000C, C-RF, CA-RF

Sw4 12 cykli/godz.       6 cykle/godz.
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Monta˝

Pod∏àczenie przewodów
(nie dotyczy RF)

Monta˝ termostatu



    W tym czasie RX2 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszyst-
    kie transmisje z tych termostatów.

System trzystrefowy z odbiornikiem RX3
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX3 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu oraz dla "CH3" i trzeciego termostatu.
    W tym czasie RX3 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszystkie
    transmisje z tych termostatów.

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika.
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Pod∏àczenie termostatu
do zasilania

1

PROG + _

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG + _

10:46
am

Ustalanie komunikacji
radiowej mi´dzy
termostatem
i odbiornikami
RX1, RX2 i RX3

Po zaprogramowaniu termostatu powinna byç usta-
lona komunikacja mi´dzy termostatem a odbiorni-
kiem.
System jednostrefowy z odbiornikiem RX1
1. PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przycisk LEARN 
    na termostacie. Termostat wyÊle sta∏y sygna∏, który
    zawiera unikalny kod; trwa to 5 min.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX1 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
W tym czasie RX1 zarejestruje unikalny kod i w przy-
sz∏oÊci b´dzie reagowaç na wszystkie transmisje z 
tego termostatu.

System dwustrefowy z odbiornikiem RX2
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX2 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu.

Instrukcja

CH1 CH2 CH3

PROG

U˝yj tylko podczas programowania komunikacji

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika

Przyciski bezpieczeƒstwa ON, wciÊnij je gdy zaniknie komunikacja radiowa; wciÊnij ponownie gdy
komunikacja radiowa b´dzie przywrócona aby przejÊç do trybu AUTO.

Krok 1. Typ B     PrzyciÊnij na 3 s przycisk LEARN
Uwaga: termostat wysy∏a sygna∏ bez przerwy przez 5 minut
Krok 2. RX1
 PrzyciÊnij na 3 s przyciski PROG i CH1
Krok 2. RX2 / RX3
 Powtórz 1 i 2 dla ka˝dego wspó∏pracujàcego termostatu i kana∏u

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ danego kana∏u
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Pod∏àczenie
przewodów RX

Monta˝ RX
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