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1. ZASTOSOWANIE 
 

Urządzenie UAP-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania  

w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych do 

dziewięciu wyłączników wraz z obsługą agregatów. Dopływ, na którym pojawi się zanik napięcia 

zostanie wyłączony, a załączony zostanie inny, zgodny z wybranym priorytetem.  

 

2. BUDOWA 
 

Automatyka UAP-2 wykonana jest w obudowie kasetowej 19’’/3U/240.  

W wersji dwa dopływy i sprzęgło znajdują się standardowo 4 karty wejściowe i 3 karty wyjściowe po 

8 zestyków. Wersja podstawowa umożliwia sterowanie do maks. 4 dopływów. Każda kaseta 3U 

wyposażona jest w 24 dwukolorowe diody LED (żółto-czerwone) o średnicy 8 mm, sygnalizujące 

zakłócenie (kolor wybiera się programowo). Na wyświetlaczu urządzenia wykonana jest synoptyka 

rozdzielni. Istnieje możliwość zmiany priorytetów zasilania za pomocą przycisków na wyświetlaczu 

dotykowym: 

1. przycisk PPZ AC zmienia priorytet w obrębie sekcji 1, 

2. przycisk PPZ BD zmienia priorytet w obrębie sekcji 2,  

3. przycisk PPZ S1-Sp zmienia priorytet sekcja pierwsza ze sprzęgłem lub 

każda sekcja pracuje ze swojego zasilania, 

4. przycisk PPZ S2-Sp zmienia priorytet sekcja druga ze sprzęgłem lub każda sekcja pracuje 

ze swojego zasilania, 

5. przycisk zablokuj automatykę , 

6. przycisk odblokuj automatykę. 

 

Wersja urządzenia UAP-2A (Rys .2) wyposażona została 7 calowy panel dotykowy. 

Dwukolorowe diody LED zastąpione zostały diodami RGB – kolor każdej diody można skonfigurować 

z poziomu aplikacji PC. 

Fizyczne przełączniki dźwigniowe zostały usunięte i zastąpione wizualizacją na panelu dotykowym. 

Pozwoliło to na zwiększenie ilości diod sygnalizacyjnych do 32 sztuk. 
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Rys.1. Widok automatyki UAP-2- od frontu 
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Rys.2. Widok automatyki UAP-2A- od frontu 
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Rys. 3. Widok kasety automatyki UAP-2- z boku 
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Rys. 4. Widok automatyki UAP-2- od strony złącz (dwa dopływy i sprzęgło) 
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Rys. 5. Widok automatyki UAP-2- od strony złącz (cztery dopływy i sprzęgło) 
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Opis adresów poszczególnych kart wejść/wyjść modułów. 

K1 – kaseta 3U nr 1 (K2 – kaseta nr 2 itd.) 

K1 – koncentrator komunikacyjny 

B1 – moduł synchronizacji GPS i komunikacji bluetooth 

E1 – moduły wejść. Osiem niezależnych wejść. Moduły przeznaczone do podłączenia sygnałów. (wej. 

220V DC/AC). 

Y1 – moduły wyjść. Osiem niezależnych zestyków do sterowania i sygnalizacji. 

 
 

Pozycja U84 U80 U76 U72 

Moduł E(1) E(2) E(3) E(4) 

Adres K1E1 K1E2 K1E3 K1E4 

Pin Standard UAP-2 Standard UAP-2 Standard UAP-2 Standard UAP-2 

1 Odwzorowanie 
wyłącznika ''A'' 

załączony 

Obecność 
napięcia na szynach 

sekcji 1 
(faza L1-L2) 

Odwzorowanie 
wyłącznika ''C'' załączony 

Zdalne blokowanie 
sekcji 1 

2 

3 Odwzorowanie 
wyłącznika ''A'' 

wyłączony 
Zdalne kasowanie 

Odwzorowanie 
wyłącznika ''C'' wyłączony 

Zdalne odblokowanie 
sekcji 1 

4 

5 Odwzorowanie 
wyłącznika ''B'' 

załączony 

Obecność 
napięcia na szynach 

sekcji 2 
(faza L1-L2) 

Odwzorowanie 
wyłącznika 'D'' załączony 

Zdalne blokowanie 
sekcji 2 

6 

7 Odwzorowanie 
wyłącznika ''B'' 

wyłączony 
Gotowość wyłącznika ''A'' 

Odwzorowanie 
wyłącznika ''D'' wyłączony 

Zdalne odblokowanie 
sekcji 2 

8 

9 Odwzorowanie 
wyłącznika ''WS'' 

załączony 
Gotowość wyłącznika ''B'' Gotowość wyłącznika ''C'' 

Blokada trwała od 
zabezpieczeń 

sekcji 1 10 

11 Odwzorowanie 
wyłącznika ''WS'' 

wyłączony 

Gotowość 
wyłącznika ''WS'' 

Gotowość wyłącznika ''D'' 
Blokada trwała od 

zabezpieczeń 
sekcji 2 12 

13 
Blokowanie SZR       

blokada przemijająca 
PPZ AC / PPZ S1-Sp 

Kontrola sterowania ''wyłącz'' 
od wyłączników 

Przycisk PPZ S1-Sp 

14 

15 Blokowanie SZR 
blokada od 

zabezpieczeń, 
działa do skasowania 

PPZ BD / PPZ S2-Sp Wyłączenie P.POŻ Przycisk PPZ S2-Sp 

16 

 
Tab.1. Przeznaczenie wejść dwustanowych modułów typu E1, Adres K1E1-K1E4 
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Pozycja U68 U64 U60 U56 

Moduł Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) 

Adres K1Y1 K1Y2 K1Y3 K1Y4 

Pin Standard UAP-2 Standard UAP-2 Standard UAP-2 Opcja UAP-2 

1 
Sygnał SZR 

Zablokowany 
Zezwolenie na załączenie 

wyłącznika ''A'' 
Zezwolenie na załączenie 

wyłącznika ''C'' 
Rezerwa 

2 

3 
Sygnał SZR 
Uszkodzony 

Zezwolenie na załączenie 
wyłącznika ''B'' 

Zezwolenie na załączenie 
wyłącznika ''D'' 

Rezerwa 

4 

5 
Impuls na otwarcie 

wyłącznika ''A'' 
Zezwolenie na załączenie 

wyłącznika ''WS'' 
Impuls na otwarcie 

wyłącznika ''C'' 
Rezerwa 

6 

7 
Impuls na zamknięcie 

wyłącznika ''A'' 

Niezgodność 
zasilania sek.1 

z wybranym priorytetem 

Impuls na zamknięcie 
wyłącznika ''C'' 

Rezerwa 

8 

9 
Impuls na otwarcie 

wyłącznika ''B'' 

Niezgodność 
zasilania sek.2 

z wybranym priorytetem 

Impuls na otwarcie 
wyłącznika ''D'' 

Rezerwa 

10 

11 
Impuls na zamknięcie 

wyłącznika ''B'' 
SZR zadziałał 

Impuls na zamknięcie 
wyłącznika ''D'' 

Rezerwa 

12 

13 
Impuls na otwarcie 

wyłącznika ''WS'' 
SZR nieudany 

Zanik napięcia na szynach 
sek.1 

Rezerwa 

14 

15 
Impuls na zamknięcie 

wyłącznika ''WS'' 

Zanik 
napięcia przynajmniej 
na jednym dopływie 

Zanik napięcia na szynach 
sek.2 

Rezerwa 

16 

 
Tab.2. Przeznaczenie wyjść modułów typu Y1, Adres K1Y1-K1Y4 

 
 

Pozycja U16 U12 U08 

Moduł EN(1) EN(2) EN(3) 

Adres K1N1 K1N2 K1N3 

Pin Standard UAP-2 Opcja UAP-2 Opcja UAP-2 

1 
Napięcie na dopływie A 

faza L1 
Napięcie na dopływie C 

faza L1 
Napięcie na dopływie E 

faza L1 

2 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

3 
Napięcie na dopływie A 

faza L2 
Napięcie na dopływie C 

faza L2 
Napięcie na dopływie E 

faza L2 
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Pozycja U16 U12 U08 

Moduł EN(1) EN(2) EN(3) 

Adres K1N1 K1N2 K1N3 

Pin Standard UAP-2 Opcja UAP-2 Opcja UAP-2 

4 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

5 
Napięcie na dopływie A 

faza L3 
Napięcie na dopływie C 

faza L3 
Napięcie na dopływie E 

faza L3 

6 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

7  ---  ---  --- 

8 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

9 
Napięcie na dopływie B 

faza L1 
Napięcie na dopływie D 

faza L1 
Napięcie na dopływie F 

faza L1 

10 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

11 
Napięcie na dopływie B 

faza L2 
Napięcie na dopływie D 

faza L2 
Napięcie na dopływie F 

faza L2 

12 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

13 
Napięcie na dopływie B 

faza L3 
Napięcie na dopływie D 

faza L3 
Napięcie na dopływie F 

faza L3 

14 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

15  --- ---  ---  

16 zero ''N'' zero ''N'' zero ''N'' 

 
Tab. 3. Przeznaczenie wejść pomiarowych typu EN1, Adres K1N1-K1N3 

 

W automatyce UAP-2 przewidziano dowolny rozkład wejść i wyjść. Przeznaczenie każdego wejścia 

lub wyjścia może być dowolnie konfigurowane. Dodatkowo możliwe jest określenie czy dane wejście 

reaguje na podanie napięcia czy też na jego zanik. W przypadku przekaźników wyjściowych można 

określić czy zadziałanie występuje po pojawieniu się sygnału czy po jego zaniku. Na życzenie klienta 

można wykonać dowolny sygnał we/wy. Ewentualne zmiany we/wy lub dodatkowe sygnały należy 

uwzględnić w zamówieniu.  

 

2.1. DIODY ZASILANIA I AWARII 
 

W prawym dolnym rogu płyty czołowej znajdują się diody zasilania i awarii. Dioda zasilania koloru 

zielonego świecąc światłem ciągłym sygnalizuje prawidłową pracę dwóch przetwornic zasilających 

urządzenie.  

W razie uszkodzenia  jednej z nich lub zaniku napięcia zasilania dioda zielona zaczyna pulsować. 

Dioda czerwona awaria sygnalizuje awarię urządzenia lub błędną konfigurację modułu. 
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Adres Zasilanie w kasecie nr 1 pozycja U04 

Pin Adres: K1Z1 

1 Zasilanie 1 podstawowe +220 V DC/AC 

2 Zasilanie 1 podstawowe -220 V DC/AC 

3 Zasilanie 2 rezerwowe +220 V DC/AC 

4 Zasilanie 2 rezerwowe -220 V DC/AC 

5 Sygnalizacja 1 + 

6 Sygnał zasilacz podstawowy sprawny 

7 Sygnał zasilacz podstawowy nie sprawny 

8 Sygnalizacja 2 + 

9 Sygnał zasilacz rezerwowy sprawny 

10 Sygnał zasilacz rezerwowy nie sprawny 

 
Tab. 4. Rozkład wyprowadzeń modułu zasilania 

 w kasecie 1 (K1). 
 
 
 

2.2. DIODY SYGNALIZACYJNE I POLA OPISOWE 

 

Diody sygnalizacyjne 8 mm są dwukolorowe (żółto-czerwone). Wybór koloru dokonywany jest 

programowo. Obok każdej diody jest pole opisowe o wymiarach 37x11 mm. Nad każdą grupą trzech 

sygnałów LED można umieścić opis zbiorczy o wymiarach 50x9 mm. Każda dioda LED może być 

przyporządkowana do dowolnego sygnału zakłóceniowego. Można również grupować sygnały 

i pobudzać tę samą diodę LED. 

 

Wersja UAP-2A posiada 32 diody sygnalizacyjne RGB. Wybór koloru dokonywany jest programowo.  

Pola opisowe nie uległy zmianie. 

 

2.3. REJESTRATOR ZDARZEŃ 

 

Pamięć urządzenia UAP-2 umożliwia zapisanie do 45 tys. zdarzeń. Urządzenie wyposażone jest  

w 6 portów komunikacyjnych.  

 port USB – protokół firmowy EN-1 (standard),  

 port RS 232 - protokół firmowy EN-1 (standard), 

 łącze radiowe bluetooth / ethernet (opcja), 

 port RS 232 do synchronizacji czasu (standard), 
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 GPS (opcja), 

 port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard) 

 port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard) 

 port światłowodowy ST – konfiguracja urządzenia – protokół EN-1 (standard) 

 

3. PRZYKŁADOWE SCHEMATY ROZDZIELNI POTRZEB WŁASNYCH 0,4 KV DLA JAKICH 

PRZYGOTOWANA JEST AUTOMATYKA URZĄDZENIA UAP-2  

 

        
 

 

Rys. 6. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji podstawowej dwa dopływy i sprzęgło 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 7. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji cztery dopływy i sprzęgło 
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Rys. 8. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji cztery dopływy, sprzęgło, agregaty 

 

 

 
 

Rys. 9. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji cztery dopływy, sprzęgło, agregaty 
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4. OPROGRAMOWANIE 
 

Do urządzenia UAP-2 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, 

rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych modułów. 

 

Po uruchomieniu programu na ekranie ukazuje się główne okno programu, jak na rysunku 10.  

 

 

Rys. 10. Główne okno programu 

 

4.1. KONFIGURACJA PROGRAMU 
 

Po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować program, aby możliwa była komunikacja  

z urządzeniem. W tym celu należy wybrać z menu Opcje -> Konfiguracja lub wcisnąć jednocześnie 

klawisze Ctrl i K na klawiaturze. Okno konfiguracyjne zostało przedstawione na rysunku 11.  
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Rys. 11. Okno konfiguracji połączenia 

 

Domyślnymi ustawieniami są: 

 komunikacja poprzez port szeregowy, 

 prędkość 57600 bit/s, 

 pierwszy port szeregowy, 

 brak bitu parzystości, 

 jeden bit stopu. 

 

4.2. POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM 

W celu połączenia z urządzeniem należy kliknąć w przycisk „Przeszukuj” (F2), a następnie 

rozpocznij przeszukiwanie. Na liście pojawią się wszystkie odnalezione urządzenia. Połączenie 

następuje po wybraniu urządzenia. Jeśli znany jest adres komunikacyjny, można wpisać go ręcznie 

w lewym dolnym rogu okna. Po połączeniu następuje pobranie danych z urządzenia, o czym 

użytkownik będzie na bieżąco informowany. Program gotowy jest do pracy, gdy odbierze wszystkie 

dane. Uaktywnione powinny zostać wtedy przyciski „Widok urządzenia”, „Konfiguracja wejść” oraz 

„Konfiguracja wyjść”. Nieaktywny przycisk oznacza, że program nie wykrył ani jednego modułu 

danego typu.  

Odebrane zdarzenia na bieżąco pojawiają się w głównym oknie. Możliwe jest nadanie priorytetów 

zdarzeniom i wyświetlenie wyłącznie zdarzeń o wybranym priorytecie. Ustawienia kolorów dla 

odpowiednich priorytetów, jak również liczba wyświetlanych zdarzeń znajdują się w menu Opcje-

>Preferencje 

Użytkownik ma możliwość zatrzymania odbioru zdarzeń zaznaczając odpowiednią opcję w menu 

Zdarzenia. 

Informacja o połączeniu znajduje się w lewym dolnym rogu okna oraz na pasku zadań. 

Jeśli użytkownik jest połączony dioda powinna zmieniać kolory. Jeśli czas oczekiwania na połączenie 

jest dłuższy niż 6 sekund, na pasku zadań pojawi się komunikat o prawdopodobnej utracie 

połączenia.  
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Oznaczenia kolorów diody sygnalizującej połączenie: 

 żółty – wysłano dane do urządzenia, 

 zielony – odebrano dane z urządzenia, 

 niebieski – potwierdzenie dostarczenia rozkazu, 

 czerwony – wewnętrzny błąd komunikacji. 

Dodatkowo na pasku statusu może pojawić się dioda koloru pomarańczowego, co oznacza błędne 

zapytanie. 

 

4.3. WIDOK URZĄDZENIA 

Na rysunku 12 przedstawiono okno widoku urządzenia. Odwzorowany jest tutaj aktualny stan panelu 

z diodami LED, jak również stan przełączników oraz informacja o blokadach. Klikając w pole 

tekstowe użytkownik ma możliwość zmiany tekstu. 

 

 

Rys. 12. Widok urządzenia 

 

4.4. KONFIGURACJA KART WEJŚCIOWYCH 

 

Rysunek 13 przedstawia okno konfiguracyjne kart wejściowych. Dostęp do niego uzyskujemy klikając 

w odpowiednią kartę w widoku zbiorczym. Użytkownik ma możliwość zmiany nastaw, a także 

obserwacji aktualnych stanów na wejściach. Podobnie jak w widoku urządzenia, kliknięcie w pole 

tekstowe umożliwia zmianę tekstu dla poszczególnych torów oraz ustawienie priorytetu 

dla odpowiedniego sygnału.  Istnieje możliwość wysłania takich samych ustawień dla wszystkich kart 

wejściowych po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. 
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Rys. 13. Konfiguracja kart wejściowych 

 
 

4.5. KONFIGURACJA KART WYJŚCIOWYCH 
 

Okno konfiguracyjne kart wyjściowych przedstawiono na rysunku 14. Użytkownik ma możliwość 

zmiany ustawień kart przekaźnikowych oraz obserwacji stanu przekaźników. 
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Rys. 14. Okno konfiguracji kart wyjściowych 

 
 

4.6. NASTAWY URZĄDZENIA 

 

Użytkownik ma możliwość zmiany nastaw urządzenia. W tym celu należy wybrać z menu Opcje -> 

Nastawy SZR. Okno nastaw przedstawione zostało na rysunku 15. 

 

Nastawy czasów służą do ustawienia czasów załączania oraz wyłączania odpowiednich wyłączników. 

Użytkownik może również skonfigurować czas, po jakim nastąpi złe odwzorowanie. Dane wyrażone 

są w setkach milisekund. 

 

Opis elementów. Użytkownik ma możliwość ustawienia opisów wyłączników i transformatorów. 
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Rys. 15. Okno z ustawieniami SZR 

 
4.7. POZIOMY UPRAWNIEŃ 

 

W programie dostępne są cztery poziomy uprawnień użytkownika zabezpieczone hasłem, które 

użytkownik może zmienić wybierając: Opcje -> Hasła -> Zmiana haseł.  

Poziomy uprawnień użytkownika: 

 poziom 0 – tylko podgląd pracy urządzenia, brak jakichkolwiek możliwości sterowania;   

ustawiany po włączeniu programu, nie wymaga podawania hasła; 

 poziom 1 – podgląd pracy urządzenia z możliwością kasowania, 

 poziom 2 – możliwość blokowania i odblokowania urządzenia, 

 poziom 3 – możliwość zmiany konfiguracji modułów. 

 

Domyślnie ustawionymi hasłami są: haslo1, haslo2, haslo3. Odpowiednio dla kolejnych poziomów. 

 

4.8. SYNCHRONIZACJA CZASU 

Wybierając z menu Opcje -> Synchronizacja czasu użytkownik ma możliwość zsynchronizowania 

czasu w urządzeniu z komputerem PC. 

 

4.9. INNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

 system operacyjny Windows, 

 procesor 800MHz, 

 64MB pamięci RAM, 
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 50MB wolnego miejsca na dysku, 

 Monitor o rozdzielczości 1024x768. 

 

 

Zalecane wymagania sprzętowe: 

 system operacyjny Windows, 

 procesor 1.4GHz, 

 128MB pamięci RAM, 

 50MB wolnego miejsca na dysku, 

 Monitor o rozdzielczości 1680x1050. 

 

5. DANE TECHNICZNE  

 

N
a
p
ię

c
ie

 

z
a
si

la
ją

c
e
 Napięcie zasilające UN UN = 2 x 220V DC / 230V AC 

Dopuszczalny zakres napięcia od 0,8xUN do 1,15xUN 

Pobór mocy (dla jednej kasety) < 10W 

U
st

a
w

ie
n
ia

 

 f
a
b
ry

c
z
n
e
 

Dopuszczalne Uo (asymetria) Uo = 75V AC 

Próg zadziałania automatyki UAP. Próg 
zaniku napięcia AC na wejściu 
pomiarowym. 

0,8xUp 

Up - fazowe napięcie pomiarowe;  
Up = 230V AC 

Opóźnienia załączenia wyłącznika od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek] 

Opóźnienie wyłączenia wyłącznika od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek] 

W
e
jś

c
ia

  

sy
g
n
a
ło

w
e
 

Liczba wejść 
(dla jednej kasety) 

od 32 do 56 

Liczba kaset 1 

Izolacja optyczna 

Napięcie sygnałów wejściowych  Uw = 220V DC / 230V AC 

Próg napięcia sterowania 
0,7xUw dla napięcia DC ; 
0,5xUw dla napięcia AC  

Pobór mocy przez obwody wejść 0,3W / wejście 

Zakres opóźnienia sterowania 
od 5ms do 25s dla DC;  
od 20ms do 25s dla AC 
fabrycznie nastawiono na 100ms 

W
e
jś

c
ia

  

p
o
m

ia
ro

w
e
 

Liczba wejść (dla jednej kasety) od 8 do 24 

Liczba kaset 1 

Izolacja optyczna 

Napięcie wejście pomiarowe Upom = 230V AC 

Próg zadziałania 0,8 x Upom dla napięcia AC  

Pobór mocy przez obwody wejść 0,3W / wejście 
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Zakres opóźnienia zaniku lub pojawienia 
się napięcia pomiarowego 

od 5ms do 25s dla DC;  
od 20ms do 25s dla AC 
fabrycznie nastawiono na 100ms 

D
io

d
y
 

 s
y
g
n
a
li
z
a
c
y
jn

e
 

Liczba diod w kasecie 32 

Wielkość pola opisowego diody 37mm x 11mm 

Średnica punktu świetlnego diody 8mm 

Kolor diody żółty / czerwony 

W
y
jś

c
ia

 

 s
te

ru
ją

c
e
 Liczba styków powielających od 64 do 128 

Obciążalność prądowa 4A 

Zdolność łączeniowa 
3A przy 250 VAC; 0,2A przy 250 VDC; 
L/R=40ms 

K
o
m

u
n
ik

a
c
ja

 Liczba kanałów komunikacyjnych 6 

Kanał 1 – wewnętrzny opcja Ethernet 

Kanał 2 – wewnętrzny opcja zegar GPS 

Kanał 3/4 – na płycie tylnej światłowód ST / IEC 870-5-103 

Kanał 5 – na płycie tylnej światłowód ST / ENAP-1 

Kanał 6 – na płycie czołowej USB / protokół ENAP-1 

Iz
o
la

c
ja

 Napięcie znamionowe 250V 

Wytrzymałość elektryczna 2,5kV; 50 Hz; 1 min. 

Stopień ochrony obudowy IP-20 

D
a
n
e
 o

g
ó
ln

e
 Wymiary 

Kaseta Euro 19”/3U/240mm/ 483mm x 
132,5mm x 294mm 

Wilgotność otoczenia < 95% 

Temperatura pracy od -5oC do 45oC 

Masa 5,5kg 

 

6. SERWIS 
 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 
7. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 

180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej 

się utylizacją odpadów elektronicznych. 
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8. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 

 

 

mailto:jacek.gumul@enap.com.pl
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