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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

• Urządzenie musi zostać zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z następujący-

mi instrukcjami dot. instalacji oraz obsługi. 

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie urządzenia, w szczególności użycie 

urządzenia, które mogłoby prowadzić do wystąpienia urazów zdrowotnych lub szkód materialnych. 

• Urządzenie nie powinno być otwierane lub demontowane, kiedy znajduje się pod napięciem. 

• Urządzenie może być podłączone jedynie do gniazda zasilania o napięciu 230V AC (50Hz lub 60Hz). 

• Przewody zasilające, wtyczki oraz gniazda zasilania powinny być w dobrym stanie. Urządzenie zawsze na-

leży podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda. 

• Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytkowania w pomieszczeniach. Nie należy instalować  

urządzenia w miejscach, w których może występować nadmierna wilgoć lub wysoka temperatura. 

• Ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem oraz homologacją, nie należy modyfikować urządze-

nia bez wcześniejszego upoważnienia.  

• Należy zapoznać się również z instrukcją użytkowania oraz wskazówkami bezpieczeństwa podłączonych 

urządzeń. 

• Jeśli po przeczytaniu instrukcji obsługi wystąpiły u Państwa jakiekolwiek pytania związane z instalacją, 

obsługą lub użytkowaniem urządzenia, prosimy zgłosić się do działu obsługi klienta. 

2. Wstęp 

ATS oferowany przez firmę BKT Elektronik to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe prze-

łączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu na poziomie 16A lub 

32A  nie przerywając pracy podłączonych urządzeń. 

Urządzenia te wyposażono w slot pod zarządzalną kartę SNMP BKT pracującej w technologii „hot swappa-

ble”, która rozszerza funkcjonalność ATS-a. 

Montując kartę zarządzalną SNMP BKT uzyskujemy pełną funkcjonalność oraz możliwość zastosowania 

protokołu SNMP. 

3. Centralne zarządzanie 

Poprzez interfejs www lub zewnętrzne oprogramowanie po zamontowaniu dodatkowej karty SNMP BKT. 

4. Zawartość  

• ATS - Automatyczny przełącznik źródeł zasilania 

• Uchwyty przestawne (przód/tył): 2 sztuki  

• Kabel sieciowy: 2M 

• Kabel do transmisji seryjne RJ45/RS232 

• Instrukcja obsługi: 1 x CD 

5. Zastosowania ATS 

Automatyczny przełącznik źródeł zasalania - ATS  ma wszechstronne  zastosowanie  w  informatyce  i  tele-
komunikacji wykorzystywane są w Data Center oraz w przemyśle.  
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6. Widok urządzenia oraz montaż. 

ATS montowany jest poziomo. W standardzie uchwyty przestawne (przód/tył). 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

11 

10 

11 

12 
14 13 

1. Alarm: do podłączenia zewnętrznego źródła alarmowania  

2. Port RJ45/RS232: port komunikacji szeregowej 

3. Wyświetlacz LED 

4. Przycisk do zmiany danych wyświetlanych na wyświetlaczu LED 

5. Dioda LED - wskaźnik preferencji źródła A  

6. Dioda LED - wskaźnik preferencji źródła B 

7. Reset: przycisk ponownego uruchomienia urządzenia 

8. Przycisk preferencji: zmiana preferowanego źródła zasilania 

9. Diody LED informujące o podłączonych źródłach zasilania 

10. Slot na kartę SNMP do rozbudowy ATS  

11. Uchwyty montażowe 

12. Gniazda wyjściowe 

13. Wtyk zasilający źródła A 

14. Wtyk zasilający źródła B 
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7. Funkcjonalność ATS 

*Pełne monitorowanie i zarządzanie ATS możliwe  po rozbudowie o kartę zarządzającą:  Hot — swappable SNMP BKT 

Funkcje Opis  

Całkowitego obciążenia prądowego [A]  na wyjściu 

Monitorowanie     
Napięcia zasilania [V] na wejściu  

Bieżącego stanu źródeł zasilania (Aktywne/Nieaktywne—kontrolka LED) 

Aktualnego adresu IP urządzenia 

Kontrola  Preferowanego źródła zasilania [A lub B] 

Alarmy  Metody alarmowania 

Wbudowany wewnętrzny alarm (buzzer) 

Zewnętrzny port ”Jack” do  podłączenia np.: z syreną alarmową (50VDC/5A) 

8. Restart ATS’a 

W przypadku konieczności wykonania restartu ATS’a przytrzymaj przycisk „Reset” na panelu czołowym przez okres 1-2 

sek. Zasilanie urządzeń na gniazdach wyjściowych nie jest tracone. 

 

8.1. Restart ATS’a do ustawień fabrycznych z panela przedniego 

W przypadku konieczności wykonania restartu ATS’a do ustawień fabrycznych przytrzymaj przycisk „Press to select 

data” przez  okres 6-7 sek a  następnie zwolnij przycisk „Press to select data” 

Po poprawnie wykonanym restarcie na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona sekwencja „P0” 

Adres IP ATS’a zostanie ustawiony na fabryczny: 192.168.1.163 a login/hasło na bkt/bkt 

 

8.2. Restart ATS’a do ustawień fabrycznych z poziomu  przeglądarki www* 

Wybierz opcję Reset z menu Restart zgodnie z poniższym zrzutem 

Adres IP ATS’a zostanie ustawiony na fabryczny: 192.168.1.163 a login/hasło na bkt/bkt 

*Opcja dostępna tylko po instalacji karty zarządzającej SNMP 
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9. Komunikacja poprzez transmisję szeregową 

ATS obsługuję komunikacje szeregową przez port RS232/RJ45. Aby uzyskać połączenie z ATS należy  z dodatko-

wego programu umożliwiający połączenie za pomocą Hyper Termianal oraz zmienić ustawienia zgodnie z poniż-

szymi zdjęciami. 
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Naciśnij Enter i jeśli ustawienia są poprawne to pojawi się następujący ekran. 

 

 
 

Z głównego Menu możemy przejść do:  

1. Device Manager - Ustawienia urządzenia 

2. Set Current And Voltage Limit - Ustawienia progów dla obciążenia [A] i napięcia [V] 

3. System Time - ustawnienia daty i godzniny 

 

9.1 Device Manager  
Po wprowadzeniu cyfry 1 na interfejsie pojawią się następujące informację: 

 

 
Device Manager: Menadżer urządzenia 

Source A Voltage: napięcie źródła A [V] 

Source B Voltage: napięcie źródła B [V] 

Output Current : aktualne obciążenie na gniazdach [A] 

Selected Source : Source B – wybranym źródłem zasilania jest źródło B 

Preferred Source: Source B - preferowanym źródłem zasilania jest źródło B 

Back To The Main Power Supply Time: 10 – czas do przełączenia zasilania wynosi 10 sekund 

1 → Set The Preferred Source – ustawienia preferowanego źródła zasilania 

2 → Set Switchover Time – ustawienia czasu przełączenia zasilania 

0 → Main Menu – powrót do głównego menu 
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Ustawianie preferowanego źródła zasilania:  

Main Menu (Główne Menu) → 1  

Device Manager (Menadżer urządzenia) →1 Set The Preferred Source 

1 → Wybór źródła zasilania A 

2 → Wybór źródła zasilania B 

3 → powrót do poprzedniego menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawianie czasu przełączenia:  

Main Menu (Główne Menu) → 1   

Device Manager (Menadżer urządzenia) → 2  

Set Switchover Time (Ustawianie czasu przełączenia) – wartość od 10 do 60 

Możliwość  ustawienia czasu do przełączenia mieści się w przedziale od 10 do 60 sekund. Urządzenia  przełączy się 

na wybrane źródło zasilania we wskazanym czasie po uruchomieniu procedury przełączenia przez użytkownika 

bądź gdy wybrane źródło zacznie ponownie dostarczać zasilanie po awarii. 
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8.2 Ustawianie progów dla napięcia [V] oraz obciążenia [A]:  

Main Menu (Główne menu) → 2 Set Current And Voltage Limit  

 

 
 

Wprowadź odpowiednią cyfrę by ustawić wybraną opcję,  

1 → by ustawić minimalną wartość obciążenia [A] do zaalarmowania;  

2 → by ustawić maksymalną wartość obciążenia [A] do zaalarmowania;  

3 → by ustawić minimalną wartość napięcia [V] do zaalarmowania;  

4 → by ustawić maksymalną wartość napięcia [V] do zaalarmowania.  

 

9.3 Ustawianie daty i godziny w urządzeniu:  

Main Menu (Główne menu): 3  

System Date (Data): 1. Format zapisu: rok/miesiąc/dzień 

System Time (Zegar): 2. Format zapisu: godzina:minuta:sekunda 
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Instrukcja na stronach 9-14 dotyczy wyłącznie ATS z podłączoną kartą SNMP BKT 

10. Widok urządzenia oraz montaż. 

ATS montowany jest poziomo. W standardzie uchwyty przestawne (przód/tył). 

4 5 

1 2 3 8 7 

6 

10 11 12 10 

9 

14 15 16 

13 13 

1. Alarm: do podłączenia zewnętrznego źródła alarmowania  

2. Port RJ45/RS232: port komunikacji szeregowej 

3. Wyświetlacz LED 

4. Przycisk do zmiany danych wyświetlanych na wyświetlaczu LED 

5. Dioda LED - wskaźnik preferencji źródła A  

6. Dioda LED - wskaźnik preferencji źródła B 

7. Reset: przycisk ponownego uruchomienia urządzenia 

8. Przycisk preferencji: zmiana preferowanego źródła zasilania 

9. Diody LED informujące o podłączonych źródłach zasilania 

10. Otwory do przymocowania karty SNMP BKT  

11. Dioda LED informująca o działaniu karty SNMP BKT 

12. NET (RJ45): port sieciowy 

13. Uchwyty montażowe 

14. Gniazdo wyjściowe  

15. Wtyk zasilający źródła A 

16. Wtyk zasilający źródła B 
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10.1 Montaż ATS w szafie rack 

ATS montowany jest poziomo, w standardzie uchwyty przestawne (przód/tył). 

10.2 Montaż karty SNMP w ATS 
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Funkcje Opis  

Monitorowanie    

Całkowitego obciążenia prądowego [A]  na wejściu A i B 

Całkowitego obciążenia prądowego [A]  na wyjściu 

Napięcia zasilania [V] na wejściu A i B 

Napięcia zasilania [V] na wyjściu 

Bieżącego stanu źródeł zasilania 

Awarii źródła zasilania 

Aktywnych alarmów 

Logów alarmowych 

Konfiguracja   

Minimalnego i maksymalnego obciążenia prądowego [A] 

Minimalnego i maksymalnego napięcia zasilania [V] 

Konfiguracja czasu przełączania dla każdego źródła zasilania [s] 

Interfejsu Ethernet (Adres IP, Bramka, Maska, DNS) 

Interfejsu SNMP 

Interfejsu HTTP 

Parametrów serwera SMTP 

Adresów email 

Komunikacja  

Interfejs web dostęp za pomocą przeglądarek IE, OPERA, CHROME, FIREFOX 

Interfejs sieciowy—Ethernet 10/100 Mbit/s przy stosowaniu karty SNMP 

Interfejs komunikacji szeregowej  - RJ45/RS232 

Komunikacja zewnętrznych aplikacji urządzeń  za pomocą protokołu SNMP (V1) 

Alarmy 

Minimalnego i maksymalnego obciążenia prądowego [A] 

Minimalnego i maksymalnego napięcia zasilania [V] 

Awarii zasilania na jednym z wejść 

Metody alarmowania 

Wskaźnik alarmu na interfejsie web 

Wysyłanie informacji alarmowej na adres e-mail 

Wysyłanie Trapów SNMP 

11. Funkcjonalność ATS z kartą SNMP BKT: 
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12. Instrukcja obsługi oprogramowania 

 

12.1 Opis oprogramowania 

 

Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzenia ATS wykorzystuje wbudowany system 

oparty o sieć i działający w oparciu o protokoły HTTP lub SNMP by spełniać funkcję zdalnego monitoro-

wania oraz zarządzania. Pozwala monitorować całkowite obciążenie [A] oraz napięcie wejściowe [V] i 

wyjściowe [V] by użytkownik mógł manualnie bądź automatycznie przełączać zasilanie między źródłem A 

i źródłem B zapewniając nieprzerwane zasilanie dla ważnych urządzeń. W razie wystąpienia problemu, 

oprogramowanie wyśle wiadomości e-mail lub TRAP-SNMP do administratora. Co więcej, system pozwa-

la na przenoszenie danych z dziennika oraz wprowadzenie i zarejestrowanie jednego bądź kilku użytkow-

ników. 

 

12.2 Dostęp przez Internet 

  

1. Podłącz jedno urządzenie ATS bezpośrednio do komputera stosując załączony patchcord Ethernet.  

2. ATS posiada ustawiony fabryczny stały adres IP: 192.168.1.163  

3. Sprawdź adres IP komputera, upewnij się, że jest w tym samym segmencie sieciowym co IP urządze-

nia (ATS) 192.168.1.163. W celu zalogowania się do ATS zmień IP komputera na 192.168.1.X (X może 

być cyfrą od 0 do 255, poza 163)  

4. Wprowadź IP ATS w przeglądarkę i naciśnij Enter, pojawi się okienko logowania. Do-myślna nazwa 

użytkownika to bkt a hasło to bkt.  
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Device Status 
 

Interfejs „Device status" (Stan urządzenia) wyświetla stan zasilania urzą-
dzenia oraz jego aktualne obciążenie i napięcie. 

 
Sekcja „Input” wyświetla źródła A i B, gdy wystąpi nieprawidłowość w 
napięciu, wyświetlana wartość napięcia zmieni się na kolor czerwony. 

 
Sekcja „Status” wyświetla aktualny stan operacyjny ATS: 
• Zielony oznacza poprawne działanie 
• Czerwony oznacza stan alarmu  
• Szary oznacza awarię zasilania 

 

Sekcja „Output” wyświetla wartości wyjściowe obciążenie i napięcia. Jeżeli 
wystąpi nieprawidłowość w obciążeniu, wyświetlana wartość napięcia 
zmieni się na kolor czerwony. 

 

Status Description 
 

Sekcja „Status Description” (Opis Stanu) wyświetla stan połączenia źródła 
A i B  

• OK oznacza stan normalnej pracy ATS (kolor zielony) 

• Abnormal (nieprawidłowe) oznacza, że wykryto błąd 

 

Device Configuration 
 

Preference Setting (Ustawianie preferencji czas przełączania)  
- aby wybrać źródło zasilania należy przejść do listy rozwijalnej "Main 
Input" i dokonać wyboru 
- aby zmienić czas przełączania pomiędzy źródłami  zasilnia „Switch 
Time” [10-60s]. Ustawienie czasu w polu Switch Time powoduje badanie 
dołączonego źródła zasilania przez czas zdefiniowany przez użytkownika.  
Po tym czasie źródło nie aktywne zostanie dołączone do ATS i zmieni się 
status na OK. 
 
Panel Lock (Blokada sprzętu) – uniemożliwia przełączanie ręczne pomię-
dzy źródłami zasilania. "Lock/Unlock" (zablokuj/odblokuj) zmiana usta-
wień blokady. 

 
Name Configuration (Definiowanie opisów źródła A i B) 
• maksymalnie 5 liter lub cyfr 
 

Treshold 
 
Interfejs Threshold Setting (Ustawianie progów alarmowych) wyświetla 
maksymalne oraz minimalne progi obciążenia oraz napięcia przy któ-
rych ATS rozpocznie alarmowanie. 
 

Event Logs 
 
Użytkownik może sprawdzić zegar oraz podglądać i przenosić informacje 
alarmowe. Dziennik zdarzeń jest podzielony na „dziennik alarmów” oraz 
„dziennik operacji”. Kliknij przycisk "Setting time" (ustawianie godziny) 
by ustawić zegar zgodnie z zegarem komputerowym 
 
Lpg Type: Umożliwia przeglądanie dziennika alarmowego (alarm log) lub 
dziennika operacji (operation log) 
 

Kliknij „Export" (eksportuj do Excela) by przenieść zapisane dane 

 
Kliknij „Clear all records" (wyczyść) by usunąć wszystkie zapisy w dzienni-

ku. 

 
Uwaga: maksymalna ilość pozycji na jednej stronie to 30, jeśli będzie 

zapisane 180 zdarzeń alarmowych i 60 operacyjnych, to zdarze-
nia będą usuwane automatycznie jeżeli zostaną wygenerowane 
nowe. 

 

 

Device Manager 

12.3 Interfejs www 
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User Manager 
 

Interfejs "User Manage" wyświetla informacje dotyczące użytkowników. 
W tym interfejsie można edytować nazwy użytkowników oraz hasła. 
Nazwa użytkowników obsługuje tylko litery, cyfry, myślnik, podkreślnik i 
może składać się jedynie z 7 znaków. Hasło może składać się z jakiegokol-
wiek znaku, ograniczenie do 7 znaków. 
 

Network Configuration 

 
Ustawianie konfiguracji sieciowych typu adres IP, maski podsieciowej, 
domyślnej bramy sieciowej, DNS w interfejsie „Network Configura-
tion" (Konfiguracje sieciowe). 
 
IP Address: adres IP, domyślny to 192.168.1.163 
Subnet Mask: maska podsieciowa, domyślny adres 255.255.255.0 
Gateway: brama sieciowa, domyślny adres 192.168.1.1 
DNS: domyślnie 0.0.0.0 

 
 

HTTP Configuration 
 
Wybierz „Enabled" (włączony) lub „Disabled" (wyłączony) by włączyć lub 
wyłączyć HTTP, domyślnie jest „Enabled" (włączony) 
Ustaw i zapisz port HTTP według środowiska sieci, zakres portów od 1 do 
6553, domyślny port to 80 
 

SNMP (obsługuje SNMP v1) 
 

• Domyślne hasło do polecenia  „get” to „public” a polecenia  „set” 
to „private”.  

• Użytkownik może je modyfikować według potrzeb.  

• Należy wprowadzić adres „trap” platformy zarządzającej SNMP, 
alarm „trap” zostanie automatycznie wysłany pod wskazane adresy 
IP 

• SNMP Contact: definiuje dane kontaktowe systemu SNMP 

• SNMP Location: definiuje lokalizację serwera SNMP 

SMTP 

Użytkownik może wykorzystać protokół SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) by wysłać wiadomość e-mail do administratora w razie zdarze-
nia. Wiadomości e-mail są domyślnie włączone. 
Adres SMTP to adres serwera wychodzących wiadomości e-mail, do 25 
znaków.  
Port SMTP to port wychodzących wiadomości e-mail (zazwyczaj port 25), 
zakres od 0 do 65535, wprowadź odpowiedni port według poziomu e-
mail. 
 
User name (Nazwa użytkownika): Wprowadź adres e-mail wysyłającego, 
upewnij się, że ten adres jest zgodny z adresem SMTP 
 
Password (Hasło): wymagane jest hasło do adres e-mail wysyłającego 

Recipients address (Adres odbiorcy): wprowadź adres e-mail odbiorcy, 
ograniczenie do 25 znaków. 

 

 

Advance 

Uwaga: 

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „Save” [Zapisz] i 

ponownie uruchomić ATS. 
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12.4 Dostęp poprzez SNMP 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol), urządzenie obsługuje wersję V1. Zarządzanie sieciowe 

pozwala na zarządzanie urządzeniem poprzez SNMP, użytkownik może zmienić nazwę portu wyjściowego, 

podglądać stan urządzenia oraz czujnika, odbierać wiadomości alarmowe poprzez SNMP. 

Należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie SNMP po ukończeniu wstępnych ustawień SNMP, 

konfiguruj według menu oprogramowania wydanego przez dostawcę oprogramowania SNMP. Wprowa-

dzający plik MIB na platformie zarządzania SNMP pozwala użytkownikowi monitorować i zarządzać sta-

nem urządzenia oraz alarmować lub przetrzymywać informację po jej edytowaniu.  

Tabela OID: 

Pozycja  
Unikatowy identyfikator  

obiektu (OID) 
Opis  

Źródło A 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.1  Nazwa źródła zasilania A 

Źródło B 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.2  Nazwa źródła zasilania B 

Preferencja 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.3 Preferowane źródło zasilania 

Aktualne źródło 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.4  Aktualnie wybrane źródło zasilania 

Czas przełączania 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.5  Czas przełączania pomiędzy źródłami zasilania 

Napięcie źródła A 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.6  Aktualne napięcie źródła A 

Napięcie źródła B 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.7  Aktualne napięcie źródła B 

Napięcie wyjścia 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.8  Aktualne napięcie wyjściowe 

Obciążenie źródła A 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.9  Aktualne obciążenie źródła A 

Obciążenie źródła B 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.10  Aktualne obciążenie źródła B 

Obciążenie wyjścia 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.11 Aktualne obciążenie wyjściowe 

Minimalne napięcie 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.12 Minimalne napięcie alarmowania 

Maksymalne napięcie  1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.13 Maksymalne napięcie alarmowania 

Minimalne obciążenie 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.14 Minimalne obciążenie alarmowania 

Maksymalne obciążenie 1.3.6.1.4.1.47394.10.1.1.15 Maksymalne obciążenie alarmowania 
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Lp. Pozycja Parametr 

1 Wejścia  

Napięcie wejściowe 2 x 230V  

Wtyk wejściowy IEC60309 16/32A, IEC320 C14, IEC320 C20 

Zakres pomiarowy napięcia 180VAC ÷ 260VAC 

Maksymalne obciążenie  
w zależności od modelu 

2 x 10A; 2 x 16A; 2 x 32A 

2 Wyjścia 

Napięcie wyjściowe 230V 

Maksymalne obciążenie 
w zależności od modelu 

10A; 16A; 32A 

Dostępne gniazda w  
zależności od modelu 

IEC320 C13; IEC320 C19; IEC60309 16A; IEC60309 32A 

3 Porty  
RS232 1 x RJ45 

Port pod kartę SNMP 1 x hot - swappable 

4  Wskaźniki  
Zasilanie (karta SNMP) 1 x LED 

Preferencje 6 x LED 

5 Wymiary Dł. x szer. x wys. 
19” 1U: 482 x 220 x 44.4 

19” 2U: 482 x 220 x 88.8 

6 Obudowa Kolor Czarny 

7 Wyposażenie  

Uchwyty montażowe 1 komplet, uchwyty przestawne przód/tył 

Kabel sieciowy 2M niebieski/żółty (RJ45/RJ45) 

 1 x CD 

8 Środowisko  
Operacyjna Od 0OC do 40OC 

Względna wilgotność Od 10% do 90% 

9 ROHS Zgodność  

13. Parametry techniczna 

Kategoria Zakres Pomiarowy Jednostka Rozdzielczość Dokładność Częstotliwość odczytów 

     Napięcie  180-260 V 1 ±1﹪w.m +3cyfry 400 ms 

Prąd całkowity 2 x (0.1-16) A 0.2* 
 ±1﹪w.m +2cyfry    400 ms 

* Min wskazanie obciążenia 0.2A 

Właściwości fizyczne  
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14. Gwarancja 

Urządzenia z grupy: Systemy Dystrybucji Energii sprzedawane przez BKT ELEKTRONIK objęte są ochroną 

gwarancyjną i udziela się nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach: 

14.1 Przedmiot gwarancji 

Przedmiotem gwarancji są urządzenia w pkt 13.9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, 

BKT ELEKTRONIK zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działają-

cego urządzenia lub jego podzespołu. Poniższe zapisy o urządzeniu stosuje się również do podzespo-

łów. BKT ELEKTRONIK może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona 

jego wymiany na urządzenie wolne od wad. Dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach poda-

nych niżej. 

14.2 Okres gwarancji 

W przypadku zakupu gwarancja udzielana jest na urządzenia, na okres gwarancyjny podany w załączni-

ku NR_1 do Warunków Gwarancji SDE_V1.0_2015. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu urządzenia 

przez Nabywcę potwierdzonej dokumentem zakupu (fakturą). 

14.3 Termin zgłoszenia 

Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania BKT ELEKTRONIK o wadliwości urządze-

nia, jednak nie później niż do 14 dni od wystąpienia usterki. Zasady zgłoszenia określają niniejsze 

warunki gwarancji. 

14.4 Zakres gwarancji 

14.4.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu - wady  

produkcyjne (wady ukryte) niewynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania urządzenia. 

14.4.2 Gwarancją nie są objęte wady powstałe w szczególności wskutek: 

• niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy  

rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z przeznaczeniem urządzenia, 

parametrami technicznymi urządzenia lub instrukcją obsługi urządzenia, 

• oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania  

jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania  

urządzenia, uderzenia pioruna oraz działania sił przyrody, 
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• używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem 

lub też sprzętem innym niż zalecane w parametrach technicznych urządzenia, 

• wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia, 

• zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem, 

• eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia,  

• substancji chemicznie agresywnych, temperatury/wilgotności przekraczających zakresy prawi-
dłowej pracy urządzenia a podanych w specyfikacji technicznej, karcie katalogowej lub tabliczce 
znamionowej urządzenia (jeśli taka występuje).  

• wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementów urządzenia, 
samodzielną naprawę oraz ingerencji w rozwiązania konstrukcyjne urządzenia, 

• uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia również przepięcia łączeniowe , niewłaściwy  
dobór napięcia znamionowego oraz przekroczenia maksymalnego obciążenia [A] całego  
urządzenia, lub przekroczenia maksymalnego obciążenia [A] każdego gniazda zasilającego, 

• uszkodzeń spowodowanych poprzez niesprawną sieć energetyczną bądź niesprawne lub  
nieodpowiednio dobrane urządzenia zasilające, 

• nieprawidłowego odprowadzania wydzielanej temperatury z urządzenia, lub niezapewnieniu 
odpowiedniej wentylacji w miejscu instalacji urządzeń z załącznika Nr_1 do Warunków Gwaran-
cji SDE_V1.0_2015. 

14.4.3 Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały  
eksploatacyjne, 

14.4.4 Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z wymianą bezpieczników oraz modułów zarzą-

dzalnych, 

14.4.5 Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzeń, któ-

rych całkowita moc przekracza dopuszczalny zakres zawarty w karcie katalogowej, specyfikacji 

technicznej, lub danych zawartych na tabliczce znamionowej urządzenia. 

 

 14.5 Zasady wykonywania gwarancji 

14.5.1 Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypełnie-

nie formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.bkte.pl 

Wypełniony formularz reklamacji z kopią faktury musi zostać przesłany na adres: 

reklamacja@bkte.pl  

Reklamowane urządzenie dostarczyć na adres: 

BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o., Ul.Łochowska 69, 86-006 Białe Błota 

http://www.bkte.pl
http://www.bkte.pl
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14.5.2 Formularz reklamacji musi zawierać: 

• Datę zgłoszenia 

• Dane Nabywcy/Zgłaszającego 

• Nr faktury zakupu 

• Kod katalogowy urządzenia 

• Nazwę towaru/urządzenia 

• Numer seryjny urządzenia( jeśli urządzenie taki numer posiada) 

• Przyczynę reklamacji 

Brak powyższych informacji na formularzu reklamacyjnym spowoduje nie rozpatrzenie  
reklamacji do czasu uzupełnienia danych przez Nabywcę/Zgłaszającego. 

14.5.3 W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do BKT ELEKTRONIK, winno to nastąpić  
w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu  
i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.  
W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu  
i składowania ponosi Nabywca. 

14.5.4 Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na adres wskazany w punkcie 13.5 -
(Zasady  wykonania gwarancji). 

14.5.5 Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt BKT ELEKTRONIK w przypadku uzasadnio-
nej reklamacji. 

14.5.6 Jeżeli dostarczony produkt nie będzie zawierał wad objętych niniejszą gwarancją, Nabywca  
zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

14.5.7 Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez BKT ELEKTRONIK 
testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie 
potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie  
innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją BKT ELEKTRONIK zastrzega sobie 
prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami. 

14.5.8 Na wniosek BKT ELEKTRONIK Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej  
i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia. 

14.5.9 Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie BKT ELEKTRONIK. 

14.5.10 Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość wymia-
ny na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej ceny. 

14.5.11 BKT ELEKTRONIK nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas  
naprawy gwarancyjnej. 

14.5.12 W przypadku decyzji o wymianie wadliwego urządzenia na nowe, BKT ELEKTRONIK zastrzega 
sobie prawo do obciążenia Nabywcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z niedostarczenia 
kompletnego urządzenia, który został zakupiony odpowiednio do wartości brakujących  
elementów. 

14.5.13 BKT ELEKTRONIK nie dokonuje napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji lub użytkowania 

urządzenia. 
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14.6 Utrata uprawnień gwarancyjnych 

Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie: 

14.6.1 dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie 

bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnione-

mu pracownikowi działu serwisowego BKT ELEKTRONIK; 

14.6.2 stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek  

sposób uniemożliwiający ich identyfikację; 

14.6.3 stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń 

identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający  

identyfikację; 

14.6.4 naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji; 

14.6.5 upływu okresu gwarancji; 

14.6.6 korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem; 

14.7 Ograniczenie odpowiedzialności 

BKT ELEKTRONIK nie ponosi odpowiedzialności: 

14.7.1 za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją 

obsługi, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji i napraw  

gwarancyjnych lub roszczeń prawnych. 

14.7.2 za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy urządzenia. 

14.8 Postanowienia dodatkowe 

14.8.1 Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez 

podmiot inny niż BKT ELEKTRONIK są nieważne. 

14.8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. 

14.9 Tabela gwarancji 

TYP URZĄDZENIA - MODEL/SERIA 
Czas trwania gwarancji 

w miesiącach 

ATS Automatyczny Przełącznik Źródeł Zasilania 24 

Karta hot-swappable SNMP BKT, WEB do rozszerzenia funkcji ATS 24 


