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Uložení parametr  

5.3.2  Režimy poplachového-alarm výstupu 











Obr 10. Režimy poplachového-alarm výstupu 

  

  





    

 

 



 

 

  

 











   

  

  







 






















 












  

Obr. 16   Sloupce uložené v 16-bitovém registru 
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