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5. Szczegółowa funkcjonalność listwy RPDU 

Funkcje Opis 
Typ  

A B D 

Monitorowanie    

Całkowitego obciążenia prądowego dla każdej fazy [A] x x x 

Obciążenia prądowego na każdym gnieździe [A]  x x 

Napięcia zasilania fazy [V] x x x 

Całkowitego zużycie energii dla fazy [kWh]/ z funkcją zerowania licznika energii x x x 

Zużycia energii na każdym gnieździe [kWh]/ z funkcją zerowania licznika energii    x x 

Współczynnika mocy dla każdej fazy [PF] x x x 

Poboru całkowitej mocy dla każdej fazy [kW] x x x 

Poboru mocy na każdym gnieździe [kW]   x x 

Temperatury/Wilgotności  x x x 

Otwarcia drzwi, Wody, Dymu (po rozbudowie o dodatkowy moduł Sensor-Box) x x x 

Załączanie/wyłączanie gniazda   x 

Sekwencyjne załączanie gniazd    x 

Sygnalizacja Wizualna sygnalizacja załączania/wyłączania gniazda (kontrolka LED)  x x 

Konfiguracja 

Progów całkowitego obciążenia prądowego fazy [A] [min/max] x x x 

Obciążenia prądowego na każdym gnieździe [A] [min/max]   x x 

Opóźnienia przy sekwencyjnym wyłączaniu każdego gniazda     x 

Trybu pracy listwy: Master/Slave x x x 

Interfejsu Ethernet, DHCP, WiFi x x x 

Interfejsu: NTP, RADIUS, SYSLOG, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH,FTP x x x 

Kont i uprawnień dla użytkowników i administratorów x x x 

Zakresu Temperatury, Wilgotności [min/max] x x x 

Harmonogram włącz/wyłącz każdego gniazda   x 

Grupowania gniazd  x x 

Komunikacja  

Interfejs web (HTTP, HTTPS) dostęp za pomocą przeglądarek IE, OPERA,               
CHROME, FIREFOX 

x x x 

Ethernet TCP/IP v4, WiFi x x x 

Protokół SNMP (V1, V2c, V3), Telnet, SSH, RS232, ModBus RTU* x x x 

Obsługiwane czujniki   
Temperatury/Wilgotności  x x x 

Otwarcia drzwi, Wody, Dymu (po rozbudowie o dodatkowy moduł Sensor-Box) x x x 

Dostępne porty sprzętowe 

1 port RJ45 10/100 Mbit/s x x x 

2 porty RJ12 do podłączenia czujników temperatury/wilgotności x x x 

2 porty RJ45 transmisji szeregowej RS485 do obsługi kaskady Master/Slave  x x x 

1 port RJ45 transmisji szeregowej RS485 (ModBus RTU*) x x x 

1 port USB A (gniazdo 2.0) x x x 

Połączenie kaskadowe Możliwość podłączenia do 5 listew w konfiguracji Master/Slave(1+4) x x x 

Alarmy 

Alarmy 
Systemowe 

Całkowitego obciążenie prądowego fazy [A] x x x 

Obciążenia prądowego na każdym gnieździe [V]  x x 

Z czujnika: temperatury/wilgotności   x x x 

Z czujnika: dymu, otwarcia drzwi, zalania1 x x x 

Definicja progów  
alarmowych 

Całkowitego obciążenie prądowego każdej fazy [A] [min/max] x x x 

Obciążenia prądowego na każdym gnieździe [A] [min/max]  x x 

Z czujnika: temperatury/wilgotności [min/max]  x x x 

Metody  
alarmowania 

Wbudowany wewnętrzny alarm (buzzer) x x x 

Wyświetlenie informacji alarmowej na wyświetlaczu LCD/LED x x x 

Wskaźnik alarmu na interfejsie web x x x 

Wysyłanie informacji alarmowej na adres e-mail x x x 

Trapy SNMP, SYSLOG x x x 
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ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

EKRAN STARTOWY 

ENTER 

15:17:19 
2019-02-25 

192.168.1.163 

ENTER 

EKRAN STARTOWY 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

CPU: ARM926EJ-S                   
Version: 1.4.1 
M/S Master                           

Type: 1 phase D 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

ENTER T1: 23C H1: 40% 
T2: -----  H2: ----- 
T3: -----  H3: ----- 
T4: -----  H4: ----- 

EKRAN STARTOWY 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

ENTER 

ENTER Door1: None                       
Door2: None 
Smoke: None          
Water: None              

EKRAN STARTOWY 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

ENTER 

Output 01: 01.3A 
Output 02: 00.0A 
Output 03: 00.0A 
Output 04: 00.0A                
Output 05: 00.0A 
Output 06: 00.0A 

……………….. 
Output 24: 00.0A 

EKRAN STARTOWY 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

Group1: None                       
Group2: None 
Group3: None                          
Group4: None                       
Group5: None                       
Group6: None          

ENTER 

EKRAN STARTOWY 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

8.1 Interfejs wyświetlacza LCD dla listwy jednofazowej (Typ D) 

1. Naciśnij dowolny przycisk w celu aktywacji ekranu startowego.  

2. Naciśnij ENTER w celu przejścia z ekranu startowego do głównego menu. 

3. Do nawigacji po menu głównym używaj przycisków UP i DOWN.                                                                                

Potwierdź wybór za pomocą przycisku ENTER. 

A1: 239V A:00.0A      
PA1: 0.000kW            

EA1: 000000.6kWh        
PFA1: 0.00 

Line 1 
Line 2 

Line 1 
Line 2 

ENTER 

ENTER A2: 238V A:00.0A      
PA2: 0.000kW            

EA2: 000000.6kWh        
PFA2: 0.00 

A phase: 
ENTER 

ENTER 

ENTER 

EKRAN STARTOWY 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

8. Interfejs wyświetlacza LCD  
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10. Łączenie kaskadowe  

Listwy RPDU można łączyć w kaskadę tzn. zarządzanie max 5 listwami RPDU przy użyciu jednego adresu 

IP  

• Ustawiamy jedno urządzenie RPDU jako Master, a pozostałe jako Slave. Maksymalnie można łączyć 5 

urządzeń w tym 4 pracujące jako Slave  

•  Łączymy port OUT jednostki Master z portem IN jednostki Slave stosując kabel ETH, następnie                 

łączymy port OUT jednostki Slave z portem IN kolejnej jednostki Slave. Tak samo łączymy ze sobą            

pozostałe jednostki Slave  

•  Łączymy port NET jednostki Master z portem sieciowym komputera i uzyskujemy dostęp poprzez 

przeglądarkę (IE, Gogle Chrome, Firefox, Opera) 

• Aktualny stan listwy (Master lub Slave) będzie wyświetlany na stronie startowej, “M/S: Master”              

oznacza, że urządzenie jest jednostką Master, a “M/S:Slave1” oznacza, że jest jednostką  Slave 1 

 

 Łączenie kaskadowe- schemat: 

Master 

Slave1 Slave2 Slave3 Slave4 
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12.3.3 Interfejs sieciowy listwy RPDU typ B 

 
1.Device information 
Informacje o modelu listwy. 
 

2.(L3)Output Status - Informacje o aktualnych odczytach z 

listwy. Zawiera: 
• Total Load: Całkowite obciążenie [A] 
• Total Voltage: Całkowite napięcie [V] 
• Power Factor: Współczynnik moc [PF] 

• Apparent power: Moc pozorna [kVA] 

Active Power: Moc czynna [kW] 
• Total Energy: Całkowite zużycie energii [kWh] 
• Line1, Line2, Line3: Wybór fazy 1, fazy 2, fazy 3 
 

3.Output Status 
Informacje o nazwie gniazd, aktualnym obciążeniu [A] oraz  
aktualnej mocy [kW] i współczynniku mocy dla każdego gniazda. 

 

4.Environment Status 
Odczyt z podłączonych czujników warunków środowiskowych. 

Overview 

 
 

1.Work Mode Setting 
• Work Mode [typ pracy]: wybór trybu pracy listwy Master/

Slave 

 
2.Device Name Setting  

• Device Select: wybór urządzenia - wybranie urządzenia 
którego nazwa ma zostać zmieniona 

• Device Name: nazwa urządzenia - zmiana nazwy                     
wybranego urządzenia 

 
3.Power Delay 

• Unify Delay: opóźnienie załączania - Enable (włączone),               
Disable (wyłączone) 

• Power On Delay: opóźnienie z jakim gniazda będą załączane 
po uruchomieniu listwy (sek, 1-255) 

 
4.Mode Setting 

• Buzzer Switch: alarm dźwiękowy 
 On (włączony), Off (wyłączony) 

• Group Function: grupowanie gniazd 
Enable (włączone), Disable (wyłączone) 

• LCD Bright Mode: podświetlenie ekranu LCD  
Disable (włączone), Enable (wyłączone)  

 
5.Group Setting  

• Przypisywanie do poszczególnych grup wybranych gniazd, 
poprzez zaznaczenie i zatwierdzenie przyciskiem „Save”. 

 
 
 

 
 

Device Settings 

1 3 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

4 
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1.Ustawienia SNMP v1/v2c 
• SNMP agent: Włączenie (Enable) lub wyłączony (Disable)  

protokołu SNMP (v1/v2c) 
• Write community: domyślnie ustawione na ,,private” 
• Read community: domyślnie ustawione na ,,public” 
• Trap 1 address: 1 adres Trap 
• Trap 2 address: 2 adres Trap 
• System location: lokacja 
• System contact: kontakt 

 
Włączenie SNMP V1 oraz V2C wymaga konfiguracji                               
„Read community” oraz „Write community”. Domyślnie, “Read 
community” ustawione jest na „public” a „Write community” na 
„private”. Użytkownik może je zmieniać według potrzeby. 
Adres Trap: można ustawić 2 adresy Trap. Należy wypełnić adres 
trap w platformie zarządzania SNMP, po czym informacje z Trap 
będą wysyłane bezpośrednio na adres. 

2.Ustawienia SNMP v3 

• SNMP v3: Włączone (Enable) lub wyłączone (Disable)  

• Account: Konto 

• Password: Hasło 

• Private Key: Klucz 
 

3.Telnet 
• Telnet Service: Połączenie Telnet - wybierz „Enable” (Włącz) lub 

„Disable” (Wyłącz)  

• Telnet account: Konto Telnet - Wprowadź konto 

• Telnet password: Hasło Telnet - Prowadź hasło 

• Telnet port: Port Telnet - Port domyślny 23 

 
4.SMTP 

• SMTP account: Adres e-mail 
• Password: Hasło 
• SMTP Server: Server SMTP 
• Port: Port SMTP 
• Authenticate Mode: Tryb uwierzytelniania 

 
E-mail Alarm Settings (Ustawienia alarmowania poprzez                              
wiadomości e-mail):  
Ustaw SMTP łącznie z kontem, hasłem, serwerem oraz portem 
SMTP i zapisz ustawienia.  
Wprowadź adres e-mail i kliknij „Testing” (Testowanie). Jeżeli 

wiadomość zostanie otrzymana to ustawienia się powiodły.  
 
5.NTP 

• Local time: Czas lokalny - aktualna data i godzina listwy RPDU 
• NTP: włączony (enable) lub wyłączony (disable)  
• NTP Server: server  NTP 
• Port: port  NTP 
• Time Zone Select: wybór strefy czasowej 
• Synchronization: Synchronizacja - urządzenie automatycznie  

uaktualni godzinę i datę  według aktualnej strefy  
czasowej oraz daty pobranych z Internetu. 
 

User-defined Settings - ustawienia zdefiniowane przez użytkownika  

Należy najpierw wyłączyć protokół NTP, następnie wprowadzić 
datę oraz godzinę.  

 

 

 

Network Settings 

1 

2 

3 

4 

5 

Uwaga: Należy ponownie uruchomić oprogramowanie po dokonaniu 
zmian Ustawień Sieciowych 
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masterOutputStatusOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.1.0  Stan gniazda 1 listwy X 

masterOutputStatusTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.2.0 Stan gniazda 2 listwy X 

masterOutputStatusThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.3.0 Stan gniazda 3 listwy X 

masterOutputStatusFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.4.0 Stan gniazda 4 listwy X 

masterOutputStatusFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.5.0 Stan gniazda 5 listwy X 

masterOutputStatusSix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.6.0 Stan gniazda 6 listwy X 

masterOutputStatusSeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.7.0 Stan gniazda 7 listwy X 

masterOutputStatusEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.8.0 Stan gniazda 8 listwy X 

masterOutputStatusNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.9.0 Stan gniazda 9 listwy X 

masterOutputStatusTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.10.0 Stan gniazda 10 listwy X 

masterOutputStatusEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.11.0 Stan gniazda 11 listwy X 

masterOutputStatusTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.12.0 Stan gniazda 12 listwy X 

masterOutputStatusThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.13.0 Stan gniazda 13 listwy X 

masterOutputStatusFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.14.0 Stan gniazda 14 listwy X 

masterOutputStatusFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.15.0 Stan gniazda 15 listwy X 

masterOutputStatusSixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.16.0 Stan gniazda 16 listwy X 

masterOutputStatusSeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.17.0 Stan gniazda 17 listwy X 

masterOutputStatusEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.18.0 Stan gniazda 18 listwy X 

masterOutputStatusNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.19.0 Stan gniazda 19 listwy X 

masterOutputStatusTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.20.0 Stan gniazda 20 listwy X 

masterOutputStatusTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.21.0 Stan gniazda 21 listwy X 

masterOutputStatusTwentyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.22.0 Stan gniazda 22 listwy X 

masterOutputStatusTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.23.0 Stan gniazda 23 listwy X 

masterOutputStatusTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.9.24.0 Stan gniazda 24 listwy X 
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masterOutputStatusCurrentOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.1.0 Obciążenie gniazda 1 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.2.0 Obciążenie gniazda 2 listwy X 

masterOutputStatusCurrentThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.3.0 Obciążenie gniazda 3 listwy X 

masterOutputStatusCurrentFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.4.0 Obciążenie gniazda 4 listwy X 

masterOutputStatusCurrentFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.5.0 Obciążenie gniazda 5 listwy X 

masterOutputStatusCurrentSix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.6.0 Obciążenie gniazda 6 listwy X 

masterOutputStatusCurrentSeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.7.0 Obciążenie gniazda 7 listwy X 

masterOutputStatusCurrentEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.8.0 Obciążenie gniazda 8 listwy X 

masterOutputStatusCurrentNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.9.0 Obciążenie gniazda 9 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.10.0 Obciążenie gniazda 10 listwy X 

masterOutputStatusCurrentEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.11.0 Obciążenie gniazda 11 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.12.0 Obciążenie gniazda 12 listwy X 

masterOutputStatusCurrentThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.13.0 Obciążenie gniazda 13 listwy X 

masterOutputStatusCurrentFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.14.0 Obciążenie gniazda 14 listwy X 

masterOutputStatusCurrentFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.15.0 Obciążenie gniazda 15 listwy X 

masterOutputStatusCurrentSixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.16.0 Obciążenie gniazda 16 listwy X 

masterOutputStatusCurrentSeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.17.0 Obciążenie gniazda 17 listwy X 

masterOutputStatusCurrentEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.18.0 Obciążenie gniazda 18 listwy X 

masterOutputStatusCurrentNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.19.0 Obciążenie gniazda 19 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.20.0 Obciążenie gniazda 20 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.21.0 Obciążenie gniazda 21 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwentyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.22.0 Obciążenie gniazda 22 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.23.0 Obciążenie gniazda 23 listwy X 

masterOutputStatusCurrentTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.10.24.0 Obciążenie gniazda 24 listwy X 
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Komenda „OFF” 
• Operacja all - wyłączenie wszystkich gniazd 
• Operacja 1 - wyłączenie gniazda, 1 dla gniazda 1, 2 dla gniazda 2 itd.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komenda „SET” 

• Operacja output1 - zmiana nazwy gniazda, 1 dla gniazda 1, 2 dla gniazda 2 itd.. 
• Operacja temp1 - zmiana progów alarmowych dla temperatury, temp1 odpowiada czujnikowi 1, 

temp2 dla czujnika 2 itd.. 
• Operacja hum1 - zmiana progów alarmowych dla wilgotności, hum1 odpowiada czujnikowi 1, hum2 

dla czujnika 2 itd.. 
• Operacja current1 - zmiana progów alarmowych dla obciążenia [A] gniazda, current1 odpowiada dla 

gniazda 1, current2 dla gniazda2 itd.. 
• Operacja ip=XXX.XXX.XXX.XXX - zmiana adresu IP listwy. Po wprowadzeniu zmiany konieczny jest  

restart urządzenia. 
• Operacja mask=XXX.XXX.XXX.XXX - zmiana maski podsieci listwy. Po wprowadzeniu zmiany konieczny 

jest restart urządzenia. 
• Operacja gateway=XXX.XXX.XXX.XXX - zmiana bramy sieciowej listwy. Po wprowadzeniu zmiany  

konieczny jest restart urządzenia. 
• Operacja dns=XXX.XXX.XXX.XXX - zmiana adresu serwera DNS listwy. Po wprowadzeniu zmiany  

konieczny jest restart urządzenia. 
• Operacja dns1=XXX.XXX.XXX.XXX - zmiana adresu alternatywnego serwera DNS listwy. Po wprowadze-

niu zmiany konieczny jest restart urządzenia. 
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14.1 Moduł monitoringu warunków środowiskowych SENSOR BOX 1U 19”   

2. Opis portów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-2.2. Uchwyty montażowe 

2.3. Port do podłączenia czujnika temperatury i wilgotności T/H1 

2.4. Port do podłączenia czujnika temperatury i wilgotności T/H2 

2.5. Port do podłączenia czujnika dymu 

2.6. Port do podłączenia czujnika zalania 

2.7. Port do podłączenia czujnika otwarcia drzwi Door1 

2.8. Port do podłączenia czujnika otwarcia drzwi Door2 

2.9. Port RJ45/RS485 do podłączenia z modułem kontrolnym listwy zarządzalnej 

2.10. Kontrolka LED (zasilania modułu) 

2.11. WE zasilania DC 12V/500mA  
 

1. Widok główny 
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4. Po wybraniu funkcji Update wskaż lokalizację pliku (rozszerzenie *.bin) z aktualną wersją                        
oprogramowania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klawisz Upload rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania 
6. Aktualizacja oprogramowania trwa około dwóch minut w zależności od wielkości zmian w oprogra-
mowaniu. 
 
7. Po poprawnym wgraniu oprogramowania listwa uruchomi ponownie oprogramowanie zarządzające 
oraz słyszalny będzie jeden krótki sygnał dźwiękowy  
 
8. Na wyświetlaczu LCD listwy widoczny będzie aktualny adres IP, adres IP może  zostać zmieniony. 
 
9. Po aktualizacji oprogramowania może okazać się konieczne wyczyszczenie historii przeglądania w  
przeglądarce internetowej w komputerze PC. 
 
10. W przypadku problemów z poprawnym działaniem nowych funkcji w oprogramowaniu listwy należy 
wykonać restart do ustawień fabrycznych [Restart to default  Settings], podczas restartu  wszystkie da-
ne konfiguracyjne listwy zostaną utracone. 
 
Dla tej wersji aktualizacji zaleca się wykonanie 
Restartu do ustawień fabrycznych / Restart to 
default  Settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  
W czasie trwania aktualizacji oprogramowania               
wszystkie dane konfiguracyjne listwy zostaną                     
utracone. 
 
Dodatkowo należy zapewnić: 
1. Stabilne zasilanie elektryczne listwy.  
2. Stabilne połączenie sieciowe (Ethernet) między 
komputerem a listwą RPDU . 
 
Nie zachowanie któregokolwiek z powyższych punk-
tów spowoduję błędne wgranie oprogramowania i 
utratę zarządzania nad oprogramowaniem listwy. 
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17.9 Tabela gwarancji 

 

TYP URZĄDZENIA - MODEL/SERIA 
Czas trwania gwarancji 

w miesiącach 

Listwa zarządzalna BKT RPDU 1U 19" 24 

Listwa zarządzalna BKT RPDU pionowa (0U) jedno i trójfazowa 24 

Czujnik BKT Otwarcia Drzwi 24 

Czujnik BKT Dymu 24 

Czujnik BKT Temperatury i Wilgotności 24 

Czujnik BKT Zalania 24 

Sensor BOX 24 
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18. Deklaracja zgodności 
DZ_SDE_ RPDU_01.19  

 

Producent wyrobów: BKT Elektronik Sp. z o.o., ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota 
 
Niniejsza deklaracja zaświadcza, że wszystkie wyroby w niej wymienione zostały poddane przeglądowi zgodnie 
z warunkami i wymogami wskazanymi poniżej oraz że we wszystkich aspektach są z nimi zgodne. 

 
Lista wyrobów: Listwy zarządzalne serii RPDU  

 

Powyższe wyroby są zgodne z normami: PN-EN 60950-1:2007 A11:2009, A1:2011, A12:2011, A2:2014, EN 60950-1:2006 

A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:2013, PN-EN 55022:2011, EN 55022:2010, PN-EN 55024:2011, EN 55024:2010, PN-EN             

61000-3-2:2014, PN-EN 61000-3-3:2013 

 
 

    RPDHd800133G4A02B 
Listwa zarządzalna 19" 1U BKT RPDU typ D 8xIEC320 C13, wtyk DIN49441(unischuko) 
16A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności, kabel 3.0m, 1x16A wyłącznik nadpradowy 

  
RPAAd18c6443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ A 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadpradowy 

  
RPAAd21c3443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ A 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadprądowy 

  
RPAAd18c6463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ A 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 

  
RPAAd21c3463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ A 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 

  
RPBAd18c6443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ B 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadpradowy 

  
RPBAd21c3443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ B 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadprądowy 

  
RPBAd18c6463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ B 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 

  
RPBAd21c3463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ B 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 

  
RPDAd18c6443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ D 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadpradowy 

  
RPDAd21c3443F2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ D 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/250V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 2x16A wyłącznik nadprądowy 

  
RPDAd18c6463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ D 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 

  
RPDAd21c3463E2AA2B 

Listwa zarządzalna pionowa BKT RPDU typ D 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 
60309 32A/400V, 2xPorty Temperatury/Wilgotności,  
dł.listwy L=1850mm, kabel 3.0m, 3x32A wyłącznik nadprądowy 
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Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów 
Teleinformatyczne instalacje serwerowe wg warunków określonych w dokumentacji technicznej poszczególnych wyrobów 

Wykaz zastosowanych norm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza deklaracja zaświadcza również, że wymienione wyżej produkty są zgodne z postanowieniami dyrektyw  
RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU 

Data wydania: 22.01.2019 

PN-EN 60950-1:2007 
A11:2009, A1:2011 
A12:2011, A2:2014 

  
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe 

EN 60950-1:2006 
A11:2009, A1:2010 
A12:2011, A2:2013 

  
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 

PN-EN 55022:2011 Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopusz-
czalne i metody pomiarów 

EN 55022:2010 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of 
measurement 

PN-EN 55024:2011 Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody              
pomiarów 

EN 55024:2010 Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of                  
measurement 

PN-EN 61000-3-2:2014 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy 
dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A) 

PN-EN 61000-3-3:2013 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ogranicza-
nie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających 
niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 
16 A przyłączone bezwarunkowo 
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Pełna wersja Instrukcji obsługi  będzie dla Państwa dostępna po przesłaniu na adres email:  
listwy@bkte.pl lub bydgoszcz@bkte.pl  
następujących danych: 
- nazwisko i imię 
- nazwa firmy 
- adres email 
- numer telefonu 
- działalność, np.: projektant, instalator, administrator/ 
  operator IT, inspektor, inne (proszę wybrać) 


