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  1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

 

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

jącymi 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) dla 

wtyków: IEC 60309 32A/250V, DIN49441 16A/250V 

• Urządzenie może być podłączone jedynie do gniazda zasilania o napięciu 400V AC (50Hz lub 60Hz) dla 

wtyków: IEC 60309 32A/400V 

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

należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda 

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

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

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

dzenia bez wcześniejszego upoważnienia 

• Należy zapoznać się również z instrukcją użytkowania oraz wskazówkami bezpieczeństwa podłączo-

nych 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. Zawartość kartonu 

• Listwa serii RPDU 

• Uchwyty fabryczne: 2 sztuki (typ L)*, 2 sztuki (typ Z)* 

• Kabel sieciowy: 2m, niebieski oraz żółty (RJ45/RJ45) 

• Kabel transmisji szeregowej: RS232/RJ45 

• Instrukcja obsługi: 1 x CD 

*dotyczy tylko montażu beznarzędziowego 
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Funkcjonalność listwy RPDU 

  Typ A Typ B Typ D 

Pomiar na poziomie listwy dla:  
napięcia [V], obciążenia [A], poboru mocy [kW], zużycia 
energii [kWh] 

✓ ✓ ✓ 

Pomiar każdego gniazda dla:  
obciążenia [A], poboru mocy [kW], zużycia energii [kWh] 

X ✓ ✓ 

Załączenie/Wyłączenie każdego gniazda X X ✓ 

4. Funkcjonalność i typy listwy RPDU 

 
 

3. Opis listwy 
                                                                                                                                                                                                                              
Listwa zasilająca RPDU daje pełną kontrolę nad zainstalowanymi urządzeniami w szafie serwerowej,            
dzięki zdalnej i lokalnej kontroli. Umożliwia monitorowanie parametrów elektrycznych: napięcia zasilania 
[V], obciążenia prądowego [A], poboru mocy [W], liczników energii [kWh]. Pozwala na bieżąco                        
podejmować działania w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów alarmowych.  
Listwa RPDU została wyposażona w wiele protokołów zapewniających bezpieczną komunikację z                   
infrastrukturą sieciową (HTTPS, SNMP v3, SysLog, SSL, SSH, Radius).  
Dokładność pomiarowa wynosi ± 1% dla liczników energii oraz pomiaru obciążenia. 
Dodatkowo listwa umożliwia monitorowanie parametrów środowiskowych w szafie serwerowej lub              
serwerowni za pomocą podłączonych czujników: temperatury/wilgotności. 
Listwa RPDU jest wyposażona w elektroniczny panel obsługi pozwalający na podgląd aktualnych                        
parametrów.  
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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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6. Przykład zastosowania listwy 

Moduł warunków                         
środowiskowych Sensor-Box 

Czujniki warunków  
środowiskowych  

Czujnik temperatury/ 
wilgotności 

PC 

E-mail 

Panel wentylacyjny BKT 

Panel oświetleniowy BKT 

Macierz dyskowa 

Router WI-FI 

Switch 
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7. Widok i opis listwy 
 
7.1 Widok i opis listwy 19” 1U 

• Opis złączy, elementów sterujących i wskaźników LED 

1. Wyłącznik nadprądowy 

2. Wskaźniki LED wskazujące stan gniazd (załączone/wyłączone) 

3. UP - Przycisk „w górę” przejście do następnego ekranu LCD 

4. NET(RJ45) -  Port sieciowy 

    Opis kontrolek LED: 

 żółty/status - ON: port jest podłączony, OFF: port rozłączony, mruganie: dane są przesyłane,  

  zielony/prędkość - ON: 100Mbps, OFF: 10Mbps 

5. SER - Port transmisji szeregowej 

6. IN - Port wejściowy łączenia szeregowego 

7. OUT - Port wyjściowy łączenia szeregowego 

8. Reset - Restart modułu kontrolnego  

9. T/H1, TH/2 - Dwa port do podłączenia czujników temperatury/wilgotności 

10. Ekran LCD 

11.DOWN - Przycisk „w dół” przejście do poprzedniego ekranu LCD 

12. WIFI - Port USB do obsługi transmisji bezprzewodowej 

13. Gniazda  zasilające wyjściowe IEC320 C13 10A/250V 

14. Kabel zasilający 

• Powrót do ustawień fabrycznych - tryb ręczny 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 6 sekund. 

Zwolnij przycisk RESET, gdy wyświetlacz LCD wróci do normalnej pracy. 

Adres IP zostanie ustawiony na 192.168.1.163 zgodnie z punktem „Dane do logowania”. 

1 

9 

2 

10 11 

3 4 

12 

8 5 6 7 

13 14 
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7.2 Widok i opis listwy pionowej 0U 

 

 

• Opis złączy, elementów sterujących oraz kontrolek LED 

 

1. Ekran LCD 

2. Down - przycisk „w dół” przejście do poprzedniego ekranu LCD 

3. ENTER - rozwiń wybraną opcję na ekranie LCD 

4. Up - przycisk „w górę” przejście do następnego ekranu LCD 

5. Diody LED RUN - status operacyjny modułu sterującego 

     zielony - wskazuje prawidłowy stan urządzenia 

6. 1600imp/kWh -  wskaźnik zużycia energii 

7. Reset - restart modułu kontrolnego  

8. WIFI - port USB do obsługi bezprzewodowej 

9. NET - port sieciowy 

 Opis kontrolek LED: 

 żółty (status) 

 zielony (ruch) wskazuje na ruch sieciowy 

10. SER - Port do transmisji szeregowej 

11. IN - port wejściowy do łączenia szeregowego 

12. OUT - port wyjściowy do łączenia szeregowego 

13. T/H1 - port do podłączenia czujnika temperatury/wilgotności 

14. T/H2 - port do podłączenia czujnika temperatury/wilgotności 

15. Sensor - port do podłączania modułu SensorBox 

 

• Obrót  wyświetlacza LCD 
Naciśnij dwukrotnie przycisk UP, aby odwrócić ekran LCD o 180ᵒ 
 

 

• Przywracanie do ustawień fabrycznych - tryb ręczny 
        1. Odłącz zasilanie listwy  
        2. Przytrzymaj przycisk Menu 
        3. Włącza zasilanie, przytrzymując przycisk Menu 
        4. Zwolnij przycisk Menu, gdy wyświetlacz LCD pokazuje me-
nu główne modułu sterującego listwy 
        5. Adres IP wróci do ustawień fabrycznych 192.168.1.163 
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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        
Line 1 
Line 2 

Line 1 
Line 2 

ENTER 

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

EA2: 000000.6kWh        

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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ENTER 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

EKRAN STARTOWY 

ENTER 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

ENTER 

A phase:                                        
B phase:                                        
C phase: 

EKRAN STARTOWY 

ENTER 

A phase:                                        
B phase:                                        
C phase: 

A phase:                                        
B phase:                                        
C phase: 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

A: 242V A:00.0A      
PA: 0.000kW            

EA: 000000.6kWh        
PFA: 0.00 

CPU: ARM926EJ-S                   
Version: 1.3.0 
M/S Master                           

Type: 3 phase D 

Information 
Total 

Tem/Hum 
Sensors 
Output 
Group 

14:26:09 
2018-11-14 

192.168.1.163 

B: 238V A:00.0A      
PA: 0.000kW            

EA: 000000.1kWh        
PFA: 0.00 

C: 241V A:00.0A      
PA: 0.000kW            

EA: 000000.0kWh        
PFA: 0.00 

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 

8.2 Interfejs wyświetlacza LCD dla listwy trójfazowej (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. 
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8.3 Interfejs wyświetlacza LCD dla modelu listwy 1U 19” RPDU Typ D 
1. Inicjalizacja systemu 
Podczas włączania RPDU rozbrzmiewa 3 sekundowy alarm, po którym na wyświetlaczu dostępne są nastę-
pujące dane: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14:26:09 
 

2020-01-14 

EKRAN STARTOWY 

  
Odczyt godziny i daty 
systemowej 

 
      

Model listwy 
 
Adres IP 
 
Wersja oprogramowania 
 
Typ pracy: Master/Slave 

U:240V  I:0.0A 
P:0.000kVA 
E:00.0kWh 

PF:0.00 

Type: RPDU(D)  
 

192.168.1.163 
 

Version: 1.4.1 
 

M/S Master                            
 

DOWN 

DOWN 

DOWN 

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

DOWN 

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

DOWN 

 
Output1:0.0A 
Output2:0.0A 
Output3:0.0A 
Output4:0.0A 

 
 

Odczyty: 
Obciążenie gniazdo 1 
Obciążenie gniazdo 2 
Obciążenie gniazdo 3 
Obciążenie gniazdo 411-14 
 

DOWN 

 
Output5:0.0A 
Output6:0.0A 
Output7:0.0A 
Output8:0.0A 

 
 

 Odczyty: 
Obciążenie gniazdo 5 
Obciążenie gniazdo 6 
Obciążenie gniazdo 7 
Obciążenie gniazdo 811-14 
 

Odczyty: 
Napięcia, Obciążenia 
Mocy pozornej 
Licznika energii  
Współczynnika mocy 
192.168.1.163 

Odczyty: 
Temp/wilgotn. - port 1 
Temp/wilgotn. - port 2         
Temp/wilgotn. - port 3       
Temp/wilgotn. - port 4  

Odczyty: 
Czujnik drzwi 1 
Czujnik drzwi 2 
Czujnik dymu 
Czujnik zalania 

68.1.163 
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Interfejs wyświetlacza LCD dla modelu listwy 1U 19” RPDU Typ D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14:26:09 
 

2020-01-14 

EKRAN STARTOWY 

 
Odczyt godziny i daty 
systemowej 

 
      

:09 

Model listwy 
 
Adres IP 
 
Wersja oprogramowania 
 
Typ pracy: Master/Slave 

U:240V  I:0.0A 
P:0.000kVA 
E:00.0kWh 

PF:0.00 

Type: RPDU(D)  
 

192.168.1.163 
 

Version: 1.4.1 
 

M/S Master                            
 

UP 

UP 

UP 

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

UP 

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

UP 

 
Output1:0.0A 
Output2:0.0A 
Output3:0.0A 
Output4:0.0A 

 
 

Odczyty: 
Obciążenie gniazdo 1 
Obciążenie gniazdo 2 
Obciążenie gniazdo 3 
Obciążenie gniazdo 411-14 
 

UP 

 Odczyty 
Obciążenie gniazdo 5 
Obciążenie gniazdo 6 
Obciążenie gniazdo 7 
Obciążenie gniazdo 811-14 
 

Odczyty: 
Napięcia, Obciążenia 
Mocy pozornej 
Licznika energii  
Współczynnika mocy.163 

Odczyty: 
Temp/wilgotn. - port 1 
Temp/wilgotn. - port 2         
Temp/wilgotn. - port 3       
Temp/wilgotn. - port 4  
192.168.1.163 

Odczyty: 
Czujnik drzwi 1 
Czujnik drzwi 2 
Czujnik dymu 
Czujnik zalania 

68.1.163 

 
Output5:0.0A 
Output6:0.0A 
Output7:0.0A 
Output8:0.0A 
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9. Instalacja listwy 
 
9.1 Instalacja listwy w standardzie 19” 
 

 
W standardzie obudowa listwy przystosowana do montażu narzędziowego z uchwytami przestawnymi 
(zmontowanymi do obudowy listwy). Listwy RPDU 19’’ instalowane są poziomo zgodnie z poniższymi 
rysunkami. 
 
 
Uchwyty przestawne (przód/tył) do listew 19’’ montaż poziomy: 
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9.2 Instalacja listwy 0U 
 

W standardzie obudowa listwy przystosowana do montażu  bez narzędziowego  z  uchwytami  typu                 
L  - Z  (uchwyty  fabryczne, jako wyposażenie standardowe)  lub  uchwytami  dedykowanymi  do  szaf  
BKT 4DC o szer. 600/800mm(zamawiane osobno), oraz BKT SRS/SSRS o szer. 800mm (zamawiane                  
osobno) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Przykładowy montażu uchwytów beznarzędziowych w  szafie 4DC: 

Uchwyty beznarzędziowe  
fabryczne typu: L - Z (w zestawie) 

 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 600/800mm BKT 4DC 
(kpl.)                                                                                                              
Index:111SA200011.3*       
* Wymagane do szaf BKT 4DC 47U                              

 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 800mm BKT 4DC  (kpl.)                                                                                                                           
Index:111SA200017.3*  
* Wymagane do szaf BKT 4DC 42U/45U                              

 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 800mm BKT SRS/SSRS  
(kpl.)                                                                                                        
Index:111SA200018.3 
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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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11. Pierwsze uruchomienie  

 

Podłączyć przewód zasilający do zasilania sieciowego. Należy zapewnić całkowite podłączenie wtyku za-

silającego (do oporu), w celu osiągnięcia bezpiecznego połączenia. Wtyczka nie może być poluzowana w 

gnieździe, ponieważ w przeciwnym wypadku nie uzyskamy bezpiecznego i pewnego połączenia. Po włą-

czeniu nastąpi alarm dźwiękowy (3 sek.), po czym uruchomi się wyświetlacz LCD wyświetlając informacje 

strony głównej.  

  

12. Oprogramowanie 

 

12.1 Metody dostępu 

 

• Interfejs web (HTTP, HTTPS) dostęp za pomocą przeglądarek IE, OPERA, CHROME, FIREFOX  
• Ethernet TCP/IP v4, WiFi 
• Protokół SNMP (V1, V2c, V3), Telnet, SSH, RS232, ModBus RTU1 

 

12.2 Opis interfejsu www 

 

Listwa RPDU posiada wbudowany interfejs www do komunikacji poprzez sieć Ethernet lub WiFi. Nie 

jest wymagane dodatkowe oprogramowanie  umożliwiające komunikację z listwą. Oprogramowanie 

umożliwia zarządzanie listwą, konfiguracje alarmów, ustawień sieciowych, załączenie/wyłączanie 

gniazd sieciowych oraz zdalny restart urządzenia.  

 

12.3 Dostęp do interfejsu www 

 

      Aby połączyć się z interfejsem www listwy RPDU należy postępować według podanych kroków: 

• Podłącz jedno urządzenie RPDU bezpośrednio do komputera stosując załączony patchcord  

Ethernet. 

• Listwa posiada ustawiony fabryczny stały adres IP: 192.168.1.163.  

• Sprawdź adres IP komputera, upewnij się, że jest w tym samym segmencie sieciowym co IP  

urządzenia (RPDU) 192.168.1.163. W celu zalogowania się do listwy zmień IP komputera na 

192.168.1.X (X może być cyfrą od 0 do 255, poza 163). 

• Wprowadź IP urządzenia RPDU w przeglądarkę i naciśnij Enter, pojawi się okienko logowania. Do-

myślna nazwa użytkownika to admin a hasło to admin. 

1 
Ograniczona funkcjonalność  
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12.3.1 Startowy ekran logowania interfejsu sieciowego wygląda jak poniżej: 
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12.3.2 Interfejs sieciowy listwy RPDU typ A 

1.Device information  
Informacje o modelu listwy. 
 

2.(L1)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 
Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 

4.Environment Status 
Odczyt z podłączonych czujników warunków środowiskowych. 

  RPDU typ A 

1 

 

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

 
2.Device Name Setting 

• Device Select: wybór urządzenia - wskazanie urządzenia do zmia-
ny nazwy  

• 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 Settings  

Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 
6.Outlet Settings  

Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 
7.Time Switch  

Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 
8.Super Power 

Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 
9.Sensors Settings 

Ustawienie progów alarmowych dla: 
• czujników temperatury/wilgotności, 
• całkowitego obciążenia [A] dla każdej fazy 
• całkowitego napięcia [V] dla każdej fazy 

 
10.Energy Settings 

Restart licznika energii dla każdej fazy 

 
11.Outlet Control 

Opcja niedostępna dla RPDU typ A 

 

  RPDU typ A 

Uwaga: Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem 
„Save” [Zapisz]. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 
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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.Outlet Settings 

Zawiera informacje o gniazdach, zmian nazwy gniazd, aktualne 
obciążenie [A], ustawienie progów alarmowych dla obciążenia 
każdego gniazda, opóźnienie przy włączaniu każdego gniazda. 
Należy zapisać wprowadzone zmiany. 

 
2.Time Switch  

Opcja niedostępna dla RPDU typ B 

 
3.Super Power 

Opcja niedostępna dla RPDU typ B 

 
4.Sensor Settings 

Ustawienie progów alarmowych dla: 
• czujników temperatury/wilgotności, 
• całkowitego obciążenia [A] dla każdej fazy 
• całkowitego napięcia [V] dla każdej fazy 

 

5.Energy Setting  
Restart licznika energii dla gniazda i fazy 

 

6.Outlet Control 
Opcja niedostępna dla RPDU typ B 
 

Device Settings 

Uwaga: Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem 
„Save” [Zapisz]. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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12.3.4 Interfejs sieciowy listwy RPDU typ D 

1.Device information 
Informacje o modelu listwy. 
 

2.(L1)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  
aktualna moc [kW] i współczynnika 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 trybu pracy listwy 
Master/Slave 

• Device Name: zmiana nazwy 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 Settings  

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

 
 

Device Settings 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 
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1.Outlet Settings 
Informacje o gniazdach, aktualnym obciążeniu [A], progach  
alarmowych dla każdego gniazda.  

 

2.Time Switch   
Załączenie i wyłączenie gniazda dla zdefiniowanych przedziałów 
czasowych (data i czas). 
Pozostawienie daty w formacie 1970-01-01 umożliwi cykliczne 
załączenie i wyłączenie każdego gniazda dla zdefiniowanych 
przedziałów czasowych. 

 
3.Super Power 

Po przekroczeniu zdefiniowanego obciążenia listwa wyłączy 
gniazdo. 

 
4.Sensors Settings 

Ustawienie progów alarmowych dla: 
• czujników temperatury/wilgotności, 
• całkowitego obciążenia [A] dla każdej fazy 
• całkowitego napięcia [V] dla każdej fazy 

 
 

 

Device Settings 

Uwaga: Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem 
„Save” [Zapisz]. 

1 

2 

3 
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Device Settings 

5.Energy Setting  
Restart licznika energii dla gniazd. 

 
6.Outlet Control 

• Stan gniazd ON/OFF 
• Załączenie/wyłączenie gniazda 
• Załączenie/wyłączenie grupy gniazd 
• Cycle: restart gniazda 

 
 

5 

6 
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1.Administration  
Pozwala na dodawanie, usuwanie, edycję użytkowników oraz 
nadawanie uprawnień dla użytkownika: 

 
• User Select: wybór użytkownika już istniejącego 
• User Name: nazwa użytkownika 
• Password: hasło użytkownika 
• Confirm Password: potwierdź hasło 
• E-mail address: adres e-mail dla użytkownika 
• Phone number: numer telefonu dla użytkownika 
• User Group: uprawnienia grupy dla użytkowników 
• Delete: usunięcie użytkownika 
• Add: dodanie użytkownika 
• Modify: modyfikacja danych użytkownika 

 
 

2.User Group Configuration 

Pozwala na tworzenie grup użytkowników z różnymi                     
uprawnieniami.  

 
• User Group Select: wybór istniejącej grupy  
• User Group Name: nazwa grupy użytkowników 
• User Configuration: pozwala na nadanie uprawnień dla             

konfiguracji użytkowników 
• Device Configuration: pozwala na nadanie uprawnień dla 

konfiguracji ustawień listwy 
• Log Management: pozwala na nadanie uprawnień dla              

zarządzanie logami 
• System Update: pozwala na nadanie uprawnień do aktualizacji 

oprogramowania listwy 
• Delete: usunięcie grupy 
• Save: zapisanie zmian/nowej grupy 

 

3.Outlet Permission  
Pozwala na przypisanie dla danej grupy uprawnień do                       
zarządzania gniazdami 
 

• User Group: wybór już istniejącej grupy uprawnień 
• Device: wybór urządzenia 
• Output: przypisanie uprawnień dla grupy gniazd 
• Delete: usunięcie grupy 
• Save: zapisanie zmian 

User Management 

1

2

3
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1.Network 
Network Mode: tryb sieciowy - ustawienie adresu IP ręczne lub 

automatyczne 

 

Manual setting: Ustawianie Ręczne 

• IP Address: Adres IP 

• Subnet Mask: Maska podsieciowa 

• Gateway: Brama 

• DNS: Serwer domeny 

 
2.WIFI Connection Setting 

Komunikacja WIFI: enable (włączone) lub disable (wyłączone),                 

wprowadź SSID oraz hasło i zapisz. 

 

3.WIFI Network Setting 

Network Mode: tryb sieciowy - Ręczny (manual) lub                         

automatyczny (Automatic acquisition) 

Manual setting: Ustawianie Ręczne 

• IP Address: 192.168.1.163 (domyślny IP) 

• Subnet Mask: Maska podsieciowa - 255.255.255.0 

• Gateway: Brama - 192.168.1.1 

• DNS: domyślny jako 8.8.8.8  

 

4.WIFI Signal Searching 

WIFI Signal Searching (Szukanie sygnału WIFI): 

Wypełnij ustawienia połączeniowe WIFI i zapisz, wybierz automatic 

acquisition (automatyczne podbieranie) z listy rozwijalnej WIFI 

network settings (Ustawienia sieci WIFI) i zapisz. Następnie             

uruchom ponownie urządzenie a system podbierze adres IP z LAN. 

Adres wyświetlany jest na ekranie LCD.  

 
5.HTTP 

• Normal Mode Port: HTTP nieszyfrowany - domyślny port 80 

• SLL Mode Port: HTTPS szyfrowane - domyślny port 443 

• Work Mode: Tryb pracy - wybór trybu pracy: normal lub SLL 

 
6.SSH 

• SSH Service: Połączenie SSH - wybierz „Enable” (Włącz) lub 

„Disable” (Wyłącz)  

• SSH Account: Konto SSH - wprowadź nazwę użytkownika 

• SSH Password: Hasło SSH - wprowadź hasło 

• SSH Port: Port SSH - port domyślny - 22 

 
7.FTP 

• FTP Service: Połączenie FTP - wybierz „Enable” (Włącz) lub 

„Disable” (Wyłącz) 

• FTP Account: Konto FTP - wprowadź dane użytkownika  

• FTP Password: Hasło FTP - wprowadź hasło 

• FTP Port: Port FTP - port domyślny - 21 

 
8.Modbus 

• Adress: Adres komunikacyjny - 1-255 

• Baud rate: Szybkość transmisji - 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 

• Data bits: Bity danych - 6,7,8  

• Parity: parzystość  

 None, Even, Odd 

• Stop bits: bit stop - 1,2  

    Network Settings 

Uwaga: Należy ponownie uruchomić oprogramowanie po dokonaniu 
zmian Ustawień Sieciowych 
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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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Data Graphing 
 
Graficzny monitoring poniższych parametrów: 

• Power information: całkowita moc [kW] z ostatnich 24 godzin 
• Load information: całkowite obciążenie [A] z ostatnich 24 godzin 
• Voltage information: całkowite napięcie [V] z ostatnich 24 godzin 
• Temperature information: temperatura z ostatnich 24 godzin 
• Hummidity information: wilgotność z ostatnich 24 godzin 

 
*Powyższe dane nie są archiwizowane w przypadku utraty zasilania 

10.3.9 Data Graphing 

Network Settings 

1.Radius 
Konfiguracja uwierzytelniania RADIUS. 

 

2. Basic Authentication Setting: Ustawienie podstawowe                         

uwierzytelnianie - wybór podstawowego uwierzytelnienia. 
 

Radius Setting (Ustawienia Radius):  

• Radius: Wybór uwierzytelnianie RADIUS 

• Use Basic Setting when can’t connect to radius server: Używanie 

podstawowego uwierzytelnienia gdy podłączenie do servera 

RADIUS jest niemożliwe. 

• Server Address (Adres IP servera): adres servera RADIUS,              

domyślnie 192.168.1.191  

• Shared Secret: klucz publiczny serwera RADIUS 

• Authenticate Port: autentyfikacja portu 

• Account Port: numer portu 

 

3.SYSLOG 
• Server address: Adres IP serwera SYSLOG, domyślny - 

192.168.1.191 
 

1 

2

3
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1.Logs Record 

Dziennik zdarzeń: wyświetla czas operacyjny, rodzaj logowania, nazwę 
użytkownika oraz dane o logowaniu. Dostępny jest również panel 
nawigacji do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi stronami 
dziennika. 

 

2.History Data Display 
Pozwala na weryfikacje archiwalnych wykresów. Należy wybrać datę, 
urządzenie oraz rodzaj informacji (całkowita moc [kW], napięcie [V], 
obciążenie [A], temperatura lub wilgotność), którą ma zostać           
wyświetlona, następnie kliknij “View” (Pokaż). 
 Dane nie są archiwizowane w przypadku utraty zasilania. 

 
 

3.Energy Recording Display 
Dziennik energii urządzenia umożliwia weryfikację archiwalnych danych 
dotyczących zużycia energii. 

Logs 

1

2

3

SYSTEM TOOLS: 
 
1.SYSTEM INFORMATION 

Zawiera informacje o aktualnej wersji oprogramowania oraz dacie 
ostatniej aktualizacji.                

 

2.UPDATE TOOL 
• Update Tool: narzędzie do aktualizacji oprogramowania  
• MIB: baza MIB 
• Instruction: instrukcja obsługi RPDU 
• Download Settings: backup konfiguracji i ustawień sieciowych 

listwy  
 

3.UDPADE 
Aktualizacja oprogramowania listwy. 
Szczegóły aktualizacji dostępne na stronie 51. 
 

4.SYSTEM COMMANDS 
• Restart Device: ponownie uruchamia urządzenie  
• Restart to default setting: przywrócenie ustawień fabrycznych 
W obu przypadkach podczas restartu gniazda będą zasilane. 
 

System 

1

2

3
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12.4 Dostęp za pomocą protokołu SNMP  
 

Oprogramowanie obsługuje SNMP V1, V2C oraz V3, plik MIB może być dostarczony na żądanie klienta. 
Użytkownik może przeglądać informacje o mocy oraz stanu środowiska i otrzymywać informacje alarmowe z 
urządzenia. 
Po włączeniu funkcji SNMP z interfejsu Internetowego, należy zainstalować oprogramowanie do zarzą-
dzania SNMP. 
Tabela OID (Unikatowy Identyfikator Obiektu): 

  OID (Unikatowy Identyfikator Obiektu) Opis 

masterName .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.1.0 Nazwa listwy X 

masterType .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.2.0 Typ listwy X 

masterLineOnePower .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.1.0 Moc pierwszej fazy listwy X 

masterLineOnePF .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.2.0 
Współczynnik mocy pierwszej fazy  

listwy X 

masterLineOneEnergy .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.3.0 Licznik energii pierwszej fazy listwy X 

masterLineOneCurrent .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.4.0 Obciążenie pierwszej fazy listwy X 

masterLineOneVoltage .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.5.0 Napięcie pierwszej fazy listwy X 

masterLineOneCurrentMin .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.6.0 
Minimalne obciążenie pierwszej  

fazy listwy X 

masterLineOneCurrentMax 1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.7.0 
Maksymalne obciążenie pierwszej  

fazy listwy X 

masterLineOneVoltageMin .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.8.0 
Minimalne napięcie pierwszej  

fazy listwy X 

masterLineOneVoltageMax .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.3.9.0 
Maksymalne napięcie pierwszej  

fazy listwy X 

masterLineTwoPower .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.1.0 Moc drugiej fazy listwy X 

masterLineTwoPF .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.2.0 Współczynnik mocy drugiej fazy listwy X 

masterLineTwoEnergy .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.3.0 Licznik energii drugiej fazy listwy X 

masterLineTwoCurrent .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.4.0 Obciążenie drugiej fazy listwy X 

masterLineTwoVoltage .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.5.0 Napięcie drugiej fazy listwy X 

masterLineTwoCurrentMin .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.6.0 
Minimalne obciążenie drugiej fazy  

listwy X 
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 masterLineTwoCurrentMax  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.7.0 
 Maksymalne obciążenie drugiej fazy  

listwy X 

 masterLineTwoCurrentMin  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.8.0 
 Minimalne napięcie drugiej fazy  

listwy X 

masterLineTwoVoltageMax  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.4.9.0 
Maksymalne napięcie drugiej fazy  

listwy X 

masterLineThreePower .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.1.0 Moc trzeciej fazy listwy X 

masterLineThreePF .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.2.0 Współczynnik mocy trzeciej fazy listwy X 

masterLineThreeEnergy .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.3.0 Licznik energii trzeciej fazy listwy X 

masterLineThreeCurrent .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.4.0 Obciążenie trzeciej fazy listwy X 

masterLineThreeVoltage .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.5.0 Napięcie trzeciej fazy listwy X 

 masterLineThreeCurrentMin  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.6.0 
Minimalne obciążenie trzeciej fazy  

listwy X 

 masterLineThreeCurrentMax  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.7.0 
Maksymalne obciążenie trzeciej fazy  

listwy X 

 masterLineThreeVoltageMin  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.8.0 
 Minimalne napięcie trzeciej fazy  

listwy X 

 masterLineThreeVoltageMax  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.5.9.0 
 Maksymalne napięcie trzeciej fazy  

listwy X 

masterTempOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.1.0 Pierwszy czujnik temperatury listwy X 

masterTempTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.2.0 Drugi czujnik temperatury listwy X 

masterTempThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.3.0 Trzeci czujnik temperatury listwy X 

masterTempFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.4.0 Czwarty czujnik temperatury listwy X 

masterHumOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.5.0 Pierwszy czujnik wilgotności listwy X 

masterHumTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.6.0  Drugi czujnik wilgotności listwy X 

masterHumThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.7.0 Trzeci czujnik wilgotności listwy X 

masterHumFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.8.0 Czwarty czujnik wilgotności listwy X 

masterDoorOne  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.9.0 
Stan pierwszego czujnika otwarcia  

drzwi listwy X  

masterDoorTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.10.0 
Stan drugiego czujnika otwarcia  

drzwi listwy X  

masterSmoke .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.11.0 Stan czujnika dymu listwy X  

masterWater .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.6.12.0 Stan czujnika zalania listwy X 

masterOutputNumber .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.7.0 Ilość gniazd listwy X 
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masterOutputNameOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.1.0 Nazwa gniazda 1 listwy X 

masterOutputNameTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.2.0 Nazwa gniazda 2 listwy X 

masterOutputNameThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.3.0 Nazwa gniazda 3 listwy X 

masterOutputNameFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.4.0 Nazwa gniazda 4 listwy X 

masterOutputNameFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.5.0 Nazwa gniazda 5 listwy X 

masterOutputNameSix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.6.0 Nazwa gniazda 6 listwy X 

masterOutputNameSeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.7.0 Nazwa gniazda 7 listwy X 

masterOutputNameEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.8.0 Nazwa gniazda 8 listwy X 

masterOutputNameNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.9.0 Nazwa gniazda 9 listwy X 

masterOutputNameTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.10.0 Nazwa gniazda 10 listwy X 

masterOutputNameEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.11.0 Nazwa gniazda 11 listwy X 

masterOutputNameTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.12.0 Nazwa gniazda 12 listwy X 

masterOutputNameThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.13.0 Nazwa gniazda 13 listwy X 

masterOutputNameFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.14.0 Nazwa gniazda 14 listwy X 

masterOutputNameFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.15.0 Nazwa gniazda 15 listwy X 

masterOutputNameSixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.16.0 Nazwa gniazda 16 listwy X 

masterOutputNameSeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.17.0 Nazwa gniazda 17 listwy X 

masterOutputNameEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.18.0 Nazwa gniazda 18 listwy X 

masterOutputNameNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.19.0 Nazwa gniazda 19 listwy X 

masterOutputNameTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.20.0 Nazwa gniazda 20 listwy X 

masterOutputNameTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.21.0 Nazwa gniazda 21 listwy X 

masterOutputNameTwentyTwo  .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.22.0 Nazwa gniazda 22 listwy X 

masterOutputNameTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.23.0 Nazwa gniazda 23 listwy X 

masterOutputNameTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.8.24.0 Nazwa gniazda 24 listwy X 
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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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masterOutputCurrentMinOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.1.0 Minimalne obciążenie gniazda 1  

masterOutputCurrentMinTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.2.0 Minimalne obciążenie gniazda 2  

masterOutputCurrentMinThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.3.0 
Minimalne obciążenie gniazda 3  

listwy X 

masterOutputCurrentMinFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.4.0 
Minimalne obciążenie gniazda 4  

listwy X 

masterOutputCurrentMinFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.5.0 
Minimalne obciążenie gniazda 5  

listwy X 

masterOutputCurrentMinSix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.6.0 
Minimalne obciążenie gniazda 6  

listwy X 

masterOutputCurrentMinSeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.7.0 
Minimalne obciążenie gniazda 7  

listwy X 

masterOutputCurrentMinEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.8.0 
Minimalne obciążenie gniazda 8 

listwy X 

masterOutputCurrentMinNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.9.0 
Minimalne obciążenie gniazda 9 

listwy X 

masterOutputCurrentMinOneTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.10.0 
Minimalne obciążenie gniazda 10 

listwy X 

masterOutputCurrentMinEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.11.0 
Minimalne obciążenie gniazda 11 

listwy X 

masterOutputCurrentMinTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.12.0 
Minimalne obciążenie gniazda 12 

listwy X 

masterOutputCurrentMinThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.13.0 
Minimalne obciążenie gniazda 13 

listwy X 

masterOutputCurrentMinFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.14.0 
Minimalne obciążenie gniazda 14 

listwy X 

masterOutputCurrentMinFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.15.0 
Minimalne obciążenie gniazda 15 

listwy X 

masterOutputCurrentMinSixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.16.0 
Minimalne obciążenie gniazda 16 

listwy X 

masterOutputCurrentMinSeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.17.0 
Minimalne obciążenie gniazda 17 

listwy X 

masterOutputCurrentMinEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.18.0 
Minimalne obciążenie gniazda 18 

listwy X 

masterOutputCurrentMinNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.19.0 
Minimalne obciążenie gniazda 19 

listwy X 

masterOutputCurrentMinTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.20.0 Minimalne obciążenie gniazda 20 

masterOutputCurrentMinTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.21.0 
Minimalne obciążenie gniazda 21 

listwy X 
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masterOutputCurrentMinTwentyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.22.0 
Minimalne obciążenie gniazda 22 

listwy X 

masterOutputCurrentMinTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.23.0 
Minimalne obciążenie gniazda 23 

listwy X 

masterOutputCurrentMinTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.11.24.0 Minimalne obciążenie gniazda 24 

masterOutputCurrentMaxOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.1.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 1 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.2.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 2 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.3.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 3 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.4.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 4 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.5.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 5 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxSix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.6.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 6 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxSeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.7.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 7 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.8.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 8 

listwy X 

  masterOutputCurrentMaxNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.9.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 9 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.10.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 10 

listwy X 

  masterOutputCurrentMaxEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.11.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 11 

listwy X 

  masterOutputCurrentMaxTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.12.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 12 

listwy X 

  masterOutputCurrentMaxThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.13.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 13 

listwy X 

  masterOutputCurrentMaxFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.14.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 14 

listwy X 

 masterOutputCurrentMaxFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.15.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 15 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxSixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.16.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 16 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxSeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.17.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 17 

listwy X 

masterOutputCurrentMaxEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.18.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 18 

listwy X 
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masterOutputCurrentMaxNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.19.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 19  

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.20.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 20  

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.21.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 21  

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwentyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.22.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 22  

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.23.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 23  

listwy X 

masterOutputCurrentMaxTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.12.23.0 
Maksymalne obciążenie gniazda 24  

listwy X 

masterOutputCurrentEnergyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.1.0 Licznik energii dla gniazda 1 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.2.0 Licznik energii dla gniazda 2 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.3.0 Licznik energii dla gniazda 3 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.4.0 Licznik energii dla gniazda 4 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyFive .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.5.0 Licznik energii dla gniazda 5 listwy X 

masterOutputCurrentEnergySix .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.6.0 Licznik energii dla gniazda 6 listwy X 

masterOutputCurrentEnergySeven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.7.0 Licznik energii dla gniazda 7 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyEight .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.8.0 Licznik energii dla gniazda 8 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyNine .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.9.0 Licznik energii dla gniazda 9 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.10.0 Licznik energii dla gniazda 10 listwy X 

LmasterOutputCurrentEnergyEleven .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.11.0 Licznik energii dla gniazda 11 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwelve .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.12.0 Licznik energii dla gniazda 12 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyThirteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.13.0 Licznik energii dla gniazda 13 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyFourteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.14.0 Licznik energii dla gniazda 14 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyFifteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.15.0 Licznik energii dla gniazda 15 listwy X 
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masterOutputCurrentEnergySixteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.16.0 Licznik energii dla gniazda 16 listwy X 

masterOutputCurrentEnergySeventeen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.17.0 Licznik energii dla gniazda 17 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyEighteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.18.0 Licznik energii dla gniazda 18 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyNineteen .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.19.0 Licznik energii dla gniazda 19 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwenty .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.20.0 Licznik energii dla gniazda 20 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwentyOne .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.21.0 Licznik energii dla gniazda 21 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwentyTwo .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.22.0 Licznik energii dla gniazda 22 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwentyThree .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.23.0 Licznik energii dla gniazda 23 listwy X 

masterOutputCurrentEnergyTwentyFour .1.3.6.1.4.1.47394.6.1.1.13.24.0 Licznik energii dla gniazda 24 listwy X 
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12.5 Dostęp przez wiersz poleceń (Telnet) 

 

Listwa RPDU obsługuję dostęp poprzez protokół komunikacyjny Telnet. Konieczna jest instalacja                                
dodatkowej aplikacji np. PuTTY. Dostęp poprzez Telnet obsługuje łączenie szeregowe i umożliwia                            
użytkownikowi zarządzanie 10 urządzeniami. Aby uzyskać dostęp: 

• Podłączyć urządzenie za pomocą sieci Ethernet do komputera z zainstalowaną aplikacją umożliwiają-
cą dostęp poprzez wiersz poleceń (np. PuTTY). 

• Zmień Connection type (typ połącznia) na Telnet. 

• Wpisz adres IP urządzenia. 

• Naciśnij Open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy wszystkie kroki zostaną wykonane poprawnie, uzyskamy dostęp do terminala tekstowego. 
Po połączeniu się z listwą, należy wpisać nazwę użytkownika (domyślnie: admin) i hasło  
(domyślnie: admin). Użytkownik może zdalnie monitorować i zarządzać urządzeniem.  
 
Istnieje 8 poleceń: STATUS, ON, OFF SET NETWORK, REBOOT, RESET, QUIT.  
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Format poleceń dla komend STATUS, ON, OFF, SET wygląda następująco:  
• Polecenie - wybieramy jedno z dostępnych komend 
• [Index] - wybranie listwy RPDU, 0 oznacza jednostkę Master, 1-9 oznacza jednostkę Slave 1-9 
• [Operation] - wybranie jednej z dostępnych operacji  

Przykładowe polecenie będzie wyglądało: status 0 sensor 
 
Komenda „STATUS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Operacja Total - pokazuję typ listwy, ilość gniazd, aktualne obciążenie [A], napięcie [V], moc [kW], 
energie [kWh] dla każdej fazy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Operacja sensor - odczyty oraz progi alarmowe z czujników warunków środowiskowych 
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• Operacja all - pokazuję nazwy gniazd, status ON/OFF gniazd, aktualne obciążenie gniazda [A], progi 
alarmowe min/max dla obciążenia [A] gniazda, moc gniazda [kW] i licznik energii gniazda [kWh] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Operacja 1 - pokazuję status gniazda, 1 odpowiednio dla gniazda 1, 2 dla gniazd 2 itd.. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komenda „ON’’ 
• Operacja all - załączenie wszystkich gniazd 
• Operacja 1 - załączenie gniazda, 1 dla gniazda 1, 2 dla gniazda 2 itd.. 



 41 

                                                         
RPDU Instrukcja Obsługi 

 

 
Instrukcja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie 
zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie. 

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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Komenda „NETWORK” 
Pokazuję informacje o: 
• Adresie IP urządzenia 
• Masce  podsieci 
• Bramce 
• Preferowanym adresie DNS 
• Alternatywnym adresie DNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komenda „REBOOT” 

Powoduję ponowne uruchomienie się urządzenia 
 
Komenda „RESET” 

Powoduję przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia 
 
Komenda „QUIT” 

Wyjście z wiersza poleceń Telnet 
 

Uwaga: Komenda REBOOT oraz RESET nie powoduję fizycznego odłączenia zasilania od gniazd wyjścio-
wych, tzn.  
urządzenia podłączone do gniazd wyjściowych są cały czas zasilane. 
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13. Parametry techniczne 

 Lp. Parametry techniczne 

1 Wejścia 

Napięcie wejściowe 
120/230VAC ÷ 46/65Hz 
400V ÷ 46/65 Hz 

 Terminal wejściowy IEC60309 standardowy 

Specyfikacja kabla 
32A: 3 x 6.0mm2, 3 × 32A: 5 x 6.0mm2 

16A: 3 x 1.5mm2 

Długość kabla 3M 

Maksymalne  
obciążenie wejściowe 

16A, 32A 

2 Gniazda 

Standard gniazd IEC320 C13, C19 

Ilość gniazd 8 ÷ 42 - zależy od typu i wersji listwy 

Blokada anty-wypięciowa Tylko dla gniazd C13 (na zamówienie)  

Napięcie wyjściowe 230VAC 50/60HZ 

Maksymalne  
obciążenie wyjściowe 

W zależności od typu gniazda 10A lub 16A 

3 Porty 

Port czujników  
temperatury/wilgotności 

2 porty RJ12 (wyposażenie standardowe) 
Maksymalnie 4 porty RJ12 (opcjonalne) 

Port czujnika dymu 1 port RJ12 (opcjonalnie) 

Port czujnika zalania 1 port RJ12 (opcjonalnie) 

Port czujnika otwarcia drzwi 2 porty RJ12 (opcjonalnie) 

Net port 1 × RJ45 

Port łączenia szeregowego 2 × RJ45 

Port do transmisji seryjnej 1 x RJ45 

4 Wyświetlacz 

Stan operacyjny 1 × LED 

Zasilanie 1 × LED 

LCD (128×64)  
Dotyczy wersji pionowej 0U 

Adres IP, tryb pracy Master/Slave,  
wartości, alarmowanie 

LCD  
Dotyczy wersji poziomej 19” 

Adres IP, Napięcie na wejściu,  
całkwitę obciązenie na wyjściu 

5 Wymiary 
Wymiary listwy 
dł. x szer. x gł. 

X × 56 × 52 mm  
(dotyczy wersji pionowej 0U) 

6 Kolor obudowy Kolor Czarny 
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14. Akcesoria dodatkowe 
 
Listwa RPDU w standardowej konfiguracja posiada dwa porty do podłączenia czujników temperatury/
wilgotności. 

Czujnik temperatury   
i wilgotności 
(1134CTH01) 

 

*Czujnik otwarcia 
drzwi (1134CDS01) 

 

*Czujnik dymu 
(1134CSS01) 

 

*Czujnik zalania 
(1134CWS01) 

 

Właściwości fizyczne 

1 - napięcie fazowe 
2 - minimalne wskazanie obciążenia: 0.2A 
w.m - wartość mierzona 

Kategoria Zakres Pomiarowy Jednostka Rozdzielczość Dokładność 
Częstotliwość 

odczytów 

Napięcie na wejściu 2301/3x2301 120-240 / 230-400 V 1 ±1%w.m + 3 cyfry 400 ms 

Prąd całkowity x 0.1-32 / 3 x (0.1-32) A 0.12 ±1%w.m + 2 cyfry    400 ms 

Prąd gniazda x 0.1 - 10/16 A 0.12 ±1%w.m + 1 cyfry    400 ms 

Moc  x 0 - 3680/7360/12512 kW 0.001 ±2%w.m 400 ms 

Współczynnik mocy x 0 - 1 --- 0.01 ±1%w.m + 2cyfry 400 ms 

Licznik energii listwy x 999999.9 KWh 0.1 ±1%w.m 400 ms 

Licznik energii gniazda x 999999.9 KWh 0.1 ±1%w.m 400 ms 

7 Wyposażenie 

Uchwyty montażowe 2 komplety (L + Z) 

Przewód sieciowy 2M 

Przewód do łączenia  
szeregowego 

2M 

Kabel do transmisji seryjnej 2M, RJ45/232 

Instrukcja obsługi 1 zestaw (CD) 

8 Środowisko   
Temperatura pracy 0oC ÷ 55oC 

Względna wilgotność 10% ÷ 90% 

9 ROHS   Zgodność 

* Dostępne po rozbudowie o moduł Sensor Box 
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Moduły rozszerzeń  
do listwy RPDU 

Widok modułu Obsługiwane czujniki 

Wewnętrzny 
wbudowany  w listwę RPDU 
 

 

* wyposażenie standardowe
 

 

Czujnik Temperatury i Wilgotności (2porty) 
Port Sensor—do podłączenia modułu    
Sensor Box 

Zewnętrzny  
Sensor Box - Index: 
1134SBX01.0 

 

Czujnik Temperatury i Wilgotności (2porty) 
Czujnik Otwarcia Drzwi (2porty) 
Czujnik Dymu (1port) 
Czujnik Zalania (1port) 

Moduły rozszerzeń warunków środowiskowych do listew RPDU 

Dostępne uchwyty do listew RPDU 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 600/800mm BKT 4DC (kpl.)                                                                                                                
Index:111SA200011.3*       
* Wymagane do szaf BKT 4DC 47U                              

 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 800mm BKT 4DC  (kpl.)                                                                                                                           
Index:111SA200017.3*  
* Wymagane do szaf BKT 4DC 42U/45U                              

 

Uchwyty listwy zasilającej do szaf o szer. 800mm BKT SRS/SSRS  (kpl.)                                                                                                        
Index:111SA200018.3 
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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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3.  Podłączenie modułu Sensor Box do listew zarządzalnych BKT  
 
3.1  Podłączanie do listwy RPDU w wersji pionowej 
                Połącz port SENSOR na panelu kontrolnym listwy RPDU z  portem RS485 modułu Sensor Box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Podłączenie do listwy RPDU w wersji 1U 19” 
 Połącz port SER panelu kontrolnego listwy RPDU z portem RS485 modułu Sensor Box. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Przykładowy montaż modułu Sensor Box w szafie 4DC wraz z czujnikiem temperatury/wilgotności 
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15. Komunikacja WIFI 
 
Listwy serii RPDU posiadają wbudowany port USB do obsługi modemów bezprzewodowych.                           
Współpracuje z poniższymi modemami bezprzewodowymi 



 49 

                                                         
RPDU Instrukcja Obsługi 

 

 
Instrukcja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie 
zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie. 

 

 
W celu aktualizacji oprogramowania listwy RPDU będą niezbędne: 
• Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 
• Port Ethernet w komputerze PC 
• Kabel sieciowy RJ45 
• Plik z aktualną wersją oprogramowania 
 

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania postępuj według poniższych kroków: 
 
1. Zaloguj się do listwy RPDU przy użyciu portu NET w module kontrolnym 
       Można użyć domyślnego adresu IP: 192.168.1.163 
       Domyślne dane do logowania:  
       Name:admin 
       Password:admin 

 
     2. Sprawdź czy istniej stabilne połączenie Ethernet między komputerem a listwą RPDU 
  
    Do tego celu użyj wiersza poleceń z systemu operacyjnego Windows  wywołanego komendą <cmd> 

Wykonaj polecenie ping z podaniem adresu IP listwy RPDU, litera –t pozwoli na  cykliczną weryfikację  
połączenia Ethernet z listwą RPDU. 
 Poniższy ekran potwierdza  dostępność listwy RPDU w sieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wybierz zakładkę System i skorzystaj z funkcji Update 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aktualizacja oprogramowania listwy RPDU 
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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. Gwarancja 

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

ochroną gwarancyjną i udziela się nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach: 

 

17.1 Przedmiot gwarancji 

Przedmiotem gwarancji są urządzenia z załącznika NR_1 do Warunków Gwarancji SDE_V1.0_2015. 

W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, BKT ELEKTRONIK zobowiązuje się w okresie  

gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu.  

Poniższe zapisy o urządzeniu stosuje się również do podzespołów. BKT ELEKTRONIK może zdecydo-

wać, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie  

wolne od wad. Dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. 

 

17.2 Okres gwarancji 

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

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

urządzenia przez Nabywcę potwierdzonej dokumentem zakupu (fakturą). 

 

17.3 Termin zgłoszenia 

Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania BKT ELEKTRONIK o wadliwości             

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

niniejsze warunki gwarancji. 

 

17.4 Zakres gwarancji 

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

produkcyjne (wady ukryte) niewynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznacze-

niem użytkowania urządzenia. 

17.4.2 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 urządze-

nia, 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, 

• używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządze-

niem lub też sprzętem innym niż zalecane w parametrach technicznych urządzenia, 
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• 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  

prawidłowej pracy urządzenia a podanych w specyfikacji technicznej, karcie katalogowej lub 

tabliczce znamionowej urządzenia (jeśli taka występuje).  

• wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementów urządze-

nia, 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 niezapewnie-

niu odpowiedniej wentylacji w miejscu instalacji urządzeń z załącznika Nr_1 do Warunków 

Gwarancji SDE_V1.0_2015. 

17.4.3 Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały  

eksploatacyjne, 

17.4.4 Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z wymianą bezpieczników oraz modułów za-

rządzalnych, 

17.4.5 Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzeń, 

których całkowita moc przekracza dopuszczalny zakres zawarty w karcie katalogowej,  

specyfikacji technicznej, lub danych zawartych na tabliczce znamionowej urządzenia. 

 

 17.5 Zasady wykonywania gwarancji 

17.5.1 Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypeł-

nienie 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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17.5.2 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. 

17.5.3 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. 

17.5.4 Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na adres wskazany w punkcie VI -

(Zasady Gwarancji). 

17.5.5 Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt BKT ELEKTRONIK w przypadku uzasad-

nionej reklamacji. 

17.5.6 Jeżeli dostarczony produkt nie będzie zawierał wad objętych niniejszą gwarancją, Nabywca  

zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

17.5.7 Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez BKT ELEKTRO-

NIK testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy 

nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnie-

nie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją BKT ELEKTRONIK zastrze-

ga sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami. 

17.5.8 Na wniosek BKT ELEKTRONIK Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej  

i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia. 

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

17.5.10 Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość  

wymiany na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej 

ceny. 

17.5.11 BKT ELEKTRONIK nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas  

naprawy gwarancyjnej. 

17.5.12 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. 
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17.5.13 BKT ELEKTRONIK nie dokonuje napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji lub użytkowa-

nia urządzenia. 

 

17.6 Utrata uprawnień gwarancyjnych 

Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie: 

17.6.1 dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie  

samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, 

niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego BKT ELEKTRONIK; 

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

sposób uniemożliwiający ich identyfikację; 

17.6.3 stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych  

oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożli-

wiający identyfikację; 

17.6.4 naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji; 

17.6.5 upływu okresu gwarancji; 

17.6.6 korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem; 

 

17.7 Ograniczenie odpowiedzialności 

 

BKT ELEKTRONIK nie ponosi odpowiedzialności: 

17.7.1 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. 

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

 

17.8 Postanowienia dodatkowe 

 

17.8.1 Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych 

przez podmiot inny niż BKT ELEKTRONIK są nieważne. 

17.8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpo-

wiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. 
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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 


