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Про підприємство /About us
ДП ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка має славну історію.

SE KHIP n.a.T.G.Shevchenka has a glorious history

Г.А.Берлізов — харківський підприємець 1900 G.A. Berlizov is a Kharkiv businessman, has
заснував чугуномеднолітейний машиfounded an iron-cooper foundry machine
нобудівний і котельний завод, який виand boilerr plant, which produced casting
готовляв вироби з литва, металоконproducts, metal structures and tools.
струкції, інструмент.
Заводу було присвоєно ім'я Тараса Григо- 1922
ровича Шевченка.

The plant was named after Taras Grygorovych
Shevchenka.

Довгі роки діяльність заводу була пов'язана з оборонною і ракетно-космічною галуззю, а саме:

For many years, the plant’s activities were
related to defense and space industry,
namely:

• виготовлення військової продукції: пол- 1941
кових і ротних мінометів, авіабомб, сна- 1945
рядів, пускових ракетних установок
БМ‑13 — славетних «Катюш».

• Manufacturing of military products: regi
mental and company mortars, air bombs,
shells, missile launchers BM-13 — the famous
"Katyusha".

• розробка і виробництво авіаційної апа- 1949 • development and production of aviation
ратури «сліпої» посадки літаків, апаратури 1953 equipment for "blind" landing of planes,
командних пунктів, диспетчерських радіолоequipment of command posts, control raкаторів, спеціальної апаратури для ракетdar, special equipment for rocket and space
но-космічної техніки, в тому числі і для перequipment, including for the first artificial
шого штучного супутника Землі.
satellite of the Earth.
• виготовлення апаратури для запуску кос- 1957 • manufacture of equipment for the laun
мічного корабля «Восток», пілотованого 1960 ching of the Vostok spacecraft, manned by
Ю.А. Гагаріним.
Yu.A. Gagarin.
• виготовлення апаратури траєкторних 1960 • manufacture of equipment for trajectory
і телеметричних вимірювань і медичної 1965 and telemetric measurements and medical
апаратури, освоєння виробництва бортоequipment, development of production of
вої і наземної апаратури управління балісon-board and ground-based ballistic misтичними ракетами, виготовлення систем
sile controls, manufacturing of space object
управління космічними об'єктами.
control systems.
• освоєння виробництва автоматизованих 1980
систем управління бойовими ракетними
комплексами різного базування.

• development of production of automated
control systems for combat missile systems in
various locations.

• розробка електронних приладів для бро- 1982 • development of electronic devices for arнетехніки.
2018 mored vehicles.
З 2012 року підприємство працює в складі
ДК Укроборонпром.

Since 2012 the enterprise works as a part of
the SC Ukroboronprom.

А П А РАТ У РА для БМ «Булат»
E Q U I P M E N T for BM "Bulat"
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Система управління зенітною установкою/ The antiaircraft machine gun control system

БВ29

БЛОК ВЕРТИКАЛЬНОГО НАВЕДЕННЯ

UNIT BV29

Unit of vertical guidance of an antiaircraft machine gun

Блок вертикального наведення
зенітної установки (ЗУ) призначений для:
• керування
електродвигуном
ЕДМ-14 електроприводу вертикального наведення ЗУ в режимі
«Автомат» і «Напівавтомат»;
• включення
електромагніта
кулемета;
• забезпечення компенсації несинхронності передачі кута по
ВН при роботі ЗУ в режимі «Автомат».
The unit of vertical guidance of an
antia ircraft machine gun is intended for:
• electric motor control EDM-14 electric
drive of vertical pointing of an antiaircraft machine gun in the «Automatic»
and «Semi-automatic» mode;
• the inclusion of the AMG electromagnet;
• To provide compensation for the
non-synchronous
transmission
of the angle over vertical pointing
when the antiaircraft machine gun is
operating in the «Automatic» mode.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину
Діапазон
робочих напруг...................... 22,5 ÷ 28,5 В
Маса ............................................................. ≤ 5,5 кг

Operating mode (6 ±0.1) h with a subsequent interruption (1± 0.1) h.
Operating
voltage range......................22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight..........................................................≤ 5.5 kg

Система управління зенітною установкою/ The antiaircraft machine gun control system

БГ29-4С БЛОК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВЕДЕННЯ
UNIT BG29

Unit of horizontal guidance of an antiaircraft machine gun

Блок горизонтального наведення зенітноЇ установки (ЗУ) призначений для:
• керування
електродвигуном
ЕД‑76 електроприводу горизонтального наведення ЗУ;
• формування режиму «ЦУ»
• формування режиму «Дубль»
• управління в режимі «Дубль»
• формування режимів «ЦУ-ТШУ»

The unit of horizontal guidance of
an antiaircraft machine gun is designed for:
• control of the ED-76 electric motor
of the horizontal drive;
• the formation of the «Target designation» mode;
• formation of the «Override» mode;
• control in the «Override» mode;
• formation of «TS‑TShU» modes.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
Діапазон
робочих напруг ..................... 22,5 ÷ 28,5 В
Маса ................................................................. ≤ 6 кг

Operating mode (6 ±0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
Operating
voltage range......................22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight ............................................................. ≤ 6 kg
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Система управління зенітною установкою/ The antiaircraft machine gun control system

БПВ29 БЛОК УПРАВЛІННЯ ЗУ ТА ОСНОВНИМ ОЗБРОЄННЯМ
UNIT BРV29 Unit of guidance of AMG and the main armament
Блок управління ЗУ (зенітною
установкою) і основним озброєнням призначений для:
• включення режиму «ЦУ»
• включення режиму «Дубль»
• включення режимів і видачі сигналів управління електроприводами системи 1ЭЦ29 (1ЭЦ29-01).

The control unit of the antiaircraft
machine gun and the main armament is intended for:
• inclusion of the «Target designation» mode;
• inclusion of the «Override» mode;
• switching on modes and output signals of the electric drives control of
the 1EC29 (1EC29-01) system.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину
Діапазон робочої напруги
постійного струму............... 22,5 ÷ 25,5 В
Трифазна напруга
живлення змінного струму
частотою (400 ±8) ГЦ
із споживанням струму 0,1 А
на кожну фазу.............................. (36 ±1,2) В

Operating mode (6 ±0,1) h with a subsequent interruption (1± 0,1) h.
Operating
voltage range.....................22.5 ÷ 25.5 V DC
Three-phase voltage supply is
(36 ±1.2) V AC with frequency
(400 ± 8) Hz. Current consumption is
0.1 A per phase

Система управління зенітною установкою/ The antiaircraft machine gun control system

ДПЛ ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОГО ЛЮКА
SENSOR DPL Right-hand manhole position sensor
Датчик положення правого люка
є датчиком кутового положення.

Режим роботи (12±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
Робоча напруга ............................. (27 ± 1) В
Частота ............................................(400 ± 8) Гц
Маса ............................................................. ≤ 1,2 кг

The right-hand manhole position
sensor is an angular position sensor.

Operating mode (12±0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
Operating voltage........................... (27 ± 1) V
Frequency ......................................(400 ± 8) Hz
Weight .........................................................≤ 1.2 kg

9

10

Система управління зенітною установкою/ The antiaircraft machine gun control system

Д30-3С

ДАТЧИК КОМУТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЛАНЦЮГІВ

SENSOR D30-3S

Electrical circuit commutation sensor

Датчик призначений для комутації електричних ланцюгів автоматики.
Режим роботи (12±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину

Напруга постійного
струму, що комутується......(0,2 ÷ 29) В
Частота перемикань..... ≤ 10 в хвилину
Робочий хід штока..................(0,25 ÷ 1) мм
Зусилля при робочому
ході штока..... (14,7 ÷ 29,4) Н, (1,5 ÷ 3) кгс
Повний хід штока.............................. ≥ 6,1 мм
Маса........................................................... ≤ 0,15 кг

The electrical circuit commutation
sensor is designed for switching
electrical circuits of automation.
Operating mode (12±0.1) h with
a subsequent interruption (1± 0.1) h.

Switching voltage
of direct current.............................(0.2 ÷ 29) V
Switching frequency....... ≤ 10 per minute
Working stroke of the rod ....(0.25 ÷ 1) mm
The force at the working
stroke of the rod.(14.7 ÷ 29.4) N, (1.5 ÷ 3) kgf
Full stroke of the rod .......................≥ 6.1 mm
Weight ......................................................≤ 0.15 kg
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Система управління механізмом заряджання/ The control system of the loading mechanism

БУ43-2СM БЛОК УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЗАРЯДЖАННЯ
UNIT BU43-2SM The control unit of the loading mechanism
Призначення:

модернізований
unit upgrade

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину

• управління механізмом заряджання при завантаженні та розвантаженні конвеєра в автоматичному і напівавтоматичному
режимах;
• управління конвеєром;
• управління індикацією;
• забезпечення запису, стирання,
зчитування і зберігання інформації про завантаження конвеєра.

Маса.............................................................. ≤ 5,5 кг

Purpose:

Operating mode (6 ±0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h

• Control of the loading mechanism
during loading and unloading of
the conveyor in automatic and
semi-automatic modes;
• Conveyor control;
• Display control;
• Providing recording, erasing, reading and storing information about
the loading of the conveyor.

Діапазон
робочих напруг...................... 22,5 ÷ 28,5 В

Operating
voltage range......................22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight..........................................................≤ 5.5 kg
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Система управління механізмом заряджання/ The control system of the loading mechanism

ПК43-2 ПУЛЬТ КОМАНДИРА
PANEL PK43-2 Соmmander’s panel
Пульт
для:

командира

призначений

• забезпечення управління механізмом заряджання в автоматичному і напівавтоматичному
режимах;
• видачі командиру інформації
про тип і кількість завантажених типів;
• забезпечення управління системами загального обладнання,
функціонально пов’язаними з
пультом.
Commander's panel designed for:
• control of the loading mechanism
in automatic and semi-automatic
modes;
• giving the commander information
on the type and number of ammunitions loaded;
• provision of management of common equipment systems which
functionally connected with the
panel.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину
Діапазон
робочих напруг...................... 22,5 ÷ 28,5 В
Маса.............................................................. ≤ 2,7 кг

Operating mode (6 ±0.1) h with a subsequent interruption (1± 0.1) h.
Operating
voltage range......................22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight......................................................... ≤ 2.7 kg

Система управління механізмом заряджання/ The control system of the loading mechanism

ПН43-2С

ПУЛЬТ НАВІДНИКА

PANEL PN43-2S

Ganner’s panel

Призначення:
• забезпечення управління механізмом заряджання в автоматичному режимі;
• забезпечення управління системами загального обладнання, функціонально пов’язаного
з пультом.

Designation:
• ensuring control of the loading
mechanism in automatic mode;
• ensuring control of general equipment systems of the product which
functionally connected with the
panel.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
Діапазон
робочих напруг ..................... 22,5 ÷ 28,5 В
Маса............................................................. ≤ 2,0 кг

Operating mode (6 ±0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
The range
of operating voltages......22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight .........................................................≤ 2.0 kg
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Система управління механізмом заряджання/ The control system of the loading mechanism

ДПК78-1

ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕЄРУ

SENSOR DPK78-1 Conveyor position sensor
Датчик призначений для видачі
сигналу, пропорційного куту повороту конвеєра щодо лінії заряджання.

Режим роботи (12±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину
Діапазон
робочих напруг .............................. 18 ÷ 27 В
Діапазон
робочих частот ................... 400 ÷ 1000 Гц
Маса ............................................................. ≤ 0,3 кг

The conveyor position sensor is designed to make a signal proportional
to the angle of rotation of the conveyor relative to the loading line.

Operating mode (12±0.1) h with a subsequent interruption (1± 0.1) h.
Operating voltage range............ 18 ÷ 27 V
The operating
frequency ange ....................400 ÷ 1000 Hz
Weight .........................................................≤ 0.3 kg

Система управління механізмом заряджання/ The control system of the loading mechanism

Д20 ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ СТОПОРУ ГАРМАТИ
SENSOR D20
Датчик призначений для комутації електричних ланцюгів автоматики
Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину

Комутована напруга
постійного струму............ (22,5 ÷ 28,5) В
Частота перемикань....... ≤ 12 в хвилину
Зусилля при робочому
ході штока датчика 6 мм....... max 4,5 кгс
Маса........................................................... ≤ 0,35 кг

The sensor is designed for switching
electrical circuits of automatics
Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h

Switched DC voltage..........(22.5 ÷ 28.5) V
Switching frequency.......≤ 12 per minute
Effort at an operating
cycle of the sensor rod
of 6 mm..............................................4.5 kgs max
Weight ......................................................≤ 0.35 kg
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Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

БУ-К1 БЛОК СТАБІЛІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ ГАРМАТИ
UNIT BU-K1 Main gun stabilization and control unit
Призначення:

Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину

обробка вхідних сигналів, що надходять з датчиків, їх перетворення і формування вихідної напруги
і струмів, що управляють приводами, які забезпечують стабілізоване наведення гармати у вертикальному і горизонтальному
напрямах

Маса .............................................................. ≤ 15 кг

Designation:

Operating mode (6 ± 0.1) h with a
subsequent interruption (1 ± 0.1) h.

Processing of incoming signals from
the sensors, its converting them
and generating of output voltage
and current that control the drives,
which provide stabilized guidance
of the gun in vertical and horizontal
directions

Діапазон
робочих напруг...................... 22,5 ÷ 28,5 В

Operating
voltage range......................22.5 ÷ 28.5 VDC
Weight...........................................................≤ 15 kg

Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

9С517 БЛОК АВТОМАТИКИ
UNIT 9S517
Призначення:
• управління інформаційним блоком виробу 9ДО119;
• забезпечення підключення кон-
трольно-перевірочної
апара
тури до виробу 9ДО119 при
проведенні технічного обслуговування

The unit is designed for:
• control of device's information
block of the product 9К119;
• provision of connection of control
equipment to the 9K119 product
during maintenance.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
Діапазон робочих напруг
постійного струму
(по ланцюгу АЗР-У-У) ....... 22,5 ÷ 28,5В

Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
The range
of operating voltages
(in the chain AZR-U-B).... 22.5 ÷ 28.5VDC
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Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

БЗ-1М БЛОК ЗАХИСТУ
UNIT BZ-1M Protection unit
Призначення:
захист споживачів по ланцюгах
змінного струму 36 В, 400 Гц, I та
III фаз, що надходять від штатного
перетворювача типу ПТ-800 або
ПН-800.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1± 0,1) годину
Діапазон робочих напруг
постійного струму .............. 22,5 ÷ 28,5 В
Діапазон робочих напруг
змінного струму
частотою (400 ± 8) Гц .............. (36 ± 1,2) В
Маса ............................................................

Designation:
protection of consumers by AC circuits 36 V AC, 400 Hz, of I and III
phases, coming from a PT-800 or
PN-800 standard transducer.

≤ 2,5 кг

Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1± 0.1) h
Operating voltage
range .......................................22.5 ÷ 28.5 V DC
The range of working
alternating voltages
with frequency
(400 ± 8) Hz ....................................... (36 ± 1,2) V
Weight .......................................................

≤ 2.5 kg

Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

КП1-1С БЛОК РЕЛЕ
UNIT KP1-1S Relay unit
Призначення:
комутація ланцюгів постійного
струму в системі автоматики.

Designation:
switching of DC circuits in the
automatic system.

Режим роботи (6 ±0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
Діапазон
робочих напруг
постійного струму............... 22,5 ÷ 28,5 В

Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
The range
of operating
voltages................................ 22.5 ÷ 28.5 V DC
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Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

1В216 ПРИЛАД ВИБОРУ ТИПУ СНАРЯДА
UNIT 1V216 Device for choosing the type of ammunition
Прилад вибору типу снаряда при
завантаженні конвеєра МЗ призначений для комутації електричних ланцюгів автоматики

Комутована напруга
постійного струму ............. 22,5 ÷ 28,5 В
Комутований струм ...... 450 ÷ 600 мкА
Маса ............................................................ ≤ 1,4 кг

The unit for choosing the type of
ammunition when loading the conveyor is designed for switching
electrical circuits of automation.

Switched voltage ........... 22.5 ÷ 28.5 V DC
Switching current ...................... 450 ÷ 600 A
Weight ........................................................ ≤ 1.4 kg

Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

ОГ ОБМЕЖУВАЧ КУТІВ ПІДЙОМУ ГАРМАТИ
OG ANGLE LIMITER
Призначений для перемикання
електричних ланцюгів блокувань
системи при підході гармати до
граничних кутів піднесення або
зниження і при відході від них.

Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину
Діапазон
робочих напруг
постійного струму ............. 22,5 ÷ 28,5 В
Маса.......................................................... ≤ 0,95 кг

It is intended for switching electrical interlocks circuits of the system
when the gun approaches the limiting elevation or decrease angles
and when moving away from them.

Operating mode (6 ± 0.1) h with
a subsequent interruption (1 ± 0.1) h
The range of
operating voltages........ 22.5 ÷ 28.5 V DC
Weight ..................................................... ≤ 0.95 kg
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Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

ПП ПРИЛАД ПРИВЕДЕННЯ ГАРМАТИ НА КУТ ЗАРЯДЖАННЯ
PP ACTUATING DEVICE
Призначений для вироблення
сигналів, необхідних для приведення гармати до кута заряджання.

Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину
Діапазон робочих напруг
постійного струму.............. 22,5 ÷ 28,5 В
Маса ............................................................ ≤ 1,4 кг

Designed to generate the signals
necessary to bring the gun to the
loading angle.

Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h.
The range of operating
voltages................................ 22.5 ÷ 28.5 V DC
Weight......................................................... ≤ 1.4 kg

Система стабілізації та наведення основного озброєння/The main armament stabilization and guidance system

Д74М ДАТЧИК СТОПОРА БАШТИ
SENSOR D74M
Датчик призначений для комутації електричних ланцюгів автоматики
Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину

Комутована напруга
постійного струму.............. 22,5 ÷ 28,5 В
Частота перемикань ...... ≤ 12 в хвилину
Робочий хід штока .......................... 1 ÷ 2 мм
Зусилля при робочому
ході штока................................................. ≤ 3 кгс
Маса ......................................................... ≤ 0,35 кг

The sensor is designed for switching
electrical circuits of automatics.
Operating mode (6 ± 0.1) h with
a subsequent interruption
(1 ± 0.1) h

Switching voltage ....... (22,5 ÷ 28,5) V DC
Switching frequency ..... ≤ 12 per minute
Operating cycle of the rod ....... 1 ÷ 2 mm
Effort at operating cycle
of the sensor rod .................................. ≤ 3 kgf
Weight ..................................................... ≤ 0.35 kg
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К2 КОРОБКА РОЗПОДІЛЬНА
BOX K2
Призначена для розміщення пускових елементів електродвигуна ЕМУ приводу горизонтального
наведення.

Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину
Діапазон робочих напруг
постійного струму ............... 22,5–28,5 В
Маса ............................................................ ≤ 4,4 кг

It is intended for placing the starting
elements of the electric motor of the
electric power amplifier of the horizontal pointer drive.

Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h.
The range of operating
voltages................................ 22.5 ÷ 28.5 V DC
Weight ........................................................ ≤ 4.4 kg
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Датчик вітру/ Wind sensor

ДВЄ-БС

ДАТЧИК ВІТРУ

DVE-BS

Wind sensor

модернізований
upgraded

Призначений для вимірювання
поперечної складової швидкості
вітру і перетворенню її в електричний сигнал.

It is intended for measuring the
transverse component of wind
speed and converting it into electrical signal.

Особливості:

Features:
• Microprocessor control
• Digital synthesis and processing
of signals
• Digital interface for control and
diagnostics
• Simplify construction
• No need to use BS unit

• Мікропроцесорне керування
• Цифрове формування та обробка сигналів
• Цифровий інтерфейс керування
та діагностики
• Спрощення конструкції
• Відсутня необхідність використання блоку БС
Діапазон вимірювання
швидкості вітру ..................... 0 ÷ 40 м/с

Wind speed
measurement range .......... 0 ÷ 40 m/s

Точність вимірювання
швидкості вітру ......................... ±0,5 м/с

Wind speed
measurement accuracy ......

Вимірювання
температури................... −40°С ÷ + 85°С

Temperature
range....................................... –40°С ÷ + 85°С

Точність вимірювання
температури......................................... ±1°С

Temperature
accuracy..................................................... ±1°С

Енергоспоживання................... < 10 ВА

Power consumption..................... < 10 VА

Напруга живлення................ 18 ÷ 35 В

±0,5 м/с

Supply voltage.................... 18 ÷ 35 V DC
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Широкосмуговий індикатор лазерного випромінювання / Laser warning system

ШИЛИ-1Ф (головка груба)
SHILI-1F Laser warning system (raw unit)
Призначений для фотоприймальної реєстрації лазерного випромінювання, формування вихідних
сигналів для подальшої обробки
на зовнішніх пристроях.
Прилад виробляє сигнали для
контролю каналу зв’язку головки
і зовнішніх пристроїв за запитом
екіпажу.
Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1 ± 0,1) годину

It is intended for photo detector registration of laser radiation, formation
of output signals for subsequent processing on external devices.
The device generates signals for
monitoring
the
communication
channel of the head and external
devices at the request of the crew.
Operating mode (6 ± 0.1) h with
a subsequent interruption (1 ± 0.1) h.

Діапазон випромінювання,
що вловлюється..................(0,6 ÷ 1,9) мкм
Сектор огляду:
в горизонтальній площині.......(135 ±8) °
в вертикальній площині.......... –5° ÷ +25°
Діапазон робочих
температур............................. −40°С ÷ +60°С
Час готовності до роботи
після подання живлення.......................1 с
Середнє напрацювання
на відмову.....................не менше 550 год
Енергоспоживання......................... ≤ 10 ВА
The range
of captured radiation ............(0,6 ÷ 1,9) μm
Sector review:
in the horizontal plane....................(135 ±8) °
in the vertical plane........................ –5° ÷ +25°
Operating
temperature range................ –40°С ÷ +60°С
Start up time....................................................... 1 s
Mean time
between failures..... not less than 550 h
Power consumption........................... ≤ 10 VА

Широкосмуговий індикатор лазерного випромінювання / Laser warning system

ШИЛИ-2Ф (головка точна)
SHILI-2F Laser warning system (accurate unit)
Призначений для реєстрації лазерного випромінювання і перетворення його в цифровий код,
формування вихідних сигналів
для подальшої обробки на зовнішніх пристроях.
Прилад виробляє сигнали для
контролю каналу зв’язку головки
і зовнішніх пристроїв за запитом
екіпажу
Режим роботи (6 ± 0,1) годин з наступною перервою (1±0,1) годину
IIt is intended for registration of laser
radiation and its transformation into
a digital code, formation of output
signals for subsequent processing
on external devices.
The device generates signals to
control communication channel of
the head and external devices at
the request of the crew.
Operating mode (6 ± 0.1) h with a subsequent interruption (1 ± 0.1) h

Діапазон випромінювання,
що вловлюється..................(0,6 ÷ 1,9) мкм
Сектор огляду:
в горизонтальній площині..........(45 ±3) °
в вертикальній площині.......... –5° ÷ +25°
Діапазон робочих
температур............................. −40°С ÷+60°С
Час готовності до роботи
після подання живлення.......................1 с
Середнє напрацювання
на відмову.....................не менше 550 год
Енергоспоживання......................... ≤ 10 ВА
The range
of captured radiation ............(0,6 ÷ 1,9) μm
Sector review:
in the horizontal plane.......................(45 ±3) °
in the vertical plane........................ –5° ÷ +25°
Operating
temperature range................ −40°С ÷ +60°С
Start up time....................................................... 1 s
Mean time
between failures..... not less than 550 h
Power consumption........................... ≤ 10 VА
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Система запуску димових гранат/ System for launching smoke grenades

«Туча»— уніфікована система пуску димових гранат
«Tucha» is a unified system for launching smoke grenades
Призначення: постановка димових завіс для маскування дій або
«засліплення» ракети. Пуск гранат може здійснюватися по одній
або залпом.

Designation — setting smoke screens
to camouflage actions or «blinding»
the missile. Launching of grenades
can be carried out one at a time or
volley.

Складається з пульта управління
СПЗ і пускових установок.

Consists of control panel and the
launchers.

Пускові установки складаються з
казенника і контактного пристрою
та закріплені на кронштейнах, які
приварені до башти.

The launchers consist of a breech
and contact device. They are fixed to
brackets welded to the turret.

Пульт управління СПЗ призначений
для пуску димових (аерозольних)
гранат. Індикація на пульті служить
для сигналізації про наявність димових гранат в пускових установках і перевірки наявності електроланцюга при техобслуговуванні.

The control panel is designed for
launching of smoke (aerosol) grenades.
The indication on the panel is used
to signal the presence of smoke grenades in the launchers and to check
the presence of the electrical circuit at
maintenance.

Дальність пуску
гранат.................................................. –300 м

Range
of grenade launching....................... –300 m

Тривалість інтенсивного
димоутворення...................... ≤ 2,5 мин.

Duration of intensive
smoke formation.........................≤ 2,5 min

Довжина
димової завіси..........................30 ÷ 45 м

Length of the
smoke-screen............................ 30 ÷ 45 m

Висота димової завіси..................~8 м

Height of smoke-screen................ ~8 m
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Трифазний статичний перетворювач напруги / Three-phase static voltage converter

ПН-800 ТРИФАЗНИЙ СТАТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ
PN-800 Three-phase static voltage converter

нова розробка
new development

Трифазний статичний перетворювач напруги — це нова розробка — заміна ПТ-800

Three-phase static voltage converter is a new development — replacement
of ПТ-800

Особливості:

Features:

Вихідна частота..................... 400 ±1 Гц

Output frequency ..........................400 ±1 Hz

ККД............................................................ ≥ 83 %

Efficiency ..................................................... ≥ 83 %

Струм холостого ходу ................< 1 А

Input current at no load ........................ < 1 A

Час готовності до роботи ............2 с

Start up time ...................................................... 2 s

Акустичний шум ....................≤ 45 дБA

Acoustic noise ...................................≤ 45 dBA

Вхідна напруга DC ............... 19 ÷ 31 В

Input voltage range ................19 ÷ 31 VDC

Діапазон робочих
температур ................... − 40 °С ÷ +55 °С

Operating
temperature range ............− 40 °С ÷ +55 °С
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Датчик положення конвеєру/ Conveyor position sensor

Датчик положення конвеєру

нова розробка
new development

Conveyor position sensor
Датчик положення конвеєру —
нова розробка — заміна обертового трансформатору ВТ-2,5

Conveyor position sensor — new development — replacement of rotating transformer ВТ-2.5

Особливості:
• Мікропроцесорне керування
• Програмований нуль
• Синхронний режим
• Цифровий сінтез вихідних
аналогових сигналів

Features:
• Microprocessor control
• Programmable zero
• Synchronous mode
• Digital synthesis output analog
signals

Цифровий енкодер..................... 14 біт

Digital encoder.......................................... 14 bit

Точність вимірювання
кута...............< 0,09°, не гірше 0,025 %

Angle
accuracy.......< 0.09°, better than 0.025 %

Максимальна
кількість обертів........... 2441 об/мін

Maximum speed............................... 2441 rpm

Напруга
живлення (DC/AC)................. 15 ÷ 35 В

Supply
voltage (DC/AC)................................ 15 ÷ 35 V

Діапазон робочих
температур................... −40°С ÷ + 85°С

Operating
temperature range.............. −40°С ÷ + 85°С

Інтерфейси........... PWM, SinCos, SSI,
RS-485

Interfaces........................ PWM, SinCos, SSI,
RS-485

Державне підприємство «Харківський
приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка» входить до складу Державного концерну «УкрОборонПром» як
підприємство, яке має стратегічне
значення для України. Основна спеціалізація — виготовлення високоточних електронних приладів для
систем управління озброєнням та
іншими блоками спецтехніки.

State
Enterprise
Kharkiv
Instrument
Making
Plant
named
after T.G. Shevchenka is a member
of the Ukrainian Defence Industry
« UkrOboronProm» and has strategic

significance for Ukraine. The main specialization of the plant is the manufacture of high-precision electronic devices for weapon control systems and
other units of special equipment.

Власна розробка та виробництво
наукомісткої продукції дозволяє нам
гарантувати нашим партнерам:

Own development and production of
high-tech products allows us to guarantee our partners:

• найвищу якість і надійність продукції;
• успішне введення в експлуатацію
приладів вчасно, з дотриманням
всіх строків постачання перед замовниками заводу;
• сервісне обслуговування з боку
спеціалістів заводу ім. Шевченка на
будь-якому етапі співпраці;
• нові, сучасні модифікації приладів,
які відповідають сучасним технологіям, вимогам ринку та економічним
змінам в країні.

• the highest quality and reliability
of products;
• successful commissioning of the
devices in a timely manner, with due
observance of all delivery terms to the
customers of the plant;
• service on the part of specialists
of the Shevchenko plant at any stage
of cooperation;
• new, modern modifications of devices
that meet modern technology, market
requirements and the needs of the
armed forces.

Ми несемо відповідальність за якість
продукції, яку виробляємо.

We are responsible for the quality
of products we produce.

Державне підприємство «Харківський
приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченка»
вул. Москалівська, 99, м. Харків, 61157, Україна

State enterprise «Kharkiv instrument-making plant
named after T.G.Shevchenko»
Moskalivska str., 99, Kharkiv, 61157, Ukraine

tel.+380 57 731 38 71 ; +380 50 443 2070
fax +380 57 731 47 61
Khpz@ukroboronprom.com

