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Вих. № 06/20-152
від 03.06.2020 р.

Прилади КВПіА на 2021 рік

Головному інженеру

Технічному директору

Повідомляємо, що в зв’язку з моральним та фізичним старінням, зменшенням
попиту та економічною недоцільності з 2021 року припиняється випуск приладів КВПіА
серій КС1, КП1, КС2, КС3, КС4, РП160 та К140.

Випуск запчастин буде підтримуватись протягом не менше 3-х років.

На заміну всіх модифікацій цих приладів випускаються електронні безпаперові
відеографічні Реєстратори R10 багатоканальні та Реєстратори В4 одноканальні.

 Реєстратори R10 багатоканальні – складний
програмно-технічний, масштабуємий прилад з гнучкою
модульною конструкцією на базі сучасних
мікропроцесорів та спеціалізованих ІМС. Спеціалізоване
програмне забезпечення працює під управлінням
стабільної ОС Linux. Потужні  математичні функції
реалізують складні алгоритми вимірювання, реєстрації,
обчислення та управління техпроцесами безпосередньо в
приладі. Реєстратори R10 інтегруються в системи
сучасні системи АСУПТ та SCADA. Технічні та
функціональні характеристики постійно розширюються
та покращуються і на сьогодні відповідають та
перевищують аналоги.

Гарантійний термін експлуатації – 5 років.
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 Реєстратори В4 одноканальні – спрощена версія
відеографічного реєстратора з
демократичною ціною та високими
технічними і функціональними
характеристиками. Оснащені монохромним
графічним дисплеєм, триколірною led-
шкалою (барграфом) та реєстрацією даних
на з’ємну SD-карту. Інформативність,
точність вимірювання, швидкодія,
надійність роботи та зручність в
налаштуванні максимально наближені до стандартів, закладений в Реєстраторах R10.

Гарантійний термін експлуатації – 5 років.

 ProtocolViewer2 – програма для роботи на ПК (for Windows) з протоколами даних
одноканальних В4 і багатоканальних реєстраторів R10 (також і R5, R10L).

ProtocolViewer2 дозволяє знаходити та виділяти дані за довільний час, переглядати
графіки, масштабувати їх,
визначати точні покази,
виділяти/відключати окремі
канали, обчислювати
статистичні дані за довільний
період, додавати коментарі та
виводити на друк графік та
статистичні дані.
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В 2020 році розпочинається випуск нових
модифікацій багатоканальних реєстраторів:
 Реєстратор R10L (10,4”, до 66 кан.) та
 Реєстратор R5 ( 5,7”, до 36 кан. ).
Реєстратори R10L та R5 отримали більш

потужніший процесор, швидшу і більшу
внутрішньою пам’ять, високоякісні, надійні
промислові дисплеї з великими кутами огляду та
додатковий (до існуючих RS485 slave та Ethernet)
порт RS485 для під’єднання зовнішніх цифрових
давачів по протоколу Modbus master.

 Нові уніфіковані змінні модулі (з дифтрансформаторним входом включно) для
Реєстраторів R5, R10L та В4 максимально розширюють їх функціональні можливості:

− МА1÷МА4 – універсальні аналогові з живлення +24 В на канал, кл. 0,05%;
− МВ1÷МВ6 – універсальні аналогові без джерела +24 В, кл. 0,05%;
− ММ1 – універсальні дифтрансформаторні (заміна всіх КСД та КПД), кл. 0,15%;
− MD4÷MD8 – дискретні входи;
− МR2÷MR8 – релейні виходи (~ 220В, 5 А);
− MO2÷MO6 – універсальні аналогові виходи =I та =U, кл. 0,1%.

Термін виготовлення продукції від розміщення замовлення до випуску приладу,
враховуючи доставку комплектуючих з європейських складів біля 90днів. Просимо завчасно
надавати інформацію про Вашу зацікавленість в поставках продукції на 2021 рік.

При потребі комплексного переоснащення виробництва ТОВ «ЛПЗ» організовує
виїзну презентацію та надає взірці для дослідної експлуатації. Звертайтесь.

Директор ТОВ «ЛПЗ» Баран І.М.
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