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Bezpieczeństwo 
 

 

Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym 

napięciem. 

 

Należy przestrzegać krajowych i

eksploatacji 

 
 

 
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 

montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu.

 
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony 

personel. 

 

 

 

 
 

Uwagi 
 

 
Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu

 
Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

 

 

Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 

montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu.

Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony 

Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu 

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl

Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym 

branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 

montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu. 

Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony 

energetyka.itr.org.pl 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Symbole 

 

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną in

zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 

które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

 
Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia.

 

2. Informacje ogólne

2.1. Przeznaczenie urządzenia

 
UPS z funkcją zasilacza napięcia stałego 24 V 

 

 

Bezprzerwowe zasilanie urządzeń

komunikacyjnemu RS-485 w protokole Modbus RTU

odczyt sygnalizacji zaniku napięcia zasilania 

Dodatkowo możliwe jest zdalne kontrolowanie temperatury pracy 

ogrzewania i wentylacji.  

2.2. Cechy urządzenia

UPS 24-2 wyposażony jest w 300 W zasilacz napięcia stałego 24 V, układ kon

rozładowywania akumulatora oraz układ kontroli temperatury pracy. 

UPS 24-2 wykonany jest w topologii „Standby Parallel Operated”, gdzie akumulator jest dołączony 

bezpośrednio do wyjścia obciążenia. Pozwala to na uzyskanie wysokie

jednoczesnej eliminacji zapadów napięcia w chwili zaniku głównego zasilania 230 V AC. Wewnętrzny zasilacz

napięcia stałego dostarcza energii dla obwodu wyjściowego oraz układu ładowania akumulatora. Stan 

głębokiego rozładowania akumulatora redukcje napięcia na wyjściu przy jednoczesnym ograniczeniu prądu 

wyjściowego do wartości 15 A. W stanie pełnego naładowania akumulator doładowywany jest prądem 

podtrzymującym, który zapobiega jego przeładowaniu. Rezystancja wewnę

jest cyklicznie co 15 s, co pozwala na detekcję uszkodzenia oraz wykrycie odłączenia akumulatora. 

Napięcie ładowania akumulatora jest kompensowane temperaturowo. Pomiar temperatury realizowany jest 

przez dołączony do wejścia X624 rezystancyjny czujnik temperatury. Akumulator jest chroniony przed 

zapadem napięcia, co przeciwdziała głębokiemu rozładowaniu. 

Stan pracy UPS 24-2 sygnalizowany jest na wyjściach dwustanowych, diodach sygnalizacyjnych oraz jest 

możliwy do odczytania poprzez łącze komunikacyjne.
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Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 

zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 

które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia.

Informacje ogólne 

urządzenia 

UPS z funkcją zasilacza napięcia stałego 24 V i mocy 300 W.  

urządzeń po zaniku głównego źródła zasilania AC 

485 w protokole Modbus RTU możliwe jest zdalne wyłączenie napięcia 

napięcia zasilania AC 230 V oraz niskiego stanu naładowania akumulatora. 

Dodatkowo możliwe jest zdalne kontrolowanie temperatury pracy urządzeń poprzez sterowanie układem 

Cechy urządzenia 

2 wyposażony jest w 300 W zasilacz napięcia stałego 24 V, układ kontroli procesu ładowania i 

rozładowywania akumulatora oraz układ kontroli temperatury pracy.  

2 wykonany jest w topologii „Standby Parallel Operated”, gdzie akumulator jest dołączony 

bezpośrednio do wyjścia obciążenia. Pozwala to na uzyskanie wysokiej niezawodności ciągłości zasilania, przy 

jednoczesnej eliminacji zapadów napięcia w chwili zaniku głównego zasilania 230 V AC. Wewnętrzny zasilacz

napięcia stałego dostarcza energii dla obwodu wyjściowego oraz układu ładowania akumulatora. Stan 

rozładowania akumulatora redukcje napięcia na wyjściu przy jednoczesnym ograniczeniu prądu 

wyjściowego do wartości 15 A. W stanie pełnego naładowania akumulator doładowywany jest prądem 

podtrzymującym, który zapobiega jego przeładowaniu. Rezystancja wewnętrzna akumulatora sprawdzana 

jest cyklicznie co 15 s, co pozwala na detekcję uszkodzenia oraz wykrycie odłączenia akumulatora. 

Napięcie ładowania akumulatora jest kompensowane temperaturowo. Pomiar temperatury realizowany jest 

624 rezystancyjny czujnik temperatury. Akumulator jest chroniony przed 

zapadem napięcia, co przeciwdziała głębokiemu rozładowaniu.  

2 sygnalizowany jest na wyjściach dwustanowych, diodach sygnalizacyjnych oraz jest 

oprzez łącze komunikacyjne. 
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formację związaną z obecnością 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem,  

które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia.  

informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia. 

AC 230 V. Dzięki łączu 

możliwe jest zdalne wyłączenie napięcia na wyjściu, 

niskiego stanu naładowania akumulatora. 

poprzez sterowanie układem 

troli procesu ładowania i 

2 wykonany jest w topologii „Standby Parallel Operated”, gdzie akumulator jest dołączony 

j niezawodności ciągłości zasilania, przy 

jednoczesnej eliminacji zapadów napięcia w chwili zaniku głównego zasilania 230 V AC. Wewnętrzny zasilacz 

napięcia stałego dostarcza energii dla obwodu wyjściowego oraz układu ładowania akumulatora. Stan 

rozładowania akumulatora redukcje napięcia na wyjściu przy jednoczesnym ograniczeniu prądu 

wyjściowego do wartości 15 A. W stanie pełnego naładowania akumulator doładowywany jest prądem 

trzna akumulatora sprawdzana 

jest cyklicznie co 15 s, co pozwala na detekcję uszkodzenia oraz wykrycie odłączenia akumulatora.  

Napięcie ładowania akumulatora jest kompensowane temperaturowo. Pomiar temperatury realizowany jest 

624 rezystancyjny czujnik temperatury. Akumulator jest chroniony przed 

2 sygnalizowany jest na wyjściach dwustanowych, diodach sygnalizacyjnych oraz jest 
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2.3. Płyta czołowa  

2.4. Sygnalizacja optyczna

Tab. 2.4.1. Znaczenie diod predefiniowanych: 

Dioda Kolor

24V DC  
zielony

czerwony

230V AC  
zielony

czerwony

Akumulator 

zielony

czerwony

pomarańczowy

Grzanie pomarańczowy

Chłodzenie pomarańczowy

Temperatura  

niebieski

zielony

czerwony

RS 422/485 
żółty

zielony

 

 

  

 

Rys. 2.3.1. Widok płyty czołowej 

Sygnalizacja optyczna 

Tab. 2.4.1. Znaczenie diod predefiniowanych:  

Kolor Funkcja 

zielony na złączu X621 jest napięcie 24 V DC 

czerwony pobudzone wejście BI_1 - odłącz napięcie 24 V DC

zielony na złączu X620 jest napięcie 230 V AC 

czerwony brak napięcia na złączu X620 

zielony naładowany,  > 90% energii 

czerwony rozładowany, < 10% energii 

pomarańczowy ładowanie, od 10% do 90% energii  

pomarańczowy pobudzone BO_3 –  załączenie grzania 

pomarańczowy pobudzone BO_4 – załączenie chłodzenia 

niebieski temperatura poniżej dolnego poziomu 

zielony Temperatura prawidłowa 

czerwony temperatura powyżej górnego poziomu 

żółty nadawanie danych 

zielony odbieranie danych 
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odłącz napięcie 24 V DC 
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3. Funkcje 

3.1. Układ kontroli ładowania akumulatora

Układ kontroli ładowania akumulatora jest w pełni autonomicznym blokiem funkcjonalnym  UPS 24

naładowania, uszkodzenia akumulatora sygnalizowany jest na wyjściu dwustanowy

oraz jest możliwy do odczytania poprzez łącze komunikacyjne.

Tabela 2.1.1.Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora

Akumulator 

uszkodzony lub odłączony  

napięcie akumulatora poniżej 23 V 

napięcie akumulatora pomiędzy 23 

napięcie akumulatora powyżej 25 V

3.2. Układ kontroli temperatury pracy

Układ kontroli temperatury pracy posiada dwa tryby 

autonomicznym załączenie ogrzewania oraz wentylatora realizowane jest poprzez porównanie bieżącej 

zmierzonej wartości temperatury z czujnika temperatury NTC z wartościami 

poprzez łącze komunikacyjne.

ogrzewania” skutkuje załączeniem wyjścia DO_03

„Temperatura załączenia wentylatora

 

W trybie manualnym sterowanie załączeniem wentylatora i ogrzewania realizowana jest manualnie poprzez 

ustawienie przez łącze komunikacyjne nastawy „

 

Wybór trybu pracy układ kontroli temperatury real

 

 

 

Ustawienie parametru „Automatyka” na wartość „Nie” ustawia manualny tryb pracy układ 

kontroli temperatury.   

 

 

Dodatkowo stan pracy układu kontroli temperatury sygnalizowany jest poprzez 

„Temperatura”. Kolor czerwony sygnalizuje przekroczenie przez mierzona temperaturę progu  „

załączenia wentylatora”, kolor niebieski spadek poniżej progu „

zielony oznacza, że mierzona temperatura 

pracy urządzeń.    

 

 

 

Nastawione wartości rozruchowe temperatury oraz aktywnoś

temperatury pracy 

akumulatora oraz zasilania 230 V AC 
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Układ kontroli ładowania akumulatora 

Układ kontroli ładowania akumulatora jest w pełni autonomicznym blokiem funkcjonalnym  UPS 24

naładowania, uszkodzenia akumulatora sygnalizowany jest na wyjściu dwustanowym

oraz jest możliwy do odczytania poprzez łącze komunikacyjne. 

stanu naładowania akumulatora: 

Kolor diody Akumulator 

czerwony, sygnał przerywany 

napięcie akumulatora poniżej 23 V  czerwony, sygnał ciągły 

napięcie akumulatora pomiędzy 23 -25 V pomarańczowy, sygnał ciągły 

powyżej 25 V zielony, sygnał ciągły 

Układ kontroli temperatury pracy 

Układ kontroli temperatury pracy posiada dwa tryby działania, autonomiczny oraz manualny. W trybie 

autonomicznym załączenie ogrzewania oraz wentylatora realizowane jest poprzez porównanie bieżącej 

zmierzonej wartości temperatury z czujnika temperatury NTC z wartościami progowymi

 Spadek wartości temperatury poniżej progu „Temperatura załączenia 

” skutkuje załączeniem wyjścia DO_03 i diody „Grzanie”. Wzrost temperatury powyżej progu 

wentylatora” skutkuje załączeniem wyjścia DO_04 i diody „Chłodz

W trybie manualnym sterowanie załączeniem wentylatora i ogrzewania realizowana jest manualnie poprzez 

ustawienie przez łącze komunikacyjne nastawy „Nagrzewnica włączona” i „Wentylator załączony

Wybór trybu pracy układ kontroli temperatury realizowany jest przez nastawę parametru „

Ustawienie parametru „Automatyka” na wartość „Nie” ustawia manualny tryb pracy układ 

kontroli temperatury.    

Dodatkowo stan pracy układu kontroli temperatury sygnalizowany jest poprzez 

”. Kolor czerwony sygnalizuje przekroczenie przez mierzona temperaturę progu  „

”, kolor niebieski spadek poniżej progu „Temperatura załączenia ogrzewania

temperatura zawiera się pomiędzy oboma progami, prawidłowa temperatura 

Nastawione wartości rozruchowe temperatury oraz aktywność 

temperatury pracy nie są zapamiętywane w urządzeniu. Załączenie UPS 24.2 p

akumulatora oraz zasilania 230 V AC skutkuje ustawianiem wartości fabryczn
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Układ kontroli ładowania akumulatora jest w pełni autonomicznym blokiem funkcjonalnym  UPS 24-2. Stan 

m, diodzie sygnalizacyjnej 

Stan wyjścia DO_02 

pobudzone 

pobudzone 

 

 

autonomiczny oraz manualny. W trybie 

autonomicznym załączenie ogrzewania oraz wentylatora realizowane jest poprzez porównanie bieżącej 

progowymi nastawionymi 

Temperatura załączenia 

”. Wzrost temperatury powyżej progu 

Chłodzenie”. 

W trybie manualnym sterowanie załączeniem wentylatora i ogrzewania realizowana jest manualnie poprzez 

Wentylator załączony”.   

izowany jest przez nastawę parametru „Automatyka”.  

Ustawienie parametru „Automatyka” na wartość „Nie” ustawia manualny tryb pracy układ 

Dodatkowo stan pracy układu kontroli temperatury sygnalizowany jest poprzez trójkolorową diodę 

”. Kolor czerwony sygnalizuje przekroczenie przez mierzona temperaturę progu  „Temperatura 

Temperatura załączenia ogrzewania”. Kolor 

się pomiędzy oboma progami, prawidłowa temperatura 

 automatyki kontroli 

łączenie UPS 24.2 podłączeniu 

wartości fabrycznych nastaw.   
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3.3. Zewnętrzne odłączenie zasilania

UPS 24-2 wyposażony jest w mechanizm zewnętrznego odłączenia napięcia na wyjściu X621. Odłączenie zas

lania realizowane jest poprzez pobudzenie wejście DI_01 lub może zostać wykonane poprzez łącze komunik

cyjne.  Zewnętrzne odłączenie sygnalizowane jest zapaleniem diody

 

 

Wykonanie zewnętrznego odłączeni

skutkuje całkowitym wyłączeniem UPS

napięcia zasilnia AC 

3.4. Sygnalizacja obecności napięcia

UPS 24-2 kontroluje obecność napięcia wyjściowego DC 24 V oraz zasilania AC 230 V.  Stan 

na wyjściu dwustanowym oraz na diodach sygnalizacyjnych oraz jest możliwy do odczyt

komunikacyjne. 

Tabela 2.4.1.Sygnalizacja stanu obecności napięć

Dioda Kolor

24V DC  

zielony

czerwony

230V AC  
zielony

czerwony

4. Fabryczne nastawy konfiguracyjne

Automatyka kontroli temperatury pracy

Temperatura załączenia ogrzewania 

Temperatura załączenia wentylatora 

5. Opis gniazd przyłączeniowych

Złącze Zacisk Oznaczenie

X620 

1 

2 

3 

X621 
1 

2 

X622 
1 

2 

X623 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X624 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X11  

  

Zewnętrzne odłączenie zasilania 

2 wyposażony jest w mechanizm zewnętrznego odłączenia napięcia na wyjściu X621. Odłączenie zas

poprzez pobudzenie wejście DI_01 lub może zostać wykonane poprzez łącze komunik

Zewnętrzne odłączenie sygnalizowane jest zapaleniem diody „Zewnętrzne odłączenie

Wykonanie zewnętrznego odłączenia w przypadku braku głównego napięcia

skutkuje całkowitym wyłączeniem UPS. Ponowne załączenie możliwe jest dopiero po powrocie 

AC 230 V.    

Sygnalizacja obecności napięcia 

2 kontroluje obecność napięcia wyjściowego DC 24 V oraz zasilania AC 230 V.  Stan 

na wyjściu dwustanowym oraz na diodach sygnalizacyjnych oraz jest możliwy do odczyt

.Sygnalizacja stanu obecności napięć: 

Kolor Funkcja 

zielony na złączu X621 jest napięcie 24 V DC 

czerwony 
pobudzone wejście BI_1 - odłącz napięcie 24 V DC lub poprzez 

łącze komunikacyjne 

zielony na złączu X620 jest napięcie 230 V AC 

czerwony brak napięcia na złączu X620 – DIO_01 

Fabryczne nastawy konfiguracyjne 

Automatyka kontroli temperatury pracy 

Temperatura załączenia ogrzewania  

Temperatura załączenia wentylatora  

Opis gniazd przyłączeniowych 

Oznaczenie Opis / Przeznaczenie
L 

zasilanie 230V AC 
N 

PE przewód ochronny 

+ 
wyjście 24 V DC 

- 

+ 
Akumulator 24 V 

- 

BI_01 wejście binarne 1 – odłącz napięcie 24 V DC  

GND_1 masa dla wejścia binarnego 1 

BO_01 wyjście binarne 1 - brak zasilania 230 V AC 

BO_02 wyjście binarne 2 - niskie napięcie akumulatora 

BO_03 wyjście binarne 3 –  załączenie grzania  

BO_04 wyjście binarne 4 – załączenie chłodzenia 

AI_01 pomiar temperatury 

COM 1 RS422/485 
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2 wyposażony jest w mechanizm zewnętrznego odłączenia napięcia na wyjściu X621. Odłączenie zasi-

poprzez pobudzenie wejście DI_01 lub może zostać wykonane poprzez łącze komunika-

Zewnętrzne odłączenie”.  

napięcia zasilania AC 230 V 

Ponowne załączenie możliwe jest dopiero po powrocie 

2 kontroluje obecność napięcia wyjściowego DC 24 V oraz zasilania AC 230 V.  Stan sygnalizowany jest 

na wyjściu dwustanowym oraz na diodach sygnalizacyjnych oraz jest możliwy do odczytania poprzez łącze 

odłącz napięcie 24 V DC lub poprzez 

 

DIO_01 - pobudzone 

Tak 

10 °C 

25 °C 

Opis / Przeznaczenie 
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6. Wymiary urządzenia
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7. Uwagi producenta

7.1. Konserwacja, przeglądy, naprawy

 

 

 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania: 

a) każdorazowo - podczas oddawania do ruchu,

b) nie rzadziej jak raz na rok 

c) nie rzadziej jak na 5 lat 

Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.
 

7.2. Przechowywanie

 

 

 

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w 

czasie transportu i przechowywania. 

Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, 

wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od 

+70°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. 
 

7.3. Utylizacja 

 

 

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 

przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 

mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia pod w

normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób 

przyjazny dla środowiska. 
 

7.4. Gwarancja i serwis

 

 

 

Wyrób jest objęty 36 -miesięczną

Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie 

wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej. 

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie 

wyrobów EAZ”. 

• Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży. 

• Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w na

• Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji. 

• Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu
 

 

 

 

  

producenta 

, przeglądy, naprawy 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania: 

podczas oddawania do ruchu, 

nie rzadziej jak raz na rok – w instalacjach górniczych przodkowych, 

jak na 5 lat – w instalacjach innych niż przodkowe. 

Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.

Przechowywanie i transport 

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w 

czasie transportu i przechowywania.  

Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, 

zpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od 

C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.  

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 

przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 

mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia pod warunkiem, że jego stan odpowiada 

normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób 

Gwarancja i serwis 

miesięczną gwarancją. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez 

Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie 

wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej. 

czegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie energetyka.itr.org.pl w 

Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.  

Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie.  

Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji.  

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu
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Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania:  

Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych. 

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w 

Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, 

zpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –35°C i wyższa od 

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 

przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 

arunkiem, że jego stan odpowiada 

normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób 

Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez 

Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie 

wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej. 

 „Regulaminie sprzedaży 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu. 
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8. Kontakt 

 
 

 

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

 

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

 

tel.:+ 48 22 590 73 91 

e-mail: energetyka@itr.org.pl

www: energetyka.org.pl 
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