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1. Předmluva
Vaý zř enýý zaý kazníýku,
deř kujeme Vaý m za to, zř e jste si zvolil produktý firmý EGMedical, s.r.o.
Produktý nasř íý firmý jsou výý robký výchaý zejíýcíý z mnoha let zkusř enostíý s výý vojem a výý robou
elektronickýý ch zarř íýzeníý ze sř irokeý ho spektra oboruů elektronickýý ch sýsteý muů , hlasovýý ch aplikacíý,
pruů mýsloveý ho rř íýzeníý, robotiký, automatizace, telekomunikacíý i sdeř lovacíý techniký. Tento naý vod Vaý m pomuů zř e
prř i instalaci, spraý vneý m pouzř ívý aý níý a uý drzř beř výý robku. Jsme si jisti, zř e Vaý m bude produkt od EGMedical
bezprobleý moveř slouzř it.
Prř edtíým nezř nasř e produktý opustíý braý ný výý vojovýý ch laboratorř íý prochaý zíý plnýý m testem funkcř nosti a
kvalitý. Budete-li míýt i prř esto neř jakýý probleý m s nasř íým zbozř íým, raý di Vaý m pomuů zř eme jej výrř esř it.
EGMedical poskýtuje zaý ruku na vsř echný sveý výý robký, ta se vsř ak vztahuje pouze na výý robký pouzř ívý aneý
v souladu s naý vodem a bezpecř nostníými pokýný. Zaý sah a opravý do výý robkuů smíý provaý deř t pouze poveř rřenýý
technik EGMedical, pokud neníý výsloveneř uvedeno jinak. Upozornř ujeme, zř e zmeř ný v nastaveníý výý robku
nebo zaý sahý do hardwaru sýsteý mu mohou podstatneř ovlivnit jeho fungovaý níý a zř ivotnost.
Naý vod k pouzř itíý býl sepsaý n na zaý kladeř nasř ich poznatkuů a zkusř enostíý. Meř jte prosíým na zrř eteli, zř e nasř e
výý robký jsou neustaý le vývíýjený a zlepsř ovaý ný, proto se muů zř ete v budoucnu setkat s modifikacemi, ktereý
v tomto manuaý lu nejsou popsaý ný.

Za týý m EGMedical Ing. Ivo Strasř il, vedoucíý výý voje.
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2. Webové rozhraní
Pro ovlaý daý níý a nastavovaý níý displeje slouzř íý jednoducheý weboveý rozhraníý. Ve weboveý m rozhraníý lze
nastavit pozř adovanou informaci k zobrazeníý, sýsteý moveý uý daje a nastaveníý síýteř . Daý le v textu budou
podrobneř ji rozebraý na jednotlivaý nastaveníý.
Pro prř íýstup do weboveý ho rozhraníý je zapotrř ebíý znaý t IP adresu zarř íýzeníý a heslo. Týto uý daje jsou ve
výý chozíým stavu nastavený naý sledovneř :
•

IP adresa: 192.168.1.206

•

Heslo: test

2.1. Zobrazení informace na displeji
Informace zobrazovanaý na displeji je zadaý vaý na pomocíý LUA skriptu. LUA skriptý se píýsříý prř íýmo ve
weboveý m rozhraníý, kde je k tomuto uý cř elu výtvorř en editor, kterýý zadaneý skriptý zpracovaý vaý . Editor navíýc
umíý zvýý raznř ovat sýntaxi. Skriptý je mozř neý výtvaý rř et, editovat a mazat.
Prř ed tíým, nezř se dostaneme na straý nku s formulaý rř em pro psaníý LUA skriptuů , klikneme na tlacř íýtko Display
a zadaý me naý zev noveý ho LUA skriptu. Zvolíýme, zda puů jde o Pokročilý skript, kterýý umozř nřuje výtvaý rř eníý
slozř iteř jsř íých skriptuů a definovaý níý vlastníých funkcíý nebo jednoduchýý, ve ktereý m lze pouzř ívý at jen definovanou
sadu uzř ivatelskýý ch funkcíý.
Výtvorř eníým jednoducheý ho skriptu (nezatrzř enaý volba Pokročilý) se v seznamu skriptuů objevíý novaý
polozř ka, budeme automatický prř esmeř rovaý ni na straý nku s LUA editorem a teř lo skriptu bude prř edvýplneř no
ukaý zkovýý m koý dem.
Uzř ivatel si zobrazovanou informaci upravuje editacíý skriptu s výuzř itíým dostupnýý ch funkcíý, ktereý maý k
dispozici spolu s popisem na weboveý straý nce. Výý pis funkcíý pro jednoduchýý skript s popisem je navíýc uveden
i v dokumentaci v kapitole 3.1.
Prř i výtvaý rř eníý pokrocř ileý ho skriptu (zatrzř eníý volbý Pokročilý) se v seznamu skriptuů objevíý novaý polozř ka,
budeme automatický prř esmeř rovaý ni na straý nku s LUA editorem a teř lo skriptu bude prř edvýplneř no
ukaý zkovýý m koý dem. Uzř ivatel maý opeř t k dispozici funkce, ktereý jsou popsaý ný na weboveý straý nce a v
dokumentaci v kapitole 3.2.
Po výtvorř eníý skriptu klikneme na tlacř íýtko Uložit umíýsteř neý v praveý horníý cř aýsti obrazovký pod nadpisem
Script editor, vedle naý zvu nasř eho skriptu. Prř epneme se zpeř t na obrazovku s tabulkou vsř ech skriptuů ,
kliknutíým na tlacř íýtko Display v uzř ivatelskeý m menu, výbereme noveř výtvorř enýý skript a klikneme na Uložit.
Pokud je koý d validníý, dojde k okamzř iteý mu spusř teř níý a výkresleníý na displeji. Pokud je v koý du chýba, jsme
o teý to skutecř nosti informovaý níý prostrř ednictvíým chýboveý hlaý sř ký umíýsteř neý pod tabulkou se skriptý. Prř íýklad
mozř neý chýbý je uveden na naý sledujíýcíým obraý zku.

2.2.
Do sýsteý moveý ho nastaveníý se dostaneme kliknutíým na polozř ku Systém v uzř ivatelskeý m menu. Prvníý
polozř kou nastaveníý je Časová zóna. Pokud je zarř íýzeníý prř ipojeno k internetu, je datum a cř as nastaven
automatický pomocíý protokolu NTP pro výbranou cř asovou zoý nu.

2. Weboveý rozhraníý

4

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.strasil.net
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

e-mail: ivo@strasil.net
č.ú. 1031034005/2700

Restartovat zařízení v sekci Reset.

V prř íýpadeř , zř e chceme cř as nastavit rucř neř , je pro tuto mozř nost k dispozici formulaý rř pro rucř níý nastaveníý. V
rucř níým nastaveníý cř asu lze nastavit datum ve formaý tu DD.MM.YYYY a cř as ve formaý tu hh:mm. CČ as nastavenýý
pomocíý NTP maý vsř ak výsř sříý prioritu a maý tedý prř ednost prř ed manuaý lníým nastaveníým.

Pro prř íýstup do weboveý ho rozhraníý je potrř eba prř ihlaý sř eníý heslem. Heslo lze nastavit cř i zmeř nit v sekci
Přihlášení. Prř i zadaý vaý níý noveý ho hesla se pouzř ívý aý dvojíý kontrola z duů vodu vývarovaý níý se nechteř nýý ch
prř eklepuů .

2. Weboveý rozhraníý
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2.3. Nastavení sítě
Do nastaveníý síýteř se dostaneme kliknutíým na tlacř íýtko Síť. V horníý cř aýsti obrazovký je zobrazena informace
o síýťoveý m rozhraníý, prř ideř leneý IP adrese, masce, atd. Jednaý se o výý pis linuxoveý ho prř íýkazu ifconfig eth0.
Pod tíýmto výý pisem se nachaý zíý formulaý rř pro nastaveníý síýťoveý ho rozhraníý. Pomocíý formulaý rř e lze nastavit
vlastníý IP adresu, síýťovou masku, výý chozíý braý nu a adresu DNS serveru. Výý chozíý nastaveníý je zobrazeno na
obraý zku 2.6.

zarř íýzeníý, abý se projevila.

2. Weboveý rozhraníý
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3. Seznam funkcí
3.1. Jednoduchý skript
V tabulce je uveden výý cřet vsř ech podporovanýý ch funkcíý v jednoducheý m skriptu spolu s popisem
jednotlivýý ch funkcíý.
Nastaveníý cř erveneý barvý.
DispRed()
Text výpsanýý za touto funkcíý bude míýt cř ervenou barvu
Nastaveníý zeleneý barvý.
DispGreen()
Text výpsanýý za touto funkcíý bude míýt zelenou barvu
Nastaveníý zř luteý barvý.
DispYellow()
Text výpsanýý za touto funkcíý bude míýt zř lutou barvu

DispNextLine()

Nastaveníý pozice na zacř aýtek spodníýho rř aýdku.

Text výpsanýý za touto funkcíý výpsaý n od zacř aýtku spodníýho rř aýdku
DispLinePosition(l)

Nastaveníý rř aýdku.

Funkce maý jeden vstupníý parametr:
l: cř íýslo rř aýdku, 0 - horníý rř aýdek, 1 - spodníý rř aýdek
DispAdd(t)

Výý pis uzř ivatelskeý ho textu

Funkce maý jeden vstupníý parametr:
t: uzř ivatelskýý text, kterýý maý býý t výpsaý n na displej
DispSetX(x)

Nastaveníý pozice X na rř aýdku.

Funkce maý jeden vstupníý parametr:
x: pozice na rř aýdku. Hodnota je omezenaý rozlisř eníým displeje
DispAddReg(reg)

Výý pis obsahu registru na displej.

Funkce maý jeden vstupníý parametr:
reg: cř íýslo registru. Hodnota je omezenaý <0, 99>. Zadaý níý cř íýsla mimo povolenýý rozsah
zpuů sobíý výpsaý níý 0.

DispAddReg32s(reg, endian)

Výý pis obsahu registru jako 32-bitoveý ho
znameý nkoveý ho cř íýsla na displej.

3. Seznam funkcíý
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Funkce maý dva vstupníý parametrý:
reg: cř íýslo registru. Hodnota je omezenaý <0, 98>. Zadaý níý cř íýsla mimo povolenýý rozsah
zpuů sobíý výpsaý níý 0.
endian: výý beř r endianitý. True - BigEndian, False - LittleEndian

DispAddReg32u(reg, endian)

Výý pis obsahu registru jako 32-bitoveý ho
bezznameý nkoveý ho cř íýsla na displej.

Funkce maý dva vstupníý parametrý:
reg: cř íýslo registru. Hodnota je omezenaý <0, 98>. Zadaý níý cř íýsla mimo povolenýý rozsah
zpuů sobíý výpsaý níý 0.
endian: výý beř r endianitý. True - BigEndian, False - LittleEndian

DispTime()

Výý pis cř asu na displej.

Funkce nemaý zř aýdnýý vstupníý parametr. Funkce výpisuje aktuaý lníý cř as v hodinaý ch a
minutaý ch na displej (hh:mm)
DispDate()

Výý pis data na displej.

Funkce nemaý zř aýdnýý vstupníý parametr. Funkce výpisuje aktuaý lníý datum na displej
(DD.MM.YYYY)

DispAddBit(reg, tt, tf)

Výý pis pozř adovaneý zpraý vý na displej v
zaý vislosti na hodnoteř bitoveý ho registru.

Funkce maý trř i vstupníý parametrý:
reg: cř íýslo registru. Hodnota je omezenaý <0, 99>. Zadaý níý cř íýsla mimo povolenýý rozsah
zpuů sobíý výpsaý níý zpraý vý ulozř eneý v parametru tf.
tt: zpraý va, kteraý bude výpsaý na, jestlizř e registr obsahuje hodnotu True
tf: zpraý va, kteraý bude výpsaý na, jestlizř e registr obsahuje hodnotu False

getBit(i)

Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho bitoveý ho
registru jako Boolean.

Vstupníý parametr je cř íýslo registru <0, 99>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý False
Prř íýklad:
bit = getBit(1) -- Výcř teníý hodnotý bitu

getRegister(i[, b])

Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho Modbus
registru.

3. Seznam funkcíý
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Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 99>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý cř íýslo jako znameý nkoveý
false: vracíý cř íýslo jako neznameý nkoveý (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
nez = getRegister(1) -- Výcř teníý hodnotý registru 1
zna = getRegister(1, true) -- Výcř teníý hodnotý registru 1

getReg32u(i[, e])

Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho a
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý cř íýslo bez
znameý nka.

Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 98>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
nezn32le = getReg32u(1) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2
nezn32be = getReg32u(1, true) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2

getReg32s(i[, e])

Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho a
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý cř íýslo se
znameý nkem.

Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 98>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
zn32le = getReg32s(1) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2
zn32be = getReg32s(1, true) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2

scaleValue(v, o1, o2, n1, n2)

Funkce vracíý prř esř kaý lovanou hodnotu ze
soucř asnýý ch mezíý do novýý ch mezíý.

Funkce maý peř t vstupníých parametruů :
v: cř íýselnaý hodnota, kterou chceme sř kaý lovat
o1: cř íýselnaý hodnota, dolníý mez puů vodníýho rozsahu
o2: cř íýselnaý hodnota, horníý mez puů vodníýho rozsahu
n1: cř íýselnaý hodnota, dolníý mez noveý ho rozsahu
n2: cř íýselnaý hodnota, horníý mez noveý ho rozsahu
Prř íýklad:
hodnota = scaleValue(5, 0, 10, 0, 100) -- Prř evede hodnotu 5 z intervalu <0,10> do
intervalu <0,100> (50)

3. Seznam funkcíý
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Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho desetinneý ho
cř íýsla s pozř adovanýý m pocř tem desetinnýý ch míýst.

Funkce maý dva vstupníý parametrý:
v: puů vodníý cř íýselnaý hodnota
d: pocř et desetinnýý ch míýst, lze i prř idaý vat
Prř íýklad:
hodnota = getDec(666.456332, 3) -- Vracíý hodnotu na 3 desetinnaý míýsta

3.2. Pokročilý skript
Naý sleduje výý pis podporovanýý ch funkcíý pro pokrocř ilýý skript. V pokrocř ileý m skriptu musí býý t uvedena
funkce update_text(counter), kteraý zajisř ťuje výý pis na displej.
update_text(counter)

Aktualizace textu na displeji

Funkce se volaý automatický s kazř dýý m prř etecř eníým cř íýtacř e nastaveneý m
funkcíý setPeriod(t). Maý jeden parametr:
counter: cř íýslo, ktereý se zvýsř uje o jedna po kazř deý m spusř teř níý.
Prř íýklad:
function update_text(counter)
local text
text = "\\x056P "
text = text .. getDec(0.456332 + counter, 3)
return text

Naý sledujíýcíý tabulka obsahuje výý pis a popis podporovanýý ch funkcíý.
setPeriod(t)

Nastaveníý periodý update textu.

Vstupníý parametr je celeý cř íýslo. CČ íýslo je z rozsahu 1 azř 50, cozř odpovíýdaý 100 ms azř
5000 ms. Zadaý níý cř íýsla mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý chýbu. Po výprsř eníý timeoutu
se volaý funkce update_text(counter)
Prř íýklad:
setPeriod(10) -- Perioda nastavena na 1 s

getRegister(i[, b])

Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho Modbus
registru.

3. Seznam funkcíý
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Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 99>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý cř íýslo jako znameý nkoveý
false: vracíý cř íýslo jako neznameý nkoveý (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
nez = getRegister(1) -- Výcř teníý hodnotý registru 1
zna = getRegister(1, true) -- Výcř teníý hodnotý registru 1

getBit(i)

Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho
bitoveý ho registru jako Boolean.

Vstupníý parametr je cř íýslo registru <0, 99>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý False
Prř íýklad:
bit = getBit(1) -- Výcř teníý hodnotý bitu

getReg32u(i[, e])

Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho a
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý cř íýslo
bez znameý nka.

Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 98>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
nezn32le = getReg32u(1) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2
nezn32be = getReg32u(1, true) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2

getReg32s(i[, e])

Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho a
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý cř íýslo
se znameý nkem.

Prvníý, povinnýý parametr je cř íýslo registru <0, 98>
Zadaý níý adresý registru mimo uvedenýý rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výý chozíý hodnota)
Prř íýklad:
zn32le = getReg32s(1) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2
zn32be = getReg32s(1, true) -- Výcř teníý spojeneý hodnotý registruů 1 a 2

getTime()

Funkce vracíý trř i hodnotý v porř adíý hodiný,
minutý, sekundý.

3. Seznam funkcíý
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Funkce nemaý zř aýdnýý vstupníý parametr
Prř íýklad:
h, m, s = getTime() -- Výcř teníý hodin, minut a sekund

getDate()

Funkce vracíý cř týrř i hodnotý v porř adíý den,
meř síýc, rok, den v týý dnu.

Funkce nemaý zř aýdnýý vstupníý parametr. Dný v týý dnu jsou v porř adíý:
0 - Nedeř le
1 - Pondeř líý
2 - UÚ terýý
3 - Strř eda
4 - CČ tvrtek
5 - Paý tek
6 - Sobota
Prř íýklad:
d, m, r, w = getDate() -- Výcř te den, meř síýc, rok a den v týý dnu

scaleValue(v, o1, o2, n1, n2)

Funkce vracíý prř esř kaý lovanou hodnotu ze
soucř asnýý ch mezíý do novýý ch mezíý.

Funkce maý peř t vstupníých parametruů :
v: cř íýselnaý hodnota, kterou chceme sř kaý lovat
o1: cř íýselnaý hodnota, dolníý mez puů vodníýho rozsahu
o2: cř íýselnaý hodnota, horníý mez puů vodníýho rozsahu
n1: cř íýselnaý hodnota, dolníý mez noveý ho rozsahu
n2: cř íýselnaý hodnota, horníý mez noveý ho rozsahu
Prř íýklad:
hodnota = scaleValue(5, 0, 10, 0, 100) -- Prř evede hodnotu 5 z intervalu <0,10>
do intervalu <0,100> (50)

getDec(v, d)

Funkce vracíý hodnotu zadaneý ho
desetinneý ho cř íýsla s pozř adovanýý m pocř tem
desetinnýý ch míýst.

Funkce maý dva vstupníý parametrý:
v: puů vodníý cř íýselnaý hodnota
d: pocř et desetinnýý ch míýst, lze i prř idaý vat
Prř íýklad:
hodnota = getDec(666.456332, 3) -- Vracíý hodnotu na 3 desetinnaý míýsta

Posledníý tabulka zobrazuje escape sekvence, ktereý jsou specifickeý pro tento displej.
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Nastaveníý X sourř adnice textu.
\\xNNN
Za znakem x (namíýsto NNN) musíý vzř dý naý sledovat 3 cř íýsla.
Hodnota je omezenaý rozlisř eníým displeje.
Lze pouzř íýt velkeý X ktereý zdvojíý zadaneý sourř adnice v prř íýpadeř
tlusteý ho textu.
Prř íýklad:
\\x010TEXT -- Nastaveníý kurzoru osý X na sourř adnici 10
\\x-010TEXT -- Nastaveníý kurzoru osý X na sourř adnici -10
\\r

Nastavíý text na cř ervenou barvu.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude cř ervenou barvou.
Nastavíý text na zelenou barvu.
\\g
Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude zelenou barvou.
Nastavíý text na zř lutou barvu.
\\a
Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude zř lutou barvou.
Pozicovaý níý textu: rozsah 0 azř 7, dle panelu.
\\0 \\1 ...
Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude na specifikovaneý m rř aýdku, ale
sourř adnice X zuů stane zachovaý na.
\\i

Velikost textu: normaý lníý text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prř es jeden rř aýdek, ale sourř adnice X
zuů stane zachovaý na.
\\b

Velikost textu: výsokýý text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prř es dva rř aýdký, ale sourř adnice X
zuů stane zachovaý na.
\\h

Velikost textu: velmi výsokýý text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prř es trř i rř aýdký, ale sourř adnice X
zuů stane zachovaý na.
Stýl textu: tucř nýý text.
\\d
Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude tucř nýý m píýsmem.
Stýl textu: normaý lníý text.
\\n
Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude normaý lníým píýsmem.

3. Seznam funkcíý

13

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.strasil.net
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

e-mail: ivo@strasil.net
č.ú. 1031034005/2700

4. Nouzový režim
Zarř íýzeníý lze prř epnout do nouzoveý ho rezř imu pomocíý tlacř íýtka uvnitrř. Tlacř íýtko oznacř eneý „WF“ je trř eba
podrzř et alesponř 2 vterř iný. Poteý dojde k aktivaci nouzoveý ho rezř imu.
Nouzovýý rezř im docř asneř nastavíý síýť na „IP 192.168.1.206 maska 255.255.255.0“ a ve weboveý m rozhraníý
nebude výzř adovaý no prř ihlaý sř eníý.
Tento rezř im je aktivníý azř do restartu zarř íýzeníý. Restart lze proveý st ve weboveý m rozhraníý.

5. Kontaktní informace
S probleý mý, prř ipomíýnkami cř i prř íýpadnýý mi pochvalami se prosíým obracejte na níýzře uvedenou adresu,
deř kujeme.
EGMedical, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 537 014 211
email: ivo@strasil.net
web: www.strasil.net
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