
LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA 
SZYNĘ DIN LIMP-1   ZASILANY 12VDC 

Sterownik – licznik impulsów LIMP-1 może pracować w jednym z 3 trybów :

0/ tryb ręczny – po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest wyłączony.  Start  odliczania i 
załączenie  przekaźnika  następuje  po  zwarciu  przez  użytkownika  wejścia  IN,  natomiast  po 
odliczeniu ustawionej ilości impulsów następuje wyłączenie przekaźnika i oczekiwanie na kolejny 
ręczny start przez użytkownika.

1/ tryb automatyczny – po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest wyłączony ale sterownik 
automatycznie  zaczyna  liczyć  impulsy  i  po  odliczeniu  ustawionej  ilości  impulsów  następuje 
włączenie  przekaźnika  na  czas X  (ustawiany od  0  do  1000  sekund  z  krokiem co  0,25s).  Po 
upłynięciu ustawionego czasu przekaźnik jest wyłączany i sterownik liczy impulsy od nowa. Jest 
możliwość także ustawienia załączenia przekaźnika na stałe.

2/ tryb pomiaru ilości impulsów w funkcji czasu – jeśli przez dany czas (0,25 sekundy do 4 minut 
ustawiany przez użytkownika z krokiem co 0,25s) sterownik zliczy więcej impulsów niż ustawiony 
limit to  następuje włączenie przekaźnika na czas X (ustawiany od 0 do 1000 sekund z krokiem co 
0,25s). Po upłynięciu ustawionego czasu przekaźnik jest wyłączany i sterownik od nowa sprawdza 
ilość impulsów w podanych okresach czasu. 

Liczenie  impulsów. Praca  sterownika  generalnie  polega  na  liczeniu  impulsów  z  wejścia 
pomiarowego. Może więc on odliczać określoną ilość zdarzeń, przedmiotów, obrotów itd... Złącze 
tego wejścia ma 3 piny: masa, sygnał oraz dodatkowe +5V. Licznik liczy impulsy czyli zwarcie pinu 
sygnał  do masy.  Pin sygnał  jest  wewnętrznie podciągnięty rezystorem do +5V. Pin +5V może 
służyć  do  zasilania  zewnętrznego  czujnika  o  maksymalnym  poborze  prądu  10mA.  Nie  wolno 
podawać żadnych napięć z zewnątrz na piny tego złącza! 



Licznik wyposażono w 4 cyfrowy wyświetlacz LED jak też preskaler (od 1 do 200). Typowo 
(preskaler =1) każdy impuls wejściowy zwiększa (lub zmniejsza - zależnie od ustawienia kierunku 
liczenia)  wartość  na  wyświetlaczu  o  1  czyli  licznik  liczy  od  0  do  9999  impulsów.  Jednak  po 
ustawieniu preskalera np. na 20, wtedy dopiero każde 20 impulsów wejściowych zwiększa wartość 
na  wyświetlaczu  o  1  czyli  licznik  będzie  liczył  do  maksymalnie  20*9999  =  199980  impulsów. 
Maksymalny możliwy preskaler to 200 – wtedy licznik potrafi zliczyć do 1999800 impulsów. Licznik 
posiada też wyjście przekaźnikowe beznapieciowe 4A 230V max. Po prawej stronie wyświetlacza 
sterownik  posiada  dwie  diody  Led:  górna  to  dioda  załączenia  przekaźnika  a  dolna  to  dioda 
informacyjna.

Na dole od lewej strony sterownik posiada 3 pinowe złącze pomiarowe z pinami od lewej: 
Masa, Sygnał oraz +5V. Na prawo od tego złącza jest wejście zwierne IN. Ukazuje to poniższy 
rysunek.

Sterownik posiada menu główne „menu licznika”  oraz  menu użytkownika.

W podstawowym przypadku  zadajnikiem impulsów może  być  mechaniczny przełącznik, 
przekaźnik czy czujnik magnetyczny kontaktron. Wtedy podłączamy ten element jak na przykładzie 
„A” rysunku poniżej. Możemy także podawać impulsy z czujnika np. odbiciowego, fotokomórki itd. 
typu NPN (otwarty kolektor) – wtedy  podłączamy ten element jak na przykładzie „B”. 



Jeśli natomiast mamy sygnał z czujnika typu PNP należy ten sygnał odwrócić za pomocą 
tranzystora npn lub lepiej transoptora jak na przykładzie „C”. Zawsze gdy sygnał podawany jest 
długim przewodem i pracujemy w środowisku dużych zakłóceń zaleca się podłączenie „C” gdyż 
zapewnia to separacje galwaniczną czujnik-sterownik.

Poniżej ukazano przykłady podłączenia wejścia pomiarowego.

W  przypadku  włączników  mechanicznych  czyli  jak  w  przykładzie  „A”  (krańcówki, 
kontaktrony, przekaźniki) zawsze należy wziąć pod uwagę zjawisko drgania styków. Wtedy jedno 
zwarcie  mechanicznego  łącznika  to  tak  naprawdę  seria  impulsów  (zwarć)  trwających  do 
kilkudziesięciu milisekund w momencie zwarcia i rozwarcia styków co ilustruje poniższy schemat.



Sterownik  posiada  sprzętowe  „uśpienie”  wejścia  pomiarowego  na  czas  ok  1ms  oraz 
dodatkowe programowe „uśpienie” które ustawiamy w MENU LICZNIKA w zakresie od 0 do 75ms 
– parametr „C” co zapewnia zabezpieczenie przed drganiami styków mechanicznych.

 Typowo w stanie spoczynku wejście pomiarowe jest wewnętrznie podciągnięte do +5V, gdy 
wystąpi  pierwszy  impuls  czyli  zwarcie  pinów  MASA i  SYGNAŁ  wejścia  pomiarowego,  licznik 
odczytuje to jako właściwy impuls po czym czeka aż przerwa między impulsami będzie trwała 
dłużej  niż  ustawiony czas („C”)  i  gdy dopiero po tej  dłuższej  przerwie  nastąpi  kolejny  impuls 
(zwarcie pinów MASA i SYGNAŁ) licznik odczyta to jako drugi impuls itd...  Czyli  jeśli  wystąpią 
drgania styków i czas pomiędzy impulsami będzie krótszy nić ustawiono „C” w MENU LICZNIKA 
wtedy licznik takich impulsów nie będzie brał pod uwagę. Minimalny czas trwania impulsu (zwarcie 
pinów MASA i  SYGNAŁ)  powinien wynosić  co najmniej  2ms natomiast  czas trwania przerwy 
między impulsami (rozwarcie pinów MASA i SYGNAŁ)  także minimum 2ms + to co ustawiono jako 
„C”.

Dodatkowo sterownik ma wejście zwierne – złącze 2 pinowe IN o czym dalej w instrukcji. 
Wejście to jest typu zwiernego bez napięciowe. Nie wolno podawać żadnych napięć na te wejście. 
Oczywiście należy też podłączyć zasilanie samego sterownika 12VDC.

Menu licznika:
Aby  wejść  do  menu  głównego  należy:  wyłączyć  zasilanie  sterownika  na  minimum  10 

sekund,  przytrzymać  przycisk  F3  a  następnie  załączyć  zasilanie  i  po  wyświetleniu  „-  -  -  -” 
natychmiast zwolnić przycisk F3 po czym możemy kolejno ustawić:

- czas minimalny trwania przerwy między impulsami „C” od 0 do 30 gdzie jednostką jest czas 
2,5ms czyli ustawiając wartość np. 10 ustawiamy wtedy czas 25ms. Ustawiamy przyciskami F1 i 
F3  a  zatwierdzamy F2.  Jest  to  czas  „uśpienia”  wejścia  pomiarowego  i  zabezpieczenie  przed 
drganiami styków. Dla czujników elektronicznych typu fotokomórki, odbiciowe itd. może ustawić 
małą  wartość  0-5  dla  dobrej  jakości  kontaktronów 2-10  natomiast  dla  gorszej  jakości  styków 
mechanicznych warto ustawić większą wartość. 

- tryb pracy całego sterownika „A” od 0 do 2 czyli tryb w jakim będzie pracował nasz sterownik.

- kierunek liczenia licznika w górę lub w dół czyli parametr „E” gdzie 0 oznacza liczenie w górę czyli 
wyświetlacz pokazuje już odliczone impulsy a ustawienie wartości 1  oznacza liczenie w dół czyli 
wyświetlacz pokazuje pozostałe do odliczenia impulsy.

- zezwolenie na używanie przycisków czyli parametr „AA” gdzie 0 oznacza że sterownik podczas 
normalnej  pracy nie  będzie  reagował  na  naciskanie  F1 i  F3  natomiast  ustawienie  1  oznacza 
zezwolenie na obsługę tych przycisków.

Po ustawieniu tego parametru sterownik zapisuje ustawienie w czasie 2 sekund po czym 
przechodzi do pracy w ustawionym trybie.

Opis poszczególnych trybów :

Tryb 0 (start ręczny).
Po włączeniu zasilania na ekranie zostanie wyświetlone „ - - - - „ , przekaźnik wyjściowy jest 

wyłączony  a  dolna  dioda  led  szybko  miga.  Sterownik  oczekuje  na  start  przyciskiem  poprzez 
wejście IN.  Po zwarciu tego wejścia przekaźnik zostanie załączony,  dolna dioda LED zgaśnie, 
górna LED zapali się a sterownik zaczyna odliczać zadaną ilość impulsów i w tym czasie wyświetla 
ilość  impulsów  na  ekranie  LED.  Po  odliczeniu  zadanej  ilości  impulsów  przekaźnik  zostanie 
wyłączony,  górna dioda led zgaśnie a na wyświetlaczu przez 1 sekundę zostanie wyświetlony 
wynik  odliczania impulsów po czym sterownik przejdzie do oczekiwania na kolejny start  przez 
użytkownika („ - - - - „ na ekranie LED). 



Zarówno w trakcie oczekiwania na start jak i samego odliczania można wejść do menu 
użytkownika przyciskiem F2.  W trakcie oczekiwania na start  przyciski  F1 i  F3 są nieaktywne 
natomiast w trakcie samego odliczania zadanej ilości impulsów typowo możemy przyciskiem F3 
wyzerować stan licznika a F1 zakończyć odliczanie (zapełnić licznik) o ile oczywiście w  menu 
licznika parametr  „AA”  ustawiono  na  1.  Oczywiście  w  trakcie  odliczania  impulsów może  być 
wyświetlana już odliczona ilość impulsów lub pozostała do odliczenia ilość impulsów w zależności 
od ustawienia  parametru  „E”  w  menu licznika.  Opóźnienie  załączenia  przekaźnika po starcie 
przez użytkownika jak i  wyłączenia go po odliczeniu zadanej ilości  impulsów  to maksymalnie 
100ms.

Należy  pamiętać  że  wejście  zwierne  IN  służy  do  podłączenia  np.  przycisku  nożnego, 
przekaźnika innego sterownika, czujnika więc możliwości podłączenia jest wiele ale zawsze należy 
pamiętać że jest to wejście zwierne bez napięciowe. Impuls wyzwalający powinien być krótki lecz 
nie krótszy niż 0,2 sekundy. Nie wolno podawać  żadnych napięć z zewnątrz na to złącze.

Typowe  podłączenie  odbiornika  który  w czasie  spoczynku  jest  wyłączony  a  po  starcie 
ręcznym zostanie włączony ukazuje poniższy rysunek. Odbiornik zostanie wyłączony po odliczeniu 
zadanej ilości impulsów czyli wykorzystujemy styki COM i NO przekaźnika. Odbiornik może być na 
dowolne napięcie  do 230VAC i  maksymalnym poborze prądu 4A.  Jeśli  nasz odbiornik  jest  na 
wyższe napięcie lub pobiera większy prąd należy zastosować zewnętrzny dodatkowy przekaźnik. 
Oczywiście także podłączamy zasilanie samego sterownika 12VDC – złącze na górze po prawej 
stronie jak na rysunku (środkowy pin złącza zasilania pozostaje nie podłączony).



Jak  widać  powyżej  jako  zasilanie  sterownika  zawsze  podajemy 12VDC na  złącze 
zasilania natomiast zasilanie odbiornika podłączamy w zależności od danego odbiornika , 
maksymalnie 230V 4A (czyli  można sterować także odbiornikiem na niższe napięcia 12V, 
24V  itd).  Uwaga,  błędne  podłączenie  zasilania  czy  odbiornika  może  spowodować 
uszkodzenie sterownika! Należy dokonać wszystkich połączeń przy odłączonym zasilaniu , 
dalej  sprawdzić  połączenia  i  na  końcu  dopiero  włączyć  zasilania.  Zawsze  sterownik 
podłączamy do zasilania za bezpiecznikiem minimum 5A.

Jeśli jednak chcemy załączać urządzenie odwrotnie czyli odbiornik podczas oczekiwania na 
start  jest  włączony,  dalej  po  starcie  przez  użytkownika  odbiornik  zostanie  wyłączony  a  po 
odliczeniu zadanej ilości impulsów odbiornik zostanie ponownie włączony to podłączamy go jak na 
rysunku poniżej . Wtedy wykorzystujemy piny COM i NC złącza przekaźnika.

Tryb 1 (tryb automatyczny).
Sterownik po włączeniu zasilania zaczyna odliczać impulsy. Przekaźnik jest wyłączony a na 

ekranie LED wyświetlana jest aktualnie odliczona ilość impulsów (lub pozostała ilość do odliczenia 
w  zależności  od  ustawienia  parametru  „E”  w  menu  licznika).  Po  odliczeniu  zadanej  ilości 
impulsów sterownik załączy przekaźnik na ustawiony czas po czym przekaźnik zostanie wyłączony 
i  od  nowa sterownik  zacznie  liczyć  impulsy.  Praca jest  więc  automatyczna  w pętli.  W czasie 
odliczania czasu na ekranie LED wyświetlany jest pozostały czas do wyłączenia przekaźnika.



 Czas  załączenia  przekaźnika  ustawiamy  w  menu  użytkownika od  0  do  4000  gdzie 
jednostką jest 0,25s czyli możemy ustawić do 1000 sekund (np. ustawienie wartości 200 oznacza 
załączenie przekaźnika na 50 sekund czyli  200*0,25s) .  Jeśli  zostanie ustawiona wartość 0 to 
przekaźnik nie zostanie załączony czyli  licznik po prostu liczy do ustawionej wartości  po czym 
zeruje się i liczy od nowa. Możemy tez czas ustawić na wartość 4001 co oznacza że po odliczeniu 
zadanej ilości impulsów przekaźnik pozostanie trwale włączony – pozostanie włączony do czasu 
odłączenia  zasilania  sterownika  lub  wyłączenia  poprzez  zwarcie  wejścia  IN.  Jeśli  czas  ten 
ustawimy na 4001 to po załączeniu przekaźnika na ekranie LED nie będzie wyświetlany czas lecz 
symbol „ - I I - „. 

Zarówno  w  trakcie  odliczania  impulsów  jak  i  odliczania  czasu  załączenia  przekaźnika 
można wejść do menu użytkownika przyciskiem F2. 

W  trakcie  odliczania  impulsów  wejście  IN  jest  nieaktywne  natomiast  typowo  możemy 
przyciskiem  F3  wyzerować  stan  licznika  a  F1  zakończyć  odliczanie  (zapełnić  licznik)  o  ile 
oczywiście  w  menu licznika parametr  „AA”  ustawiono  na  1.  Oczywiście  w trakcie  odliczania 
impulsów może być wyświetlana już odliczona ilość impulsów lub pozostała do odliczenia ilość 
impulsów w zależności  od ustawienia parametru „E”  w  menu licznika.  Opóźnienie załączenia 
przekaźnika po odliczeniu zadanej ilości impulsów to maksymalnie 100ms. Błąd odliczania czasu 
załączenia przekaźnika to poniżej 0,2%.

W  trakcie  odliczania  czasu  załączenia  przekaźnika  przyciski  F1  i  F3  są  nieaktywne 
natomiast zwarcie wejścia IN spowoduje zapełnienie licznika czasu czyli wyłączenie przekaźnika i 
przejście sterownika do kolejnego odliczania zadanej ilości impulsów.

Samo podłączenie odbiornika obrazuje rysunek:



Tryb 2 ( tryb pomiaru ilości impulsów w funkcji czasu)
Jest  to prosty częstotliwościomierz.  Po włączeniu zasilania przekaźnik  jest  wyłączony a 

sterownik liczy ilość impulsów w podanym przez użytkownika okresie czasu. W trakcie odliczania 
okresu  ustawionego czasu na ekranie LCD wyświetlany jest pozostały do odliczenia czas. Jeśli po 
odliczeniu tego okresu czasu ilość impulsów zliczonych w tym okresie okresie jest mniejsza niż 
ustalony w menu użytkownika próg wtedy sterownik po prostu zaczyna odliczać kolejny taki sam 
okres czasu i zeruje licznik impulsów (liczy je od nowa). Okres czasu można ustawić w zakresie od 
0,25s do 240 sekund (4 minuty) z krokiem co 0,25s i jest on wyświetlany na LED w tych właśnie 
jednostkach (1=0,25 sekundy).  Jeśli  jednak w okresie pomiarowym wystąpi równa lub większa 
ilość  impulsów niż  ustawiony  próg,  wtedy  sterownik  załączy  przekaźnik  wyjściowy  na  czas  X 
analogicznie jak w trybie nr 1. Po czasie X przekaźnik zostanie wyłączony a sterownik zacznie 
sprawdzać od nowa ilość impulsów w kolejnym okresie pomiarowym.

Dla  przykładu:  jeśli  ustawimy  okres  pomiarowy  czyli  „C”  w  menu użytkownika  na  10 
sekund (czyli ustawiamy wartość C=40 bo 40*0,25sx = 10s) , ustawiamy czas przekaźnika na 20s 
(czyli wartość w menu 80) oraz ilość impulsów na 25 (preskaler = 1) to sterownik zacznie odliczać 
okresy pomiarowe po 10 sekund, jeśli w którymś z tych okresów wystąpi 25 lub więcej impulsów, 
wtedy sterownik załączy przekaźnik na ustawiony w menu użytkownika czas 20 sekund po czym 
przekaźnik  zostanie  wyłączony i  sterownik  zacznie  od nowa liczyć  ilość  impulsów w kolejnym 
okresie 10 sekund. Możemy także ustawić czas załączenia przekaźnika na 4001 co spowoduje 
załączenie przekaźnika na stałe jak w trybie nr 1.

W trakcie mierzenia ilości impulsów w okresie pomiarowym wejście IN oraz przyciski F1 i 
F2 są nieaktywne natomiast poprzez przycisk F2 możemy wejść do menu użytkownika.

W trakcie gdy przekaźnik  zostanie załączony na ekranie LED wyświetlany jest  czas do 
wyłączenia przekaźnika, przyciski F1 i F3 są nieaktywne natomiast poprzez przycisk F2 możemy 
wejść  do  menu użytkownika.  Gdy przekaźnik  jest  załączony możemy go wyłączyć  (wypełnić 
licznik  czasu  załączenia  przekaźnika)  przez  zwarcie  wejścia  IN.  Opóźnienie  załączenia 
przekaźnika po odliczeniu zadanej ilości impulsów to maksymalnie 100ms. Błąd odliczania czasu 
załączenia przekaźnika to poniżej 0,2%.

Samo podłączenie odbiornika realizujemy tak samo jak w trybach nr 0 i 1.

Menu użytkownika.
Do tego menu podczas normalnej pracy sterownika wchodzimy naciskając do 1 sekundy 

przycisk F2. Po wyświetleniu się symbolu „  - - „ , zwalniamy F2 i kolejno ustawiamy parametry:

-  Ilość  impulsów czyli  próg  do  sterowania  przekaźnikiem  w  zakresie  1  do  9999.  Ustawiamy 
przyciskami F1 (+50) i F3 (+1) a zatwierdzamy F2.
 
-  preskaler  „E”  czyli  ustawienie  ile  faktycznych  impulsów wejściowych  spowoduje  zwiększenie 
licznika o 1 na ekranie LED, w zakresie 1 do 200. Ustawiamy przyciskami F1 (+50) i F3 (+1) a  
zatwierdzamy F2.

-  czas  załączenia  przekaźnika  w  zakresie  od  0  do  4001  gdzie  0  oznacza  brak  załączania 
przekaźnika a 4001 załączenie go na stałe. Czyli pomiędzy 1 a 4000 przekaźnik będzie załączany 
na ustawiony tu czas a jednostką jest 0,25 sekundy czyli  chcąc ustawić 10 sekund spisujemy 
wartość 40 (40*0,25s). W czasie ustawiania tego parametru świeci się dioda informacyjna LED. 
Czas ustawiamy analogicznie jak powyższe parametry.

- długość okresu pomiarowego „C”, parametr wykorzystywany w trybie nr 2. Jak wyżej jednostką 
jest 0,25s a ustawić go możemy w zakresie 0,25s do 4 minut czyli „C” od 1 do 960. Ustawiamy go  
analogicznie jak powyższe parametry.

Po  ustawieniu  czwartego  parametru  sterownik  przejdzie  do  normalnej  pracy  w  danym 
trybie.



Uwagi ogólne.
Mimo że zawsze w  menu użytkownika ustawiamy 4 parametry to warto zwrócić uwagę że 

pierwsze 2 parametry będą wykorzystywane we wszystkich trybach pracy sterownika, parametr nr 
3 (czas przekaźnika) w trybach nr 1 i 2 natomiast ostatni parametr będzie wykorzystywany tylko w 
trybie nr 2.

Należy  pamiętać  że  wejście  zwierne  IN  służy  do  podłączenia  np.  przycisku  nożnego, 
przekaźnika innego sterownika, czujnika więc możliwości podłączenia jest wiele ale zawsze należy 
pamiętać że jest to wejście zwierne bez napięciowe. Impuls wyzwalający powinien być krótki lecz 
nie krótszy niż 0,2 sekundy. Nie wolno podawać  żadnych napięć z zewnątrz na to złącze.

Zawsze gdy mowa w instrukcji o ilości impulsów należy pamiętać że bierzemy pod uwagę 
pierwsze 2  parametry  menu użytkownika czyli  ilość  impulsów i  preskaler.  Dla  przykładu gdy 
ustawimy ilość impulsów na 22 a preskaler na 3 to dla sterownika ilość całkowita impulsów to 66 
(22x3), jeśli ustawimy np. ilość impulsów na125 a preskaler na 11 to będzie to 1375 impulsów itd...

Wszystkie ustawienia są pamiętane po odłączeniu zasilania sterownika.

Przykłady zastosowania.
A/  Jako  sterownik  nawijarki  czy  innej  maszyny  która  po  ręcznym  starcie  ma  wykonać 

określoną ilość  obrotów.  Stosujemy tryb  0 ,  jako czujnik  możemy zastosować kontaktron oraz 
przykleić magnes na wirującej części maszyny, możemy także zastosować czujnik odbiciowy.

B/ Jako typowy licznik impulsów bez podłączania odbiornika np. wskazujący ilość włączeń 
danej maszyny , ustawiamy tryb 1 oraz czas przekaźnika na 0.

C/  Jako  system automatyczny załączający  jakieś  urządzenie  czy alarm po  wystąpieniu 
odliczonej  ilości  impulsów  czyli  np.  określonej  ilości  obrotów  wirującej  części  w  maszynie, 
określonej ilości przesuwających się produktów na taśmie itd.. Stosujemy typowy tryb nr 1.

D/ Jako częstotliwościomierz/ obrotomierz. Na przykład jako zabezpieczenie przed za dużą 
prędkością obrotową turbiny wiatrowej czy innego wirującego elementu w maszynie. Stosujemy 
tryb nr 2.

Dane techniczne:
– zasilanie sterownika 12VDC
– pobór mocy max 2W
– licznik impulsów do 9999 + preskaler do 200
– maksymalna częstotliwość impulsów wejściowych do 250Hz
– wyjście przekaźnikowe maksymalnie 4A 230V
– montaż na szynę DIN szerokość sterownika 10,8cm
– wyświetlacz led 4 cyfry, czerwony, wysokość cyfry 10mm
– błąd pomiaru odliczania czasu poniżej 0,2%

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami  
zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu  
zbierania zużytego sprzętu.
Powyższe  obowiązki  ustawowe  zostały  wprowadzone w celu  ograniczenia  ilości  odpadów powstałych  ze  zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W  
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie  
ludzi


