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UWAGA! 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się bezwzględne 

zapoznanie się Użytkownika z niniejszą instrukcją. Zdjęcia, zrzuty ekranu i 

rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od faktycznego 

wyglądu. 
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Możliwe znaczenia stosowane w poniższej instrukcji, na obudowie oraz na 

opakowaniu urządzenia: 

 UWAGA ZAJRZYJ DO DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ – 
oznakowanie na urządzeniu; w tekście tym symbolem zaznaczono 
obowiązek zapoznania się z odpowiednim miejscem w instrukcji 

 
DATA PRODUKCJI – zawiera informację o roku produkcji 
urządzenia 

 
WYTWÓRCA – zawiera informację o danych teleadresowych 
producenta urządzenia 

IPXX IPXX KOD STOPNIA OCHRONY – zawiera informację o skuteczności 
zabezpieczenia obudowy przed dostępem do części 
niebezpiecznych, wchodzeniem ciał stałych i wnikaniem wody 

SN SN – zawiera informację o unikatowym numerze seryjnym 
urządzenia nadanym przez wytwórcę 

 

KOSZ – informacja odnośnie utylizacji sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego 

 
CE – certyfikat zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 

IU Instrukcja Użytkownika 
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1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 

Urządzenie SRPDU przeznaczone jest do kontroli i zarządzania zasilaniem 

innych urządzeń za pomocą inteligentnych wyjść 230V. Urządzenie przeznaczone 

do pracy wewnątrz pomieszczeń. 

 

Cechy charakterystyczne urządzenia to : 

 Przystosowanie do szaf typu RACK – wysokość 1U 

 8 wyjść przekaźnikowych 230V~ ogólnego przeznaczenia, 

 Sterowanie za pomocą sieci LAN/WAN, 

 prostota obsługi, 

 kontrolny wyświetlacz OLED na przednim panelu, 

 

Podstawowe możliwości sterowania LAN (wbudowanego): 

 monitorowanie prądu, napięcia, zużycia energii, stanów wyjść, 

 sekwencyjne sterowanie (unikanie przeciążeń po włączeniu sieci), 

 rozbudowany system raportowania przez SNMP, Syslog oraz email, 

 ochrona przed przeciążeniami oraz błędami (zarówno sieci LAN/WAN jak i 

zasilania), 

 możliwość konfiguracji parametrów sieci (adres IP, ramka, porty itp.), 

 możliwość zdalnej administracji i sterowania (przez Internet), 

 konfiguracja uprawnień Użytkowników, 

 możliwość sterowania grupowego (także kilka urządzeń na raz), 

 

Dedykowane zastosowania: 

 serwerownie, 

 centra danych, IT, 

 centrale telefoniczne, alarmowe itp. 
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2. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

2.1 WARUNKI GWARANCJI 

Producent udziela 2-letniej gwarancji na urządzenie liczonej od daty 

zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne. 

Podstawą do naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu (paragon, FV). W trakcie 

użytkowania konieczne jest też spełnienie następujących warunków: 

 Nienaruszona plomba gwarancyjna typu „void” (o ile jest obecna), 

 Wszystkie naprawy, przeglądy techniczne oraz kalibracje urządzenia 

wykonywane są przez producenta lub autoryzowany serwis, 

 Sieciowa instalacja zasilająca urządzenie spełnia warunki obowiązujących w 

tym względzie norm, 

 Urządzenie obsługiwane jest przez przeszkolony personel, zgodnie  

z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej Instrukcji Użytkownika, 

 Urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Gwarancja nie obejmuje: 

 Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia urządzenia 

do komputera oraz instalacji zasilającej 230V~, 

 Uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków (zalanie, 

pożar, upadek, itp.), 

 Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu urządzenia, 

nienależytego zabezpieczenia urządzenia, wysyłki bez opakowania, itp., 

 Uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowanie powierzchni, wygięcie 

obudowy, przetarcie przewodu), 

 Uszkodzeń wynikających z braku oryginalnego opakowania lub jego 

uszkodzenia, transportu urządzenia bez należytego zabezpieczenia, 

 Komputerów oraz innych urządzeń podłączonych do SRPDU oraz wszelkich 

roszczeń z tego wynikających (np. utrata danych). 
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2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z 

nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia oraz 

oprogramowania, nieprzestrzegania Instrukcji Użytkownika oraz przeprowadzania 

napraw czy modyfikacji przez osoby nie posiadające uprawnień. 

Przewidziany „czas życia” urządzenia wynosi 10 lat. Po okresie 10 lat od daty 

wprowadzenia urządzenia na rynek producent nie ponosi odpowiedzialności za 

wady urządzenia lub konsekwencje jego użytkowania. 

 

Uwaga!  

W urządzeniu nie ma żadnych części, które wolno Użytkownikowi 

samodzielnie wymieniać.  

 
Uwaga! 

Każdą naprawę gwarancyjną należy zgłosić do firmy Inveo. Konsultant ustali 

najdogodniejszy sposób naprawy urządzenia i wyznaczy serwisanta lub serwis 

zewnętrzny do dokonania naprawy. 
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2.3 PRZEGLĄDY TECHNICZNE 

Uwaga! 

Przeglądy techniczne, ekspertyzy, kalibracje, aktualizacje oprogramowania, 

wymiany przewodów nie są wykonywane na gwarancji. Koszty przesyłki do/z 

serwisu w w/w celu przeglądu pokrywa nabywca. 

 

Przeglądy techniczne powinny być wykonywane, co 24 miesiące (2 lata) 

licząc od daty zakupu urządzenia. Przegląd takowy obejmuje sprawdzenie: 

 Poprawności działania urządzenia (ogólnie), 

 Kontroli pomiaru prądu, 

 Kontroli obudowy, 

 Sprawdzenie gniazd zasilających, 

 Uziemienia, 

 Kontroli oprogramowania (i ewentualnego wgrania nowszego na 

życzenie), 

 

Przegląd jest wykonywany przez uprawniony do tego personel. Po przeglądzie 

serwisant zawsze wystawia odpowiedni Protokół z Badania Technicznego. 

Potwierdza (bądź nie w przypadku usterki) sprawność techniczną. 
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3. BUDOWA URZĄDZENIA 

3.1 ZASADA DZIAŁANIA  I OPIS KONSTRUKCJI 

Urządzenie składa się z modułu sterującego, przewodu zasilającego, gniazd 

zasilających oraz gniazd sterowania. 

Na module urządzenia można wyróżnić: 

 4 (dla wersji 4-4) lub 8 (dla wersji 8) gniazda IEC60320 C13 (10A) na 

przednim panelu, 

 4 gniazda IEC 60320 C19 (16A) na tylnim panelu (tylko wersja 4-4), 

 Wyświetlacz OLED, 

 Przyciski SELECT oraz RESET, 

 Diodę LED Status, 

 Gniazdo RJ45 do podłączenia sieci LAN/WAN, 

 Gniazdo serwisowe RJ6. 

 

3.2 RYSUNEKI POGLĄDOWE 

Panel przedni: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dioda LED  
Status 

Wyświetlacz OLED Złącze 
Serwisowe RJ6 

Gniazdo RJ45 
LAN/WAN 

Przycisk 
RESET 

Przycisk 
SELECT 
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Panel tylny: 

 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie gniazda posiadają identyczne funkcje oraz priorytety w sterowaniu. 

Panel boczny: 

 

 

4 gniazda wyjściowe 230V~ 
(5..8) 

Główny przewód oraz gniazdo 
zasilania 230V~ (wejściowe) 

4 gniazda wyjściowe 
230V~ (1..4) 

Śruby 
montażowe 
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4. MONTAŻ I INSTALACJA URZĄDZENIA 

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniu (wewnątrz 

budynku). Wymiary zewnętrzne obudowy oraz otworów montażowych są 

przystosowane do typowych szaf "sieciowych" typu RACK ale nic nie stoi na 

przeszkodzie użycia urządzenia jako "samodzielnego", bez dodatkowego 

mocowania. 

Montaż urządzenia sprowadza się do jego rozpakowania i zamocowania w 

szafie za pomocą śrub i otworów bocznych. Następnie należy podłączyć przewód 

sieci LAN/WAN, przewody urządzeń sterowalnych a na końcu główny przewód 

zasilający 230V~. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji i zapoznaniu się z obsługą 

funkcji oraz możliwości technicznych można rozpocząć proces konfiguracji 

oprogramowania.  
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 5. KONFIGURACJA URZĄDZENIA 

Urządzenie SRPDU posiada w pełni cyfrowe sterowanie wszystkimi funkcjami 

sprzętowymi. Nowoczesny system mikroprocesorowy zapewnia równocześnie w 

pełni zautomatyzowaną pracę i prostotę obsługi – nawet dla osób 

niedoświadczonych. Oprogramowanie sterujące urządzeniem jest uruchamiane 

bezpośrednio w przeglądarce internetowej, niezależnie od systemu operacyjnego 

komputera. Posiada tzw. System wbudowany, który umożliwia zalogowanie się i 

sterowanie nim. 

Zaraz po wpisaniu adresu IP urządzenie wyświetla okno logowania: 

   

 Logowanie domyślne (fabryczne nastawy):  

Username: admin 

Password: admin 

 

Adres IP 
sprzętu 
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5.1 MENU UŻYTKOWNIKA 

 Menu Użytkownika jest dostępne na każdym ekranie. Umożliwia szybkie i 

wygodne przełączanie się pomiędzy kluczowymi funkcjami urządzenia. 

 

To główne menu umożliwia dostęp do następujących stron: 

 HOME - ekran główny domowy 

 OUTLET - sterowanie wyjściami, ich nazwami, przypisanie wyjść do grupy, 

odczyt mocy, aktualnych stanów, 

 SCHEDULE - kalendarz zdarzeń, ustawianie interwałów czasowych, 

sterowanie wyjściami w zależności od czasu, daty pory dnia itp., 

 EVENTS - elektroniczny dziennik (system log) oraz zarządzanie zdalnymi 

raportami (powiadomienia email), 

 ADMINISTRATION - ustawienia sprzętowe urządzenia (dostęp, hasła, czas, 

sieci, adresu email, czasu, oprogramowania firmware itp.). 
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5.2 MENU HOME (1/5) 

Widok okna głównego (HOME) przedstawia zrzut poniżej: 

 

 

Funkcje Preview oraz Outlets umożliwiają szybkie zobrazowanie aktualnych 

stanów wyjść. Zielony kolor oznacza włączone (aktywne) wyjście. 

  

Menu 
Użytkownika 

Informacje 
sprzętowe 

Aktualne stany 
wyjść 

Wizualizacja 
stanu wyjść 

Wersja 
oprogramowania 
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Przykładowo wyjścia nr. 2 oraz nr. 3 zostały włączone: 

 

Zmiany stanów wyjść dokonuje się w kolejnym menu: Menu/Outlet omówionym w 

kolejnym akapicie.  

 Widok w/w sytuacji na wyświetlaczu (wartość napięcia zależna od 

chwilowego stanu sieci): 
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5.3 MENU OUTLET (2/5) 

Zakładka Outlet: 

 

Zakładka kontroluje stan wyjść zasilania 230V~ (1..8). Mamy podgląd 

bieżącego stanu jak i możemy wysterować wyjście odpowiednim zdarzeniem 

zaznaczając odpowiednie pole (checkbox). Zmiany akceptujemy przyciskiem Save. 

Możliwe akcje są dostępne z listy rozwijalnej: 

  

Poniższa tabela opisuje poszczególne możliwości: 

Funkcja Opis działania 
No action Brak akcji 
On Immediate Włącz natychmiast 
On Delayed Włącz z opóźnieniem 
Off Immediate Wyłącz natychmiast 
Reboot Immediate Wyłącz i włącz natychmiast 
Reboot Delayed Wyłącz i włącz z opóźnieniem 
Cancel Pending Commands Skasuj czekające żądania z opóźnieniem 
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Zakładka Outlet Config: 

 

 W tej zakładce konfigurujemy nazwy wyjść (kolumna No Name), ustawiamy 

stan wyjść po włączeniu zasilania (kolumna Power Up), przypisujemy wyjścia do 

grup lokalnych (kolumna Local Group Member) oraz grup zdalnych (gdy mamy 

kilka urządzeń w sieci; kolumna Remote Group Member). 

 Funkcje w kolumnie Power Up są analogiczne jak w zakładce Outlets. 

 Mając 2 lub więcej urządzeń SRPDU podłączonych w tej samej sieci możemy 

wyjścia przypisać do grupy zdalnej i zarządzać nimi zbiorczo. 
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Zakładka Remote Group: 

 

 Zakładka ta umożliwia parametrów zdalnej grupy do sterowania 

urządzeniami. Ustawiamy adres rozgłoszeniowy (Multicast Address), port oraz 

hasło dostępowe. 

 Po ustawieniu parametrów musimy zaznaczyć pole Enable Multicast oraz 

zapisać konfigurację.  
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Zakładka Power Limit: 

 

 Za pomocą tej zakładki konfigurujemy zużycie mocy (defacto prąd 

pobierany przez urządzenia zbiorczo). Definiujemy stany przeciążenia 

(overload), stan bliski przeciążeniu (Near Overload), Niski (Low) oraz 

minimalny (Minimum). 

 Odpowiednie poziomy wpływają bezpośrednio na zdarzenia dziennika 

(Events) opisanego w dalszych akapitach. Wpisanie wartości zero "0" powoduje 

wyłączenie fukcji (zniesienie limitu). 
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5.4 MENU SCHEDULE (3/5) 

Za pomocą tego menu możemy ustawić zdarzenia cykliczne, zależne od 

czasu, dnia itp. 

 

W oknie głównym jest widoczna aktywna lista zadań. Szybki podgląd 

umożliwia zgrubną ocenę zadań. W celu zmiany bądź edycji zadania naciskamy 

odpowiednio nazwę zadania (na czerwono z listy) lub przycisk New. Za każdym 

razem zostaniemy skierowani do ustawień zaawansowanych: 

 

Są one jednak intuicyjne i przejrzyste. Każde zdarzenie posiada nazwę 

Ustawienia 
zaawansowane 
zadania 

Lista zadań 
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(Name), typ: pojedyncze, dziennie, cotygodniowe (One time, Weekly, Daily) oraz 

akcję znaną z poprzednich akapitów m. in. włączenie, wyłączenie, ponowne 

uruchomienie). Następnie kolejno ustawiamy czas wystąpienia oraz wyjścia 

(selektywnie bądź wszystkie). 

Na powyższym zrzucie ekranu ustawiono ponowne uruchomienie wszystkich 

wyjść co tydzień, w niedzielę o godzinie 23:00. 

 

Przykład 2. Wymuszenie włączenia wyjścia 1 w każdy poniedziałek: 

 

 

Widok zdarzenia na liście: 
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5.5 MENU EVENTS (4/5) 

Zakładka Logs: 

 

W tej zakładce mamy chronologiczny przegląd zdarzeń systemu. Wszystkie 

zdarzenia mają znaczniki daty oraz czasu. Ułatwia to ewentualną diagnostykę sieci 

i działania urządzenia. Listę czyścimy przyciskiem Clear. 

 

Zakładka Events: 

 

Zakładka ta umożliwia przypisanie konkretnym zdarzeniom akcji w postaci 

wpisu Syslog oraz wysłanie monitu email. Pełna lista możliwych zdarzeń jest w 

tabeli: 
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Zdarzenie Opis 
Communications lost       Utrata komunikacji 
Phase Overload threshold exceeded  
   

Przekroczenie prądu 

Phase Near overload threshold exceeded   Blisko przekroczenia prądu 
Phase Low threshold exceeded     Wartość niska prądu przekroczona 
Phase Minimum threshold exceeded  
   

Prąd poniżej minimum 

Scheduled state change failed     Błąd zaplanowanej zmiany 
Outlet on       Wyjście włączone 
Outlet off       Wyjście wyłączone 
Outlet reboot       Wyjście ponownie uruchomione 
Outlet state changed       Wyjście zmieniło stan 
Device configuration change       Zmiana konfiguracji urządzenia 
Outlet configuration change       Zmiana konfiguracji wyjścia 
Coldstart       Zimny start 
SNMP configuration change       Zmiana konfiguracji SNMP 
Detected an unauthorized user attempting  
to access the Control Console interface 

Próba nieudanego logowania przez konsolę 

Detected an unauthorized user attempting to 
access the Web interface       

Próba nieudanego logowania przez 
przeglądarkę 

Password changed       Zmiana hasła 
Detected an unauthorized user attempting to 
access the SNMP interface       

Próba nieudanego logowania przez SNMP 

Restarting       Ponowne uruchomienie 
Console user logged in       Zalogowanie się użytkownika przez konsolę 
Web user logged in       Zalogowanie użytkownika przez 

przeglądarkę 
Reset to Defaults       Reset ustawień 
Console user logged out       Wylogowanie się użytkownika przez konsolę 
Web user logged out       Wylogowanie użytkownika przez 

przeglądarkę 
Data Log cleared       Log wyczyszczony 
SSL Error: Invalid certificate       Błąd certyfikatu SSL 
New certificate loaded       Nowy certyfikat załadowany 
SSL enabled (now using HTTPS) SSL włączony 
SSL disabled (now using HTTP)     SSL wyłączony 
DNS Network Error       Błąd DNS 
Configuration file uploaded complete   Plik z ustawieniami został przywrócony 
Set Daylight Saving Time       Ustawione opcja czasu letniego/zimowego 
NTP update failure Błąd serwera czasu NTP 
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Większość zdarzeń posiada własny ekran ustawiania opcji: 

 

Opis opcji zestawiono w tabeli poniżej: 

Opcja zdarzenia Opis 
Syslog server Wysłanie komunikatu do serwera syslog 
SNMP Traps Wysłanie komunikatu Trap przez SNMP 
Delay before sending Opóźnienie przed wysłaniem 
Repeat at an interval Interwał powtórzeń 
Numbers of repeat Ilość powtórzeń 
E-mail 1 lub 2 Wysyłanie na grupę email 1 lub 2 
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5.6 MENU ADMINISTRATION (5/5) 

Zakładka Admin: 

 

Zakładka ta umożliwia zarządzaniem poziomem dostępu (User, Admin), 

hasłem dostępu oraz ustawieniem czasu zakończenia sesji w sposób automatyczny 

(po tym czasie będzie potrzebne ponowne zalogowanie się).  

Hasło zwykłego użytkownika (User) można włączyć/wyłączyć za pomocą 

opcji Enable User Password. Zwykły użytkownik ma ograniczone prawa 

konfiguracyjne. Może jedynie włączyć lub wyłączyć wyjścia i zobaczyć stan. 
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Zakładka Network: 

 

 Za pomocą zakładki definiujemy podstawowe parametry sieci LAN. 

Ustawiamy MAC adres karty sieciowej, nazwę hosta, adres IP, bramę, maskę 

podsieci, DNS-y. 



 SRPDU – Instrukcja Użytkownika 
© Inveo 2014 Strona 27 z 40                     Wersja 1.0 (12.04.2014) 
 

 Zakładka SNMP: 

 

 Za pomocą tej zakładki uaktywniamy protokoły SNMP oraz (po rozwinięciu 

okien) konfigurujemy ich parametry. 

 

Zakładka E-mail: 

 

Za pomocą tej zakładki ustawiamy opcje adresów email. Włączamy 

logowanie do serwera, ustawiamy dane logowania oraz 2 grupy adresów używane 

m.in. do raportowania zdarzeń.  
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Zakładka Syslog: 

 

Zakładka Syslog ustawia parametry klienta Syslog. 

Trzy grupy ważności zdarzeń (Critical, Warning i Informational) mogą być 

przypisane do odpowiednich grup ze specyfikacji Syslog. 
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Zakładka Time: 

 

W tej zakładce konfigurujemy zegar oraz datę urządzenia. Możemy włączyć 

serwer czasu SNTP, czas letni/zimowy, strefę czasową lub przełączyć się na 

ustawienia "ręczne".  
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Zakładka Manage: 

 

W tej zakładce możemy przywrócić nastawy fabryczne (Reset to default), 

ponownie uruchomić urządzenie (Restart device), zapisać bądź przywrócić 

ustawienia do/z pliku *.bin oraz wgrać nowe oprogramowanie firmware. 

 

Uwaga! 

Nowe oprogramowanie firmware kasuje wszystkie ustawienia Użytkownika i 

przywraca domyślne (fabryczne). Zapisany plik z ustawieniami użytkownika 

może być ponadto niekompatybilny z aktualną wersją (konieczna nowa 

konfiguracja). 

 

Uwaga! 

Podczas aktualizacji oprogramowania nie wolno wyłączać urządzenia ani 

rozłączać sieci LAN/WAN. 
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6. KONSERWACJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE 

6.1 CZYSZCZENIE OBUDOWY 

Uwaga! 

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz sieci 

LAN/WAN. 

  

 Do ogólnego czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać szmatki 

nawilżonej delikatnie detergentem lub rozcieńczonym alkoholem. Całość obudowy 

a w szczególności elementy metalowe złącz zawsze należy na końcu czyszczenia 

wytrzeć suchą szmatką. Zaleca się preparaty antystatyczne. 

 

Uwaga! 

Nie używać wysokoprocentowego alkoholu (zaleca się stężenie <20%). 
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7. UWAGI EKSPLOATACYJNE 

7.1 NORMALNA PRACA 

 Podczas burzy lub dłuższej przerwie w pracy urządzenia (np. urlop, remont) 

zaleca się odłączenie go od zasilania oraz sieci LAN/WAN oraz od linii 

zasilającej. 

 Jeśli zachodzi konieczność stosowania przedłużacza sieciowego do 

komputera/laptopa należy zastosować jak najkrótszy i z bolcem 

uziemiającym (zalecany przemysłowy z dodatkowym filtrem sieciowym, 

tzw. typ komputerowy). 

 Zaleca się po skonfigurowaniu urządzenia niezwłocznie wykonać backup 

ustawień i zapisać plik na dysku komputera (Menu Administration/Manage). 

Ułatwi to przywrócenie pracy po ewentualnej awarii, wymianie urządzenia 

itp. 
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7.2 ZALECENIA ODNOŚNIE ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH 

Urządzenie SRPDU jak każde urządzenie mikroprocesorowe jest wrażliwe na 

ładunki elektrostatyczne, nazywane fachowo wyładowaniami ESD. Powstają one 

na skutek tarcia, kontaktu lub rozdzielania materiałów. Pomimo zastosowania do 

budowy sterownika elementów elektronicznych niwelujących to ryzyko należy 

podjąć możliwe działania zapobiegawcze. Aby ustrzec się przed niepożądanym 

działaniem tego zjawiska można podjąć następujące kroki: 

 Nie stosować zbyt długich przewodów do podłączenia (zarówno 

zasilających jak i sieciowych LAN/WAN, 

 Bezwzględnie stosować gniazda sieciowe i przedłużacze z bolcem 

uziemiającym oraz podłączone do właściwie wykonanej instalacji 

elektrycznej w budynku (dotyczy komputera/laptopa), 

 Stosować wykładzinę antystatyczną lub płytki ceramiczne 

(przykładowo większość paneli podłogowych powoduje powstawanie 

niepożądanych ładunków), 

 Utrzymywać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach, stosować 

nawilżacze konwekcyjne na grzejniki (szczególnie w okresie 

zimowym) – suche powietrze sprzyja powstawaniu różnicy 

potencjałów, 

 Okresowo przewietrzać pomieszczenia, uchylać okna częściej (o ile to 

możliwe), 

 Zaleca się stosowanie odpowiedniej odzieży antystatycznej przy 

wykonywaniu prac, a także odpowiedniego obuwia personelu 

technicznego. 

 Objawy wyładowań elektrostatycznych mogą się przyczyniać to 

samoczynnego resetowania się urządzenia, przerwania połączenia a w skrajnych 

przypadkach do jego uszkodzenia.  
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7.3 CO ZROBIĆ, GDY URZĄDZNIE NIE DZIAŁA? 

Uwaga! 

Przed ewentualną wysyłką urządzenia należy bezwzględnie skontaktować się z 

autoryzowanym serwisem bądź dystrybutorem. 

 

Przed zgłoszeniem usterki należy sprawdzić czy występujące objawy 

znajdują się w podanej niżej tabeli i zastosować zalecenia. Jeśli pomimo 

podjętych kroków usterka nadal występuje należy skontaktować się z serwisem. 

Większość usterek jest spowodowana niewłaściwą konfiguracją urządzenia dlatego 

często należy archiwizować ustawienia. 

 

Objawy Zalecenia 
Urządzenie nie włącza się 
(wyświetlacz OLED nie świeci 
się) 

1. Upewnić się, że przewód sieciowy jest sprawny  
(np. podłączając inny).  

2. Sprawdzić wykrywanie urządzenia wpisując adres IP 
w przeglądarce. 

Brak połączenia LAN/WAN 1. Sprawdzić wykrywanie urządzenia wpisując adres IP 
w przeglądarce. 

2. Sprawdzić czy urządzenie działa w tej samej 
podsieci (ewentualnie wejść w ustawienia 
zaawansowane karty sieciowej i dodać właściwą 
podsieć). 

3. Sprawdzić przewód sieciowy, odpowiednie diody LED 
na gnieździe LAN/WAN oraz na zewnętrznym 
przełączniku sieciowym SWITCH / routerze. 

Problemy ze stabilnością wyjść. 
Nieustalona praca. 

1. Sprawdzić plik log (Menu Events/Log). 
2. Przywrócić ustawienia fabryczne. 
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8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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9. WYPOSAŻENIE  

 
 
Wyposażenie standardowe obejmuje: 

 
 

Pliki oraz dokumenty w wersji elektronicznej 
Instrukcja obsługi w formie pliku PDF 
Deklaracja zgodności CE (osobno lub zintegrowana z Instrukcją Użytkownika) 
 

 

 

 

Elementy składowe urządzenia SRPDU 
Urządzenie SRPDU 1 szt. 
Przewód zasilający 230V~ 1 szt. 
Śruby montażowe 12 szt. 
Uchwyty do montażu w szafie 19” 2 szt. 
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10. DANE TECHNICZNE 

 
Dane techniczne ogólne 

Wymiary zewnętrzne 44,5cm x 4,5cm x 15,5cm (szer. x wys. x dł.) 
Masa netto 1 kg 
Masa przesyłki 1,5 kg 
Zasilanie 230V~ 50Hz 
Pobór mocy 5W 
Stopień ochrony obudowy IP20 
Klasa bezpieczeństwa II 
Obudowa W całości wykonana z metalu 
Kolor Czarny 
Typ Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej 
Gniazdo zasilania 
wejściowe 

IEC-60320 C20 

Wyjścia -8 wyjść przekaźnikowych ogólnego przeznaczenia 
-8x 230V~/10A max 

Gniazda wyjściowe Wersja 4-4: 
-4 gniazda IEC-60320 C13 (panel przedni) 
-4 gniazda IEC-60320 C19 (panel tylny) 
Wersja 8: 
-8 gniazd IEC-60320 C13 (panel przedni) 

Podtrzymywanie czasu Tak (wewnętrzna bateria) 
Komunikacja LAN/WAN 1x Ethernet 10/100Mbps, RJ45 
Komunikacja serwisowa 1x RS232, RJ6 
Potwierdzenia zgodności CE, EN55022 klasa A,EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 
Gwarancja  24 miesiące 
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10.1 WARUNKI PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I PRACY URZĄDZENIA 

 
Warunki przechowywania 

Zakres temperatur +5+45°C 
Zakres wilgotności względnej 3075% 
Zakres ciśnienia 9501060hPa 

Warunki pracy 
Zakres temperatur -10+80°C (ekstrema) 
Zakres wilgotności względnej 10 75% 
Zakres ciśnienia 9501060hPa 

Warunki transportu (w opakowaniu) 
Zakres temperatur -15+45°C 
Zakres wilgotności względnej 2070% 
Zakres ciśnienia 9501060hPa 

 
 Warunki transportu urządzenia nie odbiegają od standardowych, ale należy 

pamiętać o metalowej obudowie oraz wrażliwej elektronice. Zawsze należy 

zabezpieczyć całość przed upadkiem, obiciem, porysowaniem. Przed ewentualną 

wysyłką należy upewnić się, że opakowanie posiada odpowiednie oznakowanie: 

 

 

  

Więcej informacji odnoście warunków pracy znajduje się w rozdziale  

UWAGI EKSPLOATACYJNE.
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11. ZALECENIA ODNOŚNIE UTYLIZACJI 

Przedstawiony poniżej symbol umieszczony na produkcie lub dołączonej do 

niego dokumentacji informuje, że niesprawnego urządzenia nie można wyrzucać 

razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji urządzenia polega 

na dostarczeniu go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Należy skontaktować 

się z producentem lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 

Użytkownik może się również zwrócić do firm zajmujących się utylizacją i/lub 

likwidacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub sprzętu medycznego. 

 
 

 
ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi gospodarowania 

odpadami) 
 

 

 
 

Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiednich instytucji, zajmujących się 
zbieraniem i utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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Switched Rack PDU 
 

Zarządzana listwa zasilająca z pomiarem energii 
w obudowie rack 19” 
 
 
 

 

 Producent, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 
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