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Zajištění transparentnosti v síti nízkého napětí
Velké koncerny, malé podniky i domácnosti – dodávky elektrické energie jsou klíčové pro každého. Důležitá je nejen dostupnost, ale také maximální kvalita dodávek. Dodavatelé energie, provozovatelé distribučních soustav a technické služby mají
povinnost zajistit spolehlivý a plynulý provoz elektrizační soustavy, zabránit poškození vlastních sítí a především zařízení
zákazníků. Toto nemá pouze ekonomický význam. I pro Vaše zákazníky je vysoká dostupnost elektrické energie nesmírně
důležitá.

Dodavatelé energie a provozovatelé distribučních soustav
mají povinnost:

 předcházet výpadkům ve vlastní síti a zabránit poškození
zařízení zákazníků

 zajistit dodávky elektrické energie bez poruch

 vyloučit odpovědnost v případě, že zákazníci chtějí
uplatnit nároky

 zajistit celoplošnou maximální kvalitu dodávaného napětí
 předcházet poruchám, jako je přerušení napětí, vyšší
harmonické nebo flikr

 dodržovat platné normy

Vsaďte na 111 let zkušeností
Společnost DEHN se zabývá bezpečností již 111 let. Zkušenosti, které jsme během
této doby v oblasti spolehlivé ochrany před bleskem a přepětím získali, využíváme
také v dílčích oblastech, jako je kvalita elektrické energie. Společnost DEHN se
otázkou spolehlivosti dodávek zabývá cíleně a rozšířili své produktové portfolio o
chytrý měřicí a analytický přístroj DEHNrecord SD.
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Spolehlivost i při kolísání napětí v distribučních sítích
Elektrizační soustava je stále více náchylná k poruchám, důvody jsou různé:

Decentralizované komerční dodávky energie
V důsledku postupující energetické transformace se stále
více elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů energie, jako
je větrná energie nebo fotovoltaika. Ty však v závislosti na
počasí podléhají sezónním nebo denním výkyvům, které se
přenášejí do elektrizační soustavy.
Decentralizované soukromé dodávky energie
Nepravidelné dodávky energie prostřednictvím soukromě
provozovaných fotovoltaických systémů s vlastní spotřebou
a skladováním energie mají negativní vliv na spolehlivost
dodávek.

Riziko poruch a poškození se tím nesmírně zvyšuje. Z tohoto
důvodu je důležité nepřetržité monitorování. Kdo nepoužívá
moderní a vysoce kvalitní měřicí a analytické přístroje, odhalí
poruchy nebo problémy příliš pozdě – v nejhorším případě
vůbec. Následky mohou být závažné:
 výpadky dodávek energie

Kolísající spotřeba
Přibývá decentralizovaných spotřebičů, kteří elektřinu nevyužívají konstantně, nýbrž nepravidelně. Patří sem tepelná
čerpadla nebo také nabíjecí stanice pro elektromobily.
Zvýšený podíl elektronických systémů
Zvýšené využívání citlivé elektroniky přináší nové nároky.
Digitalizace, průmysl 4.0, chytré domácnosti atd. zvyšují
podíl elektronických systémů, a to jak v energetické síti,
v komerčních a průmyslových zařízeních, tak i v domácnostech. Tyto systémy však reagují citlivě i na minimální poruchy
kvality napětí.

Výše uvedené je nutné trvale eliminovat. Také proto,
aby nedošlo ke znevýhodněni koncových spotřebitelů
z komerční, průmyslové nebo soukromé sféry. Zvolte kvalitní
měřicí přístroje s vysokou vypovídající hodnotou, které jsou
instalovány napříč celou síti nízkého napětí. Je to investice,
která se vyplatí.

 poruchy a poškození v energetické síti
 poškození a závady na zařízeních zákazníků
 vysoké náklady na personál a náklady v důsledku řešení
závad a s tím spojených oprav
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DEHNrecord SD
Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování inteligentních
sítí nízkého napětí.
Pro trvalé zajištění maximální kvality napětí je nutné používat přístroje pro měření kvality energie, které:
 mají certifikaci třídy A

 zasahují hluboko do sítě nízkého napětí

 jsou instalované trvale a mají vysokou kvalitu

 zohledňují všechny relevantní parametry měření

 jsou používány celoplošně

 v ideálním případě lze rozšířit rozsah funkcí

Dlouhodobá prevence poruch a poškození
Přesně pro tento požadavek vyvinula společnost DEHN multifunkční měřicí a analytický přístroj, který měří podle třídy
A. DEHNrecord SD instalujeme v celé síti nízkého napětí,
počínaje trafostanicemi, kabelovými rozvaděči, předávacími
stanicemi před zařízeními na výrobu energie z obnovitelných

zdrojů nebo dobíjecími stanicemi pro elektromobilitu až po
zařízení zákazníků v komerčním a průmyslovém sektoru.
Trvalé monitorování kvality dodávek energie vám poskytne
jistotu a chrání vás také před případnými nároky na náhrady
škod v případě výpadků.

Vaše výhody:
Včasné rozpoznání
problémů
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Analýza příčin závad

Rychlé vyhledání
a odstranění závad

Mnoho funkcí v jednom přístroji
DEHNrecord SD přesvědčí svojí multifunkčností: s tímto přístrojem je měření všech
důležitých parametrů velmi snadné. Přístroj zároveň splňuje běžně používané normy.
Přesvědčivý výkon při testování a měření:
 měření kvality napětí a energie, třída A – certifikováno
dle ČSN EN 61000-4-30

 měření impulzních proudů* způsobených bleskem až do
100 kA (8/20 µs a 10/350 µs)

 hlášení událostí v případě překročení mezních hodnot na
základě normy ČSN EN 50160

 čtyřpólové měření zátěžového profilu a měření výkonu

 kromě normovaných mezních hodnot lze parametrizovat
i individuální mezní hodnoty

 integrované digitální vstupy a výstupy pro další řídicí
hlášení (např. vzdálené monitorování SPD nebo jednotlivé
řídicí impulzy v případě překročení mezních hodnot)

 měření přechodného přepětí v síti, mezní hodnoty dle
ČSN EN 50550 a dle individuální definice

Vaše výhody:
 optimalizované rozšíření sítě: zjistíte, kde přesně je
potřeba zasáhnout

 síť neustále pod dohledem: hloubkové monitorování sítě
nízkého napětí

 rychlá a efektivní lokalizace poruch: rychle izolujete
poruchy díky dodatečnému měření impulzních proudů*
a přechodného přepětí v síti

 právní jistota: úplné a právně nezpochybnitelné měření
třídy A lze použít jako důkaz v případě sporů

 preventivní údržba: včas rozpoznáte trendy a chybové
scénáře
* Funkce měření impulzního proudu není zahrnuta v aktuálním rozsahu funkcí. Přístroje s funkcí měření impulzního proudu budou k dispozici pravděpodobně
až ve 4. čtvrtletí 2021.
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Chytré kombinace nabízí přidanou hodnotu
Řešení, která do sebe dokonale zapadají
Dodavatelé elektřiny a provozovatelé distribučních sítí musí splňovat dva základní požadavky:
poskytovat výkonnou energetickou síť a zajistit spolehlivou ochranu před bleskem a přepětím.
DEHN ví, jak je jejich souhra důležitá.

Výkonná energetická síť

Ochrana před bleskem a přepětím

Zde je rozhodující vysoká kvalita napětí. Její význam roste
v důsledku měnících se okolností: vzhledem k tomu, že
přibývá stále více decentralizovaných dodavatelů a spotřebitelů, jsou energetické sítě stále nestálejší a vícesměrnější.
Kromě toho v mnoha oblastech reaguje na výkyvy citlivá
elektronika. Aby bylo možné dlouhodobě zaručit kvalitu
napětí a rychle reagovat na abnormality, je zásadní jedna
věc: instalovat vysoce kvalitní zařízení pro měření kvality
elektrické energie, která poskytují užitečné informace, a to
celoplošně a v plné hloubce nízkonapěťové sítě.

Rovněž musíte splnit normativní požadavky na použití
svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí. Vzhledem
k rostoucímu počtu instalovaných citlivých elektronických
výrobních zařízení se zvyšují požadavky nejen z technického
hlediska, ale také z normativních důvodů.

Řešení
Společnost DEHN vám nabízí DEHNrecord SD, inteligentní řešení, které inovativním a jedinečným způsobem splňuje
oba požadavky. U nás získáte vše na jednom místě.
 Vaši elektrickou síť ochráníme výkonnými svodiči bleskového proudu a svodiči přepětí jako jsou DEHNventil,
DEHNshield nebo DEHNguard ACI. Ty se instalují
přímo v přívodním bodě hlavního rozvaděče nízkého
napětí.
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 Multifunkční měřicí a analytický přístroj spolehlivě
dokumentuje poruchy v souladu s normami a lze jej
dokonale adaptovat v místě instalace svodiče bleskového proudu a svodiče přepětí.

DEHNshield TT 255 FM

DEHNguard M TT ACI 275 FM

DEHNshield TNC 255 FM

DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Více informací k ochraně před bleskem
a přepětím od společnosti DEHN:
de.hn/54X3b

Kombinace s ochranou před bleskem a přepětím
Místo instalace ochrany před bleskem a přepětím je tím správným místem i pro instalaci měřicího přístroje DEHNrecord SD.
Tyto komponenty od společnosti DEHN tvoří dohromady dokonalé systémové řešení s konceptem ochrany. To znamená,
že jste plně chráněni.

Vaše výhody:
 jednoduchá a rychlá instalace, není nutná žádná další
kabeláž
 přímá instalace na svodič přepětí
 pro DEHNrecord SD není nutné předjištění

 přímé měření v ideálním místě instalace
 úspora nákladů díky menšímu množství součástek
 díky kombinaci se svodičem přepětí je dosaženo vyšší
přepěťové kategorie IV
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Komunikační rozhraní a správa dat
DEHNrecord SD lze velmi dobře integrovat do sítě. To zefektivňuje správu dat
a usnadňuje řešení případných problémů.

Přesvědčivý výkon při monitorování a síťové integraci:
 edge computing pro decentralizované zpracování dat
a efektivní práci s daty
 cyklický přenos středních hodnot
 hlášení událostí v případě překročení mezních hodnot,
např. prostřednictvím e-mailových oznámení a přenosem
záznamů o poruchách
 rychlý přenos dat o aktuálním stavu je možný i bez
překročení mezních hodnot prostřednictvím funkce
spouštění (trigger)

 komunikační rozhraní prostřednictvím protokolu Modbus
TCP/IP a/nebo protokolu MQTT pro přenos na cloudových
platformách
 parametrizace a vizualizace naměřených dat prostřednictvím webového prohlížeče a aktualizace firmwaru
 parametrizace geografických dat poskytuje rychlý přehled
o síti
 díky integrované koncepci ovládání měřicích bodů
nedojde ke ztrátě dat ani v případě poruchy hardwaru
nebo výměny přístroje

Vaše výhody:
 flexibilita komunikačního rozhraní: k dispozici je univerzální ethernetové rozhraní RJ45 s protokolem Modbus
TCP/IP a pro připojení ke cloudovým platformám protokol
MQTT 3.1
 nezávisle na čase a místě: nastavení přístroje, vizualizace
dat a aktualizace firmwaru prostřednictvím webového
prohlížeče nebo cloudu i na cestách díky smartphonu
nebo tabletu
 rychlá a efektivní funkce aktualizace: aktualizace
firmwaru pro jednotlivé přístroje nebo jako hromadná
instalace

 správná data ve správný čas: edge computing zajistí, že
namísto záplavy dat máte k dispozici efektivní a přesně
potřebné množství dat, protože jsou cyklicky odesílány
pouze standardizované střední hodnoty. Detailní přenos
záznamů o poruchách pouze v případě překročení mezní
hodnoty.
 rychlá reakce: e-mailové upozornění v případě překročení
mezní hodnoty umožňuje přijmout okamžitá opatření při
výskytu problémů
 rozšiřitelný základ: vysoce přesné měření založené na
třídě A vytváří základ pro možné korelace dat a využívání
umělé inteligence

Bezpečná a přehledná
správa dat
Kromě monitorování přes rozhraní
Modbus nabízí DEHNrecord také řešení
na bázi IoT. Integrujte DEHNrecord SD
do cloudu, abyste měli k výsledkům
měření přístup kdykoliv – i na cestách.
Díky příslušnému rozhraní je přístroj
vhodný pro širokou škálu cloudových
řešení.

Dashboard monitoru v cloudu

8

Efektivnější správa majetku
DEHNrecord SD se vyplatí. Vzhledem k tomu, že má přístroj mnoho funkcí a je
velmi snadno integrovatelný, vyznačuje se vysokou hospodárností. Přesvědčivých
výsledků dosáhnete bez většího úsilí.
Přesvědčivá technologie pro vyhodnocování:
 chytrý koncept přístroje šitý na míru optimalizuje
hospodárnost síťového provozu

 při použití hřebenové propojky není nutná žádná další
kabeláž

 snadné dovybavení díky velmi kompaktnímu modulu
(5TE)

 v kombinaci se svodičem bleskových proudů a svodičem
přepětí není nutné samostatné předjištění

Vaše výhody:
 funkce s přidanou hodnotou pro optimální poměr
nákladů a přínosů
 výrazná úspora nákladů na instalaci díky kombinaci SPD
a měřicího přístroje

 snížení nákladů na servis a údržbu díky parametrizaci,
načítání a aktualizacím prostřednictvím vzdáleného
přístupu přes cloud nebo webový server

Měření zátěžového profilu a měření výkonu

Parametry kvality elektrické energie a pracovní oblasti

Porovnání naměřených hodnot

Umístění měřicích přístrojů, jako např. mapa kvality
elektrické energie
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Měření s maximální spolehlivostí
DEHNrecord SD poskytuje spolehlivé výsledky měření. Informuje vás nejen o
akutním překročení mezních hodnot, ale dokumentuje také hodnoty jako celek.
To jsou nejlepší předpoklady pro adekvátní vyhodnocení.

Takto funguje měření pomocí DEHNrecord SD
Aktuální hodnoty/stavy
jsou k dispozici cyklicky a jsou také
vizualizovány podle jejich polohy

Detailní data / sekvence signálů
jsou stanoveny navíc vedle znaků
událostí

Zaznamenání poruchy na základě
události
v závislosti na standardech a nastavených parametrech (cloud, e-mail, I/O...)

Detailní intervalové měření /
manuální spuštění
pro vizualizaci aktuálního měření
na místě

Pomocí DEHNrecord SD se měří tyto parametry
Kvalita napětí
Měření podle normy ČSN EN 61000-4-30,
třída A, mezní hodnoty podle ČSN EN
50160 i individuálního nastavení

Amplituda, frekvence, flikr, pokles, převýšení, přerušení,
nesymetrie, až do 50. harmonické vyšší harmonické, signální
přepětí

Impulzní rázové proudy*
Snímání až do 100 kA
(8/20 µs a 10/350 µs)

Snímání prostřednictvím externího senzoru a vyhodnocení doby
trvání, doby čela a náboje

Přechodné přepětí
podle ČSN EN 50550 i individuálního
nastavení

Na základě toho lze například odeslat oznámení, hlásit podpětí
nebo aktivovat funkci vypnutí

Napětí, proud, výkon, energie
Standardní 5minutové střední hodnoty
pomocí napěťově řízených Rogowského
cívek, alternativně pomocí měřicího
transformátoru

Digitální vstupy
Monitorování změn stavu

Správná polarita měření, rozsah měření proudu s uvedenými
standardními Rogowského cívkami až do 2000 A nebo se
standardním měřicím transformátorem do 120 A. Proud při
zátěži a proud v nulovém vodiči se měří pomocí až čtyř externích
měřicích cívek, společně s napětím se detekují odpovídající
hodnoty výkonu a energie.
Tři digitální vstupy a dva digitální výstupy. Mohou být použity
na sledování změny stavu nebo navzájem logicky propojeny.
Například připojení kontaktu FM SPD pro vzdálené monitorování
nebo řídicí impulz v případě překročení mezních hodnot atd.

* Funkce měření impulzního proudu není zahrnuta v aktuálním rozsahu funkcí. Přístroje s funkcí měření impulzního proudu budou k dispozici
pravděpodobně až ve 4. čtvrtletí 2021.
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Technologie promyšlená do detailů
DEHNrecord SD poskytuje největší možnou flexibilitu: lze jej používat samostatně
nebo individuálně kombinovat. K dispozici máte také různé možnosti nastavení
a načítání dat. Tím se přizpůsobí přesně Vašim potřebám.

samostatná instalace / alternativa:
individuální kombinace s SPD

varianty napájení
230 V AC nebo 24 V DC, externí

nastavení parametrů po internetu

komunikace přes ethernetové rozhraní RJ45
protokol Modbus TCP/IP a/nebo MQTT

svorka push-in pro externí senzory, jako
jsou Rogowského cívky

Vlastnosti:
 samostatná instalace nebo individuální kombinace s SPD
pomocí hřebenové propojky
 požadavek na prostor pouhých 5 modulových jednotek
(TE)
 varianty napájení: 230 V AC přes L1 nebo 24 V DC
externě

 univerzální komunikace přes ethernetové rozhraní RJ45
prostřednictvím protokolu Modbus TCP/IP a/nebo MQTT
3.1. Připojení např. k externím branám
 LED indikátor stavu červená/zelená
 tlačítko pro aktivaci internetových služeb

 nastavení parametrů po internetu – od základního nastavení, mezních hodnot, až po geografické údaje atd.
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Řešení pro každou aplikaci
DEHNrecord SD najde dokonalé uplatnění při použití v sítích nízkého napětí.
Toto použití je stále důležitější. Trvalé monitorování pomocí vysoce kvalitních
multifunkčních měřicích a analytických přístrojů je ale nezbytné i v jiných
aplikacích.
Spolehlivé monitorování bez kompromisů
V inteligentních transformátorových stanicích slouží
DEHNrecord SD jako základ pro hloubkové měření kvality
napětí sítě nízkého napětí. Jeho použití se doporučuje také
v průmyslových nízkonapěťových rozvaděčích. V datových
centrech je tak zajištěno spolehlivé monitorování podle
normativních požadavků.
Dalšími oblastmi použití měřicích a analytických přístrojů
jsou zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
síťové systémy pro ukládání energie a předávací místa do
veřejné elektrické sítě. Spolehlivé měření je stále důležitější
také v komerčních a průmyslových zařízeních. Takto můžete
mít přehled o celém provozu.

Inteligentní transformátorová stanice

Zdroj: Digiplex datacenter, Norsko
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Průmyslový nízkonapěťový rozvaděč

Datová centra

Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Komerční a průmyslová zařízení

Přehled produktů
DEHNrecord SD

Č. položky
DEHNrecord SD
DRC SD 1 1

Napájení 230 V AC

910 920

DEHNrecord SD
DRC SD 2 1

Napájení 24 V DC

910 921

Příslušenství

Č. položky
Snímač impulzního
proudu
DRC SD ICS 100

Pro detekci bleskem vyvolaných impulzních proudů* až 100 kA
(8/20 µs a 10/350 µs)

910 935

Měřicí transformátor
DRC SD SCS 100

Rozsah měření až do 120 A
Délka vedení: 1000 mm
Pro maximální průměr vedení 16 mm

910 936

Rogowského cívka
DRC SD RCS 1000

Rozsah měření do 2000 A
Délka vedení volitelná 1000 mm nebo 3000 mm
Pro maximální průměr vedení 95 mm

910 937

Hřebenová propojka
MVS 3 6 6

Třífázová/šestipólová
pro systémy TN-C

900 595

Hřebenová propojka
MVS 4 8 8

Čtyřfázová/osmipólová
pro systémy TN-S

900 850

Síťový zdroj
PSU DC24 30W

K instalaci na lištu pro DRC SD s napájením 24 V DC

910 499

Kombinace se svodičem bleskových proudů nebo svodičem přepětí, např.

Č. položky

DEHNguard M
TT ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí, typ 2, pro systémy TT a TN-S; s kontaktem
FM; použití bez předjištění

952 341

DEHNguard M
TNC ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí, typ 2, pro systémy TN-C; s kontaktem FM;
použití bez předjištění

952 330

DEHNshield TT
255 FM

Kombinovaný svodič s kompaktní konstrukcí, typ 1 + typ 2, na bázi
jiskřiště, pro systémy TT a TN-S;
s kontaktem FM

941 315

DEHNshield TNC
255 FM

Kombinovaný svodič s kompaktní konstrukcí, typ 1 + typ 2, na bázi
jiskřiště, pro systémy TN-C;
s kontaktem FM

941 305

* Funkce měření impulzního proudu není zahrnuta v aktuálním rozsahu funkcí. Přístroje s funkcí měření impulzního proudu budou k dispozici pravděpodobně
až ve 4. čtvrtletí 2021.
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Více než jen produkt
Spolehlivá technologie a komplexní služby, to vše na jednom místě. Jako váš
partner vám můžeme nabídnout řešení v oblasti ochrany a know-how ve všech
odvětvích energetického průmyslu.

Inteligentní plánování
Software DEHNsupport Toolbox vám pomůže snadno a spolehlivě plánovat. Ještě více času při
plánování komplexních konceptů ochrany před bleskem a přepětím pro inteligentní energetické
sítě vám ušetří DEHNconcept.

Rychlé zodpovězení technických dotazů
Máte dotazy ohledně technologie a aplikace? Využijte osobního kontaktu s naší technickou
podporou – k dispozici na telefonním čísle +info@dehn.cz nebo
e-mailu: +420 222 998 880

Rozšiřte si jednoduše své odborné znalosti
Na seminářích DEHNacademy, fórech pro projektanty a technologických setkáních získáte
informace přímo z praxe.
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Férové partnerství pro nejlepší řešení
Naším cílem je být spolehlivým a férovým partnerem pro naše zákazníky z oblasti
průmyslu, ochodu a techniky po celém světě. V popředí stojí vždy to nejlepší
řešení problémů ochrany. Regionální dostupnost a blízký kontakt s našimi zákazníky jsou pro nás velmi důležité, ať už prostřednictvím podpory naším zkušeným
týmem přímo na místě, telefonicky nebo při osobním setkání na veletrzích.
Celosvětové zastoupení včetně dceřiných
společností, zastoupení a partnerů
Naše prodejní týmy v celosvětové síti zajišťují kompetentní
a zákaznicky orientovaný prodej našich produktů: v Německu,
v našich 20 dceřiných společnostech a pobočkách a u více
než 70 mezinárodních partnerů.
Lokální kontaktní osobu najdete na internetové adrese:
www.dehn-international.com/en/contact

Dceřiné společnosti a zastoupení
Čína:
Dánsko:
Francie:
Velká Británie:
Indie:
Itálie:
Mexiko:
Nizozemsko:
Rakousko:
Polsko:
Rusko:
Singapur:
Jihoafrická republika:
Španělsko:
Švýcarsko:
Česká republika:
Turecko:
Maďarsko:
USA:

DEHN Surge Protection (Shanghai) Co. Ltd.
DESITEK A/S
DEHN FRANCE S.à.r.l.
DEHN (U.K.) LTD.
DEHN INDIA Pvt. Ltd.
DEHN ITALIA S.p.A.
DEHN PROTECTION MÉXICO, S.A. de C.V.
DEHN NEDERLAND B.V.
DEHN AUSTRIA GmbH
DEHN POLSKA Sp. z o.o.
OOO DEHN RUS
DEHN (SEA) PTE. LTD.
DEHN AFRICA (Pty) Ltd.
DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas,
ELVATEC AG
DEHN s.r.o.
DEHN office Istanbul
DEHN office Budapest

www.dehn.cn
www.desitek.dk
www.dehn.fr
www.dehn.co.uk
www.dehn.in
www.dehn.it
www.dehn.mx
www.dehn.nl
www.dehn.at
www.dehn.pl
www.dehn-ru.com
www.dehn.sg
www.dehn-africa.com
www.dehn.es S.A. Unipersonal
www.elvatec.ch
www.dehn.cz
www.dehn.com.tr
www.dehn.hu

DEHN Inc.

www.dehn-usa.com

Spojené arabské emiráty:

DEHN MIDDLE EAST FZE

www.dehn.ae
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Ochrana před přepětím
Ochrana před bleskem /
uzemnění
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
DEHN chrání.

DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4-Krč
Česká republika

Tel. +420 222 998-880, -881, -882
Fax +420 222 998-887
info@dehn.cz
www.dehn.cz

de.hn/79cJ3

Technické úpravy, chyby tisku a omyly jsou vyhrazeny.
Ilustrace jsou nezávazné.
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