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1. Wstęp 
 
Niniejsza DTR jest dokumentem dla użytkownika zasilacza typu ZSP25-D-MS. Zawiera dane oraz 

wskazówki niezbędne do zapoznania się z zasadami funkcjonowania, sposobem instalowania i obsługą. 
 

2. Formularz techniczny 

2.1. Wykaz kompletności zasilacza 
Odbiorca otrzymuje zasilacz (bez zamontowanego akumulatora) w opakowaniu jednostkowym. Wraz 

z zasilaczem dostarcza się: 
 instrukcję obsługi lub niniejszą DTR 
 kartę gwarancyjną 
 2 dławnice kablowe PROFIT IP68 DW 9H 
 2 zaślepki otworu pod dławnicę z nakrętką 
 przewody do podłączenia interfejsu i baterii akumulatorów (są już przykręcone do 

odpowiednich zacisków zasilacza) 
 

W osobnym opakowaniu dostarcza się akumulator 12V 28Ah. 

2.2. Warunki eksploatacji 
 

Temperatura pracy -10…+55°C 
Temperatura składowania 

 - zalecana 
 - graniczna, dopuszczalna 

 
+5…+40°C 
-40…+85°C 

Zakresy temperatur określone przez zalecane warunki pracy akumulatorów:  
 - temperatura składowania  -15...+40°C 
 - temperatura otoczenia w cyklu ładowania samoczynnego    0...+40°C 
 - temperatura otoczenia w cyklu pracy buforowej i bateryjnej  -15…+50°C 
Wilgotność względna (bez kondensacji)  30... 80% 
Wibracje sinusoidalne dopuszczalne w czasie pracy   
- amplituda 0,10mm 
- częstotliwość 10 ÷ 150Hz 
Udary w czasie pracy niedopuszczalne 
Nasłonecznienie bezpośrednie niedopuszczalne 
Wibracje i udary w czasie transportu wg PN-83/T-42106 

 
3. Opis techniczny 

3.1.  Przeznaczenie 
Zasilacze przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania stanowiska mikrofonu strażaka pracującego 

w dźwiękowych systemach ostrzegania (DSO) ULTRAK SINAPS firmy Ultrak Security Systems spełniając 
normę PN-EN-54-4:2001. 

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP25-D-MS dostarczają napięcia gwarantowanego z 
sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnętrznego akumulatora. Przy przejściu 
z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjściu nie obserwuje się chwilowych zaników 
napięcia. 

3.2. Dane techniczne 

3.2.1. Znamionowe parametry napięciowo-prądowe zasilaczy ZSP25-D-MS 
Znamionowe napięcie/prąd wyjścia 1  24V/0.2A 
Znamionowe napięcie/prąd wyjścia 2  12V/0.4A 
Bateria akumulatorów 
Napięcie 
Pojemność 

 
12V 
28Ah 
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3.2.2. Bezpieczeństwo użytkowania 

Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2004 I 
Stopień ochrony PN-EN 60529:2003 IP 30 
Wytrzymałość elektryczna izolacji:  
- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a wyjściem 2800Vdc 
- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obudową   2800Vdc 
- pomiędzy obwodem wyjściowym a obudową 1400Vdc 
- pomiędzy wyjściem zdalnej sygnalizacji a obwodami wyjściowymi i obudową 500Vdc 

3.2.3. Parametry elektryczne 
 
Parametry wejściowe 

napięcie zasilania         230V +15% -20%
częstotliwość napięcia zasilania 47...63 Hz
maksymalny pobór prądu z sieci w stanach ustalonych 0.4A
maksymalny udar prądu przy załączeniu do sieci 10 A
sprawność dla warunków znamionowych i naładowanej baterii             > 70 %

Parametry wyjściowe 
napięcie wyjściowe 1                           23.5..24.5V 
napięcie wyjściowe 2 *)                           10.5..13.5V 
wpływ temperatury otoczenia na napięcie wyjściowe            < 0.1%/°C
stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian nap. sieci 
184...253VAC 

    10mV

stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian prądu obciążenia      max. 500mV
tętnienia napięcia wyjściowego: 

- wartość skuteczna 
- wartość międzyszczytowa do 30MHz 

<10mV 
<100mV

zmiana napięcia wyjściowego spowodowana skokową zmianą 
prądu obciążenia o 25% przy prądzie początkowym 50% prądu 
znamionowego 

< 0.5V

czas regulacji po skokowych zmianach prądu obciążenia  < 5ms
ograniczenie prądu wyjściowego (wyjście 1)   0.55...0.75A
zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia 1 (próg zabezpieczenia  
przed podwyższeniem napięcia wyjściowego)             26.4...31.2V

Parametry obsługi baterii 
napięcie buforowania (temperatura otoczenia 20°C) 13.4...13.6...13.8V
wpływ temperatury otoczenia na napięcie buforowania -20mV/°C
maksymalny prąd ładowania baterii 1.4…1.6A
minimalny czas podtrzymania po zaniku zasilania sieciowego: 

- czas czuwania 
- czas alarmowania  

24 h
30 min  

napięcie sygnalizacji rozładowanej baterii 11.0…12.0V
napięcie odłączenia baterii 9.8...10.3V
prąd pobierany na potrzeby własne z baterii akumulatorów 40mA

Sygnalizacja 
sygnalizacja świetlna („SIEĆ”, „ALARM”) diody LED
sygnalizacja zdalna („ZANIK ZASILANIA”, „ALARM ZBIORCZY”) trzy styki przełączalne (NO i NC)

*) wielkość napięcia na wyjściu 2 i jego obciążalność uzależniona jest od obciążenia wyjścia 1 (24V). Dla poprawnej 
pracy wyjścia 2 zasilacza zaleca się obciążenia wyjścia 1 prądem min. 50mA. 
 
 

3.2.4. Parametry mechaniczne 
 

Masa bez baterii akumulatorów  ~ 12 kg 
Masa z baterią akumulatorów ~ 24 kg 
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 400x600x300  Rys. 1 
Mocowanie - 4 otwory ∅  8 wewnątrz szafki 288x438  Rys. 1 
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Rys.1. Widok i wymiary zasilacza ZSP25-D-MS 

3.3. Konstrukcja 
 
Zasilacz ZSP25-D-MS jest urządzeniem wykonanym w postaci szafki przeznaczonej do zawieszenia 

na ścianie. Szafka jest wyposażona w zamek uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom 
nieupoważnionym. Zamek przystosowany jest do otwierania przy pomocy lekkiego toporka strażackiego. 

 
Szafka pozwala na zamontowanie stacji mikrofonowych strażaka serii PSSxxDT także w wersji 

z mikrofonem doręcznym M98. W zasilaczu montuje się też interfejs światłowodowy TELESTE CMT121. 
 
Niezbędna instalacja elektryczna powinna być wykonana w formie instalacji stałej. Podejście 

z przewodami instalacji możliwe jest od góry obudowy (lub od dołu) poprzez umieszczone tam dławnice.  
Zasilacz nie posiada własnego wyłącznika sieciowego. 
Wewnątrz szafki, w jej górnej części znajduje się pakiet z wszystkimi elementami i modułami zasilacza 

ZSP25-D-MS. Na półce umieszczony jest akumulator bezobsługowy o pojemności 28Ah. Wewnątrz 
szafki na osłonie znajdują się diody sygnalizacji świetlnej. 
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Rys.2. Widok wnętrza szafki z zamontowanym mikrofonem i interfejsem światłowodowym. 

1. Szafka zasilacza ZSP25-E-MS 
2. Zamek szafki 
3. Stacja wywoławcza z mikrofonem 
4. Instrukcja użycia mikrofonu 
5. Osłona zasilacza i akumulatora 
6. Osłona  interfejsu 
7. Diody sygnalizacyjne LED (SIEĆ 

i ALARM) 
8. Dławnice kablowe 
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Rys.3. Widok wnętrza szafki po zdjęciu osłon. 

3.4. Zasada działania 
 
 Zasilacz ZSP25-D-MS jest stabilizowanym źródłem gwarantowanego napięcia stałego 

pracującym na zasadzie impulsowego przetwarzania, co umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności w 
szerokim zakresie zmian napięcia zasilania i prądu obciążenia. Posiada galwaniczną izolację od sieci 
zasilającej spełniającą wymagania bezpieczeństwa obsługi dla urządzeń pracujących z uziemieniem  
(I klasa ochronności). 

 Zasilacz jest wykonany w oparciu o dwie przetwornice: sieciową, buforowaną akumulatorem 12V 
i wyjściową, podwyższającą napięcie do 12 i 24V, obsługującą wyjścia 1 i 2 zasilacza. 

 Obie przetwornice wyposażone są w układy zabezpieczające przed przeciążeniem, zwarciem 
oraz wzrostem napięć wyjściowych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają dużą odporność 
na stany nieustalone i płynne, łagodne narastanie napięcia na wyjściu bez przeregulowań i oscylacji. 
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Rys.4. Schemat blokowy pakietu zasilacza ZSP25-D-MS. 
 

 
9. Pakiet zasilacza ZSP25-D-MS 
10. Akumulator 12V 28Ah 
11. Interfejs światłowodowy  
12. Płyta montażowa 
13. Światłowód transmisyjny 
14. Przewód zasilania sieciowego 
15. Przewód łączący mikrofon 
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Zasilacz składa się z trzech podstawowych bloków:  
• przetwornicy sieciowej   
• przetwornicy wyjściowej z układem kontroli i sygnalizacji pracy z akumulatora 
• akumulatora regulowanego wentylami 12V 28Ah 

Napięcie sieci elektroenergetycznej doprowadzone jest do pakietu zasilacza poprzez złącze Z101 i 
bezpieczniki B101 oraz B102. Elementy przeciwzakłóceniowego filtru wejściowego redukują poziom 
zakłóceń przedostających się z pakietu do sieci elektroenergetycznej. Mostek MG101 prostuje napięcie 
wejściowe, które jest następnie filtrowane przez kondensator C106. Termistor RT101 ogranicza udar 
prądu powstający przy załączaniu zasilacza do sieci w wyniku ładowania kondensatora 
elektrolitycznego C106.  

Przetwornica sieciowa wytwarza napięcie ładujące akumulator i zasilające przetwornicę wyjściową, 
oraz zapewnia izolację galwaniczną pomiędzy wejściem a wyjściem zasilacza. Jest ona obcowzbudną 
przetwornicą typu "flyback" z regulacją współczynnika wypełnienia impulsów. Jej podstawowymi 
elementami są: 

• klucz elektroniczny typu MOS T101; 
• transformator TR101; 
• prostownik wyjściowy D102; 
• filtr wyjściowy typu Π (C118, C119, DL103); 
Druga przetwornica DC/DC, obsługująca wyjście zasilacza, jest impulsową, obcowzbudną 

przetwornicą podwyższającą swoje napięcie zasilania (wyjście przetwornicy sieciowej do której 
równolegle dołączono akumulator). Jej podstawowymi elementami są: 

• klucz elektroniczny typu MOS T201; 
• dławik DL202; 
• prostownik  wyjściowy D201, D200; 
• kondensator filtrujący C212, C215; 

 Układ sterowania pracą przetwornicy zawiera zabezpieczenie nadnapięciowe. W przypadku 
pojawienia się na wyjściu przetwornicy zbyt wysokiego napięcia (w wyniku uszkodzenia przetwornicy 
bądź w przypadku podania takiego napięcia z zewnątrz) przetwornica jest wyłączana. Aby nastąpiło 
ponowne uruchomienie przetwornicy należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego oraz odłączyć 
baterię, odczekać kilkadziesiąt sekund i podłączyć je ponownie. 

Bezpiecznik topikowy B103 połączony szeregowo z baterią działa jako zabezpieczenie w przypadku 
odwrotnego dołączenia baterii.  

Tranzystor T102 służy do odłączania akumulatora w przypadku jego zbyt głębokiego rozładowania. 
Ponowne automatyczne dołączenie akumulatora możliwe jest tylko po pojawieniu się sieci ~230V i 
rozpoczęciu pracy zasilacza sieciowego.  

Układ sygnalizacji LED zawiera dwie diody świecące na drzwiach szafki oraz jedną wewnątrz 
urządzenia (na pakiecie zasilacza) sygnalizującą obecność napięcia wyjściowego 24V. 

Układ sygnalizacji zdalnej zawiera dwa wyjścia przekaźnikowe całkowicie odizolowane od reszty 
układu.  

3.5. Sygnalizacja stanu pracy 
Zasilacze ZSP25-D-MS wyposażone są w sygnalizację świetlną oraz zdalną. Sygnalizacja stanów 

alarmowych jest utrzymywana do czasu zaniku przyczyny wygenerowania zdarzenia alarmowego. Celem 
zastosowania sygnalizacji świetlnej jest zwrócenie uwagi obsłudze na stan pracy urządzenia 
i poinformowanie o przyczynie ewentualnego alarmu. 

Sygnalizacja świetlna złożona jest z dwóch diod LED umieszczonych na osłonie zasilacza; diody 
zielonej oznaczonej SIEĆ, oraz diody żółtej oznaczonej ALARM. 

Sygnalizacja zdalna obejmuje zaciski oznaczone ZANIK ZASILANIA oraz ALARM ZBIORCZY. Dla 
każdego z wyjść sygnalizacji dostępne są trzy styki przekaźnika, całkowicie odizolowane od pozostałych 
obwodów. Podczas poprawnej pracy zasilacza cewki przekaźników są wzbudzone. Tak więc zanik 
zasilania i sygnalizacja alarmu (w poniższych tabelach oznaczone jako ‘1’) realizowane są przez 
wyłączenie odpowiedniego przekaźnika (zanik prądu cewki przekaźnika). 
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Poniżej przedstawiono znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zdalnej: 

Sygnalizacja  
świetlna LED 

Sygnalizacja 
przekaźnikowa 

Legenda: 
1    - światło ciągłe lub wygenerowany alarm 
0 - światło wyłączone lub brak alarmu 
1/1– światło pulsujące 
x - stan nieistotny SIEĆ ALARM ZANIK ZAS ALARM ZB 

RODZAJE PRACY 
Praca przy obecności zasilania sieciowego 1 0 0 0 
Praca bateryjna 1/1 1 1 1 

STANY ALARMOWE 
Zanik zasilania sieciowego 0 1 1 1 
Uszkodzenie zasilacza sieciowego 1 1 0 1 
Brak ciągłości obwodu akumulatora 1 1 0 1 
Uszkodzenie bezpiecznika baterii 1 1 0 1 
Bateria rozładowana *) x 1/1 x 1 

 
*) Sygnalizacja jest także aktywna po powrocie sieci w trakcie ładowania rozładowanej poniżej niskiego napięcia 
baterii. 
 

Dodatkowo wewnątrz szafki, na pakiecie zasilacza została umieszczona dioda świecąca LED 
(z oznaczeniem D207) sygnalizująca obecność napięcia wyjściowego 24V. 

 
4. Instalowanie, obsługa i eksploatacja 

4.1.  Bezpieczeństwo pracy i obsługi 
 
Zasilacz ZSP25-D-MS jest urządzeniem klasy I wg PN-EN 60950-1:2004 (IEC950) przeznaczonym do 

podłączenia instalacji stałej z wykorzystaniem przewodu ochronnego. Metalowa obudowa zasilacza 
połączona jest z zaciskiem ochronnym. Obwody służące do podłączenia akumulatora, sygnalizacji 
zdalnej oraz odbiorów są odizolowane od obwodów sieciowych i obudowy.  

Styki przekaźników zdalnej sygnalizacji są całkowicie odizolowane od wszystkich obwodów (także 
obwodów wyjściowych). 

Zasilacze muszą być przyłączone do sieci elektroenergetycznej, w której jako ochronę przed 
porażeniem stosuje się środki przewidziane w normie PN-IEC 60364-4-41: 2000 „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych”.  

Filtr przeciwzakłóceniowy zastosowany w urządzeniu wyposażony jest w kondensatory klasy Y2, które 
powodują pojawienie się prądu upływu w przewodzie ochronnym na poziomie 1.5mA. 

 
W zasilaczu zastosowano bezpieczniki topikowe 5x20mm o wartościach podanych w tabeli. 
 

1 Obwód akumulatora 4A/250V 
2 Obwód zasilania sieciowego 2 x 2A/250V 
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Rys.5. Umiejscowienie bezpieczników w zasilaczu ZSP25-D-MS 
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4.2. Instalowanie  

4.2.1. Wskazówki ogólne 
Zasilacz wykonany jest w postaci szafki przeznaczonej do zawieszenia na ścianie. Przed 

rozpoczęciem montażu należy zdjąć wszystkie osłony. Demontaż należy rozpocząć od odkręcenia 
blachowkrętu 1, po czym należy przesunąć osłonę 2 do góry na wysokość ok.1cm i wyjąć ją. Przed 
zdjęciem osłony interfejsu optycznego należy odłączyć wtyk diod sygnalizacyjnych 3. W celu zdjęcia 
osłony 5 należy odkręcić wkręty 4. 
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Rys.6. Zdejmowanie osłon zasilacza ZSP25-D-MS 
 
Szafkę należy przymocować wykorzystując do tego cztery otwory umieszczone w jej tylnej ścianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.7. Rozmieszczenie otworów mocujących szafkę na tle jej gabarytów. 
 
Szafka nie może być narażona w trakcie eksploatacji na bezpośrednie oddziaływanie promieni 

słonecznych. Montaż szafki oraz wszelkie podłączenia elektryczne mogą być wykonywane jedynie przy 
wyjętym akumulatorze. 
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4.2.2. Montaż mikrofonu i klawiatur 
Do zamocowania mikrofonu, służą otwory umieszczone w dnie szafki. Odkręcić dwa wkręty mocujące 

obudowę mikrofonu od spodu, następnie przykręcić mikrofon do dna szafki za pomocą dwóch wkrętów 
M3 (będących na wyposażeniu szafki). 

 

 
 
Rys.8. Mocowanie mikrofonu w szafce. 
 

4.2.3. Montaż interfejsu światłowodowego 
Interfejs należy zamocować do płyty montażowej zasilacza przy pomocy trzech wkrętów M4 po ich 

uprzednim wykręceniu z tejże płyty (1).  
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Rys.9. Montaż interfejsu światłowodowego. 

 
Odnośnik (2) przedstawia podłączenie ekranu przewodu mikrofonu (patrz punkt 4.2.5) 

4.2.4. Montaż baterii 
Akumulator dostarczany jest w oddzielnym opakowaniu transportowym. Przed rozpoczęciem łączenia 

akumulator należy ustawić na podstawie. Jego podłączenie należy wykonać przewodami przykręconymi 
już z jednej strony do pakietu zasilacza do złącza opisanego BATERIA +, - zakończonymi końcówkami 
oczkowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość podłączenia akumulatora. Przewód 
czerwony należy przykręcić do dodatniego, a niebieski do ujemnego bieguna akumulatora. 
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4.2.5. Połączenie interfejsu światłowodowego. 
Połączenie pomiędzy mikrofonem a interfejsem należy wykonać specjalnym kablem (zakończonym 

dwoma wtykami) dostarczanym razem z mikrofonem. 
Następnie należy wykonać połączenia pomiędzy modułem zasilacza i interfejsu. Do modułu zasilacza 

należy podłączyć przewody dostarczone z interfejsem zgodnie z rysunkiem poniżej. 
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Rys.10. Sposób wykonania przewodów do podłączenia interfejsu światłowodowego. 
 
Tabela połączeń modułu zasilacza z interfejsem światłowodowym 
 
Interfejs Moduł zasilacza Opis Kolor przewodu

1 - WY Masa napięcia zas. interfejs (12V) i mikrofon (24V) niebieski 
2 + 24V Zacisk dodatni napięcia zasilającego mikrofon (24V) czerwony 

Wtyk 
zasilający 

3 + 12V Zacisk dodatni napięcia zasilającego interfejs (12V) szary 
4 ALARM ZB.  Styk NO przekażnika sygnalizacji alarmu zbiorczego zielony Wtyk 

sygnalizacji 5 ALARM ZB.  Styk NO przekażnika sygnalizacji alarmu zbiorczego zielony 
 
 
(*) Przewody dostarczane wraz z mikrofonem. (**) Przewody dostarczane wraz z interfejsem. 

 
Dodatkowo należy podłączyć ekran przewodu mikrofonowego (kolor żółty) do zacisku ochronnego 

zasilacza zgodnie z rysunkiem Rys.9. 

4.2.6. Podłączenie sieci elektroenergetycznej 
Niezbędna instalacja elektryczna powinna być wykonana w formie instalacji stałej wyposażonej 

w system ochrony przeciwprzepięciowej (zgodnie z odrębnymi przepisami). 
Podejście z przewodami instalacyjnymi możliwe jest od góry (lub od dołu) poprzez umieszczone tam 

dławnice typu PROFIT DW 9H. W przypadku umieszczenia dławnic z dołu szafki górne otwory po 
dławnicach należy zaślepić dostarczonymi razem z zasilaczem zaślepkami. 

Podłączenie zasilania do sieci elektroenergetycznej powinno być wykonane przewodem 3 żyłowym 
o przekroju 0.75mm2÷1.5mm2, który należy doprowadzić poprzez dławnicę do zacisków L, N i  na 
złączu modułu zasilacza i zamocować przewód uchwytem kablowym umieszczonym obok pakietu 
zasilacza. 
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4.2.7. Montaż osłon zasilacza 
Po wykonaniu połączeń należy zamocować wszystkie zdjęte wcześniej osłony. W pierwszej kolejności 

należy zamocować osłonę interfejsu światłowodowego 1 i przykręcić osłonę za pomocą wkrętów 2. Jako 
ostatnią należy wsunąć i zamocować osłonę akumulatora 3 przykręcając ją blachowkrętem 4. 
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Rys.11. Montaż osłon zasilacza ZSP25-D-MS. 

4.3. Obsługa 
 
Napięcia wyjściowe jak również progi sygnalizacji ustawione są fabrycznie. Zasilacze po 

zainstalowaniu wymagają nadzoru bieżącego ze strony obsługi związanego ze stanami alarmowymi, 
które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji urządzenia. 

W trybie pracy bateryjnej po osiągnięciu napięcia odłączenia baterii, są one odłączane przez klucz 
tranzystorowy, dlatego nie ma zagrożenia zniszczenia akumulatorów przez ich całkowite rozładowanie. 
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4.4.  Konserwacja i naprawy 

4.4.1. Konserwacja 
 
Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas 

normalnej eksploatacji należy jedynie dbać o zachowanie należytej czystości w otoczeniu szafki. 
Należy uwzględnić, że deklarowana przez producenta trwałość akumulatorów wynosi 10 lat 

w temperaturze 20°C, osiąga 6 lat w temperaturze 25°C i spada dwukrotnie przy wzroście temperatury o 
8°C. 

Uwaga: Zgodnie z odrębnymi przepisami akumulatory mogą podlegać wymianie bez względu na 
ich stan w określonych przez te przepisy odstępach czasu (przykładowo 4 lata). 

4.4.2. Usuwanie uszkodzeń. 
 

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje służba serwisowa producenta, lub 
wyspecjalizowana jednostka serwisowa upoważniona przez producenta. 

 
Użytkownik samodzielnie może wymienić bezpiecznik oznaczony B103 na płycie zasilacza. 

Bezpiecznik ten jest umieszczony w obwodzie akumulatora, a jego uszkodzenie może nastąpić w wyniku 
zwarcia wyjścia zasilacza, lub błędnego podłączenia akumulatora. 

 
Na płycie drukowanej zasilacza, w torze zasilania sieciowego, umieszczone są bezpieczniki B101 

oraz B102 z wkłądką topikową typu WTAT o wartości 2A 250V. Uszkodzenie tych bezpieczników 
świadczy zwykle o poważnym uszkodzeniu zasilacza. Ewentualna wymiana wkładki możliwa jest 
wyłącznie po uprzednim odłączeniu zasilacza od sieci zasilającej i upewnieniu się, że niebezpieczne 
napięcia zaniknęły. 

 
5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

5.1.  Pakowanie 
Urządzenia zasilające powinny być tak pakowane, aby w czasie transportu były zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Na opakowaniu powinny być podane 
w sposób trwały i czytelny: 

 nazwa lub znak producenta, 
 oznaczenie typu, 
 oznaczenie masy, 
 rok produkcji, 
 znak kontroli technicznej, 
 napisy :OSTROŻNIE KRUCHE, CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ, GÓRA – NIE PRZEWRACAĆ. 

5.2.  Przechowywanie 
Urządzenia zasilające należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze od 5°C 

do  40°C i wilgotności względnej powietrza do 80%, wolnego od wyziewów chemicznych. 

5.3.  Transport 
Urządzenie zasilające opakowane wg pkt. 5.1 należy przewozić krytymi środkami transportu. W czasie 

przewożenia urządzenia powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem oraz znajdować się w pozycji 
zgodnej ze znakami ostrzegawczymi. 

 
6. INFORMACJE DODATKOWE 

6.1.  Uwagi producenta 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie 

pogarszających jakości wyrobu. 


