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1. POCZĄTEK UŻYTKOWANIA 
 

Standardowa automatyka central wentylacyjnych MISTRAL podzielona jest na 2 układy: sterownik 
umieszczony wewnątrz centrali oraz manipulator umieszczony na ścianie w miejscu dogodnym dla 
użytkownika. Manipulator pozwala na kontrolę i zmianę parametrów pracy centrali (wydajność 
wentylatorów, odzysk ciepła) oraz urządzeń dodatkowych (temperatura nawiewu dla nagrzewnic i 
chłodnic, stan dodatkowych przepustnic itd.). 
 Opcjonalnie istnieje możliwość rozbudowania układu automatyki o moduł 
WebManipulatora, rozszerzający możliwość komunikacji z centralą wentylacyjną z poziomu sieci 
domowej oraz Internet. Takie rozwiązanie umożliwia zdalny dostęp do centrali z poziomu urządzeń 
mobilnych (komputerów, tabletów, smartfonów).  
 
 W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej 
instrukcji prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl . 
 

1.1. PODŁĄCZENIE 

 
Elementy składowe:  

 + moduł WebManipulatora,  
 + karta pamięci z oprogramowaniem,  
 + zasilacz, 
 + kabel sieciowy. 

 

 Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu centrali! 

 
 

1. Połącz kablem sieciowym gniazda modułu WebManipulatora  
i centrali oznaczone jako „ModBus”. 

 
 
 
 
 

2. Drugim kablem sieciowym połącz gniazdo modułu 
WebManipulatora oznaczone jako „LAN” z gniazdem 
zapewniającym dostęp do sieci lokalnej LAN (np. gniazdo LAN 
routera/switcha itd.) 

 
 
 

3. Podłącz zasilacz do gniazda microUSB w module 
WebManipulatora.   

 
 
 

file://///TS-421/Dokumentacja/Instrukcje%20obsługi/Manipulatory/WebManipulator/Zwykłe/serwis@pro-vent.pl
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4. Zweryfikuj prawidłowe podłączenie sprawdzając sygnalizację poniższych diod: 

 

 

 

 
 

1.2. KONFIGURACJA USTAWIEŃ SIECIOWYCH (TYLKO POŁĄCZENIE LOKALNE) 
 

1. W oknie przeglądarki WWW wpisz lokalny adres IP 
(domyślnie: 192.168.1.230) – pojawi się panel 
logowania. 

2. Kliknij przycisk  (w prawym górnym rogu). 
3. Wpisz nowe parametry i kliknij ZAPISZ. 
4. Zrestartuj WebManipulator (odpięcie zasilacza na 5 s.), 

odczekaj kolejne 5 s. do ponownego uruchomienia. 
5. W oknie przeglądarki WWW wpisz nowy lokalny adres 

IP. 
 

Nazwa diody Kolor Sygnalizacja Znaczenie 

PWR Czerwony Ciągła Poprawne podłączenie zasilania WebManipulatora. 

ACT Zielony Przerywana 
Aktualnie trwa odczyt/zapis danych z karty pamięci 
(sygnalizacja tylko podczas włączania urządzenia). 

ModBus  
(Cx) 

Zielony 

Ciągła Prawidłowe połączenie z centralą. 

Brak Chwilowy zanik połączenia z centralą. 

Przerywana Całkowity brak połączenia z centralą. 

Ethernet 
(Gx) 

Czerwony 
Ciągła Zalogowano do aplikacji WebManipulatora. 

Brak Wylogowano/brak połączenia z WebManipulatorem. 

Internet  
(Tx) 

Zielony 

Ciągła Prawidłowe podłączenie z siecią LAN i Internetem. 

Brak 
Prawidłowe podłączenie z siecią LAN, ale brak dostępu 
do Internetu. 

Przerywana Brak połączenia z siecią LAN. 
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Parametr 
Proponowana 

wartość 
Znaczenie 

Adres IP 192.168.1.230 
Indywidualny adres identyfikujący urządzenie w sieci domowej. 
Zaleca się ustawienie wartości spoza puli adresów przyznawanych 
przez serwer DHCP. 

Brama domyślna 192.168.1.1 
Określa adres IP routera w sieci domowej i jest identyczna dla 
wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. 

Serwery DNS 
192.168.1.1 

63.233.233.233 

Można wpisać wartość bramy domyślnej lub inną wartość zalecaną 
przez dostawcę Internetu. Domyślnie adresy DNS są jednakowe dla 
wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. 

 

1.3. LOGOWANIE DO WEBMANIPULATORA 
 

 POŁĄCZENIE LOKALNE  

1. W oknie przeglądarki WWW wpisz lokalny adres 

IP – pojawi się panel logowania. 

2. W formularzu wpisz ponownie adres IP oraz 

numer seryjny centrali otrzymany od 

producenta. 

3. Wybierz Połączenie lokalne. 

4. Opcjonalnie: zmień język w prawym górnym 

rogu (domyślnie: PL). 

5. Kliknij Połącz. 

 

POŁĄCZENIE ZDALNE 

1. W oknie przeglądarki WWW wpisz www.pro-

vent.pl/webmanipulator-2.0 – pojawi się panel 

logowania. 

2. W formularzu wpisz numer seryjny centrali 

oraz hasło otrzymane od producenta. 

3. Opcjonalnie: zmień język w prawym górnym 

rogu (domyślnie: PL). 

4. Kliknij Połącz. 

 

 
MOŻLIWE PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM 

KOMUNIKAT PRZYCZYNA 

Chwilowy zanik połączenia WebManipulatora 
z centralą 

Zanik nawiązanego połączenia z centralą. 

Całkowity brak połączenia WebManipulatora  
z centralą 

Nie udało się nawiązać komunikacji z centralą. 

Błędny numer seryjny Nieprawidłowo wpisany numer seryjny w formularzu. 

Nie można odnaleźć centrali. Proszę 
sprawdzić czy adres IP jest prawidłowy. 

Moduł WebManipulatora nie ma komunikacji z siecią 
lokalną LAN lub wpisany adres IP jest nieprawidłowy. 

 

 
W razie problemów, konfiguracja została szerzej opisana w dokumencie „Informacje dodatkowe 

konfiguracji Webmanipulatora.pdf” na dostarczonej karcie pamięci. 

http://www.pro-vent.pl/webmanipulator-2.0
http://www.pro-vent.pl/webmanipulator-2.0
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2. EKRAN GŁÓWNY 
 

 
 

 

 

IKONA OPIS 

 
Powrót do MENU (widoczne tylko przy małych ekranach) 

 
Wylogowanie z aplikacji. 

 

 

2.1. MENU GŁÓWNE 
 
PODMENU DOSTĘPNOŚĆ OPIS 

 
ZAWSZE Ustawienia i aktualny stan wentylacji 

 

JEŚLI JEST PODŁĄCZONA 
NAGRZEWNICA WTÓRNA 

Ustawienia grzania nagrzewnicą wtórną 

 

JEŚLI JEST PODŁĄCZONA 
CHŁODNICA WTÓRNA 

Ustawienia chłodzenia chłodnicą wtórną 

 

JEŚLI JEST PODŁĄCZONA 
PRZEPUSTNICA STREFOWA 

Stan przepustnicy strefowej (przepływu 
powietrza przez wydzieloną strefę) 

 
ZAWSZE 

Widok najważniejszych informacji i stanu 
urządzeń na jednym ekranie 

 
ZAWSZE Zmiana daty i czasu 

 
ZAWSZE Przejście do ustawień zaawansowanych 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA 
KOMUNIKATU 

INFORMACYJNEGO 
Przejście do widoku komunikatów 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA 
OSTRZEŻENIA LUB 

SYTUACJI AWARYJNEJ 
Przejście do widoku komunikatów 

 

Ekran główny po zalogowaniu 
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3. EDYCJA NASTAW URZĄDZEŃ I FUNKCJI CENTRALI 
 
 

Nawigacja do ustawień poszczególnych urządzeń/funkcji odbywa się za pomocą pól menu 
głównego. 

 
 

3.1. USTAWIENIA WENTYLACJI (MENU WENTYLACJA) 
 

 
 

 
 
 

POLE/PRZYCISK MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

 
STOP; 1-4 Aktualny bieg wentylacji 

 
n/d Zwiększenie biegu wentylacji 

 
n/d Zmniejszenie biegu wentylacji 

ZAŁĄCZ WIETRZENIE n/d 
Uruchomienie wietrzenia (tymczasowe zwiększenie 
wydajności wentylacji do maksymalnej) 

Wentylatory 
nawiew + wywiew Pracują obydwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) 

tylko wywiew 
Wyłączenie wentylatora nawiewnego (pracuje tylko 
wentylator wywiewny) 

Tryb pracy wentylacji 
Wyłącz 

wg programu 
dobowego 

Sterowanie wydajnością wentylacji według programu 
automatycznego (dobowego) 

ręczny 
Sterowanie wydajnością wentylacji według ręcznych 
ustawień użytkownika 

 
 

 UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywać ludzie! 

 
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5oC nie należy pozostawiać centrali wentylacyjnej wyłą-

czonej przez dłuższy czas (ryzyko wykroplenia wody w kanałach). 

 
W przypadku wyłączania centrali w czasie ujemnych temperatur konieczne jest zastosowanie klap 

odcinających na instalacji. 

 
 

Ekran edycji ustawień wentylacji 
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W niektórych przypadkach zmiana wydajności wentylacji wymaga pewnego opóźnienia, co 
sygnalizowane jest miganiem segmentów wskaźnika wydajności (przykład: opóźnienie wyłączenia 
wentylatorów w przypadku studzenia dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej; zmiana stanu 
przepustnicy strefowej; zmiana stanu sygnału ENABLE itd.). Ze względu na to, że są to sytuacje 
chwilowe i niezależne od użytkownika, jedyny widok, gdzie jest to sygnalizowane to właśnie widok 
„Stan systemu”. 

 
 

3.1.1. WIETRZENIE 
 

 
 

 
 

POLE/PRZYCISK MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

 
0 … 99 min Czas do zakończenia wietrzenia (w minutach) 

 
n/d Zwiększenie czasu do zakończenia wietrzenia 

ZAKOŃCZ WIETRZENIE n/d Natychmiastowe zakończenie wietrzenia 

 
 
 

3.2. USTAWIENIA NAGRZEWNICY WTÓRNEJ (MENU NAGRZEWNICA) 
 Dostępne tylko jeśli jest podłączona nagrzewnica wtórna 

 

 
 

 
 

Ekran edycji ustawień nagrzewnicy wtórnej 

Ekran edycji ustawień wentylacji (wietrzenie) 
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POLE/PRZYCISK MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

 
4 … 35 °C Temperatura zadana dla grzania 

 
n/d Zwiększenie temperatury zadanej dla grzania 

 
n/d Zwiększenie temperatury zadanej dla chłodzenia 

Tryb pracy grzania 

nawiew + wywiew Pracują obydwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) 

tylko wywiew 
Wyłączenie wentylatora nawiewnego (pracuje tylko 
wentylator wywiewny) 

ręczny 
Sterowanie wydajnością wentylacji według ręcznych 
ustawień użytkownika 

 

 W sezonie letnim nagrzewnica nie będzie załączana. 

 
Praca grzania możliwa jest jedynie przy włączonym odzysku ciepła i załączonym wentylatorze 

nawiewu. 

 W zależności od konfiguracji, może wystąpić opóźnienie przy ponownym załączaniu nagrzewnicy. 

 

Nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona jeśli trwa rozmrażanie za pomocą wyłączenia 

wentylatora wywiewu. Więcej o rozmrażaniu w dokumentacji montażu oraz instrukcji 

użytkowania central MISTRAL. 

 
 

3.3. USTAWIENIA CHŁODNICY WTÓRNEJ (MENU CHŁODNICA) 
 Dostępne tylko jeśli jest podłączona chłodnica wtórna 

Ustawienia chłodnicy wtórnej są analogiczne do ustawień nagrzewnicy wtórnej (patrz 
punkt. 3.2.). 
 

 W sezonie grzewczym chłodnica nie będzie załączana. 

 W zależności od konfiguracji, może wystąpić opóźnienie przy ponownym załączaniu chłodnicy. 

 
 

3.4. USTAWIENIA PRZEPUSTNICY STREFOWEJ (MENU STREFA) 
 Dostępne tylko jeśli jest podłączona przepustnica strefowa 

 
 

 
 

Ekran edycji ustawień przepustnicy strefowej 
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POLE/PRZYCISK MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

 
załączona 

Przepływ powietrza przez wydzieloną strefę jest 
załączony 

 
wyłączona 

Przepływ powietrza przez wydzieloną strefę jest 
wyłączony 

 
n/d Zmiana stanu przepustnicy strefowej 

 
 
 

3.5. STAN SYSTEMU (MENU STAN SYSTEMU) 
 

 
 

 
 

 

POLE KOMENTARZ 

Bieg wentylacji  

Temperatura nawiewu Dostępna tylko jeśli jest podłączona nagrzewnica lub chłodnica wtórna 

Stan przepustnicy bypass 
Dostępny tylko jeśli centrala wentylacyjna posiada wbudowany bypass 
(obejście wymiennika ciepła) 

Stan przepustnicy GWC 
Dostępny tylko jeśli centrala wentylacyjna współpracuje z gruntowym 
wymiennikiem ciepła 

Stan nagrzewnicy wtórnej Dostępny tylko jeśli jest podłączona nagrzewnica wtórna 

Stan chłodnicy wtórnej Dostępny tylko jeśli jest podłączona chłodnica wtórna 

Stan strefy Dostępny tylko jeśli jest podłączona przepustnica strefowa 

Stan rozmrażania  

Liczba dni do wymiany filtrów 
Dostępna tylko jeśli centrala wentylacyjna nie jest wyposażona w 
presostaty ciśnienia (wtedy zabrudzenie filtrów sygnalizowane jest 
poprzez komunikat) 

Wersja programu Wersja programu sterownika centrali wentylacyjnej 

 

 

Ekran „Stan systemu" 
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3.6. USTAWIENIE DATY I CZASU (MENU DATA I CZAS) 
 

 
 

 
 
 

3.7. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 
 

 
 

 
 
 
 

3.7.1. ZMIANA TRYBU PRACY BYPASSU 
 Dostępny tylko jeśli centrala wentylacyjna posiada wbudowany bypass 

 
TRYB PRACY BYPASSU 

MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

automatyczny (wg temp.) 

[USTAWIENIE ZALECANE]  
Praca automatyczna na podstawie temperatury wywiewu lub 
temperatury na czerpni (centrala pracuje z odzyskiem ciepła po 
spadku temperatury poniżej wartości zadanej).  

stale załączony Bypass załączony (odzysk ciepła wyłączony).  

stale wyłączony Bypass wyłączony (odzysk ciepła załączony). 

 

Ekran ustawiania daty i czasu 

Ekran edycji ustawień zaawansowanych 
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3.7.2. ZMIANA TRYBU PRACY GWC 
 

TRYB PRACY GWC 

MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

automatyczny (wg temp. zewn.) 

[USTAWIENIE ZALECANE]  
Praca automatyczna na podstawie temperatury zewnętrznej 
(przepływ powietrza przez GWC odbywa się jeśli temperatura 
zewnętrzna jest poza zdefiniowanym zakresem).  

stale załączony Przepływ powietrza przez GWC stale załączony.  

stale wyłączony Przepływ powietrza przez GWC stale wyłączony.  

 

3.7.3. ZMIANA SEZONU (PORY ROKU) 

 
SEZON 

MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

automatyczny 
[USTAWIENIE ZALECANE]  
Sezon wykrywany automatycznie na podstawie analizy temperatur.  

sezon chłodniczy (lato) Stałe ustawienie sezonu chłodniczego. 

sezon grzewczy (zima) Stałe ustawienie sezonu grzewczego.  

 

 
Ustawienie niewłaściwego sezonu może skutkować nieprawidłową pracą bypassu, a także 
nagrzewnicy lub chłodnicy wtórnej. 

 

3.7.4. ZMIANA JĘZYKA 

 
JĘZYK 

MOŻLIWE WARTOŚCI OPIS 

deutsch Język niemiecki. 

english Język angielski. 

polski Język polski (domyślny).  

 

3.7.5. ZMIANA HASŁA 
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4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

4.1. PROBLEMY Z PODŁĄCZENIEM/LOGOWANIEM 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Nie świeci żadna z diod 
sygnalizacyjnych 

Brak zasilania Sprawdź podłączenie zasilacza sieciowego oraz 
napięcie sieci w gniazdku. Prawidłowe zasilanie 
sygnalizowane jest poprzez czerwoną diodę 
PWR. 

Strona WWW 
WebManipulatora nie 
wczytuje się 

Nieprawidłowy adres IP / 
brak zasilania / brak 
połączenia z siecią 
lokalną (LAN) 

Sprawdź adres IP zgodnie z pkt. 1.2. oraz 
podłączenie do zasilania i sieci LAN modułu 
WebManipulatora.  
 

Komunikat: „Chwilowy 
zanik połączenia 
WebManipulatora  
z centralą” 

Komunikacja 
WebManipulatora  
z centralą została 
przerwana 

Jeżeli dioda Lx świeci w sposób ciągły, wykonaj 
ponownie próbę logowania. Jeżeli nie świeci, 
sprawdź poprawność połączenia z centralą, po 
czym wykonaj reset centrali i modułu 
WebManipulatora. 

Komunikat: „Całkowity 
brak połączenia 
WebManipulatora  
z centralą” 

WebManipulator nie 
mógł nawiązać 
komunikacji  
z centralą 

Jeżeli dioda Lx miga, sprawdź jakość połączenia 
między centralą i modułem WebManipulatora, 
po czym wykonaj reset centrali i modułu 
WebManipulatora. 

Komunikat: „Błędny 
numer seryjny” 

Wpisany numer seryjny 
jest nieprawidłowy 

Sprawdź poprawność wprowadzonego numeru 
seryjnego z tabliczką znamionową podłączonej 
centrali. 

Komunikat: „Nie 
można 
odnaleźć centrali. 
Proszę sprawdzić czy 
adres IP jest 
prawidłowy” 

W polu IP wpisano 
nieprawidłowy adres IP 
modułu 
WebManipulatora 

Sprawdź ustawiony adres IP zgodnie z pkt. 1.2.  
oraz sposób podłączenia zasilania i sieci LAN 
modułu WebManipulatora. 

Zmiany ustawień 
wprowadzone przez 
WebManipulator nie 
powodują zmian pracy 
centrali wentylacyjnej 

Błędna komunikacja  
z centralą wentylacyjną 

Wykonaj reset centrali wentylacyjnej i modułu 
WebManipulatora. 

 
Procedura wykonywania resetu centrali wentylacyjnej i modułu WebManipulatora: 
1. Odłącz zasilanie centrali i WebManipulatora. 
2. Odczekaj ok. 10 sekund. 
3. Podłącz zasilanie centrali. 
4. Po ok. 5 sekundach podłącz zasilanie WebManipulatora. 
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4.2. KOMUNIKATY INFORMACYJNE 
 
 

MOŻLIWE KOMUNIKATY ZALECANA AKCJA 

Należy ustawić datę i czas. Ustaw datę i czas (patrz punkt 3.6.) 

Wkrótce konieczna będzie wymiana filtrów. Zamów filtry na wymianę 

Funkcja "okap" jest aktywna. --- 

Funkcja "kominek" jest aktywna. --- 

Funkcja "pusty dom" jest aktywna. --- 

Sugerowana jest zmiana pory roku (sezonu). 
Zmień sezon na automatyczny (zalecane) 

lub zgodny z aktualną porą roku (patrz punkt 3.7.3.) 

 
 

4.3. KOMUNIKATY – OSTRZEŻENIA 

 
MOŻLIWE KOMUNIKATY 

Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika. 

Awaryjne załączenie rozmrażania (zbyt niska temperatura wymiennika). 

Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego przy wyłączonym\n wentylatorze nawiewu. 

Alarm temperatury w kanale A0 

Alarm temperatury w kanale A1. 

Alarm temperatury w kanale A3. 

Alarm temperatury w kanale A4. 

Alarm temperatury w kanale A5. 

Brak przepływu na nawiewie. 

Brak przepływu na wywiewie. 

Przekroczony maksymalny spręż instalacji. 

Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania. 

Alarm temperatury w kanale A6. 

Alarm temperatury w kanale A2. 

Alarm temperatury w kanale A7. 

Awaryjne rozmrażanie nagrzewnicy wodnej. 

Zamarznięty wymiennik ciepła. 

Awaria sterowania nagrzewnicy wstępnej. 

Wkrótce nastąpi blokada centrali (DEMO). 

Konieczna natychmiastowa wymiana filtrów. 

Konieczna wymiana filtra nawiewu. 

Konieczna wymiana filtra wywiewu. 

Koniec dzialania wersji DEMO. 

 
 

 

4.4. AWARYJNY STOP 
 

Awaryjny STOP to nadzwyczajna sytuacja alarmowa powodująca automatyczne zatrzymanie 
centrali. Sygnalizowane jest zmianą koloru ekranu na czerwony i odpowiednim komunikatem: 
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 W przypadku wystąpienia awaryjnego stopu koniecznie skontaktuj się z serwisem producenta. 

 
 
 Po usunięciu przyczyny awarii we współpracy z serwisem, wciśnij przycisk OK. Centrala 
dokona sprawdzenia czy przyczyna została usunięta: 
 

 
 

 
 
 
 Jeśli problem ustąpi, centrala powróci do normalnej pracy. W przeciwnym razie ponownie 
pojawi się komunikat AWARYJNY STOP! i konieczny będzie dalszy kontakt z serwisem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja awaryjna – awaryjny STOP 

Sprawdzanie czy przyczyna awarii została usunięta 
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5. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU 
 

Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie okresu 

użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami gospodarstwa 

domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne 

i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie 

produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania 

ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.  

 W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 

produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z firmą, w której dokonali 

zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego znaleźć można również na stronach: www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl . 

 

 Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. 

 

Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich: 

 ładować ani rozbierać, 

 podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-), 

 wyrzucać razem z odpadkami domowymi. 
Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-). 

 
 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji, 
 prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl 

http://www.elektrośmieci.pl/
http://www.auraeko.pl/
file://///TS-421/Dokumentacja/Instrukcje%20obsługi/Manipulatory/WebManipulator/Zwykłe/serwis@pro-vent.pl

