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Wymagania systemowe

Kompatybilne systemy operacyjne

- Windows XP Professional z Service pack 3 lub wyższym

- Windows XP Professional z Service Pack 2, 

- Windows Vista

Wymagane aplikacje

Do prawidłowego działania DLS IV należy zainstalować następujące aplikacje:

1) Microsoft .NET Framework v3.5 SP1 

2) Microsoft SQL Express 2005 SP3 

3) Microsoft Visual C++ 2008 Runtime (x86) 

Minimalne wymagania sprzęęęętowe

- Procesor 600 MHz III

- 1GB RAM

- 1GB wolnego miejsca na dysku

Wymagania systemowe



DLS IV - Obsługa

Wymagania systemowe

Obsłłłługiwane centrale i modułłłły
- PC9155 ver 1.0

- PC1616 ver 4.2

- PC1832 ver 4.2 

- PC1864 ver 4.2

- RF5132 ver 5.0 

- RF5132 ver 5.2 

- PK5500 ver 1.1 

- TL260GS ver 1.0 

- TL265GS ver 1.0 

- GS2060 ver 1.0

- GS2065 ver 1.0

Obsłłłługiwane centrale i modułłłły
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Instalacja:

Krok 1 - Zainstaluj DLS IV Updater 

Krok 2 - Aplikacja DLS IV Updater sprawdzi czy na twoim komputerze zainstalowane są
(VC++ Runtime.NET Framwork 3.5 and MSSQL Express) 

Krok 3 - Jeżeli nie, DLS IV Updater połączy się ze stronąmicrosoft.com i automatycznie 

ściągnie i zainstaluje aplikacje .NET Framework 3.5, MSSQL Express, Visual C++ 

Runtime components 

Krok 6 - Następnie DLS IV Updater wyświetli wszystkie najświeższe aktualizacje 

oprogramowania DLS IV. Należy wybrać instalatora programu DLS IV Engine i 

wszystkie dostępne drivery. 

Krok 7 - Wybrane składniki zostaną pobrane bezpośrednio ze strony web firmy DSC, po 

czym zostaną automatycznie zainstalowane. 

Krok 8 - Zamknij DLS IV Updater i zacznij korzystać z oprogramowania DLS IV.

Instalacja oprogramowania
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Do czego słłłłużżżży kod zabezpieczająąąący:

Podczas pierwszego uruchamiania program poprosi użytkownika o wprowadzenie 

„kodu zabezpieczenia danych” (security stamp). Kod zabezpieczenia danych jest 

używany do kodowania plików kont klientów aby nie mogły być one otwarte przez 

program DLS IV o innym kodzie zabezpieczenia. Kod ten należy pamiętać lub 

zapisać, ponieważ w przypadku ponownej instalacji programu trzeba posiadać ten 

sam kod zabezpieczenia danych. Jeżeli zostanie podany inny kod zabezpieczenia, to 

nie będzie można otworzyć utworzonych wcześniej kont klientów.

Po przeniesieniu bazy danych kont z jednego komputera na drugi program poprosi o 

wpisanie kodu zabezpieczającego.

Jeżeli podany kod zabezpieczający nie będzie pokrywał się z kodem podanym podczas 

instalacji oprogramowania, program DLS nie zezwoli na otworzenie bazy danych z 

kontami.

Instalacja – Kod zabezpieczająąąący (security stamp)
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Login:

Nazwa fabryczna administratora to - admin, a password – 1234. Zalecane jest by po 

instalacji oprogramowania zmienić password z fabrycznego na swój własny. 

Login
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Nawigacja – Strona startowa

Wyszukiwarka kontGłłłłówne menu

Menu 

zakłłłładek
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System Requirements

Nawigacja – Strona startowa

Głłłłówne menu

Plik:
Nowe konto – należy wybrać w przypadku tworzenia nowego 
konta
Zarząąąądzanie katalogami – należy wybrać w przypadku 
tworzenia nowego katalogu
Ostatnio użżżżywane pliki – lista ostatnio używanych plików
Wyjśśśście – wyjście z oprogramowania DLS

Podgląąąąd:
Strona startowa – wybór powoduje powrót do okna strony 
głównej
Szybkie uruchamianie – włącza/wyłącza zakładkę szybkiego 
uruchamiania

Numery sekcji – włącza/wyłącza możliwość podglądu numeru 
sekcji podczas programowania
Pasek narzęęęędzi – włącza/wyłącza pasek narzędzi
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System Requirements

Nawigacja – Strona startowa

Głłłłówne menu

Narzęęęędzia:
Obsłłłługa jęęęęzyka – służy do tworzenia bazy danych języków
Menadżżżżer użżżżytkowników – służy do tworzenia użytkowników
Uprawnienia – służy do nadawania uprawnień użytkownikom
Konfiguracja modemu – służy do konfiguracji parametrów 
połączenia PSTN lub PC-Link
Szablony programowania – służy do tworzenia szablonów kont
Narzęęęędzie aktualizacji – służy do flashowania modułów 
GS30XX

Okno:
Zamknij wszystkie zakłłłładki – zamyka wszystkie aktywne 
okna

Strona startowa – powrót do strony startowej

Pomoc:
O programie DLS – informacje dotyczące 
zainstalowanych składników
Online Help – pomoc online
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System Requirements

Nawigacja – Strona startowa

Menu zakłłłładek

Zakłłłładki:
Wyszukiwarka kont – pozwala użytkownikowi na 
wyszukanie konta

Narzęęęędzia administracyjne – pozwala użytkownikowi na 
uzyskanie informacji dotyczących usuniętych lub otwartych 
kont a także użytkowników online (zakładka ta wyświetlana 
jest jedynie gdy zalogowany został admin)
Status komunikacji – pozwala użytkownikowi na podgląd 
statusu komunikacji wykonywanych połączeń
Lista logów – pozwala użytkownikowi na podgląd 
wszystkich operacji jakie zostały wykonane podczas pracy z 
DLS IV.
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System Requirements

Tworzenie konta

Nowe konto Informacje o koncie Utworzenie konta

Krok 1 – Wybrać „Nowe konto”

Metoda 1 

Głłłłówne Menu (Plik)
Metoda 2 

Wyszukiwarka kont (kliknąćąćąćąć
prawym przyciskiem myszy w 

polu wyników wyszukiwania

Metoda 3 

Wybraćććć z menu wyszukiwarki 
kont
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System Requirements

Tworzenie konta

Krok 1 – Wprowadzanie informacji o koncie

Nazwa konta

Należy wprowadzić
nazwę konta

Katalog

Należy wybrać katalog 
dla konta

Typ centrali

Należy wybrać typ/wersję
centrali

Typ połąłąłąłączenia
Należy wybrać typ 
połączenia z DLS IV

Podwójne dzwonienie

Wybrać dla połączenia 
przez sieć PSTN

Szablon konta

Należy wybrać by stworzyć
konto z szablonu

Nazwa konta

Należy wprowadzić
nazwę konta

Zaawansowane

Należy wybrać
by wejść do opcji 
zaawansowanych

Utwórz

Należy wybrać by 
utworzyć konto
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System Requirements

Tworzenie konta

Dodatkowe informacje

Dodawanie modułłłłów:

By móc programować sposób działania modułów (np. klawiatur, odbiorników radiowych

itp.), należy najpierw dodać je do konta

Moduły mogą być dodane do konta zdalnie lub manualnie

By dodaćmoduły manualnie należy:

Krok 1 – Wybrać zakładkę ‘Zaawansowane’ w oknie „Tworzenie nowego konta”

Zaawansowane
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System Requirements

Tworzenie konta

Dodatkowe informacje

Dodawanie modułłłłów:

Krok 2 – Dodawanie modułu 1 2

3

Kroki

1 - Wybrać centralę
alarmową

2 - Wybrać z listy żądany 
moduł

3 - Wybrać „Dodaj”
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System Requirements

Nawigacja w pliku konta

Opcje

programowalne

Aktywne 

zakłłłładki Pasek narzęęęędzi Okno programowania

Informacje o

koncie
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System Requirements

Nawigacja w pliku konta

Pasek narzęęęędzi

Zapisz
Zapis 

aktualnych 

zmian w koncie

Kreator

Wybór kreatora

Transmisja 

całłłłego 
programu do 

komputera

Rejestr zdarzeńńńń
Transmisja 

rejestru zdarzeń
do komputera

Anulowanie 

wszystkich 

zaznaczeńńńń

Drukuj
Pozwala na 

wydrukowanie 

danych do pliku 

lub na drukarce

Typ centrali
Wybór wersji 

centrali

Podgląąąąd
Zmiana 

wyświetlanych 
informacji o 

koncie

Wyszukiwarka 

opcji
Wyszukiwanie 

opcji

Transmisja 

całłłłego 
programu do 

centrali

Transmisja 

danych z lub 

do sekcji 

zaznaczonych

Detekcja 

modułłłłów
Detekcja 

modułów 
podłączonych 
do centrali

Rozłąłąłąłącz kiedy 
ukońńńńczone
Automatyczne 

rozłączenie 
połączenia pomiędzy 
komputerem a 

programem DLS IV

Podgląąąąd 
wydruku

Grupy

Wybór opcji do 

programowania
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System Requirements

Nawigacja w pliku konta

Zakłłłładki Podsystemy

• Czasy systemowe

• Autowłączenie/wyłączenie
• Status podsystemów

Harmonogramy

• Harm. autowłączenia
• Harm. autowyłączenia
• Harm. świąt

System

• Kod instalatora, Kod Główny
• Zmiana czasu letni/zimowy

• Podstawowe opcje

• Status systemu i funkcje

Wyjśśśścia PGM
• Programowanie wyjść PGM

Klawiatury

• Programowanie klawiatur

• Przypisanie klawiatur do             

podsystemów

Status

• Status podsystemów

• Status linii

• Status usterek

Użżżżytkownicy
• Programowanie kodów   

użytkowników
• Kody raportujące wł/wył

Linie dozorowe

• Programowanie typów linii

• Przydział do podsystemów
• Kody raportujące
• Status linii dozorowych

Monitoring

• Prog. numerów telefonów

• Wybór formatu komunikacji
• Prog. kodów raportujących
• Opcje komunikacji

• Kierunki komunikacji

DLS

• Programowanie opcji DLS

Bezprzewodowe

• Programowanie urządzeń
bezprzewodowych

Rejestr zdarzeńńńń
• Podgląd rejestru zdarzeń
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System Requirements

Nawigacja w pliku konta

Włłłłaśśśściwośśśści

Włłłłaśśśściwośśśści
Dane o kliencie

Lista logów

Lista operacji wykonywanych 

w koncie

Status komunikacji

Lista aktywnych i 

zakończonych połączeń
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System RequirementsSystem Requirements

Usuwanie kont

Usuwanie konta

Krok 1 – Zaznaczyć konto do usunięcia poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem 

myszy i wybraniem opcji „Usuń”. Konto można usunąć także poprzez wybranie zakładki 

„Usuń” z paska narzędzi.

Usuńńńń
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System RequirementsSystem Requirements

Usuwanie kont

Usuwanie konta

Krok 2 – Pojawi się okno z zapytaniem „ Czy na pewno chcesz usunąć konto, należy wybrać
„Tak”.  Usunięte konto zostanie podświetlone na kolor czerwony.

Krok 3 – Wybrać zakładkę „Narzędzia administracyjne” 1

2 3

Kroki

1 – Wybrać zakładkę „Konta  
usunięte”

2 – Wybrać konta które mają
zostać usunięte

3 – Wybrać zakładkę „Usuń”
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System RequirementsSystem Requirements

Komunikacja

PSTN:

Publiczna komutowana sieć telefoniczna. Jest to najczęściej wykorzystywany typ 

połączenia central DSC poprzez sieć telefoniczną z komputerem. Do tego typu 

połączenia potrzebny jest modem MD-12 podłączony do szeregowego portu COM w 

komputerze, wolna linia telefoniczna do której zostanie podłączony modem oraz numer 

telefonu linii do której podłączona jest centrala alarmowa.

PC-Link:

Typ połączenia PC-Link polega na podłączeniu centrali alarmowej bezpośrednio z 

szeregowym portem COM w komputerze

Ethernet/Internet:

Za pomocąmodułów T-Link 250, TL260GS, TL265GS, GS2060 oraz GS2065 istnieje 

możliwość komunikacji z centralami poprzez sieć TCP/IP oraz GSM/GPRS
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System RequirementsSystem Requirements

Komunikacja – PSTN

Wymagane ustawienia

Ustawienia w DLS IV:

W zakładce „Typ połączenia” należy wybrać typ komunikacji PSTN

1

2

3

Kroki

1 – Z paska „Typ połączenia” wybrać
typ komunikacji PSTN

2 – Wprowadzić numer telefonu  
centrali alarmowej

3 – Wybrać podwójne dzwonienie  
jeżeli konieczne
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System RequirementsSystem Requirements

Komunikacja – PSTN

PSTN

Centrala alarmowa:

- Zaprogramować wymagane opcje komunikacji DLS

Nawiąąąązanie połąłąłąłączenia z centraląąąą alarmowąąąą:

Krok 1 – Należy zainicjować połączenie z DLS IV:

- Transmisja całego programu do komputera

- Transmisja całego programu do centrali

- Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Krok 2 – Należy poczekać na odpowiedz centrali alarmowej:

- Po liczbie zaprogramowanych dzwonków (programowanych w 

opcjach centrali alarmowej) 

- Podwójne dzwonienie (ustawienie fabryczne)
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System RequirementsSystem Requirements

Komunikacja – PC-LINK

Wymagane ustawienia

Ustawienia w DLS IV:

- Połączenie PC-LINK dodawane jest automatycznie podczas tworzenia konta

- Należy upewnić się czy został wybrany poprawny numer portu 

Centrala alarmowa:

Krok 1 – Podłączyć przewód PC-LINK do złącza PC-LINK na płycie centrali

Krok 2 – Podłączyć złącze szeregowe do portu COM w komputerze

Nawiąąąązywanie połąłąłąłączenia z centraląąąą alarmowąąąą:

Krok 1 – Należy zainicjować połączenie z DLS IV:

- Transmisja całego programu do komputera

- Transmisja całego programu do centrali

- Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Krok 2 – Zainicjować połączenie z klawiatury [*][8] [kod instalatora] [499] [kod 

instalatora [499]
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Komunikacja – TLink (TL250)

Wymagane ustawienia

Ustawienia w DLS IV:

W zakładce „Typ połączenia” należy wybrać typ komunikacji IP (TLink).

1

2

3

Kroki

1 – Z paska „Typ połączenia” wybrać
typ komunikacji IP (TLink)

2 – Wprowadzić numer IP modułu  
TL250

3 – Wprowadzić klucz kodowania lub  
zostawić puste pole (brak  
kodowania)
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Komunikacja – TLink (TL250)

Centrala alarmowa:

- Zaprogramować wymagane opcje komunikacji DLS

Nawiąąąązanie połąłąłąłączenia z centraląąąą alarmowąąąą:

Krok 1 – Należy zainicjować połączenie z DLS IV:

- Transmisja całego programu do komputera

- Transmisja całego programu do centrali

- Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Krok 2 – Centrala alarmowa automatycznie nawiąże połączenie i wykona 

wybrane  operacje
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Komunikacja – Ethernet/Internet(TL265GS,TL260GS)

Wymagane ustawienia

Ustawienia w DLS IV

W zakładce „Typ połączenia” wybrać typ komunikacji Ethernet/Internet (TL260GS).

- Centrala Alexor – TL265GS

- Centrale serii Power – TL260GS

1

2

Kroki

1 – Z paska „Typ połączenia” wybrać
typ komunikacji Ethernet/Internet

2 – Wprowadzić numer IP modułu  
TL260GS/TL265GS
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System Requirements

Komunikacja – Pobieranie danych do komputera

Pobieranie służy do pozyskiwania danych z centrali alarmowej i wysyłania ich do 

komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DLS IV.

Dane z centrali można pobierać na dwa sposoby:

- Transmisja całego programu do komputera

- Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Transmisja całłłłego programu do komputera

Wybranie ikony „Transmisja całego programu do komputera” spowoduje wysłanie do 

komputera wszystkich sekcji programowalnych centrali alarmowej

Ikonę „Transmisji całego programu do komputera” wybiera się z paska narzędzi

Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Wybranie ikony „Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych” spowoduje wysłanie do 

komputera jedynie sekcji które zostały zaprogramowane podczas ostatniego otworzenia 

konta.

Krok 1 – Zaznaczyć sekcje które mają zostać pobrane

Krok 2 – Z paska narzędzi wybrać ikonę „Transmisja danych z lub do sekcji 

zaznaczonych”
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System Requirements

Komunikacja – Wysyłłłłanie danych do centrali

Wysyłanie służy do wysyłania danych zaprogramowanych w DLS IV do centrali alarmowej.

Dane do centrali można wysyłać na dwa sposoby:

- Transmisja całego programu do centrali

- Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Transmisja całłłłego programu do centrali

Wybranie ikony „Transmisja całego programu do centrali” spowoduje wysłanie do centrali 

wszystkich sekcji programowalnych w DLS IV

Ikonę „Transmisji całego programu do centrali” wybiera się z paska narzędzi

Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych

Wybranie ikony „Transmisja danych z lub do sekcji zaznaczonych” spowoduje wysłanie do 

centrali jedynie sekcji które zostały zaprogramowane podczas ostatniego otworzenia konta.         

Krok 1 – Zaznaczyć sekcje które mają zostać wysłane

Krok 2 – Z paska narzędzi wybrać ikonę „Transmisja danych z lub do sekcji 

zaznaczonych”
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System Requirements

Komunikacja – Rejestr zdarzeńńńń

Pobieranie rejestru zdarzeńńńń:

1

2

3

Kroki

1 – Z zakładki lub paska narzędzi   
wybrać rejestr zdarzeń

2 – Wybrać ikonę „Pobierz nowe  
zdarzenia”

3 – Wybrać ikonę „Transmisja danych 
z lub do sekcji zaznaczonych”

*wybór ikony „Pobierz rejestr zdarzeń”
z paska narzędzi automatycznie  
pobierze rejestr zdarzeń.
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System Requirements

Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie 

Oprogramowanie DLS IV daje możliwość wyszukiwania:

- Kont użytkowników

- Sekcji programowalnych

Wyszukiwanie kont użżżżytkowników:

Wyszukiwarka kont zapewnia możliwość znalezienia konta w zależności od podanych 

kryteri wyszukiwania.  

Istnieją dwa sposoby wyszukiwania kont użytkowników:

- Wyszukiwanie podstawowe

- Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie sekcji programowalnych:

Za pomocą tej funkcji użytkownik ma możliwość wyszukania konkretnej sekcji w pliku 

konta. 
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System Requirements

Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie konta

Wyszukiwanie podstawowe: 

Za pomocą funkcji wyszukiwania podstawowego można wyszukać konto po jego nazwie 

lub słowie zawartym w nazwie konta. Wyszukiwarka działa praktycznie tak samo jak 

typowe wyszukiwarki internetowe

1

3

2

Kroki

1 – Wprowadzić nazwę konta
2 – Wybrać ikonę „Szukaj”
3 – Wyświetlenie wyszukanych kont 
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System Requirements

Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie zaawansowane

By wejść w tryb wyszukiwania zaawansowanego należy wybrać ikonę „Zaawansowane”

znajdującą się po prawej stronie głównego okna.

Po wyborze pojawią się dodatkowe pola: 

- Nazwa konta użytkownika

- Uwagi

- Utworzono przez

Po wyborze każdego z pól pojawiają się dodatkowe kryteria wyszukiwania: 

Zawierająąąące całąłąłąłą nazwęęęę pliku – wyszukiwana nazwa konta musi być identyczna jak  

podano w kryteriach wyszukiwania

Zawierająąąące częśćęśćęśćęść nazwy – wyszukiwana nazwa konta musi zawierać podane słowo

Zaczynająąąące sięęęę od nazwy – wyszukiwana nazwa konta musi zaczynać się od  

podanego słowa

Końńńńcząąąące sięęęę nazwąąąą – wyszukiwana nazwa konta musi kończyć się podanym słowem
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Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie zaawansowane

1 2 3

4 5

Kroki

1 – Wybrać kryteria  
wyszukiwania

2 – Wybrać metodę
wyszukiwania

3 – Wprowadzić słowo do 
wyszukania

4 – Wybrać ikonę „Szukaj”
5 – Znalezione konta zostaną

wyświetlone
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Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie sekcji w pliku konta

Użytkownik ma możliwość na wyszukiwanie opcji: 

- Po jej nazwie

- Po zaprogramowanych danych

- Po numerze sekcji

By mieć dostęp do funkcji wyszukiwania opcji, z paska narzędzi należy wybrać ikonę
„Wyszukiwarka opcji”
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Wyszukiwanie kont i sekcji

Wyszukiwanie sekcji w pliku konta

1

2

3

1 – Wyszukiwanie opcji po nazwie

Funkcja służy do wyszukania opcji po 
ich nazwie. Przykład „Typy linii”

2 – Wyszukiwanie opcji po  

zaprogramowanych danych

Funkcja służy do wyszukiwania sekcji 
po zaprogramowanych w nich danych

3 – Wyszukiwanie opcji po    

numerze sekcji

Funkcja służy do wyszukiwania opcji po 
numerze sekcji

W celu przejścia do wyszukanej opcji 
należy kliknąć na nią dwukrotnie lewym 
przyciskiem myszy lub  wybrać zakładkę
„Idz do”
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System Requirements

Szablony programowania – Nawigacja

Pasek narzęęęędzi Lista opcji

Opcje

szablonu

Dostęęęępne
szablony
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Szablony programowania – Nawigacja

Szablony programowania – Pasek narzęęęędzi

Nowy

szablon

Usuńńńń
szablon

Zmieńńńń
nazwęęęę

Usuńńńń
szablon

Kopiuj

szablon

Utwórz szablon z 

otwartego konta
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System Requirements

Szablony programowania – Tworzenie szablonu

Szablon programowania:

Tworzenie szablonów kont może być bardzo użyteczne, gdy użytkownik programu 

nadzoruje wiele instalacji alarmowych zbudowanych przy użyciu central tego samego 

typu i podobnym ustawieniu funkcji (np. numerów telefonicznych na stację
monitorowania, kodu instalatora, kodów raportujących). Szablon konta centrali 

umożliwia szybkie tworzenie nowego konta z ustawieniami pożądanymi przez 

użytkownika i określonymi w szablonie.

Tworzenie szablonu programowania

Szablony programowania Nowy szablon Nazwa szablonu

Programowanie opcji szablonu Zapisz szablon

Krok 1 – Szablony programowania
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Szablony programowania – Tworzenie szablonu

Krok 2 – Z paska narzęęęędzi wybraćććć „Nowy szablon”

Krok 3 – Wprowadzićććć nazwęęęę nowego szablonu
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Szablony programowania – Tworzenie szablonu

Krok 4 – Zaprogramowaćććć opcje dla szablonu

1

4 2 3

Kroki

1 – Wybrać sekcje które będą
zawarte w szablonie

2 – Przy użyciu ikony
„Dodaj” dodać sekcję do  
szablonu

3 – Istnieje możliwość zmiany 
ustawień zaprogramowanych 
dla opcji 

4 – Po dodaniu wszystkich     

potrzebnych opcji do   
szablonu należy wybrać
zakładkę „Zapisz”
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Tworzenie konta z szablonu

By stworzyć konto z wybranego szablonu, podczas tworzenia nowego konta należy 

kliknąć na zakładkę „Szablon konta” i wybrać odpowiedni szablon.
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System Requirements

Drukowanie

Drukowanie:

By wydrukować dane zaprogramowane w koncie należy:

Krok 1 – Wybrać z paska narzędzi zakładkę ‘Drukuj’

Krok 2 – Wybrać typ centrali alarmowej by wydrukować opcje.
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System Requirements

Dodatkowe informacje

Auto-Updater

Podczas instalacji DLS IV, instaluje się także program Auto-Updater, który 

automatycznie wyszukuje aktualizacje oprogramowania DLS IV i w razie konieczności ich 

zainstalowania informuje o tym użytkownika.

Kompatybilne modemy: 

DSC MD-12, 

Przewody PC-LINK :

Standardowy przewód PC-LINK (do programowania central serii Power)

PC-LINK-5WP (do programowania centrali ALEXOR)


