


Brūel & Kjær, Дания – измервания, анализ, изпитване, калибриране и
моделиране на акустични и вибрационни параметри на продукти,
източници, проектни изделия
Brūel & Kjær Vibro, Дания - водещ световен независим доставчик на 
защитни средства
Envirosuite, Австралия – вибрационен контрол и мониторинг
IInstantel, Канада – сеизмографи, структурни монитори
SoundEar A / S, Дания - разработване и проектиране на устройства за 
измерване на шума
CTC, САЩ - висококачествени акселерометри, сензори за вибрации кабели 
и съединители



ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ – Лаборатория за изпитване 
и калибриране „СПЕКТРИ - ЛАБ“

Изпитване на шум в околна среда, калибриране на шумомери, 
звукови калибратори и персонални шумови дозиметри.

Естествено продължение на повече от 18 годишен успешен 
ангажимент в областта на измерването и управлението на шума 
е стартираното от  СПЕКТРИ ЕООД ново звено - Лаборатория 
за изпитване и калибриране “СПЕКТРИ - ЛАБ” (според 
изискванията на ISO-17025:2006). Фирмата използва последно 
поколение измервателна и изпитвателна апаратура и софтуер 
от най-висок световен клас – производител Brüel & Kjær, Дания.
Калибрационната платформа на СПЕКТРИ-ЛАБ е тип 3630 
от Brüel & Kjær – автоматизирана платформа за електрическо и 
акустично калибриране на шумомери, звукови калибратори и 
дозиметри на шум.

Мисията на СПЕКТРИ е да предостави на българските си партньори и клиенти надеждна, бърза и гъвкава услуга в 
подкрепа на амбицията им за професионален подход към стоящите пред тях измервателни задачи.
Използваните методи за лабораторно калибриране са съгласно БДС EN 60942:2003, БДС EN 60651:1999; БДС EN 
60804:2003; БДС EN 61672-1, 2, 3:2013, БДС EN 61252:2000.
Изпитването е в съответствие на БДС 15471:1982, БДС ISO 1996-1:2005, БДС ISO 1996-2:2011, БДС ISO 8297:2009.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ (ПОРТФОЛИО):

Проектиране, производство, инженеринг, подръжка, 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.

ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ - ОКС „СПЕКТРИ - ИЗМЕРВАНИЯ“

Органът за контрол от вид С при СПЕКТРИ ЕООД е акредитиран съгласно 
БДС/ISO-EN 17020:2012 от ИА “БСА”.  Акредитиран обхват:
Контрол на шум в околна и/или битова среда - Обхват на контрола по 
параметър – еквивалентно ниво на шум, дневно, нощно, вечерно ниво на шум
Контрол на шум в работна среда - Обхват на контрола по параметър – 
еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, ниво на шум, 
дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум 
Контрол на вибрации предавани на система “ръка-рамо” и на “цяло тяло“ - 
Обхват на контрола по параметър – дневна стойност на експозиция на вибрации
Контрол на вибрации на машини - Обхват на контрола по параметър – 
виброускорение, виброскорост, вибропреместване
Контрол на вибрации в жилищни помещения - Обхват на контрола по 
параметър – виброускорение
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Мисията на СПЕКТРИ е да предостави на българските си партньори и клиенти надеждна, бърза и гъвкава услуга в 

 

Изграждане и подържане на собствено решение за мониторинг 
на параметри на околна, работна и промишлена среда – 
потребителски адаптируемо решение за дистанционен 
облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната 
среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, 
сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на 
прахови частици, киселинност).

СОБСТВЕНА РАЗВОЙНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СПЕКТРИ ЕООД

АКУСТИЧНИ ПРОЕКТИ

Акустични проекти за измерване, оценка и редукция на шум. Изследване на шумово 
натоварване.
- Изработване на стратегически карти за шум (според ЗЗШОС и Европейска шумова 

директива)
- Акустични проекти в областта на оценката на влиянието от дейността на основни 

източници (трафик, производствена дейност)
- Изработване на проекти за редукция на влиянието на шума от основни източници
- Мониторинг, оценка и анализ на комунален шум

ВИБРАЦИОННИ ПРОЕКТИ

Диагностика на машини и съоръжения, 
измерване на вибрации, анализ, баланси-
ране, експертизи и препоръки, свързани с 
редукция на вибрации. 

ИНСТАЛАЦИИ И МОНТАЖ

Инсталации и монтаж на системи за постоянен 
мониторинг на шум в околна среда, на системи за 
мониторинг на вибрации на машини и съоръжения

Инсталации и монтаж на оборудване за мониторинг 
на параметри в околната среда (шум, вибрации, 
прах, метео данни, др.)

THE ONLINE ENVIRONMENTAL SUBSCRIPTION SERVICE - PROVIDED BY SPECTRI

Chelopech 
Web Noise

Chelopech Mining 
Web Noise monitoring system 
and Environmental parameters

April 2013

Mini Maritsa Iztok 
Web Noise 

Mini Maritsa Iztok 
Web Monitoring system and 
Environmental parameters

August 2015

Plovdiv
Web Noise 

Municipality of Plovdiv 
Online Noise Monitoring

December 2012

Burgas 
Web Noise 

Municipality of Burgas 
Online Noise 

July 2013

Krumovgrad 
Web Noise

Krumovgrad Mining 
Web Monitoring system and 
Environmental parameters

May 2015
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Микропроцесорен цифров дейта 
логер модел “Noise Data Logger“ - 

собствена разработка на 
СПЕКТРИ ЕООД. Осъществява 
комуникацията между измерва-

телни терминали и портала 
www.webnoise.eu

Изграждане и поддържане на 
дистанционен уеб достъп до 

измервателни данни и приложе-
ния към собствената платформа 

www.webnoise.eu 

Специализиран софтуерен инстру-
ментариум за експертна оценка и 
изчисления на акустични и вибра-

ционни параметри и модели

Вибрационни преобразуватели 
(акселерометри) – пълна гама

Измервателни микрофони - пълна 
гама

Многоканална мултипараметърна 
и многозадачна система за ШУМ и 

ВИБРАЦИИ, PULSE LAN-XI

Завършени конфигурации за опре-
деляне и окачествяване на звуко-

ви източници

Системи за определяне на звукова 
мощност, звукови карти на машини 

и съоръжения

Специализирани стандартизирани 
системи за тестове на

хеликоптери и самолети

Гаранционен и следгаранционен 
сервиз, калибриране

ПАРТНЬОРСТВО: В СПЕКТРИ ЕООД имаме честта да сме част от 
“Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума” 

(БАОКУШ – вж.  )www.nonoise-bg.com

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И АКЦЕНТИ
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SoundEar A/S 
www.soundear.com

Communication Technology Center
www.ctconline.com

Envirosuite
www.envirosuite.com

Brüel & Kjær Vibro 
www.bkvibro.com
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