


ЗА КОМПАНИЯТА

ЕХНАТОН е създадена през 1996 г. Започва дейността си като дистрибутор и доставчик на 

електрокомпоненти и средства за индустриална автоматизация. На базата на натрупания 

опит на своите инженери, компанията развива отдел по автоматизация и изпълнява редица 

успешни инженерингови проекти в България и по света – в Германия, Турция, Канада и други. 

През годините изминава дълъг път на развитие и разширяване на дейността си.

Днес ЕХНАТОН е водеща компания, ориентирана към силно разрастващия се български 

пазар на инженерингови решения за: автоматизация на пречиствателни станции за отпадни 

и питейни води; сложни силозни системи; заводи в хранително-вкусовата промишленост;  

роботизирани комплекси; системи за визуална инспекция; системи за безопасност на 

машини и съоръжения; системи за енергиен мониторинг и много други.

Опитът на екипа и партньорството с водещи производители позволяват на компанията да 

прилага авангардни решения и да изгражда автоматизирани системи за управление „до 

ключ“ – които са високопроизводителни, надеждни и икономически ефективни.

ЕХНАТОН е традиционен партньор на българските машиностроители с редица успешни 

проекти за управление на машини с ЦПУ. Доказан доставчик на цялостни решения за ин-

дустриална автоматизация, днес фокусът на компанията е насочен и към индустриалните 

роботи.

Като дистрибутор на водещи производители в индустрията, ЕХНАТОН предлага на българ-

ските си клиенти висококачествени електрически елементи и апарати ниско напреже-

ние за електроразпределение и средства за автоматизация и контрол; цялостни реше-

ния за безопасност на машини; системи и решения за машинно зрение.
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Ние от фирма ЕХНАТОН сме водещи екс-

перти  в  индустриалната  автоматизация. 

Нашата мисия вече повече от 20 години е 

да създаваме цялостни инженерингови ре-

шения, базирани на професионализъм и  

партньорство  с  най-добрите  световни  про-

изводители. 

Основен подход в нашата работа е осигу-

ряване на качество, коректност и прециз-

ност в изпълнението. 

Силата на компанията са нейните експер-

ти, специалисти, професионалисти – със 

своите знания, експертиза, постоянно усъ-

вършенстване, развитие, квалификация. 

Уникално за компанията ЕХНАТОН е нейни-

ят фирмен дух и характер, наличието на чо-

вешки ценности като доверие и отговорност 

– ключови фактори  за  успеха. 

Печелим  доверието  на  нашите  клиенти  с 

експертна работа, коректност, индивидуа-

лен подход в предлагането на креативни и 

иновативни решения. 

Успехите ни се дължат на това, че сме бли-

зо до клиентите, персонализираме услуги-

те си така, че да можем да предложим най-

доброто решение за нуждите им. 

Днешният свят е дигитален. Това ни прави 

още по-силни, тъй като цифровите техно-

логии са в кръвта ни. Активно работим за 

„дигитална  компания“ във  всички  аспекти

на това понятие. 

Пътят пред нас е ясен – продължаваме раз-

витието си в посока дигитализация. Предс-

тои да наложим добри решения в област-

та на роботизацията; безопасността на ма-

шини и роботизирани комплекси, нови ре-

шения в индустриалната автоматизация. 

Гледаме напред към бъдещето ни на во-

деща компания във високотехнологичната 

автоматизация, преодоляване на предизви-

кателствата чрез екипна работа и приоб-

щаване на многообразието.

“ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА В КРЪВТА НИ”

Изпълнителен директор



ДЕЙНОСТ

Изграждаме цялостни решения и системи 

за управление, включващи всички етапи от

разработката през реализацията до поддръж-

ката и сервизното обслужване.

Нашият екип се състои от мотивирани про-

фесионалисти, които използват своите опит 

и умения, за да предоставят най-доброто ре-

шение, необходимо на всеки клиент. Благо-

дарение на тяхната експертност през годи-

ните ЕХНАТОН реализира успешно множес-

тво проекти, всеки от които уникален като

предизвикателства, специфики и дух. Основ-

ната ни цел при изпълнение на всеки проект 

е да дадем на бизнеса нов, доходоносен 

и дълготраен актив с измеримо високо ка-

чество.

ЕХНАТОН България е сертифицирана по ISO 

9001:2015 за управление на качеството, по 

ISO 14001:2015 за управление по отношение 

на околната среда, здравословните и безо-

пасни условия на труд. Член е на Български 

институт за стандартизация. Сертифицирана 

е от Schneider Electric като Alliance Integration 

Partner и от Cognex като Аutomation Solution 

Provider.

25+  години опит

300+  иновативни решения

5000+ доволни клиенти

800+  инженерингови проекта



Модернизация

Безопасност и модернизация на 

машини и съоръжения

Индустриални роботи

Решения с индустриални роботи, из-

граждане на роботизирани комплекси

Управление на машини

Управление на машини с ЦПУ

Автоматизация

Автоматизация и управление

на технологичните процеси

Дистрибуция

Електрокомпоненти и апаратура

от световно признати производители

Обучение

Обучение на клиенти

Сервизно обслужване

Експертна сервизна поддръжка на

световно ниво в сътрудничество с

нашите партньори

Консултация

Компетентна техническа консултация

при разработване на проекти

Контролни табла

Производство на контролни и

разпределителни електрически табла

Машинно зрение

Системи за визуална инспекция и

индустриална идентификация



ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Автоматизация на машини и 

процеси

С индивидуален подход към потребностите на клиента, креативност и отлично изпълнение, 

ЕХНАТОН се превърна в дългосрочен партньор за голям брой български компании. Нашите 

инженерингови решения намират успешно приложение в редица индустрии и сектори, 

сред които:

Чисти и отпадни води

Минна индустрия

Циментова промишленост

Производство на хартия и 

опаковъчни продукти

Електроника

Хранително-вкусова

промишленост

Фармация и медицина

Автомобилна индустрия

Химическа индустрия

Производство на батерии

Строителство
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Ние предлагаме висококачествена апаратура и решения, които осигуряват висока 

степен на ефективност – производствена и енергийна. При нас клиентите могат да 

избират измежду над 150 000 артикула, разпределени в продуктови категории:

ДИСТРИБУЦИЯ

Индустриален контрол

• човеко-машинен интерфейс

• цялостни решения за безопасност

   на машини

• промишлени роботи

• сервозадвижвания и контролери

• честотни регулатори

• индустриален софтуер SCADA

• индустриална комуникация

• захранвания и трансформатори

• контролни табла

• контактори и защитни релета

• моторни пускатели

• сензори

• сигнализация

• CNC системи

Електроразпределение

• аварийно осветление

• електроразпределителни табла

• защита от пренапрежение и осигу-

   ряване на качествено захранване

• компоненти и системи за корекция

   на фактора на мощността

• решения за зареждане на

   електромобили

Машинно зрение

• визуални системи

• софтуер

• сензори и четци на баркодове

   за промишлена автоматизация

Машини за дозиране и смесване

• машини и оборудване за 

   прецизно дозиране

• смесване и полагане на едно-

    и многокомпонентни смоли, 

    лепила, уплътнения и др.

Сграден мениджмънт и сигурност

• системи за енергиен мониторинг

• системи за сграден мениджмънт

• защита на дома

• инсталационна техника

• системи за домашна автоматизация

Нашият търговски екип от специалисти ще Ви помогне 

в избора на най-подходящото за Вас решение.
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Автоматизация и управление на технологични процеси

ЕХНАТОН е пионер в изграждането на решения за високопроизводително и енергийноефективно производство. 

Специализирани сме в решенията и технологиите за автоматизация и управление на технологичните процеси, 

базирани на съвременните тенденции и технически достижения.

Безопасност на машини

Нашите сертифицирани експерти изготвят цялостни решения за безопасност 

на машини – от оценяване на риска, концепции за безопасност, проек-

тиране – до изпълнение и валидиране.

Визуална инспекция, индустриална 

идентификация и проследимост

ЕХНАТОН е една от първите инженерингови фирми, 

които изпълняват проекти за машинно зрение в Бъл-

гария. Успешно реализирахме множество проекти

за визуална инспекция, индустриална идентифика-

ция и проследимост.

ПРОЕКТИ

Индустриални роботи

Горди сме с редица успешно внедрени проекти за 

индустриални роботи, които реализират по-добра про-

изводителност и автономност на процесите. Множес-

твото решени казуси и индивидуалният подход към 

всяка задача ни формираха като още по-добри и 

опитни специалисти, на които може да се разчита.
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Управление на машини с ЦПУ

Благодарение на технологиите на производители като Mitsubishi Electric и Schneider Electric и опитните спе-

циалисти в екипа ни, ние сме в състояние да решаваме задачи и проблеми бързо, ефективно, надеждно и 

прецизно. Реализираните от нас успешни проекти за управление на машини с ЦПУ доказват водещите ни 

позиции в сектора.

Модернизация на машини и съоръжения

Множеството успешно реализирани проекти са га-

ранция за опита и професионализма на екипа 

ни в областта на модернизацията на машини и 

съоръжения.

Пречиствателни станции

Изграждаме съвременни автоматизирани системи 

за управление на пречиствателни станции за отпад-

ни и питейни води, включващи проектиране, изра-

ботка на контролни табла, локални пултове, диспе-

черска система, настройка и пуск на PLC и SCADA,

отдалечено наблюдение на SCADA параметри, SMS

известяване на аварии.

Големи производствени обекти

ЕХНАТОН е символ на надеждност и точност при изпълнението на проекти за автоматизация в големи 

производствени обекти. Множеството успешно реализирани инженерингови решения доказват, че сме в 

състояние да поемем всяко предизвикателство и да изпълним цялостно всяка задача за автоматизация.
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ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЕХНАТОН е дългогодишен и сертифициран дистрибутор на висококачествените и специализирани продукти на 

Schneider Electric за индустриална автоматизация. Най-големият ни актив са комплексните експертни услуги, 

които обхващат всички нива на автоматизацията на процесите, предлагайки компоненти от един доставчик. 

Решенията ни покриват всички нива в индустрията, включително софтуерни приложения, PLC, терминали, 

инвертори, задвижвания, SCADA процеси, енергиен мениджмънт, разрешаване на казуси с различни бази 

данни, управление с интелигентни устройства с комуникации на различни нива – TCPIP, Modbus и др. Опитът ни 

с иновативната платформа на Schneider Electric за оптимизация чрез цифрова трансформация EcoStruxure ни

позволява да сме полезни на всяко ниво във всеки индустриален сектор. Съвместно с Глобалния технически 

център на Schneider Electric, сме в състояние да осигурим критично важната навременна и адекватна реакция и 

консултация при възникнали софтуерни проблеми.

Производство на електрически табла
Нашите експерти проектират електрооборудването и 

изработват инсталациите персонализирано, съобраз-

но спецификата на заданието на клиента. Решенията 

могат да се прилагат от малки сградни инсталации 

до големи производствени и стратегически проекти. 

Водим изрядна и професионално изготвена съпътс-

тваща документация.

ЕХНАТОН се гордее с дългогодишно сътрудничество с 

редица световно признати компании за производство

на електроапаратура, заради което имаме възмож-

ност да сме максимално гъвкави и да проектираме 

и внедряваме решения и апаратура, изцяло според 

клиентските нужди.

Успешни проекти
• Автоматизирани системи за управление

   на производствения процес в рудодобивни 

   предприятия

• Системи за наблюдение на производствения 

  процес и обработка на данните чрез биз-

    нес  анализ (BI)

• Системи  за  управление  на  роботизирани 

   автоматични линии

• Системи за мониторинг на дейта центрове, 

   BMS системи

• Автоматизирани  системи  за  управление

   на силозни бази

• Управляващи  системи  за  чисти  и  отпадни 

   води

• Енергиен мениджмънт

Програмируеми контролери

и сервозадвижвания
Сертифицираните инженери на ЕХНАТОН осигуряват 

съвременни решения в почти всяка област и ниво в 

индустриалната автоматизация. Експерти са в проек-

тиране и изграждане на специализирани машини; 

комплексни решения за управление на пречиства-

телни станции за отпадни и питейни води; системна

интеграция с цялостни инженерингови проекти за уп-

равление и дигитализация на производствени проце-

си. Един от иновативно разработените проекти от на-

ши експерти е модернизацията на линия за асем-

блиране на прекъсвачи в завода на Schneider Electric

в с. Радиново. Предприятието е отличено с междуна-

родното признание „Умна фабрика“ и получи награ-

дата „Технологична иновация на годината“ за 2019 г.

Лазерно гравиране
ЕХНАТОН предлага пълна гама услуги за лазерно ря-

зане и гравиране на различни видове материали като 

пластмаси, самозалепващи фолиа, стъкло, мрамор, 

дърво и др. Дейността допълва комплексната услуга 

на фирмата, като изработва табелки за бутони, табла

и други информационни  материали  за  промишле-

ността.

Веселин Тодоров

Технически директор

0888 223 911

vt@akhnaton.biz
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ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Илиана Айвазова

Ръководител направление

Индустриална автоматизация

0885 776 675

i.ayvazova@akhnaton.biz

Фирма ЕХНАТОН е доказала позициите си на дългогодишен експерт в индустриалната автоматизация. 

Направлението за индустриална автоматизация Mitsubishi Electric е надежден партньор на компаниите 

в производствения сектор, съчетаващо експертиза и професионализъм от най-високо ниво, с водещите в 

световен мащаб технологии и продукти на японския гигант.

Предлагаме високотехнологични, надеждни решения, съчетали в себе си доказани в годините традиции, инова-

ции, прецизност и качество, и едновременно с това съпричастност и подкрепа на всеки един екип по веригата –

от приложните инженери до производствените звена в заводите на Mitsubishi в Япония.

Водещи технологии, върхово качество

Mitsubishi Electric е синоним на иновативни техноло-

гии и висококачествени продукти във всички подраз-

деления, включително и индустриалната автомати-

зация. Близо 100 години компанията стои неотлъчно 

зад своето корпоративно мото Changes for The Better – 

Високи технологии за по-добър живот.

Mitsubishi Electric е световно признат партньор заради 

своите най-съвременни технологии, проектирани и 

вложени в компонентите и продуктите. Новаторски, 

висококачествени и надеждни, продуктите и решени-

ята на Mitsubishi Electric за индустриална автоматиза-

ция навсякъде са приети като водещи в своята област 

и спомагат за успеха на множество компании 

навсякъде в Европа вече 30 години.

ЕХНАТОН е надеждният партньор в създаването на 

вашата “умна фабрика”. В партньорство с Mitsubishi 

Electric и e-Factory Alliance – алианс от експерти, мо-

жем да ви помогнем да посрещнете днешните и 

утрешни предизвикателства на индустриалното про-

изводство. Интегрираната технологична платформа 

e-Factory с решения от ниво управление на процеси 

до информационни технологии за създаване на инте-

лигентно производство може да ви отведе в бъдещето.

Като официален партньор на Mitsubishi Electric за 

индустриална автоматизация, ЕХНАТОН предлага 

на българския пазар:

• Пазарно и търговско   

   представяне

• Пълен инженеринг

• Обучение

Не на последно място, ЕХНАТОН споделя в дейността 

си седемте водещи корпоративни принципа на Mit-

subishi Electric – социална отговорност, етика, грижа за 

околната среда, растеж, технологичност, доверие и 

качество.

• Експертна техническа 

   и консултантска дейност

• Сервиз

Пълна гама продукти за автоматизация

• Контролери

    - Компактни и модулни програмируеми

      контролери MELSEC

    - Специализирани контролери за 

      управление на движение

    - CNC системи

• Edge Computing

   - Индустриални компютри MELIPC

   - Edge Computing софтуер

• Устройства за задвижване

   - Променливотокови сервосистеми MELSERVO

    - Честотни регулатори – FREQROL

• Визуализация

   - Интерфейси човек-машина (HMI) - GOT

   - SCADA – MAPS; Genesis 64

• Индустриални роботи MELFA – 6-осни верти-

     кални и хоризонтални; SCARA, колаборативни 

    роботи

• Продукти за електроразпределение ниско

   напрежение

• Продукти за мониторинг на захранването

• Продукти за електроразпределение средно

   напрежение
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През последните години конкуренцията в почти всяко производство изисква от доставчиците все по-кратки сроко-

ве и постоянно качество, съчетани с по-ниски маржове и гъвкавост при къси серии. Тези нови предизвикателства, 

комбинирани с растящите разходи за труд и липсата на кадри, пораждат трудности за всяка индустрия. Реше-

нието е интелигентна автоматизация на процеси. Съвременните роботизирани системи са много по-продуктивни 

от ръчния труд, изплащат се в кратки срокове и имат минимална нужда от поддръжка. Резултатът е повече про-

изведени детайли за по-кратко време с по-малко разходи.

ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ

Нашият екип и опит
Горди сме, че разполагаме с водещи специалисти 

не само по роботика, а и по задвижвания, контроле-

ри (PLC), машинен интерфейс (HMI), комуникации, 

машинна безопасност. Това ни позволява да работим 

професионално върху цялостни решения, а не върху 

части от него.

Обучението също е важна част от процеса. В наши-

те две лаборатории по роботика в Технически уни-

верситет София и Технически университет София, 

филиал Пловдив, даваме възможност на клиенти и 

студенти инженери да експериментират с истински 

демо роботи и целия нужен софтуер. С наличната 

техника тестваме сложни интеграции между систе-

ми, което е рядкост в Източна Европа: 2D и 3D машинно 

зрение, следене на конвейер в реално време, сен-

зор за сила, мониторинг на процеси, анализ на 

производствени данни (AI).

Приложения

• асемблиране на компоненти

• сортиране, пакетиране и палетизиране

• зареждане на машини

• контрол на качество

• нанасяне на лепило/грес/уплътнител

   по контур

• монтаж на електроника

• полиране и шлайфане

• и други в множество индустриални

   сектори

Не само робот, а цялостно решение
Във всеки проект индустриалният робот трябва да бъде 

интегриран към допълнителна периферия и системи 

за автоматизация: 2D и 3D камери, сервосистеми и за-

движвания, визуализация за оператор, управление на 

процеси, комуникация с външни устройства, грипери 

и крайни елементи. Използваме опита си от десетки 

проекти в България и чужбина, за да предоставим опти-

мално решение с надеждна апаратура, която работи 

заедно. Използваме модерен софтуер за симулация и 

предлагаме съдействие за пускането в експлоатация, 

включително програмиране и електроизпълнение. Об-

ръщаме специално внимание на безопасността, като

интегрираме сертифицирана техника (бариери, сен-

зори, лазерни скенери).

Вашата дългосрочна сигурност
Знаем, че една роботизирана система трябва да служи вярно 24/7. За целта ангажиментът ни не приключва със 

самата инсталация, а продължаваме да се грижим за техниката с професионална периодична поддръжка и 

бърза реакция при нужда от сервиз. Нашите най-взискателни клиенти с поточни линии, като тези от автомобилния 

сектор, където всяко спиране е крайно нежелателно, могат да потвърдят това.

Николай Кривошиев

Ръководител направление

Индустриални роботи

0885 137 711

n.krivoshiev@akhnaton.biz
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МАШИННО ЗРЕНИЕ

ЕХНАТОН е една от първите инженерингови фирми, които разработват проекти за машинно зрение в България. 

Работим в тясно партньорство с Cognex – лидер в световен мащаб в доставката на системи, сензори 

и софтуер за визуална инспекция и баркод четци за индустрията. Благодарение на водещите технологии и 

продукти с марка Cognex и на нашия опит и професионализъм, успешно реализирахме в България множес-

тво проекти за визуална инспекция (инспекция, идентификация и водене на роботи) и проследимост в 

индустрията (четене, валидиране и верифициране на индустриални кодове).

Технологичен лидер в машинното зрение
Cognex Corporation проектира, разработва, произ-

вежда и предлага на пазара широка гама продукти, 

в които са интегрирани най-иновативните технологии 

за машинно зрение. Продуктите на Cognex включват 

четци за кодове, сензори, системи и софтуер за 

машинно зрение, които се използват за инспекция, 

измерване, идентифициране и гарантиране на качес-

твото на компонентите по време на производство и 

дистрибуция в заводи и складове по целия свят.

С над 2 милиона инсталирани системи и над 36 го-

дини опит, Cognex е най-довереният доставчик на ре-

шения за машинно зрение в индустрията. Използва-

ни от най-големите световни производители и маши-

ностроители, решенията на Cognex намаляват разхо-

дите, подобряват ефективността и съдействат да се 

увеличи максимално производителността. Интели-

гентна автоматизация с помощта на системите на 

Cognex за визуална инспекция и идентификация озна-

чава по-малко грешки, което се равнява на по-ниски 

разходи и по-висока удовлетвореност на клиентите.

С широка гама от решения, разработени да се 

справят и с най-предизвикателните приложения в ин-

дустрията, и осигуряваща експертно съдействие, 

разполагайки с голяма мрежа от експерти по ма-

шинно зрение, Cognex е най-добрият избор за про-

изводители и системни интегратори.

Технологии от световна величина

• Водеща в индустрията технология за 

   локализиране

• VisionPro ViDi – Deep Learning технология

• Усъвършенствани технологии за формиране 

   на изображение

• Четене на кодове

Основни групи продукти

• 2D визуална инспекция

• 3D визуална инспекция

• Софтуер за визуална инспекция

• Четци на индустриални кодове

• Верификатори

В качеството си на ASP (Аutomation Solution Provider)

партньор на Cognex за България, фирма ЕХНАТОН

предлага:

    • търговско и маркетингово представяне

    • консултации

    • обучение

    • оценка на изпълнимост

    • пълен инженеринг

Илиана Айвазова

Ръководител направление

Машинно зрение

0885 776 675

i.ayvazova@akhnaton.biz
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ЕХНАТОН е признат дългогодишен партньор на българската индустрия в областта на безопасността на машини. 

Екипът от сертифицирани инженери в партньорство с един от водещите производители в тази сфера – фирма 

PILZ, е натрупал завиден опит в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини. 

Услугите и проектите, които предлагаме, са в подкрепа на производители и потребители на машини, за постигане 

на съответствие с изискванията на Директивата за машини 2006/42/ЕС и полагане на СЕ маркировка.

БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ

Проект за безопасност
Независимо дали изграждате нови или модернизи-

рате съществуващи съоръжения, е оптимално безо-

пасността да бъде включена още в самото начало на 

проекта. Разработените от нас проекти действително 

елиминират опасностите и могат да се приложат с 

минимално въздействие върху сложността на маши-

ните, разходите и производителността.

Внедряване на система за безопасност
Надеждно и качествено проектиране на мерки за 

безопасност съгласно изготвените от нас или трети 

страни доклади за оценяване на риска.

Валидиране на безопасността
Осигуряваме функционално изпитване на система-

та за безопасност, включително симулации на въз-

можни повреди и изготвяме протоколи за изпитва-

не. В състояние сме да определим постигнатото 

ниво на изпълнение на функциите за безопасност, 

свързани със системата за управление, съгласно 

EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061.

Инспекция ESPE (светлинни бариери, 2D
скенери и др.)
От съществено значение е електрочувствителното за-

щитно оборудване (ESPE) да бъде правилно конфи-

гурирано и инсталирано и да се подлага на редовни 

проверки. Ние предлагаме цялостна инспекция на 

машини, оборудвани с ESPE, включително измерване

на времето за спиране на опасните механизми.

Оценяване на риска
Екипът на ЕХНАТОН е в състояние да извърши всеоб-

хватно оценяване на всички рискове, свързани с ма-

шината във всички фази от жизнения ѝ цикъл.

Целта, която трябва да се постигне, се състои във въз-

можно най-голямото намаляване на риска, вземай-

ки предвид следните четири фактора, в посочената 

последователност.

     - безопасността на машината във всички фази

       от жизнения ѝ цикъл;

     - способността на машината да изпълнява

       функциите си;

     - удобството при използване на машината;

     - разходите за производство, експлоатация

       и демонтаж на машината.

Концепции за безопасност
Въз основа на резултатите от оценяването на риска, 

изготвяме концепции, които представляват технически 

решения в съответствие с приложимите международ-

ни стандарти, осигуряващи безопасността на маши-

ни чрез съвременни средства за управление и мони-

торинг, механични и организационни мерки.

Част от концепциите е и определянето на необходи-

мото ниво на изпълнение на функциите за безопас-

ност, свързани със системата за управление, съглас-

но EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061.

Димитър Максимов

Ръководител направление

Безопасност на машини

0888 787 265

d.maximov@akhnaton.biz

https://akhnaton.biz/injenering/bezopasnost-na-mashini
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ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР

В ЕХНАТОН работи екип от сертифицирани инженери в областта на SCADА индустриалния софтуер. Пред-

лаганите от нас напълно интегрирани решения позволяват на производителите да повишат ефективност-

та на дейностите си чрез надеждна и гъвкава система за контрол и мониторинг. Системите за управ-

ление се характеризират с лесни за използване инструменти за конфигуриране и мощна функцио-

налност, имат  приложение  във  всяка  индустрия  и  при всякакви  обеми на  дейност.

Разработеният от нашите експерти
софтуер за индустриални приложения
ще Ви помогне за:

• повишаване ефективността на работни

   и технологични процеси;

• увеличаване на производителността;

• оптимизиране на производствени и технологични

   процеси в единна среда;

• контрол и мониторинг на системи от дистанция;

• решения за енергийно ефективно производство;

• автоматизация на процеси.

Нашите експерти предлагат цялостни решения за

проектиране, изграждане, експлоатация и поддръж-

ка на системи за управление на технологични про-

цеси и индустриалната автоматизация.

Ние се ангажираме да предоставяме решения, кои-

то отговарят и надхвърлят очакванията на клиентите.

Нашият богат опит с широк кръг клиенти и сфери на

дейност ни осигуряват възможността да разбираме

потребностите на клиентите и да отразим най-точно

техните нужди.

Разработките на инженерите се създават индиви-

дуално с оглед покриване конкретни изисквания на

клиентите за подобряване на ефективността, произ-

водителността, автоматизиране на процесите, съо-

бразени със съвременните тенденции и технически

достижения. Дейностите по цялостния процес се

базират на експертиза, технологии и партньорства с

водещи компании.

Специализирани сме в следните

дейности:

• Проектиране – ще обърнем персонално вни-

   мание на вашите нужди за оптимизация и раз-

   решаване на конкретен проблем или процес

• Избор на подходящо решение, софтуер и

   апаратура – работим със световно признати 

   производители, с които сме в дългогодишно 

   партньорство

• Програмиране – експертизата на нашия

   екип е доказана с международно признати

   сертификати

• Внедряване, конфигуриране, пуск и настрой-

   ка на системите – работим прецизно, в 

   съответствие с всички европейски директиви, 

   изпълняваме ангажиментите си в срок

• Обучение – спомагаме за навременна и

   компетентна реакция на вашите екипи при

   експлоатация на системите и евентуално

   отстраняване на неизправности

• Сервиз и консултации – при възникване на

   последващи нужди за разширения и нови

   процеси и проекти сме на разположение с

   точната и навременна информация

SCADA система за визуализация и управление на
дестилация на спирт

Михаил Терпешев

Ръководител 

Програмни проекти

0888 000 063

terpeshew@akhnaton.biz

https://akhnaton.biz/injenering/industrialen-softuer-scada
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Като специалист в инженеринговите  решения и официален дистрибутор на продуктите на водещите произво-

дители Dopag и Meter Mix, ЕХНАТОН предлага на българския пазар цялостна оферта в областта на измерване, 

смесване и полагане на едно- и многокомпонентни материали. DOPAG е специализиран във високия клас 

системи – високопрецизни и автоматизирани, а Meter Mix предлага качествени, функционални и достъпни 

системи за смесване и полагане на едно- и двукомпонентни материали в малки и средни производства.

ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ

Dopag Lubriline - перфектното 
дозиране и полагане на масла и греси
Продуктите от това семейство покриват всички специ-

фични изисквания при високо автоматизирано гре-

сиране и смазване. Серията Lubriline включва високо-

производителни бутални помпи, регулатори на наля-

гането, дебитомери и крайни изпълнителни клапани.

Многокомпонентни системи
Системите за дозиране и смесване на DOPAG са

способни да обработват многокомпонентни мате-

риали като епоксидни смоли, полиуретани и силико-

ни. В зависимост от предназначението или изиск-

ванията, те могат да бъдат оборудвани с бутални или 

зъбни помпи. Компанията предлага различни основни 

конфигурации, които са на модулен принцип и мо-

гат да бъдат конфигурирани точно според Вашите 

изисквания.

Стандартите за качество DOPAG гарантират най-ви-

сока точност и повторяемост – дори при напълно ав-

томатизирани производствени процеси.

Перфектно разпределяне на смоли,
полиуретани, лепила, смазки и силикон
Дозиращите компоненти и помпи от DOPAG се изпол-

зват в различни приложения за полагане на матери-

али с нисък до висок вискозитет. Те гарантират висо-

ка точност и прецизна повторяемост по отношение 

на количеството остатъчен материал.

Системи за смесване на силикони се използват пре-

димно за производство на LSR (Liquid Silicone Rubber) 

продукти. Серията Silcomix осигурява висока прециз-

ност и енергийна ефективност заради сервозадвиж-

ваните бутални помпи. Отличават се със специална 

уплътняваща технология за обработка на абразив-

ни материали (при приложения с добавяне на оцве-

тители).

Двукомпонентните дозиращи системи
на Meter Mix са конструирани с цел да обработват 

широк спектър от материали с различен вискозитет,

както и да покриват нуждите на различни приложения. 

Дозиращите системи с бутални помпи се използват 

за приложения, където се изисква единично или не-

прекъснато дозиране и полагане на определено ко-

личество материал. Те контролират прецизно обем-

ното съотношение на смесване на двата компонен-

та и позволяват настройка на големината на дозата 

в определен диапазон.

Мартин Марков

Ръководител направление

Дозиращи системи

0888 005 606

mmarkov@akhnaton.biz
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„Ехнатон България е сертифициран инженерингов партньор на фирма Шнайдер Електрик 

България и като наш коректен партньор успешно са изпълнили редица проекти. Изпълнение-

то на проектите е извършено при стриктно спазване условията на сключените договори. По 

време на изпълнение на договорите, отношенията ни са се базирали на коректност и висок 

професионализъм.“

Йонуц-Адриан Фаркаш, Управител, Шнайдер Електрик България ЕООД

„Фирма Ехнатон разполага с висококвалифициран проектантски и изпълнителски персонал 

в областта на автоматизацията и електрообзавеждането, което е гаранция за качествено 

и срочно изпълнение на поетите ангажименти. Ръководството на фирмата се стреми 

непрекъснато да повишава квалификацията на своите инженери и качеството на услугите.“

Васил Василев, Управител, Ойропак ЕООД

„Ехнатон стриктно изпълнява поетите договорни задължения и прави всичко необходимо за 

удовлетворяване изискванията на клиентите си. Това партньорство с фирмата ни дава осно-

вание да препоръчаме Ехнатон като надежден партньор за реализирането на проекти в 

областта на автоматизацията и управлението на производствени процеси с необходимата 

гаранция за прилагане на водещи технологии.“

Камен Евлогиев, главен инженер, Алмагест АД

„Фирма Ехнатон е спечелила доверието ни като надежден и дългогодишен наш партньор 

с качествената си и компетентна работа, както и със своевременно изпълнение на всички 

поставени задачи. Елементите и апаратурата, които доставя фирмата, са надеждни и 

съответстват на всички европейски стандарти.“

Юлиян Инджов, Управител, ИСА 2000 ЕООД

„Дългогодишното партньорство ни дава основание да препоръчаме Ехнатон като коректен 

партньор за реализация на проекти в областта на електрообзавеждането, модернизацията 

и реконструкцията на машини и цели обекти.“

Иван Динев, Изпълнителен директор, Миролио България ЕООД

„Фирма Ехнатон е спечелила доверието ни като надежден и дългогодишен наш партньор с 

качествената си и компетентна работа, както и със своевременното изпълнение на всички 

доставки. От обслужващия персонал във фирмата получаваме винаги компетентна и 

навременна подкрепа.“

Христо Кафеджийски, дирекция Строителство, отдел Комплектация,

Лукойл Нефтохим Бургас АД

„С настоящата референция изразяваме за пореден път своята удовлетвореност и висока 

оценка от професионализма и добрата работа на екипа на Ехнатон България АД.“

Кирил Яков, Изпълнителен директор, 

Спартак АД

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС



„Благодарение на предоставените услуги постигнахме повишена ефективност на произ-

водството и по-добро управление на процесите от контролна зала. С над 20 годишния си 

опит в индустриалната автоматизация екипът затвърди професионализма си и доказа 

качеството на услугите си. Изпълнението в срок и с необходимото качество е ценен актив, 

който ценим за добрите работни взаимоотношения.“

инж. Любомир Хайнов, Оперативен директор, 

Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

„Нашият опит с фирмата ни дава основание да препоръчаме Ехнатон България като надежден 

партньор за консултации, услуги и доставка на системи и компоненти за обезопасяване на 

машини в съответствие с действащите европейски директиви и национални наредби.“

инж. Петър Ангелов, Директор, Стандард Профил България ЕАД

„Фирма Ехнатон България е спечелила доверието ни като надежден партньор за изготвяне на 

доклади за оценяване на риска, концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на 

машини, които са необходими за привеждане в съответствие с приложимите директиви на 

машини, които сме въвеждали в експлоатация.“

Гeорги Николов, Управител, ТисенКруп Матириалс България ООД

„През годините Ехнатон са се доказали като истински професионалисти в търговските ни 

отношения. Демонстрирали са готовност за реакция в кратки срокове в спешни ситуации, 

както и постоянни консултации във връзка с потенциални проекти. Те са предпочитан наш 

доставчик заради професионализма си, доставката и монтажа на оборудване в срок, както 

и за цялостно отношение към нашите проекти.“ 

Димитър Николаков, мениджър по индустриализацията, Дзобеле България ЕООД

„Всички тези приложения работят в динамична производствена среда с различни скорости 

и клиентски материали, което ги прави доста комплексни с ниво над средната сложност. 

Съвместно с екипа на Ехнатон извършихме теоретичните модели и разработката на 

приложенията, както и над 40 индустриални реализации. Професионалното им отношение 

и високо ниво на знания способстваха за качественото и своевременно изпълнение на 

проектите ни.“

Димитър Янчев, Управител, Айгер Инженеринг ООД

„Изказваме удовлетвореност от професионалното отношение на Ехнатон България АД при 

изпълнение на поетите ангажименти, предоставената експертиза, качественото изпълнение 

на заданията, в съответствие с нашите корпоративни нужди и съобразно изискваните между-

народни стандарти.“

Николай Чакински, 

Ръководител на отдел Доставки, Нетера ЕООД

“We recommend Akhnaton Bulgaria as high qualied professional engineering team experienced 

in industrial engineering projects. Akhnaton relies on outstanding engineering skills to create 

innovative, highly performing, safe and easy to use and maintain solutions.”

Udo Lange, General Manager, Trelleborg Silcotech Bulgaria OOD

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС



Технически учебни лаборатории, създадени от ЕХНАТОН и Mitsubishi Electric

Един от проектите, с които ЕХНАТОН заслужено най-много се гордее, е изграждането на две 

нови технически лаборатории – в Технически университет София и в Технически университет 

София, филиал Пловдив, дарение от фирма ЕХНАТОН и Mitsubishi Electric. Като признание 

за реализирането на лабораториите, фирма ЕХНАТОН бе удостоена със специална на-

града от Mitsubishi Electric.

ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО



ЕХНАТОН дарява живописни платна с патриотична насоченост

Компанията ЕХНАТОН носи фирмен дух на неподправено родолюбие и истинска вяра 

в традициите и заветите на предците ни. Подкрепя множество инициативи и акции, които 

способстват за запазване на българското, поддържане на патриотичните идеи и запазване 

ценностите ни от миналото. Една от тях е инициативата на компанията да дарява с ре-

продукции на живописни платна с патриотична насоченост български училища, детски 

градини, читалища, както и всички родолюбиви българи в индустриалния сектор.
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