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Návod pro GSM Smart Alarm DRIML 

GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě a k jejímu dálkovému ovládání. Při poklesu napětí pod 
nastavenou hodnotu, může GSM Alarm přímo volat a následně poslat SMS zprávu až na 5 různých uložených 
telefonních čísel. Kontrolu lze provést s pomocí všech operátorů běžným mobilním telefonem 

Technické parametry  
Vstupní napětí napájení: 7-27 V DC 
Vlastní spotřeba v klidovém režimu: <5 mA (při 12 V) 
Nastavitelný rozsah hlídaného napětí o : 1,5 – 8,5 kV 
Maximální napětí na měřících svorkách: 15 kV  
Proudová zatížitelnost výstupních svorek: 2 A  
Zisk GSM antény 2,2 dBi 
Rozměry (š x v x h): 205x275x95 mm3 
 

Klíčové vlastnosti: 
- nízká vlastní spotřeba, zálohováno vnitřní baterií 
- možnost ovládání prostřednictvím GSM 
- možnost připojení externí antény pro použití v odlehlých oblastech 
- uživatelsky lze připojit optickou nebo akustickou signalizaci 
- intuitivní ovládání kdekoliv v terénu s možností uložení až pěti čísel   
- nastavení chráněno heslem 
- snadné odstavení ohrady tlačítkem z panelu včetně signalizace provozu 
- chybové stavy jsou zasílány formou SMS nebo prostým prozvoněním 
- vzdálená správa a programově nastavitelné pravidelné odstavení ohrady 
 

Základní popis funkcí zařízení 
GSM alarm slouží pro monitorování napětí a dočasné vzdálené odpojení zdrojů vysokého napětí ohrad. Alarm 
je vzhledem k nízké vlastní spotřebě uzpůsobený pro ostrovní provoz (napětí baterie 9 V, 12 V), ale může být 
dodán i ve variantě pro 230 V, případně použit v kombinaci s adaptérem (230 V AC na 12 V DC). Zařízení má 
dva výstupy jeden k připojení zdroje vysokého napětí ohrad a druhý k připojení optické/akustické sirény (druhý 
výstup pouze u verze 12 V). 
Uvnitř zařízení je integrován LCD displej, baterie a ovládací tlačítka, takže zařízení může být nastaveno takřka 
kdekoliv. Integrovaná baterie je automaticky dobíjena ze vstupního napětí baterie/sítě. GSM anténa s SMA 
konektorem je navržena tak, aby byla dosažena funkčnost i v oblastech se slabším pokrytím signálem (v 
případě potřeby je možné použít externí anténu). Tlačítko na boku zařízení slouží k dočasnému vypnutí a 
zapnutí spínaného výstupu (funkce může být zakázána). 
GSM alarm umožňuje vložit až 5 čísel, která mohou být nezávisle nastavena pro různé činnosti (vzdálené 
ovládání, zasílání SMS alarmu, zasílání SMS s varováním o poklesu napětí baterie, atd.). Příkazy pro vzdálené 
ovládání budou akceptovány pouze z čísel nastavených pro vzdálené ovládání. Většina volitelných funkcí má 
na výběr z možností: vypnuto, zaslat SMS, prozvonit, prozvonit + zaslat SMS. Zasláním SMS na číslo zařízení lze 
vyžádat aktuální stav zařízení obsahující informace o hodnotě vysokého napětí, napětí baterie, stavu 
výstupního relé, napětí vnitřní baterie, odpočtu do zapnutí výstupu. Pokles vysokého napětí pod nastavenou 
úroveň (trvající nejméně tři pulzy po sobě), případně dlouhodobá nepřítomnost pulzu (cca 25 s) vyvolá 
aktivační událost (odeslání SMS, volání, siréna). Další událost může nastat pouze při nárůstu vysokého napětí 
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nad nastavenou úroveň a opakovaném následném snížení pod zadanou úroveň, případnou další nepřítomností 
pulzu.  
Při napájení GSM alarmu z externí baterie, je také možné nastavit úroveň napětí, při kterém bude odeslána 
informace o kritickém napětí baterie. Při napájení ze sítě umožňuje nastavit zaslání informace o výpadku, 
případně obnovení napájecího napětí. Funkce časového programu slouží pro účely přednastavení 
automatického zapnutí a vypnutí spínaného výstupu v určenou dobu v nastavený den každý týden. 
 

Popis zařízení 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – vstupní svorky pro připojení vstupního napájecího napětí (7 – 27 V DC); červená svorka +, černá - 
2 – výstupní svorky pro připojení spínané zátěže (ohradníku) (7 – 27 V DC); červená svorka +, černá - 
3 – výstupní svorky pro připojení signalizace alarmu (7 – 27 V DC); červená svorka +, černá - 
4 – LED indikující stav vysokého napětí VN (problikne při každém pulzu VN) 
5 – LED indikující stav výstupu, odpojený výstup -trvale svítí, připojený výstup -blikne cca 1x za 8 s 
6 – tlačítko pro odpojení/připojení spínaného výstupu (ohradníku) 
7 – svorka vysokého napětí polarita + 
8 – zemní svorka vysokého napětí 
9 – šrouby krytu 6ks 
10 – LCD displej 
11 – spínač displeje – deaktivace displeje po zavření krytu 
12 – tlačítko zpět  (ESC) 
13 – tlačítko OK    (Enter) 
14 – tlačítko vlevo 
15 – tlačítko vpravo 
16 – tlačítko nahoru 
17 – tlačítko dolu 
18 – šrouby vnitřního krycího panelu 4ks 
19 – GSM anténa 
20 – slot pro SIM kartu velikosti miniSIM 
21 – vnitřní baterie Li-Ion 3,6 V 
22 – konektor vnitřní baterie 
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Pokyny pro první zapnutí zařízení 
 Odpojte zařízení od všech externích zdrojů a připojených zařízení. 

 Odšroubujte šrouby předního krytu a sejměte jej. 

 Odšroubujte šrouby vnitřního krycího panelu a sejměte jej. 

 Je-li zapojena vnitřní baterie, odpojte její konektor. 

 Na SIM kartě deaktivujte vkládání pinu po zapnutí (použijte např. mobilní telefon). 

 Vložte mini SIM kartu do patice pro SIM kartu (pozor na orientaci karty). Pokud vlastníte kartu 
menších rozměrů, zakupte a použijte adaptér karty na rozměr mini SIM. 

 Připojte vnitřní baterii. 

 Šrouby upevněte zpět vnitřní krycí panel. 

 Při dodržení správné polarity připojte zdroj externího napětí (např. 12V baterii) na vstupní 
svorky externího zdroje. 

 Proveďte nastavení systému (viz. oddíl o nastavení systému), připojte VN kabel k ohradě a 
zemi. Je-li žádoucí externí signalizace, připojte optický a akustický alarm, připojte zdroj VN 
k výstupním svorkám (zdroj ohradníku). 

 Umístěte a upevněte přední kryt zařízení, zkontrolujte těsnící pryž po obvodu zamezující vnik 
vody do zařízení.  

 

Vypnutí zařízení 
 Odšroubujte šrouby předního krytu a sejměte jej. 

 Deaktivujte používané funkce zařízení (viz. oddíl o nastavení systému), aby nedošlo ke 
spouštění alarmu, zaslání informačních SMS, atd.  

 Odpojte zdroj VN ohradníku od výstupních svorek, případně i optickou a akustickou signalizaci.  

 Odpojte VN kabely od ohrady.  

 Odpojte externí zdroj napětí od vstupních svorek. 

 Odpojte GSM Alarm od externího zdroje.  

 Odšroubujte šrouby vnitřního krycího panelu a sejměte jej. 

 Z důvodu úspory odpojte vnitřní baterii. 
 

 

Typická instalace zařízení 
GSM alarm je doporučeno instalovat na 
koncový bod ohrady, pak umožní detekci 
přerušení ohradníku, případně pokles napětí 
z důvodu nadměrného svodu celé ohrady. 
Zemní svorka alarmu by měla být umístěna 
na stejném zemniči jako vlastní VN zdroj.  
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Softwarové nastavení zařízení 
Jednotlivé položky v menu se volí tlačítky nahoru a dolu. U některých funkcí je pro změnu parametrů nutné 
stisknout tlačítko OK a přejít do editačního režimu. V tomto případě nebude do doby opuštění editace daného 
parametru možné procházet dále menu. Potvrzení zadaných parametrů se provede opětovným stiskem 
tlačítka OK. 
 
 
 

Číslo Položka menu Popis textu zobrazeného na displeji 
0 „VlozteHeslo“ Je-li požadováno heslo, bude zobrazeno při každé aktivaci displeje 
1 „VN stav    “ Zobrazuje aktuální stav vysokého napětí 
2 „Cas        “ Nastavení času systému, použito pro časový program 
3 „CasProgram “ Nastavení časového programu výstupu 
4 „Cislo 1    “ Telefonní číslo 1, zadat v mezinárodním formátu např. +420XXXXXXXXX 
5 „Cislo 2    “ Telefonní číslo 2, zadat v mezinárodním formátu např. +420XXXXXXXXX 
6 „Cislo 3    “ Telefonní číslo 3, zadat v mezinárodním formátu např. +420XXXXXXXXX 
7 „Cislo 4    “ Telefonní číslo 4, zadat v mezinárodním formátu např. +420XXXXXXXXX 
8 „Cislo 5    “ Telefonní číslo 5, zadat v mezinárodním formátu např. +420XXXXXXXXX 
9 „Test SMS   “ Test zaslání SMS na zvolené číslo, během testu se zobrazí i sílu signálu 

10 „Doba Volani“ Doba prozvánění při použití volání (pozor v době je zahrnuta také doba 
sestavení hovoru, která se může pro jednotlivá volání lišit) 

11 „Test volani“ Test volání na zvolené číslo, během testu zobrazí i sílu signálu 
12 „SMSovladani“ Povolení vzdáleného ovládání GSM modul bude po celou dobu 

zapnutý) 
13 „Vypadek230V“ Pokud vstupní napětí poklesne tak, že systém bude muset být napájen 

pouze z vlastní baterie, může systém nahlásit výpadek sítě 
14 „Obnova230V “ Pokud vstupní napětí vzroste tak, že systém již nebude muset být 

napájen pouz z vlastní baterie, může systém nahlásit obnovení sítě 
15 „VN Minimum “ Nastavení minimálního úrovně vysokého napětí, pod kterou systém 

může nahlásit výpadek vysokého napětí 
16 „Vypadek VN “ Nastavení  chování  při  poklesu  úrovně  vysokého  napětí 
17 „Obnova VN  “ Nastavení  chování  při  obnově  úrovně  vysokého  napětí 
18 „Sirena     “ Nastavení  sirény  při  výpadku  vysokého napětí  
19 „Doba sireny“ Doba,  po  kterou  má  být  aktivován  výstup  alarmu  (siréna) 
20 „Ext.Napeti “ Aktuální  hodnota  vstupního  napětí 
21 „UextMinimum“ Hodnota  napětí  pro  nahlášení  vybití  baterie 
22 „PoklesUext “ Nastavení  akce při poklesu napětí  baterie  pod nastavenou úroveň 
23 „UextSMSrst.“ Informaci o poklesu napětí systém odešle pouze jednou, pak je potřeba 

povolit další odeslání touto funkcí 
24 „Povol tlac.“ Povolení bočního tlačítka k dočasnému odpojení ohrady 
25 „Tlac.nastav“ Doba, po kterou bude po stlačení tlačítka, nebo SMS povelu, odpojen 

zdroj VN ohrady, po této době se zdroj automaticky zapne 
26 „Rele stav  “ Zobrazuje aktuální stav výstupu ovládající zdroj VN ohrady 
27 „Zmena hesla“  Nastavení hesla pro vstup do menu, heslo je vyžadováno po každé 

aktivaci displeje 
28 „Uloz-EEPROM“ Uložení nastavení do paměti EEPROM 
29 „NactiEEPROM“ Načtení nastavení z paměti EEPROM 
30 „SW verze   “ Zobrazení verze softwaru 
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Vysvětlivky funkcí 
 
 

00 – Vložte Heslo - „VlozteHeslo“ 
Pokud je požadováno heslo, je zobrazeno při každé aktivaci displeje. 

01 – Aktuální hodnota vysokého napětí - „VN stav“ 
Funkce zobrazí na druhém řádku displeje aktuální stav vysokého napětí v několika 
rozsazích. Při náhlém výpadku napětí je stav detekován až po  cca 25 s. Nulové napětí a 
napětí pod detekovatelnou úrovní jsou označena <1.5 kV, napětí nad horní detekční 
mezí je označeno >9.7 kV. 

02 – Nastavení času - „Cas“ 
Funkce zobrazí aktuální čas a den. Aktuální čas a datum je důležité pro funkci časového 
programu. Po stlačení tlačítka OK se přejde do editačního režimu. Tlačítky vlevo a vpravo 
je možné pohybovat se po jednotlivých položkách. Tlačítky nahoru a dolů je možné 
měnit hodnotu. Tlačítkem OK je volba potvrzena, tlačítkem zpět dojde ke zrušení 
vkládání. 

03 – Časový program - „CasProgram“ 
Funkce pro nastavení časového programu. Po vstupu do editačního režimu tlačítkem OK 
je možné nastavit dny, ve kterých má být časový program aktivní (tečka značí neaktivní). 
Dále se nastavuje čas v hodinách a minutách pro vypnutí výstupu a čas v hodinách a 
minutách pro zapnutí výstupu. 

04, 05, 06, 07, 08 – Nastavení telefonního čísla - „Cislo x“ 
Funkce pro nastavení telefonního čísla. Číslo musí být zadáno v mezinárodním formátu 
např. pro Českou republiku +420XXXXXXXXX. Pro vstup do editačního režimu se stlačí 
tlačítko OK a dále se tlačítkem nahoru a dolu volí jednotlivé číslice, pro přesun na další 
číslici se použije tlačítko vpravo, pro smazání poslední číslice tlačítko vlevo. Zadávání se 
ukončí opětovným stlačením tlačítka OK nebo zruší stlačením tlačítka zpět. 

09 – Test odeslání SMS - „Test SMS“ 
Funkce pro otestování zasílání SMS. Tlačítkem vlevo a vpravo navolte číslo, na které 
bude odeslána testovací SMS. Stiskem tlačítka OK je pak zahájen test. V průběhu jsou 
zobrazovány informace o průběhu testu, které mohou pomoci odhalit důvod selhání 
odesílání zprávy např.  zapínám modul, SIM OK, informace "-98 dBm  31/31" značící 
sílu signálu, odesílá se SMS atd. 

10 – Doba prozvánění - „Doba Volani“ 
Doba prozvánění než alarm ukončí hovor (pozor v době je zahrnuta také doba sestavení 
hovoru, která se může pro jednotlivá volání značně lišit). Doba prozvánění je 
nastavitelná v rozsahu 15-99 s. Změnu lze provést stlačením tlačítka vlevo pro snížení a 
vpravo pro zvýšení hodnoty v uvedeném rozsahu. 

11 – Test volání - „Test volani“ 
Funkce pro otestování volání. Tlačítkem vlevo a vpravo se vybírá číslo, které bude 
voláno. Stiskem tlačítka OK je pak zahájen test, který je možné po zahájení vytáčení 
přerušit dlouhým stiskem tlačítka zpět. V průběhu jsou postupně zobrazovány 
informace o průběhu testu, které mohou pomoci odhalit důvod selhání odesílání zprávy 
např. zapínám modul, SIM OK, informace "-98 dBm  31/31" značící sílu signálu atd.  
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12 – Vzdálené ovládání - „SMSovladani“ 

Pro využití funkce vzdáleného ovládání výstupu je nutné, aby byl GSM modul stále 
zapnut, což zvyšuje spotřebu zařízení. Stlačením tlačítka OK je možné přejít do 
editačního režimu a následně tlačítky nahoru, dolu, vlevo a vpravo zvolit čísla která mají 
být použita pro vzdálené ovládání alarmu. Ukončení editačního režimu je možné 
tlačítkem zpět, které zruší zadané údaje, nebo tlačítkem OK, po jehož stisku je zapnut 
GSM modul, zkontrolována SIM karta, přítomnost sítě, atd. Tato aktivace může trvat 
několik sekund a po tuto dobu nemusí alarm reagovat na stisk tlačítek. Zasláním SMS 
z čísla povoleného pro vzdálené ovládání s textem „info“ GSM alarm odešle informační 
SMS. Příchozí SMS z jiných čísel jsou okamžitě mazány. SMS s textem „zapnout“ zapíná 
výstup, SMS s textem „vypnout“ dočasně vypne výstup po dobu nastavenou ve funkci 
25 - „Tlac.nastav“. Po uplynutí této doby je výstup automaticky zapnut. Pozor 
zapnutí a vypnutí výstupu může být provedeno současně také stiskem tlačítka (pokud je 
povoleno) a časovým programem. 

13 – Významný pokles napájecího napětí - „Vypadek230V“   Adaptér  230 V AC / 12 V DC! 
Pokud vstupní napětí poklesne tak, že systém bude muset být napájen pouze z vlastní 
baterie, může systém nahlásit výpadek sítě na zvolené číslo. Tlačítky vpravo a vlevo se 
volí způsob informování uživatele: vypnuto, poslat SMS, volat na číslo, volat na číslo + 
SMS. Pro volbu čísla je nutné přejít stiskem tlačítka OK do editačního režimu a povolit 
tlačítky nahoru, dolu, vlevo a vpravo určená čísla. Ukončení editačního režimu se 
provede tlačítkem OK, případně se zruší tlačítkem zpět.  

14 – Obnovení napájecího napětí - „Obnova230V“  Při použití adaptéru 230 V AC / 12 V DC! 
Pokud je vstupní napájecí napětí obnoveno a systém již nebude muset být napájen 
pouze z vlastní baterie, může systém událost oznámit na zvolené číslo. Tento režim 
uvažuje napájení z adaptéru 230V AC / 12V DC. Tlačítky vpravo a vlevo se volí způsob 
informování uživatele: vypnuto, poslat SMS, volat na číslo, volat na číslo + SMS. Pro 
volbu čísla je nutné přejít stiskem tlačítka OK do editačního režimu a povolit tlačítky 
nahoru, dolu, vlevo a vpravo určená čísla. Ukončení editačního režimu se provede 
tlačítkem OK, případně se zruší tlačítkem zpět.  

15 – Hlídaná hodnota vysokého napětí „VN Minimum“ 
Nastavená hodnota vysokého napětí pro účely hlídání hodnoty vysokého napětí. Při 
náhlém výpadku napětí je tento možné detekovat až po cca 25 s. Pokles pod zadaný 
rozsah je detekován po třech VN pulsech. 

16 – Výpadek VN - „Vypadek VN “ 
Tlačítky vpravo a vlevo se volí způsob informování uživatele o poklesu vysokého ve třech 
po sobě jdoucích pulsech napětí: vypnuto, poslat SMS, volat na číslo, volat na číslo + 
SMS. Pro volbu čísla je nutné přejít stiskem tlačítka OK do editačního režimu a povolit 
tlačítky nahoru, dolu, vlevo a vpravo určená čísla. Ukončení editačního režimu se 
provede tlačítkem OK, případně se zruší tlačítkem zpět. 

17 – Obnovení VN - „Obnova VN“ 
Tlačítky vpravo a vlevo se volí způsob informování uživatele o opětovné detekci VN 
ohradníku: vypnuto, poslat SMS, volat na číslo, volat na číslo + SMS. Pro volbu čísla je 
nutné přejít stiskem tlačítka OK do editačního režimu a povolit tlačítky nahoru, dolu, 
vlevo a vpravo určená čísla. Ukončení editačního režimu se provede tlačítkem OK, 
(Enter),  případně se zruší tlačítkem zpět (Esc). 
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18 – Výstup sirény - „Sirena“ 

Nastavení, zda při poklesu VN pod zadanou hodnotu má dojít k aktivaci výstupu sirény 
po dobu nastavenou ve funkci 19 - „Doba sireny“. Nastavení se provádí tlačítky vpravo 
a vlevo. Nutnou podmínkou pro aktivaci výstupu sirény je povolení hlídání VN ve funkci 
16. 

19 – Doba aktivace výstupu sirény - „Doba sireny“ 
Doba, po kterou bude po události poklesu vysokého napětí pod zadanou úroveň 
aktivován výstup sirény. Nastavení se provádí tlačítky vlevo a vpravo v rozsahu 8 s – 15 
minut. 

20 – Aktuální hodnota vstupního napájecího napětí - „Ext.Napeti“ 
Zobrazení aktuální hodnoty vstupního napájecího napětí. 

21 – Kritická hodnota poklesu vstupního napětí - „UextMinimum“ 
Tlačítky vlevo a vpravo je možné nastavit kritickou hodnotu poklesu vstupního napětí 
v rozsahu (7 – 15) V.  

22 – Pokles hodnoty vstupního napájecího napětí pod zadanou úroveň - „PoklesUext “ 
Tlačítky vpravo a vlevo se volí způsob informování uživatele o poklesu hodnoty 
vstupního napájecího napětí pod zadanou úroveň: vypnuto, poslat SMS, volat na číslo, 
volat na číslo + SMS. Pro volbu čísla je nutné přejít stiskem tlačítka OK do editačního 
režimu a povolit tlačítky nahoru, dolu, vlevo a vpravo určená čísla. Ukončení editačního 
režimu se provede tlačítkem OK, případně se zruší tlačítkem zpět. Informaci o poklesu 
napětí systém odešle pouze jednou, pak je potřeba povolit další odeslání funkcí 23 - 
„UextSMSrst.“. 

23 – Povolení opakovaného zasílání SMS o výpadku ext. napájecího napětí „UextSMSrst.“                                    
Informaci o poklesu napětí systém odešle pouze jednou, pak je potřeba povolit další 
odeslání stlačením tlačítka OK. 

24 – Povolení bočního tlačítka - „Povol tlac.“ 
Funkce umožňuje povolit a zakázat boční tlačítko pro dočasné vypnutí a zapnutí VN 
ohradníku. Nastavení se provádí tlačítky vpravo a vlevo. 

25 – Doba odpojení VN ohrady - „Tlac.nastav“  
Doba, po kterou bude po stlačení tlačítka, nebo přijetí SMS povelu vypnut zdroj VN, po 
této době se výstup automaticky zapne. 
Pokud právě běží odpočet, tlačítka OK, vlevo a vpravo ho zastaví a aktivují výstup. 
Stiskem tlačítka OK je navíc aktivován editační režim pro nastavení doby deaktivace 
výstupu v rozsahu 1 až 999 minut. Nastavení se provádí tlačítky vlevo, vpravo, nahoru a 
dolu. Editace je ukončena tlačítkem OK nebo tlačítkem „zpět“ které zruší zadanou volbu. 

26 – Aktuální stav výstupu - „Rele stav“ 
Zobrazení aktuálního stavu výstupu. 

27 – Změna hesla pro vstup do menu - „Zmena hesla“ 
Pokud je potřeba zabezpečit vstup do menu, je možné po každém sejmutí krytu 
požadovat vstupní heslo. Heslo se skládá z posloupnosti šipek nahoru, dolu, vlevo a 
vpravo odpovídajících stiskům jednotlivých tlačítek. Aktuálně zadané heslo je mimo 
editační režim zobrazeno. Stiskem tlačítka OK je možné přejít do editačního režimu. 
Následně se tlačítky vpravo, vlevo, nahoru a dolů zadá požadované heslo. Ukončení 
zadání se provede opětovným stiskem tlačítka OK. Heslo nulové délky znamená, že 
nebude po aktivaci displeje požadováno žádné heslo. 
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POZOR bez správně zadaného hesla nebude uživateli po sejmutí krytu umožněn vstup 
do nastavení systému! 

28 – Uložení nastavení do paměti EEPROM - „Uloz-EEPROM“ 
Funkce slouží pro uložení veškerého uživatelského nastavení do paměti EEPROM. Zde je 
nastavení uchováno pro případ ztráty napájejí a vybytí vnitřní baterie. Při obnovení 
napájení je nastavení automaticky obnoveno.  Pro uložení současného nastavení je 
nutné stlačit tlačítko OK. 

29 – Načtení nastavení z paměti EEPROM - „NactiEEPROM“ 
Funkce slouží pro načtení veškerého nastavení z paměti EEPROM (bylo-li dříve nastavení 
uloženo funkcí 28 - „Uloz-EEPROM“). Načtení se provede stlačením tlačítka OK. 

30 – Verze software - „SW verze“ 
Zobrazení označení verze software přístroje. 
 
 
 

         Správce a tvůrce softwaru :  Ing. Pavel Škarvada  tel:  +420  737 861 994 
 
 

 
                                                                        Kontakty: 

 

driml.libor@seznam.cz     www.driml-napajecky.cz 

libor.driml@profarmu.cz    www.profarmu.cz 

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188 

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, 

prodejna: DRIML Česká u Brna 19 
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