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EЛ КОНТРОЛ ЕООД работи в
областта
на
енергийното
строителство от основаването
си през 1999 г. до днес.
Фирмата
извършва
пълен
инженеринг, изграждане и
въвеждане в експлоатация на
енергийни обекти.

Сервизът е единствен за България,
който
притежава
правата
да
инсталира и ремонтира инвертори
от най- популярните серии на ABB:
ACS550 и ACS800.

За да осигурим комплексно
обслужване
на
своите
клиенти
в
областта
на
енергетиката, ние развиваме
дейността си в различни
направления
–
електромонтаж, проектиране,
КИП
и
автоматизация,
продажба
на
електротехнически
стоки,
изработка на
ел.
табла.
Фирмата
притежава
акредитиран
Орган
за
контрол от вида „С” с широк
диапазон на извършваните
контролни
измервания
и
изпитания.

През 2012 г. създадохме
Сервиз
за
промишлена
електроника – най-новото
направление
към
отдел
Автоматизация.
Неговата работа е насочена
към
въвеждане
в
експлоатация, поддръжка и
ремонт
на
електронни
устройства,
използвани
в
промишлеността.
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Сервизът за промишлена електроника разполага с работилница
за честотни регулатори, оборудвана със съвременни
технически средства за извършване на диагностика и ремонтни
дейности. Залата на работилницата е изградена в съответствие с
изискванията за работа с чувствителни на електростатично
разреждане (ESD) електронни елементи. Ползва се оригинален
софтуерен продукт за прецизна диагностика и анализ.

Обслужването се извършва от
електроинженери, преминали
обучение в Университета на
АББ в Хелзинки, Финландия.
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ОБСЛУЖВАНЕ
Предлагаме периодично
техническо обслужване на
работещи устройства, съгласно
предписанията и графика на
производителя.
Изпълняваме доставка и
подмяна на частите с изтекъл
експлоатационен период.
Извършваме контрол върху
околната среда и състоянието
на периферните устройства.
Даваме предписание на
мероприятията необходими за
осигуряване на безотказна и
дълга експлоатация.

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ
Ремонтните дейности се
извършват от мобилна група на
територията на промишлените
предприятия или в сервиза за
промишлена електроника в
базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара
Загора.
При обследване на възникнали
аварии се извършва прецизна
диагностика и анализ на
причините чрез използване на
оригинален софтуер.
При извършавните ремонти
влагаме оригинални резервни
части и електронни елементи,
като за това ползваме
логистичната подкрепа на
водещи производители на
промишлена електроника.
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ИНСТАЛИРАНЕ
Въвеждаме в експлоатация
нови електронни устройства,
което включва:
• проверка за съответствие на
избраното място на монтаж с
изискванията за условията на
околната среда;
• проверка параметрите на
електрическото захранване и
електрическата инсталация;
• свързване и параметризиране;
• пуск и настройка.

ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме обучение на
експлоатационния персонал в
предприятията, чрез
организиране на индивидуални и
групови курсове за запознаване с
техническите възможности и
правилата за безопасна
експлоатация.
Обученията се организират на
територията на промишлените
предприятия и в базата на ЕЛ
КОНТРОЛ, Стара Загора.
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ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНИТЕ УСТРОЙСТВА

ЧЕСТОТНИ ИНВЕРТОРИ
• Индустриални честотни инвертори за асинхронни и синхронни
електродвигатели ниско напрежение. Номинални напрежения на
електродвигателите 220V, 380V, 500V и 690V
• Изходна мощност до 5600kW
• Инвертори с рекупириране на енергия
в захранващата мрежа
• Модули за динамично спиране
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ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНИТЕ УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ

• Комплектни
електрозадвижвания за
промишлени механизми

• Сервоуправления
за правотокови, безколекторни,
синхронни и асинхронни електродвигатели с обратни връзки по път,
скорост, въртящ момент
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ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНИТЕ УСТРОЙСТВА
СОФТСТАРТЕРИ

• Стартери за плавен
пуск на асинхронни
електродвигатели

ЗАХРАНВАНИЯ

• Стабилизирани импулсни захранвания за промишлена апаратура
• Регулируеми лабораторни захранвания
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ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНИТЕ УСТРОЙСТВА
ИЗПРАВИТЕЛИ

• Управляеми изправители за
регулиране възбуждането на
генератори

• Неуправляеми изправители
за захранване оперативни
вериги на прав ток
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ЕЛ КОНТРОЛ – АКРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ
Орган за контрол от вида „С” към ЕЛ
КОНТРОЛ е създаден през 2000 г. и е
сред лабораториите в България с найширок
обхват
на
акредитация.
Притежава Сертификат по стандарта
BDS-EN
ISO
IEC
17020:2005,
издаден от Българската Служба за
Акредитация ИА „БСА”.
Дейността на Органа за контрол
включва проверка на определени
параметри, оценяване на тяхното
съответствие
с
изискванията
на
нормативните
документи
и
последващото
докладване
на
резултатите от тези дейности на
клиентите.

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С”
Обхват на контрол:
• контрол на съоръжения в ел. уредби за напрежение до и над
1000V
• контрол с повишено напрежение до 110кV
• откриване и отстраняване на кабелни повреди; трасиране на
кабелни линии
• проверка и настройка на цифрови и релейни защити
• оптични кабелни линии
• импеданс на контура "фаза защитен проводник"
• контрол на защитни
диелектрични средства
• контрол на химични фактори
на работната среда
• контрол на физични фактори
на работната среда.
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ЕЛ КОНТРОЛ – АКРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО
ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001
ЕЛ КОНТРОЛ има разработена и
политика
по
качеството,
ориентирана
изцяло
към
удовлетворяване изискванията на
клиентите. Наред с това фирмата
отдава приоритетно значение на
опазване здравето и безопасността
на своите работници и служители,
както и на опазването на околната
среда.
За да отговори адекватно на
тенденциите в световен мащаб, ЕЛ
КОНТРОЛ
внедри
в
своето
управление системи за управление
по три международни стандарта ISO
9001, OHSAS 18001 и ISO 14001.
Сертификацията е извършена от TüV
Rheinland Bulgaria.
Внедряването на фирмени системи
за
управление
гарантира
съгласувано и ефективно действие
на процесите в
компанията,
познаване и прилагане на всички
действащи
норми
и
стандарти,
свързани с работата, както и
съпричастност
към
глобалния
стремеж
на
човечеството
към
устойчиво развитие на планетата.
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КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководител на Сервиза за промишлена електроника
инж. Борис Магунски
тел.: 042 611 658
boris.magunski@elkontrol.com
ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
гр. Стара Загора, 6006
бул. „Св.Патриарх Евтимий” 17А
тел. 042 600 178
факс: 042 639 116
office@elkontrol.com
http://www.elkontrol.com

КАРТА
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