
Technická podpora 0800 130 272         2402STE / 2405STE              Verzia Feb 2018 PAK200479_SK_01F               Str. 1 z 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                 
 

0786-CPD-20787                     G209142                                         ISO9001:2000      
 

 
 

Inštalačný návod pre napájacie zdroje 2402STE a 2405STE 
ÚVOD 
Zdroje 2402STE a  2405STE sú inteligentné 24V spínané zálohovacie zdroje v kryte, CPD certifikované podľa normy 
EN54-4 nemeckým notifikačným orgánom VdS. Sú určené pre inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie a systémov 
kontroly prístupu. Ich regulovaný výstup 26,7V DC poskytuje stály prúd až 2A (respektíve 5A) do vonkajšej záťaže a naviac 
prúd až 0,8A (respektíve 1,6A) pre nabíjanie zálohovacích akumulátorov. Výstup je istený proti skratu. Maximálna životnosť 
akumulátorov je dosahovaná nepretržitým monitorovaním stavu akumulátorov a používaním troch režimov ich nabíjania. 
Ochrana proti hlbokému vybitiu akumulátorov zabraňuje ich predčasnému poškodeniu pri prevádzke zdroja na zálohovacie 
akumulátory po dlhšiu dobu.  
 
Zdroj disponuje dvoma polovodičovými poruchovými reléovými výstupmi: 
a) Výpadok siete  
b) Porucha akumulátorov, zdroja alebo výstupu  
 
• CPD certifikát č. 0786–CPD–20787 od nemeckého notifikovaného orgánu VdS, podľa EN54-4: 1997 + A2: 2006  
• Prúdové zaťaženie 2A (respektíve 5A) do vonkajšej záťaže z výstupu 27,6V DC  
• Elektronická ochrana výstupu proti preťaženiu alebo skratu  
• Monitoring – nepripojené akumulátory, nízke napätie akumulátorov, skrat a opačná polarita pripojených akumulátorov 
• Batérie sú nabíjané iba vtedy, pokiaľ sú správne pripojené a ich napätie je vyššie ako 14V  
• Nepretržité napájanie záťaže aj pri výpadku siete a automatickom prepnutí na zálohovacie akumulátory 
• Ochrana proti hlbokému vybitiu odpojí akumulátory od záťaže, pokiaľ ich napätie klesne na 21V  
• Možnosť „naštartovania“ zdroja len na akumulátory (bez pripojeného sieťového napájania) 
• Poruchová červená LED dióda bliká v prípade poruchy výstupu, akumulátorov, zdroja a výpadku siete   
• Zelená LED signalizuje napájanie zo siete  
 

LEGISLATÍVA 
Tieto zdroje sú v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:  
LVD 2014/35/EU,  EMC 2014/30/EU, WEEE 2012/19/EU, RoHS2 2011/65/EU, CPR 305/2011 EU  
 

ŠPECIFIKÁCIA  
 
 

SIEŤOVÉ NAPÁJANIE   2402STE     2405STE   
Napätie                           od 93V AC  do 264V AC     
Frekvencia                              45 až 65Hz     
Krátkodobé preťaženie            max. 30A @ 25°C, 110V AC na 10ms    
Poistka                 T3,15A 20mm, 250V AC HBC   
Prúd max.1,25A pre prúd do záťaže 2A max.2,5A pre prúd do záťaže 5A 
  a prúd do akumulátorov 0,8A a  prúd do akumulátorov 1,6A 

  

VdS 

                
Elmdene International Ltd  (Tel: +44(0)23 9269 6638 
3 Keel Close, Interchange Park,  6Fax: +44(0)23 9266 0483 
Portsmouth, Hampshire, PO3 5QD, UK üWeb:   www.elmdene.co.uk 
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VÝSTUP 24V DC   2402STE     2405STE   
Napätie  26,0V DC až 28V DC pri sieťovom napájaní   
    18V DC až 26V DC v zálohovanom režime    
Zvlnenie   Max. 100mV pri sieťovom napájaní     
Prúd   0 až 2A                     0 až 5A   
Poistka       T2A 20mm, 250V AC, sklenená       F5A 20mm, 250V AC, sklenená 
Odpojenie pri preťažení                        4,5A                         8A    
       

ZÁLOHOVACIE AUMULÁTORY   2402STE     2405STE   
V kryte zdroja   2 x 17Ah/12V   2x 17Ah/12V 
Mimo krytu zdroja   2 x 17Ah/12V   2x 38Ah/12V 
Poistka   T2A 20mm, sklenená   F5A 20mm, sklenená 
Dobíjanie akumulátorov Konštantným prúdom 0,8A na 80%  Konštantným prúdom 1,6A na 80%  
  do 24 hodín   do 24 hodín   
  Pri konštantnom napätí na 100%  Pri konštantnom napätí na 100%  
  do 48 hodín do 48 hodín 
Signalizácia nízkeho napätia pri    23V     23V   
Odpojenie akumulátorov pri    21V     21V   
Kľudový prúd bez záťaže   25mA     25mA   
Kľudový prúd pri odpojených AKU   <70μA      <70μA    
       

OSTATNÉ PARAMETRE   2402STE     2405STE   
Materiál krytu     1,2 mm oceľový plech, biela farba   
Rozmery   Šírka 400 mm x Výška 420mm x Hĺbka 80 mm  
Hmotnosť bez akumulátorov                      6,2kg     
Stupeň krytia                       IP30     
Pracovná teplota a rel. vlhkosť          -10 až +40°C, 95% RV nekondenzujúca   
Skladovacia teplota                 -20 až +80°C      
 
 
 

POPIS SVORKOVNICE                                                                    Detailné vyobrazenie svorkovnice 
 
+O/P-                    Výstup 24V DC pre pripojenie vonkajšej záťaže  
PSU FAULT          Polovodičový reléový výstup (N.C.) 
EPS FAULT          Polovodičový reléový výstup (N.C) 
TEMP SENSOR   Pripojenie termistoru merajúceho teplotu AKU  
+BATT-                 Pripojenie zálohovacích akumulátorov  
+FAN-                   Nepoužité svorky  
 
 

VLASTNOSTI 
Výpadok siete  
V prípade výpadku sieťového napájania, ktorý trvá dlhšie ako 10 sekúnd, sa rozopne výstup „EPS FAULT“ a 
zhasne zelená LED dióda (SIEŤ). Červená LED dióda (PORUCHA) bude blikaním signalizovať, že zdroj 
pracuje v režime napájania zo zálohovacích akumulátorov.  
 
Prevádzka na zálohovacie akumulátory 
Pri prerušení sieťového napájania sa zdroj automaticky prepne do prevádzky na zálohovacie akumulátory a 
poskytuje neprerušené napájanie do vonkajšej záťaže, pokiaľ majú akumulátory dostatočnú kapacitu. Červená 
LED dióda (PORUCHA) na prednom paneli blikaním signalizuje prevádzku na zálohovacie akumulátory.  
 
Napätie na zálohovacích akumulátoroch je neustále monitorované. V prípade poklesu napätia pod približne 
23V, rozopne sa výstup „PSU FAULT“ a na prednom paneli červená LED dióda (PORUCHA) signalizuje 
poruchový stav - nízke napätie akumulátorov. 
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Správa akumulátorov 
Zálohovacie akumulátory sú pravidelne testované. V prípade poruchy alebo odpojenia akumulátorov, bude 
v priebehu 20 s rozopnutý výstup „PSU FAULT“. 
 

V prípade, že vnútorný odpor obvodu akumulátorov presiahne hodnotu 500mΩ, napríklad v dôsledku korózie 
na svorkách alebo poškodenia kabeláže, výstup „PSU FAULT“ sa rozopne v priebehu 60 minút.  
 

Pokiaľ akumulátory nie sú schopné dodávať dostatočný prúd do záťaže, napr. dôsledkom ich 
veku/degradácie článkov, výstup „PSU FAULT“ sa rozopne v priebehu 24 hodín. 
 

 
Nabíjanie akumulátorov 
Zálohovacie akumulátory sú automaticky dobíjané, pokiaľ je zdroj pripojený k sieťovému napájaniu. Zdroj 
používa tri fázy nabíjania akumulátorov: 
 
V prvej fáze sú akumulátory nabíjané maximálnym prúdom do úrovne 80-90% plného nabitia.  
V druhej fáze je nabíjacie napätie konštantné, na max. úrovni a nabíjací prúd klesá v závislosti na vnútornom 
odpore akumulátorov. Akumulátory sú v tejto fáze dobíjané na plnú kapacitu. 
V tretej fáze je nabíjacie napätie udržované na nižšej, optimálnej úrovni v závislosti na nameranej teplote 
v blízkosti svoriek akumulátorov. Tím je dosiahnuté obmedzenie vzniku plynov a predĺženie životnosti 
akumulátorov.  
Externé akumulátory sa k zdroju pripájajú pomocou 3m dlhej kabeláže „BAT-LD-24-300“, ktorej súčasťou je 
termistor merajúci ich teplotu. („BAT-LD-24-300“ nie je súčasťou dodávky zdroja.) 
 

Poznámka: Pokiaľ sú akumulátory odpojené, obvod dobíjania je vypnutý a na svorkách +BATT- nebude 
žiadne merateľné napätie. 
 
Spustenie zdroja na akumulátory  
Pokiaľ sú k zdroju pripojené iba nabité akumulátory bez sieťového pripojenia, zdroj sa „naštartuje“. V tomto 
režime bude rozopnutý poruchový výstup „EPS FAULT“ (SIEŤ). 
 

Poznámka: 
Aby bolo zaručené „naštartovanie“ zdroja, medzi opakovaným pripojením a odpojením akumulátorov musí 
uplynúť aspoň 5 sekúnd.  

SIGNALIZÁCIA  
Poruchové výstupy: zaťažiteľnosť 100mA pri 60V DC, polovodičové relé  
(rozopnutý výstup indikuje poruchový stav) 
 

EPS FAULT 
SIEŤ 

PSU FAULT 
PORUCHA Stav Možná príčina Požadovaná akcia 

ZOPNUTÝ ZOPNUTÝ Bežná prevádzka Sieťové napájanie pripojené 
Akumulátory plne nabité Žiadna 

ROZOPNUTÝ ZOPNUTÝ Napájanie záťaže 
z akumulátorov 

Výpadok siete 
Napájanie záťaže z 

akumulátorov 

Obnovte prívod 
sieťového napájania 

ZOPNUTÝ ROZOPNUTÝ Poruchový stav 

Chybná poistka výstupu 
Porucha akumulátorov 

Preťaženie 
Vnútorná porucha 

Pomocou signalizačných 
LED diód preverte 
a odstráňte príčinu 

poruchy 

ROZOPNUTÝ ROZOPNUTÝ Zdroj nepracuje Výpadok siete 
Vybité akumulátory 

Čo najskôr obnovte 
prívod sieťového 

napájania 
 
 
LED diódy na prednom paneli 
 

ČERVENÁ LED 
PORUCHA 

ZELENÁ LED 
SIEŤ/PREVÁDZKA Stav Možná príčina Požadovaná akcia 

NESVIETI SVIETI Bežná prevádzka 
Sieťové napájanie 

pripojené 
Akumulátory plne nabité 

Žiadna 

BLIKÁ SVIETI ALEBO 
NESVIETI Poruchový stav 

Chybná poistka výstupu 
Porucha akumulátorov 

Preťaženie 
Vnútorná porucha 

Kontaktujte servisnú 
organizáciu 

1 BLIKNUTIE NESVIETI Napájanie záťaže 
z akumulátorov 

Výpadok siete 
Vybité akumulátory 

Obnovte prívod sieťového 
napájania 
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Diagnostické LED diódy vnútri zdroja 
 

ČERVENÁ LED 
DIAGNOSTIKA 

ZELENÁ LED 
SIEŤ / PREVÁDZKA Stav Možná príčina Požadovaná akcia 

NESVIETI 

SVIETI Bežná prevádzka 
Sieťové napájanie pripojené 

Akumulátory plne nabité 
Žiadna 

NESVIETI Napájanie záťaže  
z akumulátorov 

Výpadok siete 
Napájanie záťaže z akumulátorov 

Bez porúch 

Obnovte prívod 
sieťového napájania 

SVIETI SVIETI ALEBO 
NESVIETI Vnútorná porucha 

Porucha firmware zdroja 
Zdroj pracuje v núdzovom režime 

Zdroj vráťte 
dodávateľovi 

BLIKÁ SVIETI ALEBO 
NESVIETI 

Porucha na výstupe 
zdroja 

Chybná poistka výstupu 
Preťaženie výstupu 

Skrat na výstupe 

Skontrolujte a vymeňte 
poistku výstupu. Odpojte 

vonkajšiu záťaž 
a skontrolujte ju. 

1 BLIKNUTIE SVIETI Nabíjanie 
akumulátorov 

Bez porúch 
Akumulátory sú nabíjané, úroveň 

nabitia je < 90% plnej kapacity 
Žiadna 

2 BLINKUTIA 

SVIETI Nie sú pripojené 
akumulátory 

Nepripojené akumulátory 
Porucha poistky akumulátorov 

Akumulátory hlboko vybité 

Skontrolujte pripojenie 
akumulátorov 

Skontrolujte a vymeňte 
poistku akumulátorov 

Odmerajte napätie 
akumulátorov a vymeňte 

ich, pokiaľ sú staré 

NESVIETI Nízke napätie 
akumulátorov 

Napájanie záťaže z akumulátorov 
Akumulátory sú takmer vybité 

Čo najskôr obnovte 
prívod sieťového 

napájania 

3 BLIKNUTIA SVIETI ALEBO 
NESVIETI 

Porucha 
akumulátorov 

Vysoká impedancia obvodu 
akumulátorov 

Vnútorná porucha akumulátorov 

Skontrolujte pripojenie 
akumulátorov, koróziu 
na svorkách a kabeláž. 
Vymeňte akumulátory, 

pokiaľ sú staré. 

4 BLIKNUTIA SVIETI ALEBO 
NESVIETI 

Porucha dobíjacieho 
obvodu 

Vnútorná porucha dobíjacieho 
obvodu 

Zdroj vráťte 
dodávateľovi 

5 BLIKNUTÍ SVIETI ALEBO 
NESVIETI 

Porucha snímača 
teploty akumulátorov 

Termistor merajúci teplotu 
akumulátorov je odpojený alebo 

poškodený 
Zdroj pracuje v núdzovom režime 

Skontrolujte stav a 
pripojenie termistoru, 
prípadne ho vymeňte 

INŠTALÁCIA 
Tieto zdroje sú vhodné pre inštalácie s trvalým pripojením. Zdroje neinštalujte vo vonkajšom prostredí. 
 

Zdroj musí byť napájaný zo samostatne isteného prívodu s prúdovou ochranou max. 3A. Uistite sa, že istiace 
zariadenie má vhodnú ochranu proti poruche uzemnenia, splňujúcu príslušné miestne normy. 
 

Pokiaľ je zdroj použitý pre napájanie elektronickej požiarnej signalizácie, mal by byť napájaný zo samostatného 
ističa s výrazným označením, napr. “EPS – NEVYPÍNAŤ!”. Prípojná kabeláž musí spĺňať miestne nariadenia 
a normy. 
 

Pokiaľ  je zdroj použitý pre iné aplikácie, mal by byť inštalovaný podľa miestnych bezpečnostných nariadení, 
platných pre danú inštaláciu.  
 

Pokiaľ sú zapojené výstupy “PSU FAULT” (PORUCHA)  a “EPS FAULT” (SIEŤ), môžu byť pripojené iba  
k obvodom s napätím menším ako 60V DC. 
 
Kabeláž 
1) Sieťový prívodný kábel musí byť dimenzovaný na prúd 3A a viac, tzn. minimálny prierez vodičov by mal 

byť 0,5mm2 a mal by byť dimenzovaný na pracovné napätie 300/500V AC. 
2) Kábel prepojujúci svorky výstupu 24V s vonkajšou záťažou musí byť dimenzovaný na očakávanú 

prúdovú záťaž. 
3) Sieťový prívodný kábel a nízkonapäťové káble by mali byť privedené do vnútra krytu odlišnými 

vstupnými otvormi. Pre ochranu plášťa káblov by mali byť použité priechodky. Použité priechodky by 
mali zodpovedať priemerom káblov a byť nehorľavé, podľa miestnych nariadení a noriem.  

4) Všetky káble by mali byť bezpečne zaistené vo vnútri krytu zdroja pomocou sťahovacích pások.  
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Montáž 
1) Pripevnite zdroj na stenu alebo inú nosnú štruktúru so správnou orientáciou, tzn. s pántami na ľavej 

strane. Použite vhodný priemer a dĺžku skrutiek. 
2) Zdroj by nemal byť nainštalovaný ďalej ako 10 cm od ovládacieho a monitorovacieho zariadenia. Na 

prepojenie medzi zariadeniami je vhodné použiť žľab alebo chráničku. 
3) Pre prívod kabeláže pomocou chráničiek sú k dispozícii predlisované otvory v kryte. 
4) Uistite sa, že všetky nepoužité otvory (v zadnej časti krytu) sú utesnené, aby sa zamedzilo vniknutiu 

vlhkosti a prachu do vnútra krytu zdroja. 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Pripojenie sieťového napájania 
1) Uistite sa, že sieťové napájanie je vypnuté, zdroj je uzemnený a vonkajšia záťaž a akumulátory nie 

sú pripojené. Pripojte vodiče sieťového napájania do príslušných svoriek. Upevnite vodiče k 
upevňovacím bodom vo vnútri krytu pomocou sťahovacích pások.  

2) Pripojte sieťové napájanie. Uistite sa, že zelená LED (SIEŤ/PREVÁDZKA) svieti a červená LED 
(PORUCHA) blikne približne raz za 20s, čo signalizuje, že akumulátory ešte nie sú pripojené. 

3) Odpojte sieťové napájanie. 
 

Pripojenie vonkajšej záťaže a signalizačných výstupov 
1) Pokiaľ je vyžadovaná diaľková signalizácia poruchových stavov zdroja, pripojte výstupy “EPS FAULT” 

(SIEŤ) a “PSU FAULT” (PORUCHA) na vstupy monitorovacieho zariadenia.  
2) Pripojte výstup 24V DC na vonkajšiu záťaž. Použite feritový prstenec, viď obr. 1.  Zaistite kábel pomocou 

sťahovacích pások k upevňovacím bodom blízko vstupu kabeláže.  
 

3) Znovu pripojte sieťové napájanie. Uistite sa, že  zelená LED 
(SIEŤ/PREVÁDZKA) svieti a červená LED (PORUCHA) blikne 
približne raz za 20s, čo signalizuje, že akumulátory ešte nie sú 
pripojené. 

4) Pokiaľ sú pripojené poruchové výstupy, uistite sa, že výstup 
“EPS FAULT” (SIEŤ) je zopnutý a výstup “PSU FAULT” 
(PORUCHA) je rozopnutý. 

5) Vykonajte úplný funkčný test napájaných prvkov, vrátane 
poplachového stavu EPS systému. 

 
Pripojenie akumulátorov 
1) Vložte dva akumulátory 12V/17Ah  do spodnej časti krytu zdroja. Akumulátory s väčšou kapacitou musia 

byť umiestnené do prídavného krytu (napr.  BATT-BOX-3802). Prepojovacie káble medzi hlavným 
krytom zdroja a prídavným krytom akumulátorov by mali byť vedené cez samostatné otvory v kryte 
zdroja a mali by byť chránené vhodnými priechodkami.  

2) Prepojte navzájom dva 12V zálohovacie akumulátory do série, tzn. prepojte záporný pól jedného 
akumulátora s kladným pólom druhého akumulátora pomocou prepojovacieho kábla, ktorý je súčasťou 
dodávky zdroja. NEPREPOJUJTE navzájom dve zostávajúce svorky. 

3) Pripojte zostávajúci kladný pól a záporný pól akumulátorov do svoriek zdroja “Batt+” a “Batt -“  pomocou 
kábla, ktorý je súčasťou dodávky zdroja. Viď obr. 2. 

4) Pokiaľ sú akumulátory umiestené v prídavnom kryte, pripojte ich do svorkovnice zdroja pomocou  
prepojovacieho kábla “BAT-LD-T-24-300” (kábel s termistorom dĺžky 3m), ktorý nie je súčasťou dodávky 
zdroja. Pripojte vodiče podľa obr. 2. 

5) Preverte, či červená LED dióda (PORUCHA) prestane blikať po 20 sekundách od pripojenia 
akumulátorov. Preverte, že výstup “PSU FAULT” (PORUCHA) je zopnutý. 

6) Odpojte sieťové napájanie. 
Preverte, či zelená LED dióda (SIEŤ/PREVÁDZKA) zhasne a červená LED dióda (PORUCHA) začne 
blikať (signalizuje prevádzku zdroja na zálohovacie akumulátory).  

7) Pokiaľ sú zapojené poruchové výstupy, preverte, že výstup “EPS FAULT” (SIEŤ) je rozopnutý a výstup 
”PSU FAULT” (PORUCHA) je zopnutý. 

8) Vykonajte úplný funkčný test systému, vrátane plného všeobecného poplachového stavu. Preverte, že 
zálohovacie akumulátory napájajú vonkajšiu záťaž.  
Poznámka: Uistite sa, že akumulátory sú dostatočne nabité. 

 
  

Obr. 1 – Feritový prstenec 

Obr.  2 – Pripojenie akumulátorov a termistoru 

BIELE vodiče 

ČERVENÝ vodič 

ČIERNY vodič 

Feritový 
prstenec 
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Záverečné kroky 
1) Pripojte sieťové napájanie. Preverte, že zelená LED (SIEŤ/PREVÁDZKA) svieti a červená LED 

(PORUCHA) zhasla. 
2) Pokiaľ sú zapojené poruchové výstupy, preverte, že obidva výstupy “EPS FAULT” (SIEŤ) a ”PSU 

FAULT” (PORUCHA) sú zopnuté, čiže nesignalizujú žiadnu poruchu. 
3) Uzavrite predný kryt zdroja a zaistite ho pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. 

POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV 
Do elektroniky zdroja môže zasahovať iba autorizovaná servisná organizácia. Žiadne časti zdroja nie je možné 
opravovať užívateľom. 
Prítomnosť sieťového napájania je signalizovaná zelenou LED diódou (SIEŤ/PREVÁDZKA) a poruchové stavy 
červenou LED diódou (PORUCHA). Obe LED diódy sú umiestnené na prednom paneli zdroja. Poruchové 
stavy sú taktiež signalizované pomocou rozopnutia signalizačných reléových výstupov. 

ÚDRŽBA  
Pravidelná údržba zdroja nie je potrebná, pretože mikroprocesor zdroja vykonáva pravidelnú kontrolu stavu 
akumulátorov a výstupného napätia.  
Upozornenie: V dokumentácii výrobcu akumulátorov preverte ich typickú životnosť, aby mohla byť 
naplánovaná periodická výmena akumulátorov.  
 

Pokiaľ dôjde k poruche 24V DC výstupu zdroja, preverte jej príčinu. Napr. mohlo prísť k skratu na kabeláži k 
vonkajšej záťaži alebo pripojeniu hlboko vybitých akumulátorov. Porucha musí byť odstránená pred 
opätovným pripojením sieťového napájania. Môže taktiež dôjsť k poruche nižšie uvedených poistiek. Uistite 
sa, že používate správne hodnoty a typy poistiek.  
 
Poistka výstupu 24V DC  T2A 20mm, 250V AC, sklenená, pre zdroj 2402STE    

F5A 20mm, 250V AC, sklenená, pre zdroj 2405STE 
 

Poistka akumulátorov  T2A 20mm, 250V AC, sklenená, pre zdroj  2402STE                                                                        
                                              F5A 20mm, 250V AC, sklenená, pre zdroj  2405STE 
 
Poistka sieťového napájania  T3,15A 20mm, 250V AC, HBC    
                                                 
 

 
UPOZORNENIE 

Hrozí explózia akumulátorov, pokiaľ sú nahradené nesprávnym typom. 
Likvidáciu akumulátorov vykonajte podľa inštrukcií výrobcu a miestnych nariadení 

 
 
 

Obal zdroja je vhodný na  recykláciu. Prosím vykonajte správnu likvidáciu balenia. 
 
 
 
 

Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.   © 2018 Elmdene International Ltd. 
 
 

 
 

POPIS SYMBOLOV (nie všetky symboly sú použité) 
 

 
Indikácia poruchy 

 
Riziko úrazu 

 
Certifikovaný 
výrobok 

 
Sieťové napájanie 
pripojené  

Ochranné 
uzemnenie  

Elektronický odpad 
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