
 

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 

ROZDZIAŁ ENERGII 
BUDOWA MASZYN 

  

 

 
tel.  +48 22  732 07 87 
fax  +48 22 772 95 09  

 

Lopi  Anuszkiewicz i Trzecińscy Sp. J. 
ul. Długa 3 

05-119 Legionowo 
NIP: 536-193-95-57 

 
http://www.lopi.pl 
email: lopi@lopi.pl 

 

 

 

Regulatory Mocy Biernej LRM  
CENNIK 2019 

 
 

NOWOŚĆ!!! Sterowanie stopniami jedno- i trójfazowych kondensatorów i dławików w jednym regulatorze! 

➢ Przeznaczone do stosowania w automatycznych układach kompensacji mocy biernej 

➢  Sterowanie załączaniem stopni kondensatorowych lub dławików 

➢  Współpraca ze stopniami jedno lub trójfazowymi (zależnie od typu) 

➢  Intuicyjne menu w języku polskim 
 

LRM001 LRM002 

 
 

montaż tablicowy,  
rozmiar obudowy 144x144x70mm 

montaż na szynę DIN,  
rozmiar obudowy 130x90x65mm 

 

TYP Pomiar U Pomiar I RS Ilość wyjść CENA KATALOGOWA 

LRM001 /11-6 x1 x1 - 6 540,00 zł netto 

LRM001 /11-12  x1 x1 - 12 575,00 zł netto 

LRM001 /11-6 RS x1 x1 tak 6 560,00 zł netto 

LRM001 /11-12 RS x1 x1 tak 12 595,00 zł netto 

LRM001 /33-6 x3 x3 - 6 660,00 zł netto 

LRM001 /33-12  x3 x3 - 12 695,00 zł netto 

LRM001 /33-6 RS x3 x3 tak 6 680,00 zł netto 

LRM001 /33-12 RS x3 x3 tak 12 715,00 zł netto 

LRM002 /11-6 x1 x1 - 6 450,00 zł netto 
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REGULATORY MOCY BIERNEJ LRM 
 

LRM001 /11-6 
pomiar prądu 1 fazy, 6 stopni - przeznaczony do sieci symetrycznych z obciążeniem                              
o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym 
 

LRM001 /11-12 
pomiar prądu 1 fazy, 12 stopni - przeznaczony do sieci symetrycznych z obciążeniem                          
o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym 
 

LRM001 /11-6 RS  
pomiar prądu 1 fazy, 6 stopni, wyposażony port RS485 Modbus/RTU, przeznaczony do sieci 
symetrycznych z obciążeniem o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym  
 

LRM001 /11-12 RS  
pomiar prądu 1 fazy, 12 stopni, wyposażony port RS485 Modbus/RTU, przeznaczony do sieci 
symetrycznych z obciążeniem o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym 
 

LRM001 /33-6  
pomiar prądu i napięć 3 faz – możliwość pracy z elementami jednofazowymi, 6 stopni, 
dostosowany do sieci asymetrycznych z obciążeniem o charakterze indukcyjnym lub 
pojemnościowym 
 

LRM001 /33-12  
pomiar prądu i napięć 3 faz – możliwość pracy z elementami jednofazowymi, 12 stopni, 
dostosowany do sieci asymetrycznych z obciążeniem o charakterze indukcyjnym lub 
pojemnościowym 
 

LRM001 /33-6 RS  
pomiar prądu i napięć 3 faz – możliwość pracy z elementami jednofazowymi, 6 stopni, 
wyposażony port RS485 Modbus/RTU - dostosowany do sieci asymetrycznych z obciążeniem o 
charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym 
 

LRM001 /33-12 RS  
pomiar prądu i napięć 3 faz – możliwość pracy z elementami jednofazowymi, 12 stopni, 
wyposażony port RS485 Modbus/RTU - dostosowany do sieci asymetrycznych z obciążeniem o 
charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym 
 

LRM002 /11-6  
pomiar prądu 1 fazy, 6 stopni - przeznaczony do sieci symetrycznych z obciążeniem                             
o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym, montaż na szynę DIN 
 
  


