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показва, че тази посока на развитие е ясно очертана в нашата 
индустрия. Процесите при нас са автоматизирани 67%, което 
е много висок показател, но плановете ни са за още повече 
развитие. Например сега, когато някои страни се затварят ние 
поемаме производството на продукти от други заводи, които 
произвеждат същите като нашите. Другите заводи затвориха 
за няколко седмици, ние успяхме да поемем и тяхното 
производство, още повече успяхме да поемем този обем при 
положение, че голяма част от експертният ни персонал си беше 
в къщи ( хоум офис ). Има няколко насоки, върху които трябва 
да се мисли в развитието на една фабрика. Да се построи 
така моделът, че да той да има възможностда бъде променян 
динамично. Това води след себи си първо автономност на 
производството и второ освобождаване на капацитет за работа 

Умната фабрика на Schneider Electric 
в гр. Пловдив – вторият най-успешен 
завод в корпорацията 

- Какво представлява Иновационният хъб и с каква цел е 
създаден? 
Иновационният  хъб, представлява демонстрационното 
пространство и задачата му е да преведе технологиите, 
които съществуват в индустриална среда на разбираем за 
потребителите език, както и да покаже възможностите за 
оптимизацияна на Schneider Electric в различните сегменти. 
Както се шегуваме: целта на тази демонстрация, която правим 
тук е да покажем как индустриалния живот може да бъде по-
лесен, по-свързан, така че да ни осигури и повече свободно 
време. Това естествено, води след себе си и много други ползи.

- Кои са основните потребители, които се интересуват от 
Вашите демонстрации и защо?
Това са най-вече съществуващи компании, които искат да 
оптимизират своето производство, да имат данни в реално 
време,  да получат възможно най-много информация за 
процесите, които протичат при тях.  Анализът на даден процес 
започва след като имаме достатъчно информация и данни 
за него. Става дума за процес без значение дали това ще 
бъде машина, фабрика или сграда. Всичко това може да го 
организира Schneider Electric. Специално тук в гр. Пловдив 
сме специализирани в конкретни продукти - произвеждаме 
миниатюрни прекъсвачи. Останалите продукти се предлагат 
от търговския ни отдел в гр. София. Комплексното решение, 
изграждането на конкретната система се извършва от 
колегите в гр. София. Ние сме отговорни за изграждането на 
нашите процеси, които са за нуждите на нашият завод. Някои 
български фирми искат да оптимизират своите процеси. 
Имаме случаи, в които се строят нови заводи у нас и от самото 
начало собствениците искат комплексно решение, да видят 
как ние тук сме решили всички въпроси с управлението на 
процесите, машините и сградата. До такава степен можем да 
оптимизираме работата, че дори знаем каква енергия сме 
използвали за направата на едно кафе и кога. Ние искаме 
в личният си живот да управляваме всичко свързано с нас, 
респективно и своя бизнес. И това става част от ежедневието, 
хората прекарват повече време на работа отколкото в къщи.  
Ние даваме възможност желанието на този човек или бизнес да 
бъде сбъднато. Единственото ограничение е въображението. 
Важен факт е, че почти половината болници по света използват 
решения за захранване на Schneider Electric. 

- Има ли конкуренти на Вашата умна фабрика, и има ли по-
умна фабрика от Вашата?
Освен нас умна фабрика в България имат и Атаро Клима. Това 

Разговор с г-н Георги Трончев 
Мениджър на Иновационния хъб на Schneider Electric в  гр. Пловдив

Георги Трончев завършва средното си образование в Техникум по 
Механизация  „Васил Левски”, гр. Първомай, (1998 - 2002). Получава 
Бакалавърска степен „ Транспортна техника “ в Техническият универ-
ситет - филиал гр. Пловдив (2002 - 2008). Завършва и Международения  
институт по заваряване.
Работи последователно в LIFT BG, като инженер по заваряване; МОНИ 
МГ ООД, като ръководител на производствено звено; Zobele Group – 
индустриален инженер и управление на проекти; TÜV NORD България 
като Инспектор технически надзор - заваряване и технология на 
материалите, съоръжения с повишена опастност, както и одитор. 
През март 2017 постъпва в Schneider Electric като Ръководител на 
индустриални проекти, а от април 2020 е ръководител на Инова-
ционният хъб на компанията в завода в гр. Пловдив.  
Владее англииски и немски, а както той спеделя „Френския ми е на 
ниво дегустатор“.
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върху бъдещото развитие на завода. Много е важно процесите 
да са изчистени до максимална степен.

- От къде идва Ноу-хауто, кой го генерира?
Всяка една фабрика на Schneider Electric е отговорна за 
развитието на своите процеси. Има международен екип, който 
помага с идеи при изграждането на линии; с идеи и съвети как 
един процес би могъл да бъде оптимизиран. Този екип помага 
само в частта изграждане на конкретен процес, а не в начина 
му на управление, и оттам нататък, всичко  зависи от самата 
фабика и от хората, които работят в нея. 

- Как успяхте да станете вторият най-успешен завод в 
групата на Schneider Electric от 14 възможни?
Това до голяма степен стана възможно благодарение на г-жа 
Мария Топчийска. Тя работи в завода от началото на процеса, 
който беше стартиран с помощта на предишния директор 
Реми Борел. Основната идея е достъпа до информация да е 
еднакво лесен за всеки един тип персонал,  няма значение 
дали си инженер или служител вътре в производството, 
информацията да бъде по тъкъв начин представена и всеки 
да бъде достатъчно информиран, така че да може да върши 
работата на другия, да му помага или поне да не му пречи. 
Идеята е да сме взаимозаменяеми и най-важното да говорим на 
един разбираем език.
  Благодарение на нейната помощ, постигнахме един от най-

добрите резултати при  вътрешният одит за състоянието на 
даден завод от групата.

- Кои са основните ви продуктr? 
Завода ни произвежда автоматични прекъсвачи с обем около 
43 млн. на годишна база. Един от продуктите, които ни карат 
да се гордеем, че сме единствената фабрика в света, която го 
произвежда е прекъсвача DВ60. Отделно, произвеждаме и 
възли за други фабрики, тъй като нивото на автоматизация при 
нас и доста по-голямо. 

- Schneider Electric произвежда ли прекъсвачи на други 
места?
Да, имаме заводи в Индия, в Китай и във Франция. Продуктът 
има определени стандарти, на които трябва да отговаря, няма 
как да напусне производствените линии, без да отговаря на тях. 
В Пловдив сме си изградили име, че добавяме допълнително 
качество над стандарта. В старанието си да оптимизираме 
нашите процеси, сме успели да надградим дори стандарта за 
производство на тези изделия и по този начин нашите клиенти 
да се чувстват още по защитени ползвайки продуктите ни.

- Имате ли конкуренти?
Schneider Electric не гледа на другите производители като 
конкуренти. Наши конкуренти са другите заводи на Schneider 
Electric. Това е идеята за самоинициатива на самите заводи 
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за развитие. Това означава, че ще ни се дава възможност за 
дапълнително развитие според това колко сме добри. Това е 
една съвсем нормална бизнес среда. За да останем на пазара, 
трябва да осигурим перфектно качество. Смея да твърдя, 
че по много параметри сме по-добри от другите заводи в 
групата. 
Държа да подчертая, че всичко това се случва, всички 
постижения са благодарение на хората. На всеки един 
служител във фабриката. 

- Имате награда за иновации и награда за зелен завод, 
зелена иновация -  разкажете  за двете награди.
Те са следствие на всичко което сме постигнали и го 
показваме тук в хъба. Начинът,  по който се стига до това, 
защото наградата е върхът на айсберга. Започнахме с 
внедряване на все по-нови технологи и оборудване. Нашата 
основна цел е да оптимизираме нашите процеси. Разгледахме 
изискванията за кандидастване за наградите и установихме, 
че в стремежа си да оптимизираме нашите процеси, ние  
сме изпълнили над 90 % от изискванията. Така решихме да 
кандидатстваме.
Едната ни награда е първото място в категорията „Зелена 
иновацията на годината“  в 10-ото юбилейно издание на 

конкурса „Най-зелените компании на България“ на b2b Media. 
Преди това, получихме приза за „Технологична иновация на 
годината“ . 

- Разкажете ни за отоплителна система?
 Обърнахме внимание на един всеизвестен факт, че през 
зимата разходите са големи. Необходима е доста енергия 
да се загрее водата от 10 °С градуса до 25 °С. Благодарение 
на мониторинга, който извършват нашите системи, 
реализирахме един прост трик, който се състои в това, че 
направихме един байпас от местата, които генерират топлина, 
като машините за електросъпротивително заваряване. 
Помпите и компресорите също отделят топлина - защо да не 
използваме и тяхната топлина, както и на всяко устройство, 
което при нормалната си работа отделя топлина. Това покачи 
температурата ни в системата с около 4-5 °С. По този начин 
спестихме доста сериозна част от сметките за електричество,  
благодарение на информираността, която ни дава системата 
Рower Мonitoring. 

- Каква е вашата рецепта за развитие на завода?
При изграждането на нови производствени мощности, 
винаги си оставяхме „ вратички “. Това е пътят за иновации. 

През 2019 г. заводът на Schneider Electric в България получи Smart Factory сертификат – най-високият вътрешен стандарт на групата за 
индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите. Фабриката у нас е една от най-големите и модерни 
производствени бази на компанията в Европа  и става първата и единствена Smart Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа. 
Над 67% от процесите в нея са изцяло автоматизирани, а екипът не спира внедряването на нови технологии. Със сертификата заводът 
Schneider Electric в България се превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 държави.
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Може да си представим системата като коридор с много 
врати. Ние като специалисти сме длъжни да оставяме много 
врати. Всяка една от тези врати да бъде отворена към нов 
проект, към нова оптимизация на даден процес, това е тип 
развитие. Така, че каквото и да се прави то да пасва идеално в 
средата, в която ще се ползва. Да има пътища за доразвиване. 
Също така трябва поддръжката на всяко съоръжение да 
е стандартизирана. Например, всеки един пневматичен 
цилиндър, който се влага в ново оборудване, трябва да бъде 
сравняван със складовата база (наличност, номенклатура). 
Това, от една страна, ни позволява да поддържаме 
малка складова наличност на резервни части,  а от друга 
поддържаме познато оборудване, което улеснява персонала. 
 Когато започнахме изграждането на процесите, екипът, който 
автоматизира сглобяването на прекъсвачите, го направи 
по  начин разработен от нас. Първото такова оборудване 
в групата на Schneider Electric е в нашият завод. Това беше 
пилотният проект. Сега имаме още две линии, които са 
пуснати в експлоатация. Чакаме трета. Идваха колеги от 
Франция, да се запознаят с нашето Ноу-хау. Това което сме 
направили тук, се мултиплицира в други заводи. Благодарение 
на това, че имаме „вратички“, можем да си позволим 
оптимизирането на нашите процеси, на различните потоци, 
които вървят в завода. 

- Каква е кадровата политика на Schneider Electric ?
Политиката на Schneider Electric е да развива своите кадри. 
Имаме виртуална платформа, в която предлагаме всякакъв 
вид обучения. Има обучения за всяка една длъжност в групата 
на Schneider Electric. Има стъпки, които всеки служител трябва 
да извърви в йерархичното си израстване, всяко по горно 
ниво трябва да покрива компетенциите на по-ниското. Всяка 
длъжност има задължителен брой часове обучения. За да сме в 
такт с времето, имаме цял екип, който се грижи тези обучения 
да се актуализират всяка година, така че да се учат най-новите 
неща. Това дава възможност на всеки служител, който иска 
да се развива в нова сфера, иска да развие допълнителна 
компетенция, да получи тази възможност. Една добра компания 
винаги дава възможност за развтие на персонала. Това са хора, 
които вече са част от Schneider Electric. За привличане на кадри, 
компанията постоянно се оглежда, защото не винаги когато 
тя има нужда от даден кадър, той е свободен или обратното, 
той е свободен, а тя нама нужда от такъв към момента. 
Този процес може да се сравни с двупосочна улица, където 
копанията и нужният човек трябва да се срещнат. Случва се, 
когато даден специалист е на пазара на труда и е оценен от 
Schneider Electric, но в дадения момент не се търси такъв кадър, 
да се създаде позиция специално за него, така че да бъдат 
използвани неговите качества. Отдел „ човешки ресурси“ са 
видяли потенциала на този човек и че той може да допринесе 
за развитието на компанията. 

- Имате ли проблем с изпълнителските кадри?
 Кадровите проблеми са неразделна част от всеки един 
бизнес. Разделянето на нива е просто още една част от пъзела. 
Този тип персонал обикновено „ прескача“. Днес търси едно 
нещо, след кратко време решава, че ще търси нещо друго. 

Става дума за преминаване от фирма във фирма. След смяната 
на няколко фирми, виждат разликата в кадровата политика на 
другите фирми и тази на Schneider Electric. Ние сме известни 
като социална компания. Начинът на общуване вътре в завода 
е съвсем различен. Уважението към индивида е голямо, това 
е една от основните ценности на компанията и за нея много 
се следи. Целта ни е, когато човек дойде при нас на работа, да 
му се създаде такава среда, че той да даде всичко от себе си и 
хората да се чувстват достатъчно удовлетворени от работата, 
която вършат, добре заплатени и да имат сигурност , когато 
се приберат у дома да са спокойни  за утрешния ден. В завода 
работят 700 човека..

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Това което казах за развитието, то е представено в 
демонстрационния център. В завода ще вкараме нов 
тип автоматизация. В близките две години планираме да 
имаме ново оборудване в нашия завод. За изработката му 
използваме различни поддоставчици. Оборудването ни е 
доста специфично и трябва да отговаря, както на всички 
стандартни изисквания,така и на определените вътрешно 
фирмени. Стремим се да отговорим на всички въпроси, така 
че да не оставяме възможност за интерпретация. Нашият 
екип взема дейно участие при изработването на самото 
оборудване, защото всеки един детайл, всеки един обект, 
си има своите специфики. Оборудването, което изработват 
нашите поддоставчици трябва да е безопасно и максимална 
степен на надеждност. 
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Използваме продуктите на утвърдените доставчици в сферата 
на автоматизацията.
 Искаме и да развиваме компетенциите на хората посетили 
нашия Иновационен хъб. Той трябва да се превърне и 
в обучителен център на кадри, без значение дали ще 
бъдат от Schneider Electric или от външни фирми. Това е 
още една услуга, чрез която искаме да бъдем полезни на 
индустриланата среда, на пазара на труда и пр.
Следващата стъпка е дигитализацията на редица услуги. 
В сферата на услугите, самият клиент да бъде обучен за 
продуктите, които той ползва. Да се почувства достатъчно 
сигурен и подготвен, така че да ги надгради. Възможностите са 
неограничени. 
Друга стъпка е дигитализирането на ежедневните 
времеотнемащи дейности. Ние сме направили първите 
стъпки и в следващите години ще продължим да надграждаме 
постигнатото.
Разполагаме с платформа Machine Advisor , предназначена 
за производителите на оборудване и с присъединяването 
на нашите машини към тази платформа, имаме неограничен 
достъп до тях и връзка с производителя на тези машини, 
така че може да си помагаме взаимно. Друго приложение, 
което използваме, е Augmented Operator Advisor, което ни 
помага при поддръжката на машините. Цялата документация, 
необходима за поддръжката на дадено оборудване, е на 
няколко клика разтояние. Навсякъде по света, където имаме 
машина, можем да я проследим. Можем да видим каква е 
производителността или да следим параметри, които искаме. 
Разполагаме и с календар, който напомня за манипулациите, 

които трябва да се извършват през определено време. Всички 
чертежи и спецификации на машината могат да бъдат качени 
в приложението. 
 Заводът разполага и с метеорологична станция. Когато 
се прави настройка на прекъсвача, температурата трябва 
да бъде постоянна. Трябва да сме сигурни, че където и 
да бъде монтиран по света, той ще работи както трябва. 
Необходима ни е и прогноза за няколко часа напред, за да 
можем да подготвяме системите така, че температурата да 
не се променя. Това спомага и за оптимално използване на 
енергията.  Заводът ни разполата и с дигитален близнак, което 
позволява да се следат всички процеси дистанционно и в 
реално време.

Schneider Electric присъства в  България от 1990 г. чрез 
марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. 
се  сливат в едно търговско представителство. През 1998 г. 
Schneider Electric основава свое  дъщерно дружество в София 
– Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. компанията 
купува обособена част от завода за електроапаратура в гр. 
Перущица.

През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в 
Пловдив, като основната му насоченост е, производство 
на прекъсвачи. Инвестицията е в размер на 22 милиона 
евро и включва застроена площ и нови производствени 
мощности. Производството на Schneider Electric в България 
е от изключителна значимост за развитието на компанията в 
глобален мащаб.



е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

37CAD/CAM/CAE

шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен 
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk 
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-
ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion 
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-
ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk 
Moldflow Design Link. 
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-
ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) 
да си сътрудничат както помежду си, така и с партньори от 
Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе. 

Лабораторният комплекс ще улесни и подобри 
комуникационните и информационните потоци между 
участващите организации. Те ще могат да използват 
високоспециализирани софтуерни решения и компютърно 
обезпечени комуникационни системи, които освен среда 
за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските 
права и гъвкъв мениджмънт в подкрепа на изследванията 
и внедряване в реални условия на резултатите от тях. Това 
е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, 
която ще преобладава през следващото десетилетие.

Стартират строително-монтажните работи за 
изграждане на Научноизследователски лабораторен 
комплекс в Техническия университет – София
Свръхмодерен научноизследователски технологичен 
лабораторен комплекс с европейско финансиране започва 
да се изгражда в Техническия университет - София. 
Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 
УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии 
в е обществото) и се изпълнява по Оперативна програма  
„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), 
приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и 
развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 
2 „Информатика и Информационни и комуникационни 
технологии“. Проектът се финансира от Европейски 
структурни и инвестиционни фондове и одобрения бюджет 
възлиза на 29 781 883 лева. Изпълнител на строително-
монтажните работи е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – Габрово, 
а строителен надзор и инвеститорски контрол по време на 
строителството ще упражнява „ИКАР КОНСУЛТ ” АД – София. 
Ректорът на Техническия университет - София, проф. дн 
инж. Иван Кралов, заедно с изпълнителния директор и 
ръководител на проекта за кампус ТУ-София – проф. д-р 
инж. Даниела Гоцева, откриха на 26.11.2020 строителната 
площадка в присъствието на строго ограничен кръг гости, 
поради наложените мерки за безопасност и опазване на 
общественото здраве в  условията на извънредна ситуация. 
Въпреки ограниченията, Техническият университет - София 
отново подходи новаторски и организира съвместен 
брифинг, при спазване на всички противоепидемични 
мерки, с участието на г-н Кирил Гератлиев, изпълнителен 
директор на ИА ОП НОИР, г-жа Стефка Пилева-Малиновска, 
главен директор на ГД „Верификация“ и представители на 
бизнеса и ръководството на университета. 
Амбициите на Техническия университет - София са да 
изгради международно призната, значима за регионалното 
развитие, разпределена научна инфраструктура, която 
да е част от националната и европейската пътна карта. В 
условията на икономика, основана на знанието и дигитална 
трансформация на обществото, лабораторният комплекс 
се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и 
възстановяването след кризата, свързана с Covid 19. 
Чрез  научни изследвания съвместно с бизнеса и 
партньорските научни организации в рамките на проекта 
УНИТе ще се разработват иновативни технологични 
решения, които да осигуряват конкурентни предимства. 
Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за 
върхови постижения от тип разпределена изследователска 
инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за 
високо ниво на научните изследвания в приоритетната 
област „Информатика и Информационни и комуникационни 
технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация (ИСИС) 2014-2020 г. Целите на проекта 
са фокусирани върху подобряване на възможностите 
на изследователите и академичните кадри от  различни 



Два панаира на пулса на бранша

2 – 5 МАРТ 2021
Международно индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене – www.messe-intec.com

Международно изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии – www.subcontractingfair.com

Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg
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тримесечие, но остава в границите на 2%. 
В страната пазарът на индустриални площи е доминиран 
от експортно ориентирани производствени предприятия. 
Предвид затрудненията на световната икономика, секторът 
на индустриални недвижими имоти се очаква да се 
възстановява бавно и поетапно.
 В България Forton е лидер в предоставянето на услуги 
за бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти 
и банки. Компанията е стратегически партньор на 
глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield 
и част от AG Capital, най-голямата българска група от 
компании за услуги, свързани с недвижими имоти, в 
която влизат още „Адрес“, „Имотека“, BLD, Unique Estates. 
Forton предлага решения от начало до край за проекти 
за офис, търговски и логистични центрове, хотели, 
курорти, жилищни комплекси, специализирани имоти и 
проекти. Експертите й могат да помогнат с инвестиционно 
планиране и консултиране, отдаване под наем и наемане 
на офис, търговски или индустриални площи, продажби 
и придобивания, бизнес консултиране, оценки на имоти, 
проектен мениджмънт и управление на активи. Като 
регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors 
компания Forton работи по най-високите международни 
стандарти за услуги, свързани с недвижими имоти. 
Партньорството с Cushman & Wakefield позволява на 
компанията да служи като двупосочна връзка между 
българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска 
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален 
мащаб. Тя консултира и представлява клиенти във всички 
аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е 
установила на ключови позиции в основните пазари 
по света, както показва и честото й участие в много от 
най-значителните договори за наем на имоти, продажби 
и мандати за управление. Създадена през 1917 г., след 
обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 
51 хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги 
за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, 
продажби и придобивания, дългово и структурирано 
финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно 
банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти, 
управление и поддръжка на сгради и съоръжения, 
проект мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. 
компанията е реализирала приходи от $8.2 млрд. 
За повече информация посетете сайта www.
cushmanwakefield.com или следвайте компанията  
@CushWake в Twitter.

НАД 160 ХИЛ. КВ М ЛОГИСТИЧНИ 
ПЛОЩИ СА В СТРОЕЖ В СОФИЯ

Пазарът на индустриални площи отчита устойчива 
активност от началото на 2020 г., както по отношение 
на наетите площи, така и на проектите в развитие. 
До средата на годината общо завършените и наетите 
складови и логистични площи са 33 658 кв. м. Това показва 
тримесечният доклад на консултантската компания 
Cushman & Wakefield Forton. 
Сред по-големите въведени в експлоатация проекти са 
пета и шеста сграда от East Ring Logistics Park в Нови хан, 
както и първият етап от Logistics Park Sofia в Равно поле. 
Активни в наемния сегмент са логистични, дистрибуторски 
и куриерски компании, основно в резултат на ръста на 
онлайн търговията. 
“Регистрираме устойчиво търсене на площи за градска 
логистика в София, провокирано основно от ръста на 
онлайн търговията”, обобщи Жоро Ангелов, мениджър 
„Индустриални площи и развитие на парцели“ в Cushman & 
Wakefield Forton. 
По негови наблюдения търсенето на складови площи 
в рамките на града е в рамките на 500-1500 кв. м 
за осигуряването на последния етап от доставката 
потребителите. При извънградските проекти интересът 
е за по-големи площи в рамките на 2 до 6 000 кв. м, 
предназначени за логистични операции и складиране. 
Към средата на годината в строеж в София и в околностите 
са 166 652 кв. м, повечето от които са предназначени за 
собствено ползване. При проектите с площи под наем 
тенденцията е много от започнатите да са договорени 
за отдаване още в начален етап. От това каква част от 
строящите се проекти ще бъдат отдадени под наем до 
въвеждането си в експлоатация, зависи какъв ще е делът на 
свободните площи през следващите тримесечия. 
“Макар че пазарът показва устойчива активност, ситуацията 
далеч не е лесна за наемателите и наемодателите. В 
сегашната ситуация много компании търсят оптимизиране 
на оперативните разходи и собствениците на сгради трябва 
да реагират гъвкаво“, коментира Жоро Ангелов. Най-често в 
такива случаи се предлага временна отстъпка от договорените 
нива в комбинация с удължаване на наемния срок. 
Според него може да се очаква краткосрочно намаляване 
на пазарните наемни нива до абсорбирането на свободните 
площи в новоизграждащите се логистични проекти.
За момента офертните наеми на логистични площи в 
София остават без промяна – 3.8 евро/кв. м за по-големи 
обекти и 4.2-4.4 евро/кв. м за проекти среден размер. 
Делът на свободните площи леко се покачва през второто 

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НОВОТО СТРОИТЕЛСТВО Е ЗА СОБСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПОСОЧВАТ ОТ 
CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON

ДЕЛЪТ НА СВОБОДНИТЕ ПЛОЩИ ЛЕКО СЕ ПОКАЧВА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ, НО ОСТАВА В 
РАМКИТЕ НА 2%
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„Административни и обслужващи дейности“ (8,5%).
 
По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е 
София – с цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението 
на публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% 
за Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% 
за Стара Загора. Общо, предложенията в изброените градове 
представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в 
страната през юли 2020 г.
 
Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата, 
предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините 
за по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният 
отпускарски сезон, в който традиционно предложенията за 
работа са по-малко. 
Изглежда, че засиленото в последните месеци предлагане 
на работа в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, 
предхождащо туристическия сезон, е достигнало своя пик, 
като намалелият брой обяви в този сектор през юли оказва 
допълнително влияние върху общия брой предложения.
JobTiger ще продължи да наблюдава тенденциите при 
публикуването на обяви за работа у нас и в следващите месеци.

JobTiger
www.JobTiger.bg
E: office@jobtiger.bg
T: +359 2 49 180 10

Това лято: 40% по-малко обяви за 
работа спрямо 2019 г.

Актуалният месечен анализ на JobTiger отново разглежда 
динамиката в публикуването на обяви  във водещите сайтове 
за работа у нас. Резултатите за месец юли сочат спад от  9% на 
предложенията за нови работни места спрямо предходния 
месец юни. Сравнени обаче с нивата на публикуваните обяви 
преди началото на пандемията – намаляването им е с 20%, а 
ако вземем за база за сравнение юли 2019 г., то се забелязва 
осезаем спад от цели 40%.
 
Тази година през юли са отчетени по-малко предложения 
за работа във всеки от основните сектори, като с най-
голям спад спрямо предходния месец са „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ (-21%) и „Здравеопазване и фармация“ 
(-19%), следвани от „Строителство (-11%) и „Административни 
дейности“ (-11%).

Изключение е секторът „Счетоводство, одит и финанси“, при 
който се наблюдава лек ръст от 2% в публикуваните обяви през 
юли спрямо юни.
Дяловото разпределение на предложенията за работа остава 
почти непроменено спрямо предходния месец, с водещи 
сектори „Търговия и продажби“ (21%), „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ (16%) и „Производство“ (14%), следвани 
от секторите „ИТ“ (9,4%), „Транспорт и логистика“ (9,4%) и 

9% е спадът в публикуваните свободни работни позиции за юли спрямо предходния месец 

 
Тази година през юли са отчетени по-малко предложения за работа 
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„Здравеопазване и фармация“ (-19%), следвани от „Строителство (-
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По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София – с 
цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението на 
публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% за 
Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% за 
Стара Загора. Общо, предложенията в изброените градове 
представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в 
страната през юли 2020 г. 

 
Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата, 
предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините за 
по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният 
отпускарски сезон, в който традиционно предложенията за работа 
са по-малко.  

 
По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София – с 
цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението на 
публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% за 
Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% за 
Стара Загора. Общо, предложенията в изброените градове 
представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в 
страната през юли 2020 г. 

 
Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата, 
предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините за 
по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният 
отпускарски сезон, в който традиционно предложенията за работа 
са по-малко.  
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работно място, симулация и оптимизация на поведението на 
компонентите в роботизираното работно място 
- Генериране на оптимални и напълно синхронизирани 
управляващи CNC програми както за роботите, така и за CNC 
машините в роботизираните клетки

Предлаган от СпейсКАД, 
NX CAM Robotics улеснява 
програмирането на роботи 
за множество комплексни 
операции за механична 
обработка, като използва 
познатите методи за CNC 

програмиране. NX CAM Robotics позволява да проектирате, 
симулирате, валидирате, оптимизирате и програмирате 
“офлайн” вашите индустриални роботи за широк кръг задачи. 
NX CAM Robotics съчетава простотата на CNC програмирането 
с възможностите за точно създаване, управление и симулация 
на сложни роботизирани операции при индустриални 
приложения за механична обработка.

СпейсКАД и Спесима предлагат 
автоматизация на дискретни промишлени 
процеси чрез роботизирани клетки и линии 
с роботите на KUKA

Нарастващата употреба на роботи в индустрията е факт, 
изискващ специално внимание като начин за бързо 
внедряване на автоматизирани производства с минимални 
инвестиции за това. 
На база съществуващите проекти и знания за работа със 
Siemens NX CAM Robotics и в сътрудничество с водещата 
световна компания KUKA Group, СпейсКАД ООД и Спесима 
ООД предлагат комплексни решения за автоматизация на 
промишлени процеси чрез роботизирани клетки и линии. 

KUKA Group е глобална корпорация за 
автоматизация с продажби от около 3,2 
милиарда евро и около 14 000 служители. Като 
водещ световен доставчик на интелигентни 
решения за автоматизация, KUKA предлага на 
своите клиенти всичко - от роботи и клетки 

до напълно автоматизирани системи за автомобилната и 
електронна индустрия, производството на потребителски 
стоки, електронна търговия, търговия на дребно и 
здравеопазване.
Отвъд познатите задачи за повдигане, позициониране и 
заваряване, СпейсКАД и Спесима предлагат роботите на 
KUKA с фрезови, шлифовъчни и други глави, подходящи 
за почистване, шлайфане, рязане, подрязване, полиране, 
лакиране, залепване и други прецизни операции.  В 
изпълнение на тези решения, СпейсКАД и Спесима 
изпълняват следните задачи:
- Изготвяне на изисквания към роботизираното работно 
място като цяло, и към задачите на компонентите в неговия 
състав
- Изготвяне на точна пространствена схема на 
роботизираното работно място с точно генериране 
и спецификация на необходимите кабели и помощни 
подсистеми
- Изграждане на кинематична схема на роботизираното 



15АВТОМАТИЗАЦИЯ

Спесима е специализиран доставчик на роботизирани 
системи за автоматизация при леенето на метали, 
палетизация, заваряване, монтажни операции и изграждане 
на транспортни системи, системи за разпознаване на образи, 
моделиране и управление на сложни индустриални процеси, 
създаване на дигитални близнаци, базирани на облачни 
структури.

Спесима внедрява роботи КУКА за автоматизация на 
хоризонтални машини за леене на алуминиеви сплави 
под високо налягане за нуждите на автомобилостроенето, 
машиностроенето и електрониката. Решения на Спесима са 
внедрени в редовна работа във фирми от над 30 страни от 
цял свят.

В изпълнение на задачите от това уникално сътрудничество, 
СпейсКАД и Спесима планират редица предстоящи 
индустриални инициативи за популяризиране на 
роботизираните операции в индустрията през следващата 
2021.  За всички предлагани решения за автоматизация с 
универсални роботи КУКА Спесима предлага услугата за 
дистанционен мониторинг и сервиз, чрез VPN комуникация
В изпълнение на проект за разработване на технология за 

роботизирана механична обработка, СпейсКАД разработва 
и серия хващачи за роботи, произвеждани чрез 3D печат в 
метал. Хващачите за роботи са оптимизирани и специално 
олекотени, като са проектирани за адитивно производство 
чрез 3D печат в метал от неръждаема стомана

За СпейсКАД ООД:
СпейсКАД ООД е дългогодишен партньор на SIEMENS Digital 
Industry Software в България, системен интегратор на KUKA 
и партньор на 3D Systems за доставка и внедряване на 
професионални 3D принтери за метал и пластмаси. Повече 
за софтуерните продукти, решенията, 3D принтерите и 3D 
скенерите на СпейсКАД може да намерите на: http://www.
spacecad.bg и https://www.3dsys.space/ .

За Спесима ООД:
Спесима ООД (Специализирани системи за автоматизация на 
производството) е българо-немско смесено дружество, 100 % 
частно предприятие. Фирмата е създадена през 1989 година, с 
основна дейност – развитие и внедряване на специализирани 
системи за автоматизация на промишленото производство. 
Повече за Спесима ООД може да намерите тук: https://www.
spesima.eu/bg/za-nas/    
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Технически решения в областта 
на роботика, сензори и продукти 
за автоматизация 
КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 от инж. Запрян 
Митев като частна семейна фирма.. Основната дейност на 
КМС е конструиране, проектиране и производство на нес-
тандартни машини и линии по задание на клиента.

През 2011 година фирмата създава отделно направление - 
търговска част, ангажирано с предлагането на българския 
пазар на технически продукти:

•  индустриални (промишлени) роботи - 6 осни, SCARA и 
декартови - TOSHIBA MACHINE Япония

•  индустриални сензори - индуктивни, капацитивни, лазерни, 
ултразвукови, фибро-оптични, сензори за налягане, ниво,  
индустриални сензори за визуална инспекция, магнитни 
сензори за цилиндри, сензори за среди с висока температу-
ра и др. - IPF Electronic Германия

•  компоненти за автоматизация - програмируеми контро-
лери, дисплеи, серво задвижвания, честотни регулатори, 
стъпкови мотори. - XINJE Electronic Германия

За контакти и запитвания  
КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
4108 Марково, 
ул. Лозница №1 
Лице за контакт: Пенко Митев 
Телефон: 0897 980 312 
E-mail: office@kms-e.com 
Страница на КМС: http://kms-e.de 
Търговска част: http://kms-trade.com
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Технически решения в областта на роботика, сензори и продукти 
за автоматизация  
 КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 от инж. Запрян Митев като частна семейна фирма.. Основната дейност на 
КМС е конструиране, проектиране и производство на нестандартни машини и линии по задание на клиента. 

 През 2011 година фирмата създава отделно направление - търговска част, ангажирано с предлагането на българския 
пазар на технически продукти: 

• индустриални (промишлени) роботи - 6 осни, SCARA и декартови - TOSHIBA MACHINE Япония 
• индустриални сензори - индуктивни, капацитивни, лазерни, ултразвукови, фибро-оптични, сензори за налягане, ниво,  

индустриални сензори за визуална инспекция, магнитни сензори за цилиндри, сензори за среди с висока температура и 
др. - IPF Electronic Германия 

• компоненти за автоматизация - програмируеми контролери, дисплеи, серво задвижвания, честотни регулатори, 
стъпкови мотори. - XINJE Electronic Германия 
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иновационен партньор на DTM, Schaeffler и организацията 
ITR (Internationale Tourenwagen Rennen eV), представят 
демонстрационен автомобил на Hockenheimring, който има 
четири задвижвания на Schaeffler, задвижвани от батерии - 
по едно за всяко колело - и е също оборудвани с технология 
за управление по проводник Space Drive. Прототипът се 
управлява от пилота на Формула Е Даниел Абт и двукратния 
шампион на DTM Тимо Шайдер, както и от представителя на 
марката Schaeffler, София Флерш.
„Очакваме с нетърпение партньорството“, каза Матиас Зинк, 
главен изпълнителен директор на Automotive Technologies 
в Schaeffler. „Нашите иновативни технологии за електронно 
задвижване постигат успех във Формула Е от 2014 г. и сега 
се използват и в серийните автомобили. Сътрудничеството 
демонстрира новаторски дух и иновации и подчертава 
нашето желание, като технологичен партньор, да постигнем 
напредък, който оказва влияние върху света. "

Schaeffler демонстрира новаторски дух 
и иновации, а това е от съществено 
значение за оформянето на напълно 
електрическото бъдеще на DTM

Schaeffler е новият сериен и иновационен партньор на 
немските туристически автомобилни майстори (DTM)
• Като предпочитан технологичен партньор, Schaeffler 
допринася за електрификацията на DTM с електрически 
задвижващи системи и кормилно управление
• Матиас Зинк: „Сътрудничеството демонстрира новаторски 
дух и иновации и подчертава нашето желание, като 
технологичен партньор, да постигнем напредък, който има 
влияние върху света.“
• Ново твърдение: „Ние сме пионер в движението“. Като 
предпочитан технологичен партньор, партньорството 
подчертава желанието за напредък
 
На последния състезателен уикенд на DTM през 2020 г. 
Schaeffler показва как ще изглежда бъдещето на DTM: 
той е зелен и електрически. Тъй като новият сериен и 



19ИНФОРМАЦИЯ

Демонстрационният автомобил генерира почти 1200 к.с.
Демонстрационният автомобил в действие на Hockenheimring 
генерира почти 1200 к.с. с 800 kW - това е почти два пъти 
повече мощност от сегашните автомобили DTM (над 
450 kW). Автомобилът ускорява от 0 до 100 км / ч за 2,4 
секунди, което го прави с около 0,4 секунди по-бързо от 
сегашния Schaeffler BMW M4 DTM. Той също така разполага 
с технология за управление по проводник Space Drive, която 
е успешно изпробвана и тествана в автомобилния спорт, 
както и интегриран контрол на динамиката на автомобила за 
управление на четирите мотора. В ролята си на платформа 
за разработка на електрическия DTM, излети се планират на 
събитията на DTM през 2021 г. Тогава е възможно DTM да бъде 
напълно електрическа състезателна серия от 2023 година.

 

„Ние сме пионер в движението“. Schaeffler обича 
партньорствата, особено когато развиват бъдещи 
технологии

Глобалният автомобилен и индустриален доставчик 
едва наскоро стартира нова имидж кампания, целяща 
да позиционира корпоративната марка Schaeffler и да 
съобщи новото твърдение „Ние сме пионер в движението“. 
В основата на кампанията е концепцията „Зеленото прави 
разликата“, която символизира, че Schaeffler е водещ, когато 
става дума за движение. Матиас Зинк: „Партньорството с DTM 
е напълно подходящо за Schaeffler. Като пионери, ние искаме 
да оспорим статуквото и да изместим границите и по този 
начин да направим разлика. “
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основен фактор за формиране на геометрията на 
рязане, избор на материал на инструмента (особено 
карбиден сорт) и вземане на решение относно 
подаването на охлаждаща течност.
От гледна точка на обработваемост, феритната, 
както и мартензитната неръждаема стомана е много 
подобна на високолегираната стомана. Следователно, 
стандарт ISO 513, който определя основните групи 
приложения на режещите инструменти, класифицира 
феритна и мартензитна неръждаема стомана като 
ISO P. Ситуацията с аустенитната и дуплексната е 
напълно различна. Тези видове неръждаема стомана 
се отличават с трудна обработваемост и тяхната 
обработка е посочена като ISO M.
Обработваемостта се влияе и от термичната 
обработка. При рязане на неръждаема стомана ISO M, 
поради трудната обработваемост на този материал, 
ръбът на режещия инструмент работи при тежки 
условия на натоварване.
• При ниска топлопроводимост - високата 
температура причинява термично напукване на 
инструмента.
• Самозакаляването, поради деформация на 
материала по време на обработката, води до 
пластична деформация и счупване на инструмента.
• Високата якост на материала води до интензивно 
износване и счупване на инструмента.
• Тенденцията на залепване на материала е причина 
за изграждане на наклеп по режещия ръб.
Следователно неръждаемата стомана е цял клас 
инженерни материали, които се различават 
по съдържание, свойства и обработваемост. 
Обработката на неръждаема стомана изисква 
инструменти, разнообразни по геометрия на рязане и 
материал. 
Металообработващата индустрия се нуждае от 
все по-ефективни инструменти за обработка на 
неръждаема стомана и производители на режещи 
инструменти са в постоянно търсене на подходящ 
отговор на нарастващите индустриални изисквания. 
Въпреки дългата история на машинната обработка на 
неръждаема стомана, производителите на режещи 
инструменти успяват да намерят нови източници за 
иновативни разработки и подобрени съществуващи 
решения. Най-новите продукти на ISCAR, един от 
лидерите на режещи инструменти в света, ясно 
подкрепят това заключение.

В борба с  
неръждаемата стомана
Неръждаемата стомана отдавна е един от основните 
материали в индустрията. 
Продуктите от неръждаема стомана са често срещани 
навсякъде: в турбомашините, съдовете за готвене, 
авиационната индустрия, хирургията, петролната и 
газовата промишленост. Такова широко използване 
на неръждаема стомана се обяснява с най-важното 
свойство на този материал - неговата устойчивост 
на корозия. Корозията се причинява от химични 
и физико-химични реакции. Има различни видове 
корозия.
Неръждаемата стомана може да бъде разделена на 
следните групи според основните им функционални 
характеристики:
• Устойчива на корозия стомана - устойчива на 
корозия при нормални условия
• Стомана, устойчива на окисляване или ръжда - 
устойчива на корозия при високи температури в 
агресивна среда
• Топлоустойчива или високотемпературна 
стомана, която не променя своята якост при високи 
температурни натоварвания
Функционалните характеристики на тези групи 
от неръждаема стомана определят избора на 
сорт стомана като материал за проектиране на 
режещи инструменти. За производител, участващ 
в обработката на неръждаема стомана, ключовият 
параметър е обработваемостта. Обработваемостта 
на неръждаема стомана се отнася до съдържанието 
и структурата на стоманата. Съответно неръждаемата 
стомана се класифицира по следните видове:

• Хромирана неръждаема стомана 
- Феритна 
- Мартензитни и феритно-мартензитни 

• Хром-никелова неръждаема стомана 
- Аустенитни и супер аустенитни 
- Дуплекс (феритно-аустенитна)

Неръждаемата стомана принадлежи към един 
или друг вид, което дава възможност за оценка 
на обработваемостта и избор на необходимия 
режещ инструмент. При проектирането на режещ 
инструмент видът на неръждаемата стомана е 
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Стругови инструменти
Въз основа на натрупания опит, ISCAR разработи 
три нови стружкочупещи геометрии за ISO стругови 
пластини. Стружкочупещите геометрии, които 
определят профила на челната повърхнина на 
пластината, са обозначени с R3M, M3M и F3М и 
определят основните области на приложение: 
грубо, средно и финишно струговане на 
неръждаема стомана. Те се използват при 
пластините с отрицателна геометрия, както и при 
тези с положителна.  Типичните характеристики 
на стружкочупещите профили са със специално 
оформен дефлектор за по-добър контрол на 
стружките и вълнообразна повърхност, за да се 
предотврати ударен контакт със стружките. 3D 
моделирането на потока от стружки допринесе 
значително за формирането на дефлектора по време 
на етапа на проектиране. 
Според експерти на ISCAR, в комбинация с най-
усъвършенстваните карбидни сортове, които 
се отличават с прилагането на технологията за 
нанасяне на допълнително покритие на ISCAR 
SUMOTECH, новите стружкочупещи геометрии 
осигуряват по-висока производителност и 
увеличават трайността на инструмента.
В металообработващата индустрия швейцарските 
машини са много популярни за производството 
на малки по размер части от неръждаема стомана, 
особено за авиационната и медицинската 
индустрии. Наскоро въведените пластини за 
отрязване и струговане с нова NX стружкочупеща 
геометрия, обогатили линията ISCAR SWISSCUT 
INNOVAL, бяха разработени специално за тези 
обработващи инструменти. Новата стружкочупеща 
геометрия значително подобрява управлението на 
стружки при обработка на неръждаема стомана. 
Както и в предишния случай, 3D моделирането на 
образуването на стружките улесни намирането на 
оптималната форма.
За отрязване и обработване на канали, ISCAR 
представи два нови карбидни сорта с PVD TiAlN 
покритие за обработка на неръждаема стомана: 
IC1010 за средни до високи скорости на рязане и 
IC1030 за ниски до средни скорости на рязане.

Ротационни инструменти
Техническите възможности на режещия инструмент 
до голяма степен се определят от неговите свойства. 
При пробиването на неръждаема стомана много от 
най-новите разработки на ISCAR са насочени към 
създаване на по-добър материал на инструмента, 
което е довело до два нови сорта карбиди: IC806 и 
IC5500. IC806 с PVD покритие е предназначен главно 
за дълбоко пробиване на трудно обработваема 
топлоустойчива неръждаема стомана (ISO S и ISO 
M групи), докато IC5500, който е с CVD покритие, 
осигурява висока производителност при пробиване 

на феритна и мартензитна неръждаема стомана (ISO 
P група).

Впечатляващите резултати от сорт IC5500 при 
пробиването оказаха пряко влияние върху 
разширяването на обхвата на приложението му 
и по-късно бяха приети от продуктовата линия 
за фрезоване. Семейството от фрези с кръгли 
пластини наскоро се разшири с нови инструменти, 
предназначени за обработка на профилни 
повърхности, особено работните повърхности на 
‚лопатките‘  в турбомашините. Новите пластини 
се предлагат в две дизайнерски версии. Първата 
версия, произведена от сорт IC5820, е насочена 
към машинна обработка на аустенитна и дуплексна 
неръждаема стомана (ISO M и ISO S групи). Втората 
версия, направена от сорт IC5500, е предназначена 
за фрезоване на феритна и мартензитна стомана 
(група ISO P). Използването на сорт IC5500, добре 
доказан в пробиването, като материал за кръглата 
пластина, осигурява значително увеличени скорости 
на рязане.

Ефективното охлаждане - стъпка към успеха
Когато се работи с трудно обработваема 
неръждаема стомана, в много случаи ефективното 
подаване на охлаждаща течност е фактор за 
оптимизиране на работата. Режещите фрези 
TANGSLIT с канали за охлаждаща течност, насочени 
към всеки режещ ръб, които бяха въведени през 
последните няколко години, осигуряват разумно 
решение за клиента. Фрезите, подходящи за ниско 
(до 10 бара) или високо (до 340 бара) налягане на 
охлаждащата течност, позволяват  увеличаване 
скороста на рязане до 50% и осигуряват ефективно 
отделяне на стружки и подобрено качество на 
повърхността.

След нарастващите изисквания за обработка 
с подаване на охлаждаща течност под високо 
налягане, ISCAR добави нови адаптери с вътрешни 
канали за охлаждаща течност към резбовите 
инструменти. Адаптерите носят изключително 
икономични пластини с 10 режещи ръба.

Изискванията за все по-ефективни инструменти 
за обработка на неръждаема стомана изискват 
подходящ отговор от производителя на режещи 
инструменти. Високата компетентност и опит, 
придружени с новаторска инициатива, е решаващата 
комбинация тук и начинът за напредък. ISCAR 
остава твърдо решен и ще продължи да следва тази 
практика в бъдещи разработки.

За повече информация: 

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.iscar.bg
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Дезинфекционни системи
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LO 20 
UV-C мобилна лампа за дезинфекция

ИСТОРИЯСилата на UV C светлината

 UV-A лъчението е с относително дълга дължина на вълната и 95% от нея достигат земната повърхност. То 
е лъчението, което предизвиква тена на човешката кожа. Продължителното излагане на  UV-A лъчи може да 
предизвика дълготрайни увреждания като рак на кожата.

 UV-B лъчите са със средна дължина на вълната, като по-голямата част биват филтрирани от 
атмосферата. Те не могат да проникнат в дълбочина през кожата, но са биологично много активни като 
предизвикват сериозни изгаряния, които освен стареенето на кожата увеличават риска от появата на рак на 
кожата.

 UV-C лъчите са с най-къса дължина на вълната, изцяло се филтрират от атмосферата. Това лъчение е 
най-опасно за организмите. Дори и краткотрайно излагане на него може да предизвика необратими 
изменения. То се поглъща от микроорганизмите и разрушава клетъчната им структурата. Вирусите, бактериите 
и гъбичките са неустойчиви на този вид лъчение. Ако интензивността на облъчване е достатъчно висока, UV-С 
дезинфекцията е надежден и екологичен метод, тъй като добавянето на химикали не е необходимо.

Какво е UV технологията? 

Ултравиолетовата (UV) светлина е част от 
слънчевата светлина, тя е невидима за човешкото 
око и се разделя на UV-A, UV-B и UV-C – лъчение.

UV-C се намира в обхвата от 100-280 nm. На 
графиката може да се види, че гермицидното 
действие е максимално при 265 nm с намаляващ 
ефект в двата края на обхвата. UV-C лампите на 
PHILIPS с ниско налягане имат своята основна емисия 
при 254 nm, където действието върху ДНК е 85% от 
максималната стойност и 80% върху IES кривата 
(разпределението на интензитета на светлината във 
всички посоки). В резултат на това гермицидните 
лампи са изключително ефективни при 
разграждането на ДНК на микроорганизмите. Това 
означава, че те не могат да се размножават и да 
причинят заболяване.
Ефективната устойчивост на микроорганизмите към 
ултравиолетовата светлина  варира значително. 
Освен това околната среда на конкретния 
микроорганизъм силно влияе на радиационната 
доза, необходима за неговото унищожаване.

Лабораторни тестове, направени от д-р Антъни Грифитс (доцент по микробиология в Медицинския 
университет в Бостън) и неговия екип от NEIDL към Boston University School of Medicine доказват, че SARS-CoV-2 
(вирусът, причиняващ COVID-19) при UV-C доза от 5mJ/cm2 (време за експозиция от 6sec.) води до 
унищожаването на 99% от SARS-CoV-2 вируси върху повърхностите в близост до източника на лъчението. 
Същото проучване установи, че UV-C доза от 22mJ / cm2 води до намаляване на 99,9999% от вируса на SARS-
CoV-2 на тази повърхност (време на експозиция 25 секунди).



31ТЕХНОЛОГИИ

Теоретични данни показват, че за дезинфекциране на помещение с обем 50м3 са 
необходими приблизително 120 минути работа на LO20.

Както стана ясно, силният бактерициден ефект се осигурява от светлината в  късовълновия UVC обхват. От гледна 
точка на безопасността,  хората трябва да избягват излагане на UVC-лъчение. В противен случай като странични 
ефекти се появяват еритема (зачервяване на кожа) и конюнктивит (възпаление на лигавиците на окото). 

За късмет, UV C лъчението се абсорбира от повечето продукти, дори стандартното стъкло абсорбира всички UVC 
лъчи. Изключения са кварцът и PTFE.

Освен това UVC се абсорбира предимно от мъртвата кожа, така че еритема може да бъде ограничен. Освен 
това UVC не прониква в лещата на окото, въпреки това може да се появи конюнктивит, който макар и временно,  
е изключително болезнен; същото е и при еритемните ефекти.

Указания за безопасност

Начин на приложение

При излагане на UVC светлина, трябва да се 
внимава да не надвишава нормата за 
праговото ниво. Тук е редно да се отбележи, че 
при уреди, където дължина на вълната на 
излъчване е под 240 nm, се  образува озон – O3, 
от кислорода във въздуха. Озонът е токсичен и 
силно реактивен; следователно трябва да се 
вземат предпазни мерки, за да се избегне 
излагането на хора.

При необходимост от по-дълго 
третиране на помещението в 
присъствието на хора, излъчващото 
тяло трябва да е обърнато към 
стената.

Допустима продължителност на 
експозиция  

UVC радиация  
 ( μW/cm2 ) 

8h 0.2 
4h 0.4 
2h 0.8 
1h 1.7 
30min 3.3 
15min 6.6 
10min 10 
5min 20 
1min 100 

Таблица 1. Допустими времена на експозиция 
на 254 nm UV, съгласно ACGIH
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LO 20 е мобилна UV-C лампа за дезинфекция, която активно се бори срещу бактериите и вирусите. 
Намира приложение в офиси , магазини, медицински центрове или други затворени
пространства. Унищожава болестотворните агенти чрез директно UV лъчение и пречиства въздуха 
чрез принудителна конвекция.

ИСТОРИЯLO 20
Качеството на въздуха, който дишаме, водата, която пием и чистотата на повърхностите, имат дълбоко 
влияние върху нашето здраве и благополучие. Всички сме изложени на риск от заразяване или 
разпространение на вируси и бактерии. Най-силно уязвими са пациентите, за които се полагат 
грижи в болнични и здравни заведения, тъй като всяка форма на вирусна инфекция може да усложни 
тяхното възстановяване. И макар че с UV-C лампи не се третират пряко хората, с тяхна помощ може 
да се постигне значителен ефект при неутрализиране на вируси и бактерии, които могат да 
представляват опасност за здравето.
UV-C  лъчението е известен дезинфектант за въздух, вода и повърхности, който може да помогне за 
намаляване на риска от заразяване и се използва широко повече от 40 години. Всички бактерии и 
вируси, тествани досега (много стотици през годините, включително различни коронавируси), 
реагират на UV-C дезинфекция. При лабораторни тестове  UV-C източници на светлина инактивираха 
99% от вируса на SARS-CoV-2 върху повърхност с време на експозиция от 6 секунди. Ясна индикация, 
че UV-C светлината може да играе ценна роля във вашата стратегия за защита.
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АМЕТ ООДД 
България, Софияфия, 133, 1331 бул. “Европа” №177

тел: 02/925 13 65 
факс: 02/925 13 65 1166

e-mail: office@amet-bg.comg www.amet-bg.com

Технически характеристики

Връзка с мрежата

Светлина

Осветителни тела TUV 15W SLV/25 
UV-C дължина на вълната 254 nm 

Захранване 220-240 Vac, 50-60 Hz
Консумирана мощност – макс. 180 VA ( 68 W ) 
Режим на продължителна работа Без ограничение или с 24 часов програмируем таймер с

2 времеви интервала
Предпазители 2 бр. T 2,0 A (инертни)

Ефективна енергетична доза 10W / 100h (96J/cm2 /1m)

Конвекция Принудителна конвекция 38м3 / h

Безопасност
Тип на конструкцията според EN 60601-1
Клас на защита І

ДаЗаземителна клема

Дължина x ширина x височина: 420 x 400 x 1100 mmРазмери и тегло

Жизнен цикъл 9000 h

Спектър на излъчването

Тегло: 17 kg
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Индустри достави и инсталира UVC модули в няколко десетки 
производства и български компании от различни браншове. 
UVC дезинфекцията е сред най-ефективните методи за 
елиминиране на вируси и бактерии, защото интензивното 
UVC лъчение, най-силно в спектралния диапазон от 254 
Nm, променя ДНК-то на микроорганизмите, прекъсва 
клетъчното деление и предотвратява тяхната способност да 
се размножават. UVC технологиите съществуват вече над 80 
години, но едва през последните десетина настъпи техният 
иновационен възход. 
Едно от най-ценните предимства на UVC дезинфекцията е, че 
действа ефективно срещу различни вируси без да се образува 
резистентност на бактериите и едновременно с това е 
ефективна на места, където химия вече не действа или не може 
да се приложи такава. Още предимства на модулите UVpro са:
• Над 12 000 часа живот на лампите при непрекъсната работа; 
• Хигиена 24/7;
• Ниски разходи за електроенергия;

С кои модули за UVC дезинфекция 
всяко производство може да осигури 
безопасна и защитена среда за работа

 През последните месеци безопасната работна среда стана 
тема номер едно в почти всяка индустрия. Логичното решение 
за много компании от сферата на услугите в този момент 
беше да преминат на home office, за да ограничат физическия 
контакт между служителите. Дезинфекцията се оказа обаче 
ключова в производствения бранш поради невъзможността 
за такъв вид реорганизация на работния процес. Поради тази 
причина все повече производства търсят решения за UVC 
дезинфекция с цел осигуряване на безопасна работна среда на 
своите служителите при непрекъснат цикъл на производство, 
както и за поддържане на високи стандарти на качество и 
чистота на продукцията. 

UVpro лампите за UVC дезинфекция унищожават 99% от 
познатите вируси и бактерии във въздух, вода и различни 
повърхности. 
Модулите на UVpro се произвеждат в Германия, а официален 
представител за българския пазар вече над пет години 
е Тех Индустри. През последните месеци екипът на Тех 
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• Корпус, изработен от неръждаема стомана с монтажни отвори 
с електроника съгласно IP68 и защита с тефлоново фолио 
съгласно IFS и HACCP стандарт. 

Вентилационните модули UVpro гарантират до 99% 
пречистен въздух от наличие на вируси, бактерии, плесени 
спори и други микроорганизми.
Ако търсите решение за UVC дезинфекция на въздух, отговорът 
са вентилационните модули от серия V. Те засмукват въздуха и 
го облъчват ефективно. Монтират се лесно, а затвореният им 
корпус гарантира безопасна и дезинфекцирана среда, без риск 
за работещите в помещенията. 
За офиси, конферентни зали, чакални и по-малки складови 
помещения подходящо решение е вентилационният модул 
UVpro V50. Хигиеничният му дизайн от неръждаема стомана, 
без външни кабели и конструктивни елементи, предотвратява 
образуването на натрупвания от бактерии и микроорганизми. 
Проектиран е за работа при температури от -10°C и + 50°C 
и дезинфекцира до 50 m³ въздух на час със средна доза на 
лъчение около 5 mJ / cm².
За по-големи помещения, шоурум или столова, по-подходящ 
избор е UVpro V300, който може да дезинфекцира до 300 m³ 
въздух със средна доза на лъчение над 12 mJ/cm². Модулът 
работи отлично дори във влажна среда.

 За индустриални помещения, производствени халета 
и големи open office пространства най-подходящото 
решение е вентилационният модел UVpro V500. Със своята 
изчистена и високоефективна конструкция, той е идеалният 
дезинфекциращ модул в средния ценови сегмент. Един 
единствен уред има капацитета да дезинфекцира до 500 m³ 
въздух със средна доза на лъчение над 16 mJ/cm². Освен че 
се монтира лесно и може да работи във влажни помещения 
с температура от -10°C до +50°C, притежава следните 
предимства:
• Широко приложение: в производствени и складови 
помещения, хладилни камери и други
• Специална решетка, която гарантира сигурност за 
служителите, като не пропуска UVC светлината
• Високо разпределение на UVC-дозите чрез оптимална техника 
на завихряне
• Две вентилационни нива
• Лесен за разглобяване и почистване
 

Модули UVpro за дезинфекция на фолио, опаковки и 
транспортни ленти
Дезинфекцията на повърхности е съществен фактор за 
постигане на постоянно високо качество на продукцията – 
особено в ХВП това е неизменна стъпка от производствения 
процес. Модулите UVpro BFM и UVpro BD се инсталират на 
транспортни каси, линии за транжиране, върху лентови 
транспортьори, охладителни кули и други. Действат 
целенасочено, като дезинфекцират различни видове опаковки 
преди тяхното затваряне или пълнене на хранителния продукт. 
Приложими са при дезинфекцията на кофички и пластмасови 
купички, фолиращи и бутилиращи линии, пластмасови и 
коркови капачки и много др. 
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Дезинфекцията на процесна вода също не бива да остава 
на заден план
UVPro модулите за дезинфекция на вода позволяват 
проектиране на индивидуални решения. Модулът EWR, 

например, включва проводими водни реактори с широк 
спектър на действие и ефективност. Обхваща разнообразни 
размери и мощности, като при избора трябва да се вземат 
предвид фактори като: пренос на водата, температура, наличие 
на добавки, дебит, форма и обем на водния резервоар. 
Модулите могат да бъдат монтирани в: охладителни кули, 
спрей-охлаждащи системи, водни резервоари, циркулираща 
вода и други.
 
Свържете се с Тех Индустри за допълнителна информация 
относно модулите за UVC дезинфекция
Освен UVC лампите Тех Индустри предлага също необходимата 
електроника, модули за наблюдение, измерване и 
валидиране, както и възможност за проектиране и монтаж на 
персонализирани решения според клиентските изисквания. 
През изминалите месеци екипът на компанията е доставил и 
инсталирал модули за UVC дезинфекция в производствени 
халета, въздуховоди, вентилационни и климатични инсталации, 
транспортни ленти, хладилни складове и офис помещения в 
едни от най-големите производствени компании в България. 
Част от производствата, които им се доверяват, са: Бор-Чвор, 
Боровец, LB Bulgaricum, Мероне, Фикосота Фууд,  Дестан, СКФ 
Берингс, Лукойл Нефтохим и други.

За въпроси и допълнителна информация:
Телефон: 032 / 34 25 55
Имейл: sales@techindustrybg.com
На място в офис: гр. Пловдив, бул. Марица 154
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е релсово или индуктиво водене на повдигачите. Машините 
са с товароподемност от 1 250 до 1 500 кг и височина на 
повдигане от 3 000 до 13 000 мм

Jungheinrich EKX 410 / 412 / 514 / 516 / 516k

Това са тристранни високостелажни комисиониращи 
електро-високоповдигачи, с повдигаща се кабина на водача и 
възможност за ръчно комисиониране на отделни артикули и 
опаковки, както и обработка на цели палета. Те са създадени 
за работа в тесни коридори с релсово или индуктиво водене. 
Повдигачите са с товароподемност от 1 000 до 1 600 кг и 
височина на повдигане от 3 000 до 14 500 мм. EKX 516k е 
по-къс модел за по-тесни коридори и пространства, по-
маневрен.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово

Jungheinrich - Tri-lateral stacker
Тристранни високостелажни електро-високоповдигачи

Jungheinrich предлага пълно продуктово портфолио: 
От стандартните ръчноводими повдигачи до полу-
автоматизирани и напълно автоматизирани и 
индивидуализирани логистични системи с интелигентни 
софтуерни решения, които свързват машини, системи и 
процеси.
Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи 
на Jungheinrich са особено подходящи за работа в тесни 
коридори. Това увеличава стелажите и оптимизира 
складовото стопанство. Възможно е релсово или индуктиво 
водене, както и свободен ход на машините. 

Jungheinrich EFX 410 / 413

Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи с 
челно позициониране на водача и странично разположена 
мачта за по-добра видимост са особено подходящи за 
комбинирана работа в тесни и стандартни коридори. 
Машините са с товароподемност от 1 000 до 1 250 кг и 
височина на повдигане от 3 000 до 7 000 мм.

Jungheinrich ETX 513 / 515
Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи 
със странично позициониране на водача и с въртящо 
се вилично устройство или телескопични вилици са 
подходящи за работа в тесни коридори, като задължително 
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Новият KUKA KR CYBERTECH nano: 
Максимална производителност и 
гъвкавост в рационализиран дизайн


