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Копгуналъний енергогенерую чий пiдроздiл
"ЧернiгЬська теплое.пектроценцlаль "

ТОВ фiрми "ТехНова"

Мреса: 14014, м. Чернiгiв, вул, Ушинського, 23.

Телефони: приймальня тф (0а62) 653-712, директор 694-218, гол. iнженер 77-48-10,
заст. директора694-220, гол. бухгалтер 4-83-96, вiддiл забезпечення тlф Ра622) 4-87-45.
Статист. код 21680602, МФО 300346, р/рахунок 26001012350101 в ПАТ <Альфа-Банк> в м, Киевi
Код станцij Чернiгiв ПЗЗ З25000. Код ТЕЦ П3З 3191
.
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Вiдryк щодо роботи вiдеографiчного технологiчного реестратора Rl0
Вiдеографiчний технологiчний ресстратор типу R10-4A-4A2-8P (далi
по тексту - ресстратор) виробництва ТОВ <Львiвсъкий приладобулiвний
завод)) введено в експлуатацiю на КЕП <Чернiгiвська TEI_{> ТОВ фiрми
<ТехНова> в 2014 роцi для контролю параметрiв електричних величин
(струм, напруга, потужнiсть) турбогенераторiв Г-1r, Г-2, Г-З та параметрiв
електричних величин (напруга, частота) шин ГРУ-10 кВ.
Ресстратор встановлено на головному rцитi керування та з моменту
введення в експлуатацiю працюс в безперервному режимi роботи. На протязi
всього TepMiHy експлуаташii фактiв некоректноi роботи ресстратора не
виявлено, прилад зарекомендував себе як надiйний, невибагливий та простий
в експлуатацii. Що основних переваг реестратора можна вiднести:
- iнтуТтивно зрозумiле меню управлiння;
- просте налаштування параметрiв вимiрювань для аналогових входiв;
можливiсть створення вiртуальних математичних каналiв для

-

отримання вимiрювальцих величин по результатам вимiрювання iнших
величин;

- можливiсть виводу на екран вимiрюваних параметрiв як окремо так i
по групам;
- наявнiсть релейних виходiв для сигналiзацiТ з можливiстю
програмування уставок на спрацювання при вiдхиленнi вимiрювальних
параметрiв вiд нормованого значення,
По Mipi необхiдностi cepBicHe, гарантiйне обслуговування, а також
квалiфiкована пiдтримка в питаннях експлуатаrrii ресстратора виконусться

заводом-виробником в повному об'смi. Так, за перiол експлуатацii
реестратора були виконанi наступнi роботи:
- в 2016 рочi оновлення програмного забезпечення до Bepcii vl.0-b24;
- в 2020 роцi оновлення програмного забезпечення до версiI у1.|2.21 та
технiчне обслуговування приладу.
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