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Резюме: В този доклад се разглежда дейността и новостите от СПЕКТРИ ЕООД, с времеви хоризонт
първата половина на 2016 г. Представят се във вид на акценти новите направления в цялостното развитие
на СПЕКТРИ ЕООД – като дейност, пазарно присъствие, нови произвеждани и дистрибутирани продукти и
решения, както и систематично поддържане на цялостната експертна фирмена обезпеченост. Реализирани
проекти.
СПЕКТРИ ЕООД постоянно и организирано продължава да се развива като национален център на компетентност в областта на шума и вибрациите.
Ключови думи: - Шум, вибрации, PM10, PM2.5, сеизмика, СПЕКТРИ ЕООД, WEBNOISE, Brüel & Kjær,
PCH Engineering, Adash.

1. Обзор:
През 2015 г. и 2016 г., СПЕКТРИ ЕООД
продължи развитието си и професионалното си
експертно присъствие на пазара – в областта на
шума и вибрациите.
Основни акценти и новости са:
1.1. Развитие на собствената разработка на
портално ОБЛАЧНО решение, маркетирано под
наименованието “Spectri WEBNOISE.eu” – като
вид “облачна” услуга, комбинираща собствено
решение за непрекъснат интернет базиран
достъп до параметри за мониторинг на шум,
вибрации, както и възможност за допълнителни
параметри в околната и производствена среда.
1.2. Реализация на проекти със стратегическо значение:
- Акустичен проект - нов обект със сертификация по BREAM - Геотрейдинг;
- Акустичен проект - нов обект, Кауфланд Варна;
- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект, производство.
- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект, сондаж.
- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект частен дом, гр. Варна.
- Акустичен анализ и сервизна поддръжка
на мониторингова система за авиационен шум,
Летище София.
- Доставка и конфигурация на акустична изпитвателна система, базирана на PULSE LANXI, Brūel & Kjær – за изпитване на автомобилни
компоненти.

През 2015 -2016 г. беше продължена активно
дейността по развитие на собственото за СПЕКТРИ ЕООД облачно решение WEBNOISE.EU:
- измерване на PM10, PM2.5 и на сеизмични
параметри.
- Метео мониторинг
- Допълнителни точки за мониторинг на
шум в околната среда.
1.3. Потвърждение на сертифициране на
ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” по БДС EN
ISO 17020:2012. Успешна преакридитация.
1.4. Поддръжка на Сертифициране за производство, консултантски услуги, доставка и
сервиз на измервателно оборудване за шум и
вибрации – по ISO 9001:2008. Обхвата на сертификация е за: Проектиране, производство,
инженеринг, поддръжка, сервиз, търговия и
доставка на решения, експертизи, измервателна апаратура и софтуер – за шум и вибрации,
процес-параметри. Инсталации и настройки,
обучение и консултации. Измерване, анализ,
диагностика, контрол и оценка на съответствието.
1.5. Стартиране на процедура по акредитация на “Изпитвателна и калибрационна лаборатория – СПЕКТРИ-ЛАБ” (по БДС EN ISO
17025).
1.6. Новини от собствено производство на
СПЕКТРИ ЕООД - нови продукти:
- Мониторингов Терминал ESMU, нова версия
- Шум, вибрации
- Мониторинг на pH, прах, метео данни
- Мониторинг сеизмична активност
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Фиг. 1 Калибрационна система СПЕКТРИ-ЛАБ

Фиг. 1 Платформа Webnoise.EU

Системата за непрекъснат мониторинг е
реализирана на основата на входни мониторингови терминали на параметри на околната
среда, последващото им интерфейсване със
специализираните собствени хардуерни (Spectri
data logger) и софтуерни разработки, обединени
в портала WEBNOISE.eu
Резултатът е една непрекъснато актуализираща се, публично достъпна база данни,
източник за професионално управление на
околната среда.
Решението е базирано на най-висок клас
измервателно оборудване за измерване на
шум – акустичен анализатор тип Brüel & Kjaеr
2250/2250-L. Терминалът се използва за непрекъснат мониторинг на шум, а също и опционално на вибрации и допълнителни параметри
на околната среда (при дейности по време на
строителство, градска и/или промишлена активност).
1.7. Развитие на партньорство с ADASH Чехия – предлага преносими вибрационни
диагностициращи уреди
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Фиг. 2 Мониторингов терминал на параметри на
околната среда, тип SPECTRI ESMU – 1
и Spectri Data Logger

Фиг. 3 Лого ADASH

Фиг. 4 Преносими вибрационни диагностициращи
уреди от ADASH - Чехия

1.8. Участие в симпозиуми и изложения:
- Дефектоскопия 2015;
- ММО 2016;
- Акустика 2016;
1.9. Новини от партньора на СПЕКТРИ
ЕООД в областта на шума и вибрациите, Brüel
& Kjær - Дания.
1.10. Новини от партньора на СПЕКТРИ
ЕООД в областта на вибрационния мониторинг,
PCH Engineering - Дания.

Фиг. 6 Обект – акустичен проект на СПЕКТРИ

- Акустичен проект - нов обект, Кауфланд Варна;

2. Портално решение,
“Spectri WEBNOISE.eu”:
Разработката е представена в отделен доклад.

Фиг. 7 Обект – Кауфланд-Варна
Фиг. 5 СПЕКТРИ портал WEBNOISE.EU

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо
решение за дистанционен облачен мониторинг
и визуализацияна параметри на околната среда
(като шум, вибрации, сеизмична активност,
метеорологични данни, съдържание на прахови
частици, киселинност).
Производител на хардуерните изчислителни
и комуникационни компоненти и на цялостната
софтуерна база е фирма СПЕКТРИ - България.
Платформата “Spectri Webnoise”, от “облачен
тип” е една съвременна надеждна не-Windows
базирана система (Linux ОС в терминалните
логери на данни и в дистанционния сървер) –
проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява
загуба на измервателни данни. Измерванията са
базирани на непрекъснати периодични отчети
на реални измервани параметри на околната
среда. В сървера се надгражда и актуализира
историческа база от данни, като всички стойности са налични за динамично адресиране.

3. Ключови проекти на СПЕКТРИ
през 2015:
- Акустичен проект - нов обект със сертификация по BREAM - Геотрейдинг;

- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект, производство.
- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект, сондаж.
- Мониторинг и контрол на шум в околна
среда – обект частен дом, гр. Варна.
- Акустичен годишен анализ и сервизна
поддръжка на мониторингова система за авиационен шум, Летище София.

Фиг. 8 Летище София – NoiseDesk анализ

- Доставка и конфигурация на акустична
изпитвателна система, базирана на PULSE
LAN-XI, Brūel & Kjær – за изпитване на автомобилни компоненти.
3.1. Актуализация на План за действие
към Стратегическа Карта за Шум (СКШ), за
гр. София;
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3.2. Изпълнение на проект за акустичен мониторинг и специфично локално трафико-преброяване в позиции, ползвани при разработване
на „Стратегическа карта за шум на агломерация
Пловдив”;
3.3. Доставка и монтаж на вибрационни
мониторингови компоненти;
3.4. Поддръжка и осигуряване на изправно
работещ интернет за публична визуализация
на измервателни резултати от автоматизираната система за постоянен мониторинг на шума
в околната среда на територията на община
Пловдив и община Бургас;
3.5. Доставка на преносим акустичен и
вибрационен анализатор – 2250 за изпитване
на акустични и вибрационни параметри на
моторни превозни средства;
3.6. Доставка на 12 канална система за измерване акустични параметри и определяне
на обща звукова мощност в свободно полеви
условия и в акустична камера на произвежданите от – Леми Трафо ЕООД трансформатори;
3.7. Доставка на система за строителна акустика за "Научноизследователският строителен
институт – Н И С И" ЕООД
3.8.Услуги по измервания на параметрите на
шум и вибрации;

4. Потвърждение на сертифициране
на ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ”
по БДС EN ISO 17020:2012;

Цел: Потвърждение на компетентността на
СПЕКТРИ ЕООД в областта на шума и вибрациите.

Фиг. 10 Изглед сертификат за качество
по ISO 9001:2008

6. Участие в симпозиуми и,
изложения и конференции:
1. Дефектоскопия 2016;
2. ММО 2016;
3. Акустика 2016;
Цел: поддържане на пазарното присъствие
на СПЕКТРИ ЕООД в областта на шума и вибрациите.
7. Новини от основните международни
партньори на СПЕКТРИ ЕООД:
7.1. Новини от партньора на СПЕКТРИ
ЕООД в областта на шума и вибрациите,
Brüel & Kjær - Дания.
- Преносима система за идентификация и
картиране на шумови източници – Pulse Refelx
акустична камера;
Системат а ще бъде предст авена на
ММО 2016 г. от специалист от производителя,
Brüel & Kjær – Дания.

Фиг. 9 Изглед сертификат на
ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ”

5. Сертифициране за производство, консултантски услуги, доставка и сервиз на измервателно оборудване за шум и вибрации – по
ISO 9001:2008;
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Фиг. 11 Brüel & Kjær Pulse Refelx
акустична камера

- Обновяване на основната гама производствени платформи от Brüel & Kjær – PULSE,
2270, LimA, Predictor, др.;
7.2. Новини от партньора от партньора на
СПЕКТРИ ЕООД в областта на вибрационния
мониторинг, PCH Engineering - Дания.
- Изцяло нови вибрационни мониторингови
модули, вибрационни преобразуватели, измервателна технология, мониторингов софтуер;

на СПЕКТРИ ЕООД на пазара и непрекъсната
информираност относно новостите в шума и
вибрациите;
СПЕКТРИ ЕООД планира и занапред постоянно и организирано да продължава със
стремежа си да се развива като национален
център на компетентност в областта на шума
и вибрациите.
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Фиг. 12 PCH Engineering нови продукти

8. Изводи:
През първата половина на 2015г., развойната, стратегическа и маркетингова политика на
СПЕКТРИ ЕООД целенасочено се развива в
следните основни направления:
• Развитие на собствена развойна и производствена дейност;
• Ресертифициране и нова сертификационна
експертна обезпеченост;
• Акцент в доставки на иновативни решения
за Р. България;
• Посрещане на очакването на експертната
общност в Р. България за активно присъствие
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Abstract: In the recent paper are presented a general overview the SPECTRI Ltd. activity and the related news – in
first half of 2016. The new areas of SPECTRI Ltd. development are briefly presented – as activity, market presence,
new produced and distributed products and solutions, and the related to the systematic maintenance of the company’s
expert capacity as well, completed projects.
SPECTRI Ltd. continues in an organized and systematic way its development as a national center of competence
in the field of noise and vibration.
Key words: - Noise, vibration, PM10, PM2.5, seismics. SPECTRI Ltd., WEBNOISE, Brüel & Kjær, PCH
Engineering, Adash.
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Резюме: В докладе рассматриваются деятельность и новости СПЕКТРЫ ЕООО, с горизонтом времени
первые 6 месяцев 2016 года. Представляются в виде акцентов новые направления в целостном развитии
СПЕКТРЫ ЕООО – как дятельность, участие на рынке, новые продукты, их дистрибуция и решения как
и систематическая поддержка целостной экспертной фирменой обеспеченности. Указаны реализованные
проекты. СПЕКТРЫ ЕООД постоянно и организованно продолжает развиваться как национальный центр
компетентности в области шума и вибраций.
Ключевые слова: шум, вибрации, РМ10, РМ2.5, сеизмичность, СПЕКТРЫ ЕООО, WEBNOISE, Bruel&Kjaer,
PCH Engineering, Adash.
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