
Фирма СПЕКТРИ е основана в края на XX век с 
управител инж. Борис Михайлов, като от самото 
начало развива изключително своята дейност в 
област ШУМ и ВИБРАЦИИ – доставки, инженеринг, 
експертни услуги, сервиз, измервания, контрол, 
изпитване и калибриране на акустично-вибра-
ционни параметри, обучения и консултации. 

Специалистите и партньорите на СПЕКТРИ ЕООД 
са водещи експерти с широк теоретичен и прак-
тически опит. 

От основаването си, СПЕКТРИ ЕООД е номини-
рана, а по-късно сертифицирана като изключителен 
представител за Република България на Brüel & 
Kjær, Дания – световният технологичен лидер в 
областта на шума и вибрациите.

Наши основни партньори са:

Brūel & Kjær, Дания – измервания, анализ, изпитване, калибриране и 
моделиране на акустични и вибрационни параметри на продукти, 
източници, проектни изделия
PCH Engineering, Дания – вибрационен контрол и мониторинг
Instantel, Канада – сеизмографи, структурни монитори
Adash, Чехия – вибрационна диагностика
LumaSense Technologies, Дания – фотоакустичен газов анализ, 
термален комфорт, вентилационни характеристики, микроклимат
Met One Instruments Inc, САЩ – измерване и мониторинг на ФПЧ (фини 
прахови частици)

През 2012 г. СПЕКТРИ ЕООД сертифицира и 
получава акредитация от ИА “БСА” (по БДС/ISO-EN 
17020) – за Oргана си за контрол от тип С 
“СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” – за контрол на шум и 
вибрации – на продукти, машини / съоръжения, 
сгради, в работна, производствена, битова и околна 
среда .  Постоянно  поддържа  и  защитава 
акредитационната си обезпеченост. 

През 2016г. СПЕКТРИ ЕООД учреди, оборудва и 
стартира процес по акредитация на изпитвателна и 
калибрационна лаборатория за изпитване на шум в 
околна среда, и за калибриране на шумомери, 
звукови калибратори и персонални шумови 
дозиметри (по БДС/ISO-EN 17025) – Лаборатория 
за изпитване и калибриране “СПЕКТРИ – ЛАБ”.

През последните години СПЕКТРИ ЕООД разшири международното си сътрудничество с водещи производители в 
областта на шума и вибрациите, получавайки номинация и потвърждение за изключително сътрудничество от 
реномирани международни компании.

СПЕКТРИ ЕООД постоянно развива, разширява и интензифицира основните нива на своята фирмена техническа 
обезпеченост, квалификация и организационен сертификационен капацитет.

ISO 9001:2015

МИСИЯ

Mисията на СПЕКТРИ ЕООД е да помага на клиентите и партньорите си да подобрят 
условията, безопасността и качеството на работната среда, своята конкурентно-
способност и ефективност. По този начин, ние се стремим да повлияем на заобикалящата 
ни среда, на качеството и радостта от живота.

ВИЗИЯ

Визията на СПЕКТРИ ЕООД е да бъде предпочитаният партньор и доставчик на решения 
за водещите фирми и институции, които се стремят да подобряват ефективността на своя 
бизнес, да достигнат по-високи нива на човешки комфорт, непрекъснато персонално и 
фирмено развитие. Постоянна наша цел е ежедневното защитаване на заявените от нас 
амбиции да бъдем водещ национален център на компетентност и знание в областта на 
шума и вибрациите.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
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Met One Instruments
www.metone.com

Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S
www.bksv.com

PCH Engineering A/S
www.pch-engineering.dk

Instantel
www.instantel.com

Adash
www.adash.cz

LumaSense Technologies
www.lumasenseinc.com

Българска Асоциация за Обществен
Контрол и Управление на Шума (БАОКУШ)
www.nonoise-bg.com 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1421, п.к. 39

ОФИС:
София 1421, Лозенец,

Ул. Теодосий Търновски, 30
Тел: 02 / 9630464, 9632638

Факс: 02 / 9631074
е-майл: spectri@spectri.net

www.spectri.net
www.spectri.bg

www.nonoise-bg.com
www.шум.eu

www.шумомер.eu
www.вибрации.eu
www.вибромер.eu

www.шумовикарти.eu
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THE NOISE AND VIBRATIONS SPECIALISTS

Our leading partners are:

Brūel & Kjær, Denmark – measurements, analysis, testing, calibration and 
modeling of acoustic and vibration parameters of products, sources, design 
products
Brūel & Kjær Vibro, Denmark - world’s leading independent supplier of pro-
tective monitoring, and knowledge-based condition and performance moni-
toring solutions for rotating machinery. 
PCH Engineering, Denmark – vibration control and monitoring
Instantel, Canada – seismographs, structural monitors
SoundEar A/S, Denmark - develop and design noise measuring devices
CTC, USA - high quality accelerometers, vibration sensors cables and con-
nectors

SPECTRI Ltd. constantly develops, expands and intensifi es the main levels of its company’s technical collateralisation, qualifi -
cation and organizational certifi cation capacity.

The company SPECTRI has been founded in 1998, with 
General Manager Dipl. Eng. Boris Mihaylov. From the very 
beginning the company, develops exclusively its activity in 
the fi eld of NOISE and VIBRATION - supplies, engineer-
ing, expert services, service, measurements, control, test-
ing and calibration of acoustic-vibration parameters, train-
ing and consultations.

Specialists and partners of SPECTRI Ltd. are leading ex-
perts with wide theoretical and practical experience.

From its beginning, SPECTRI Ltd. has been nominated 
and later certifi ed as the exclusive representative of Brüel 
& Kjær, Denmark - the world’s technology leader in noise 
and vibration for the Republic of Bulgaria.

In 2012 SPECTRI Ltd. certifi es and receives accreditation 
from EA “BAS” (BDS/ISO – EN 17020) – for type C au-
thority for control “SPECTRI – MEASUREMENTS” – 
for noise and vibrations control – of products, machines / 
facilities, buildings, in working, manufacturing, household 
environment.

In 2016 SPECTRI Ltd. established, equipped and launched 
an accreditation process of a test and calibration laborato-
ry for noise testing in the environment and for calibration of 
noise meters, sound calibrators and personal noise dosim-
eters (BDS/ISO – EN 17025) – Laboratory for test and 
calibration “SPECTRI – LAB”.

In the recent years SPECTRI Ltd. has expanded its international cooperation with leading manufacturers in the fi eld of noise and 
vibration, receiving a nomination and verifi cation for exceptional cooperation from reputable international companies.

MISSION

Our mission is to help our customers and partners to improve the conditions, safety at work, 
their competitiveness and effi ciency. Thus, we strive to infl uence our surroundings, the quality 
and enjoyment of life.

VISION

Our vision is to be the preferred partner and supplier of solutions for leading companies and in-
stitutions who think and care about your business and human comfort, development and pros-
perity, and to be a national center of expertise and knowledge in the fi eld of vibration and noise.

MAIN PARTNERS

Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S
www.bksv.com

PCH Engineering A/S
www.pch-engineering.dk

Instantel
www.instantel.com

Brūel & Kjær Vibro
www.bkvibro.com

CTC Inc.
www.ctconline.com

SoundEar A/S
https://soundear.com

Bulgarian Association for Public Control and Noise 
Management (БАОКУШ) 
www.nonoise-bg.com

POSTAL ADDRESS:
Sofi a 1421, p.c. 39

OFFICE:
Sofi a 1421, Lozenets,

St. Teodosii Turnovski, 30
Tel: 02 / 9630464, 9632638

Fax: 02 / 9631074
e-mail: spectri@spectri.net

www.spectri.net
www.spectri.bg

www.nonoise-bg.com
www.шум.eu

www.шумомер.eu
www.вибрации.eu
www.вибромер.eu

www.шумовикарти.eu
www.измервания.eu

BEYOND MEASURE



Brūel & Kjær, Denmark – measurements, analysis, testing, calibration and
modeling of acoustic and vibration parameters of products, sources, design
products
Brūel & Kjær Vibro, Denmark - world’s leading independent supplier of 
protective
monitoring, and knowledge-based condition and performance monitoring
solutions solutions for rotating machinery.
Envirosuite, Australia – environment noise monitoring
Instantel, Canada – seismographs, structural monitors
SoundEar A/S, Denmark - develop and design noise measuring devices
CTC, USA - high quality accelerometers, vibration sensors cables and connectors



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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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

ISO 9001:2015

ПРОДУКТОВА ГАМА

Цялостна продуктова гама за 
измерване, мониторинг, анализ, 
диагностика и окачествяване на 
параметрите на шум и вибрации

Преносими шумомери и акустични 
анализатори – Клас 1, 2

Виброметър за човешки вибрации Персонални шумови дозиметри

Преносими вибрационни 
анализатори и виброметри

Системи за постоянен мониторинг 
на въртящи се машини и 

съоръжения

Професионални монитори за 
наземни вибрации и 

свръхналягане

Цялостни проекти и завършени 
инсталации за вибрационно 

изпитване и стандартизирано 
окачествяване

Калибрационни системи за 
шумови и вибрационни параметри 

(за първично и вторично 
калибриране)

Комбинирани акустични и 
метеорологични станции

Системи за постоянен мониторинг, 
корелация и управление на шум 

от дейността на летищата

Преносими стационарни станции 
(терминали) за мониторинг на 

шум/вибрации и автоматизирано 
изпращане на измервателни 

протоколи
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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

ISO 9001:2015

RANGE OF ACTIVITY (PORTFOLIO):

Design, production, engineering, maintenance, service, trade and delivery of solutions, expertise, measurement equipment 
and software for noise and vibration, process – parameters. Installations and settings, training and consultations. Measure-
ment, analysis, diagnosis, control and evaluation of compliance.

MEASUREMENTS AND CONTROL – “SPECTRI - MEASUREMENTS”

The type C authority for control at SPECTRI Ltd. is accredited under BDS/ISO – EN 
17020:2012 by EA “BAS”. Accredited range:
Noise control in the environment and/or household environment – Range of control 
by parameter – equivalent noise level, daily, night, night noise level.
Noise control in the working environment – Range of control by parameter – equiv-
alent noise level, peak level of noise pressure, noise level, daily level of noise exposure, 
average weekly noise exposure level
Vibration control transmitted to the system “hand – shoulder” and to the “full body” 
– Range of control by parameter – daily value of vibration exposure. 
Vibration control of machines – Range of control by parameter – vibration accelera-
tion, vibration speed, vibration displacement
Vibration control in apartment buildings – Range of control by parameter – vibration 
acceleration

TESTING AND CALIBRATION – Laboratory for testing and cali-
bration “SPECTRI – LAB”

Environmental noise testing, noise meters calibration, sound calibra-
tors and personal noise dosimeters.

Naturally the continuation of more than 18 years of successful com-
mitment in the fi eld of noise measurement and management is the 
new unit launched by SPECTRI Ltd. – Laboratory for testing and 
calibration “SPECTRI – LAB” (as required by ISO – 17025:2006). 
The company uses the latest generation measuring and testing 
equipment and software of the highest world class – manufacturer 
Brüel & Kjær, Denmark.
The SPECTRI – LAB calibration platform is type 3630 by Brüel & 
Kjær – an automated platform for electrical and acoustic calibration 
of noise meters, sound calibrators and noise dosimeters.

SPECTRI’s mission is to provide its Bulgarian partners and customers with a reliable, fast and fl exible service to support their 
ambition and to take a professional approach to their measurement tasks.
The methods used for laboratory calibration are consistent with BDS EN 60942:2003, BDS EN 60651:1999, BDS EN 
60804:2003; BDS EN 61672-1, 2, 3:2013, BDS EN 61252:2000.
The test is in accordance with BDS 15471:1982, BDS ISO 1996-2:2011, BDS ISO 8297:2009.

OWN DEVELOPMENT AND PRODUCTION ACTIVITIES
Building and maintaining SPECTRI’s own solution of environmen-
tal, working and industrial parameters monitoring – customizable 
solution for remote cloud monitoring and visualization of environ-
mental parameters (noise, vibrations, air quality, seismic activity, 
meteorological data, content of dust particles, acidity).

ACCENT OF SPECTRI’S LTD. ACTIVITY

ACOUSTIC PROJECTS
Acoustic projects for measuring, evaluation and reduction of noise. Noise load examination.
 - Elaboration of strategic noise maps (according to ENPL and European noise directive)
- Acoustic projects in the fi eld of evaluation of main source activity (traffi c, production activity)
- Elaboration of noise reduction projects from major sources
- Monitoring, evaluation and analysis of communal noise

VIBRATION PROJECTS
Machines and facilities, diagnostics, vibration 
measurement, analysis, balancing, expertise and 
recommendations, concerning vibration reduc-
tion.

INSTALLATIONS AND MONTAGE
Installations and montage of continuous environmental 
noise monitoring and vibration monitoring systems, ma-
chinery and equipment.
Installations and montage of environmental parameters 
monitoring equipment (noise, vibrations, dust, meteo 
data, etc.)

PRODUCT RANGE

Complete product range for 
measurement, monitoring, 
analysis, diagnostics and 

grading of noise and vibra-
tion parameters

Portable noise meters and 
acoustic analyzers – Class 

1,2

Sound indicators and noise 
profi le loggers

Personal noise dosimeters

Portable vibration analyzers 
and vibration meters

Systems for continuous mon-
itoring of spinning machines 

and equipment

Professional monitors for 
earth vibrations and over-

pressure

Complete projects and com-
pleted vibration testing and 
standardized qualifi cation 

installations

Portable stationary stations 
(terminals) for monitoring of 

noise/vibrations and automat-
ed sending of measurement 

protocols

Calibration systems for noise 
and vibration parameters 

(for primary and secondary 
calibration)

Combined acoustic and metro-
logical stations

Systems for constant moni-
toring, correlation and noise 

management of airport 
operations

Micro process and digital data 
logger model “Noise Data Logger” 
– own development of Spectri Ltd. 
Makes communication between 

measuring terminals and the 
gateway.www.webnoise.eu

Build and maintain remote 
web access to measurement 
data and applications to own 
platform. www.webnoise.eu

Specialized software instru-
mentation for expert eval-
uation and calculations of 

acoustic and vibration param-
eters and models

Vibration transducers (accel-
erometers) – full range

Measurement microphones – 
full range

Multichannel multiparame-
ter and multitask system for 
NOISE and VIBRATIONS, 

PULSE LAN – XI

Completed confi gurations for 
determining and qualifying 

sound sources

Systems for determining 
sound power, sound cards of 

machines and equipment

Specialized standardized he-
licopter and airplane testing 

systems

Warranty and post-warranty 
service, calibration

PARTNERSHIP: In SPECTRI Ltd we have the honor to be 
part of the “Bulgarian Association for Public Control and 

Noise Management”
(BAPCNM – see. www.nonoise-bg.com )

GENERAL PRODUCTS AND ACCENTS



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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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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ПРОДУКТОВА ГАМА

Цялостна продуктова гама за 
измерване, мониторинг, анализ, 
диагностика и окачествяване на 
параметрите на шум и вибрации

Преносими шумомери и акустични 
анализатори – Клас 1, 2

Виброметър за човешки вибрации Персонални шумови дозиметри

Преносими вибрационни 
анализатори и виброметри

Системи за постоянен мониторинг 
на въртящи се машини и 

съоръжения

Професионални монитори за 
наземни вибрации и 

свръхналягане

Цялостни проекти и завършени 
инсталации за вибрационно 

изпитване и стандартизирано 
окачествяване

Калибрационни системи за 
шумови и вибрационни параметри 

(за първично и вторично 
калибриране)

Комбинирани акустични и 
метеорологични станции

Системи за постоянен мониторинг, 
корелация и управление на шум 

от дейността на летищата

Преносими стационарни станции 
(терминали) за мониторинг на 

шум/вибрации и автоматизирано 
изпращане на измервателни 

протоколи
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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

ISO 9001:2015

RANGE OF ACTIVITY (PORTFOLIO):

Design, production, engineering, maintenance, service, trade and delivery of solutions, expertise, measurement equipment 
and software for noise and vibration, process – parameters. Installations and settings, training and consultations. Measure-
ment, analysis, diagnosis, control and evaluation of compliance.

MEASUREMENTS AND CONTROL – “SPECTRI - MEASUREMENTS”

The type C authority for control at SPECTRI Ltd. is accredited under BDS/ISO – EN 
17020:2012 by EA “BAS”. Accredited range:
Noise control in the environment and/or household environment – Range of control 
by parameter – equivalent noise level, daily, night, night noise level.
Noise control in the working environment – Range of control by parameter – equiv-
alent noise level, peak level of noise pressure, noise level, daily level of noise exposure, 
average weekly noise exposure level
Vibration control transmitted to the system “hand – shoulder” and to the “full body” 
– Range of control by parameter – daily value of vibration exposure. 
Vibration control of machines – Range of control by parameter – vibration accelera-
tion, vibration speed, vibration displacement
Vibration control in apartment buildings – Range of control by parameter – vibration 
acceleration

TESTING AND CALIBRATION – Laboratory for testing and cali-
bration “SPECTRI – LAB”

Environmental noise testing, noise meters calibration, sound calibra-
tors and personal noise dosimeters.

Naturally the continuation of more than 18 years of successful com-
mitment in the fi eld of noise measurement and management is the 
new unit launched by SPECTRI Ltd. – Laboratory for testing and 
calibration “SPECTRI – LAB” (as required by ISO – 17025:2006). 
The company uses the latest generation measuring and testing 
equipment and software of the highest world class – manufacturer 
Brüel & Kjær, Denmark.
The SPECTRI – LAB calibration platform is type 3630 by Brüel & 
Kjær – an automated platform for electrical and acoustic calibration 
of noise meters, sound calibrators and noise dosimeters.

SPECTRI’s mission is to provide its Bulgarian partners and customers with a reliable, fast and fl exible service to support their 
ambition and to take a professional approach to their measurement tasks.
The methods used for laboratory calibration are consistent with BDS EN 60942:2003, BDS EN 60651:1999, BDS EN 
60804:2003; BDS EN 61672-1, 2, 3:2013, BDS EN 61252:2000.
The test is in accordance with BDS 15471:1982, BDS ISO 1996-2:2011, BDS ISO 8297:2009.

OWN DEVELOPMENT AND PRODUCTION ACTIVITIES
Building and maintaining SPECTRI’s own solution of environmen-
tal, working and industrial parameters monitoring – customizable 
solution for remote cloud monitoring and visualization of environ-
mental parameters (noise, vibrations, air quality, seismic activity, 
meteorological data, content of dust particles, acidity).

ACCENT OF SPECTRI’S LTD. ACTIVITY

ACOUSTIC PROJECTS
Acoustic projects for measuring, evaluation and reduction of noise. Noise load examination.
 - Elaboration of strategic noise maps (according to ENPL and European noise directive)
- Acoustic projects in the fi eld of evaluation of main source activity (traffi c, production activity)
- Elaboration of noise reduction projects from major sources
- Monitoring, evaluation and analysis of communal noise

VIBRATION PROJECTS
Machines and facilities, diagnostics, vibration 
measurement, analysis, balancing, expertise and 
recommendations, concerning vibration reduc-
tion.

INSTALLATIONS AND MONTAGE
Installations and montage of continuous environmental 
noise monitoring and vibration monitoring systems, ma-
chinery and equipment.
Installations and montage of environmental parameters 
monitoring equipment (noise, vibrations, dust, meteo 
data, etc.)

PRODUCT RANGE

Complete product range for 
measurement, monitoring, 
analysis, diagnostics and 

grading of noise and vibra-
tion parameters

Portable noise meters and 
acoustic analyzers – Class 

1,2

Sound indicators and noise 
profi le loggers

Personal noise dosimeters

Portable vibration analyzers 
and vibration meters

Systems for continuous mon-
itoring of spinning machines 

and equipment

Professional monitors for 
earth vibrations and over-

pressure

Complete projects and com-
pleted vibration testing and 
standardized qualifi cation 

installations

Portable stationary stations 
(terminals) for monitoring of 

noise/vibrations and automat-
ed sending of measurement 

protocols

Calibration systems for noise 
and vibration parameters 

(for primary and secondary 
calibration)

Combined acoustic and metro-
logical stations

Systems for constant moni-
toring, correlation and noise 

management of airport 
operations

Micro process and digital data 
logger model “Noise Data Logger” 
– own development of Spectri Ltd. 
Makes communication between 

measuring terminals and the 
gateway.www.webnoise.eu

Build and maintain remote 
web access to measurement 
data and applications to own 
platform. www.webnoise.eu

Specialized software instru-
mentation for expert eval-
uation and calculations of 

acoustic and vibration param-
eters and models

Vibration transducers (accel-
erometers) – full range

Measurement microphones – 
full range

Multichannel multiparame-
ter and multitask system for 
NOISE and VIBRATIONS, 

PULSE LAN – XI

Completed confi gurations for 
determining and qualifying 

sound sources

Systems for determining 
sound power, sound cards of 

machines and equipment

Specialized standardized he-
licopter and airplane testing 

systems

Warranty and post-warranty 
service, calibration

PARTNERSHIP: In SPECTRI Ltd we have the honor to be 
part of the “Bulgarian Association for Public Control and 

Noise Management”
(BAPCNM – see. www.nonoise-bg.com )

GENERAL PRODUCTS AND ACCENTS





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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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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ПРОДУКТОВА ГАМА

Цялостна продуктова гама за 
измерване, мониторинг, анализ, 
диагностика и окачествяване на 
параметрите на шум и вибрации

Преносими шумомери и акустични 
анализатори – Клас 1, 2

Виброметър за човешки вибрации Персонални шумови дозиметри

Преносими вибрационни 
анализатори и виброметри

Системи за постоянен мониторинг 
на въртящи се машини и 

съоръжения

Професионални монитори за 
наземни вибрации и 

свръхналягане

Цялостни проекти и завършени 
инсталации за вибрационно 

изпитване и стандартизирано 
окачествяване

Калибрационни системи за 
шумови и вибрационни параметри 

(за първично и вторично 
калибриране)

Комбинирани акустични и 
метеорологични станции

Системи за постоянен мониторинг, 
корелация и управление на шум 

от дейността на летищата

Преносими стационарни станции 
(терминали) за мониторинг на 

шум/вибрации и автоматизирано 
изпращане на измервателни 

протоколи

ISO 9001:2015

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

ISO 9001:2015

RANGE OF ACTIVITY (PORTFOLIO):

Design, production, engineering, maintenance, service, trade and delivery of solutions, expertise, measurement equipment 
and software for noise and vibration, process – parameters. Installations and settings, training and consultations. Measure-
ment, analysis, diagnosis, control and evaluation of compliance.

MEASUREMENTS AND CONTROL – “SPECTRI - MEASUREMENTS”

The type C authority for control at SPECTRI Ltd. is accredited under BDS/ISO – EN 
17020:2012 by EA “BAS”. Accredited range:
Noise control in the environment and/or household environment – Range of control 
by parameter – equivalent noise level, daily, night, night noise level.
Noise control in the working environment – Range of control by parameter – equiv-
alent noise level, peak level of noise pressure, noise level, daily level of noise exposure, 
average weekly noise exposure level
Vibration control transmitted to the system “hand – shoulder” and to the “full body” 
– Range of control by parameter – daily value of vibration exposure. 
Vibration control of machines – Range of control by parameter – vibration accelera-
tion, vibration speed, vibration displacement
Vibration control in apartment buildings – Range of control by parameter – vibration 
acceleration

TESTING AND CALIBRATION – Laboratory for testing and cali-
bration “SPECTRI – LAB”

Environmental noise testing, noise meters calibration, sound calibra-
tors and personal noise dosimeters.

Naturally the continuation of more than 18 years of successful com-
mitment in the fi eld of noise measurement and management is the 
new unit launched by SPECTRI Ltd. – Laboratory for testing and 
calibration “SPECTRI – LAB” (as required by ISO – 17025:2006). 
The company uses the latest generation measuring and testing 
equipment and software of the highest world class – manufacturer 
Brüel & Kjær, Denmark.
The SPECTRI – LAB calibration platform is type 3630 by Brüel & 
Kjær – an automated platform for electrical and acoustic calibration 
of noise meters, sound calibrators and noise dosimeters.

SPECTRI’s mission is to provide its Bulgarian partners and customers with a reliable, fast and fl exible service to support their 
ambition and to take a professional approach to their measurement tasks.
The methods used for laboratory calibration are consistent with BDS EN 60942:2003, BDS EN 60651:1999, BDS EN 
60804:2003; BDS EN 61672-1, 2, 3:2013, BDS EN 61252:2000.
The test is in accordance with BDS 15471:1982, BDS ISO 1996-2:2011, BDS ISO 8297:2009.

OWN DEVELOPMENT AND PRODUCTION ACTIVITIES
Building and maintaining SPECTRI’s own solution of environmen-
tal, working and industrial parameters monitoring – customizable 
solution for remote cloud monitoring and visualization of environ-
mental parameters (noise, vibrations, air quality, seismic activity, 
meteorological data, content of dust particles, acidity).

ACCENT OF SPECTRI’S LTD. ACTIVITY

ACOUSTIC PROJECTS
Acoustic projects for measuring, evaluation and reduction of noise. Noise load examination.
 - Elaboration of strategic noise maps (according to ENPL and European noise directive)
- Acoustic projects in the fi eld of evaluation of main source activity (traffi c, production activity)
- Elaboration of noise reduction projects from major sources
- Monitoring, evaluation and analysis of communal noise

VIBRATION PROJECTS
Machines and facilities, diagnostics, vibration 
measurement, analysis, balancing, expertise and 
recommendations, concerning vibration reduc-
tion.

INSTALLATIONS AND MONTAGE
Installations and montage of continuous environmental 
noise monitoring and vibration monitoring systems, ma-
chinery and equipment.
Installations and montage of environmental parameters 
monitoring equipment (noise, vibrations, dust, meteo 
data, etc.)

PRODUCT RANGE

Complete product range for 
measurement, monitoring, 
analysis, diagnostics and 

grading of noise and vibra-
tion parameters

Portable noise meters and 
acoustic analyzers – Class 

1,2

Sound indicators and noise 
profi le loggers

Personal noise dosimeters

Portable vibration analyzers 
and vibration meters

Systems for continuous mon-
itoring of spinning machines 

and equipment

Professional monitors for 
earth vibrations and over-

pressure

Complete projects and com-
pleted vibration testing and 
standardized qualifi cation 

installations

Portable stationary stations 
(terminals) for monitoring of 

noise/vibrations and automat-
ed sending of measurement 

protocols

Calibration systems for noise 
and vibration parameters 

(for primary and secondary 
calibration)

Combined acoustic and metro-
logical stations

Systems for constant moni-
toring, correlation and noise 

management of airport 
operations

Micro process and digital data 
logger model “Noise Data Logger” 
– own development of Spectri Ltd. 
Makes communication between 

measuring terminals and the 
gateway.www.webnoise.eu

Build and maintain remote 
web access to measurement 
data and applications to own 
platform. www.webnoise.eu

Specialized software instru-
mentation for expert eval-
uation and calculations of 

acoustic and vibration param-
eters and models

Vibration transducers (accel-
erometers) – full range

Measurement microphones – 
full range

Multichannel multiparame-
ter and multitask system for 
NOISE and VIBRATIONS, 

PULSE LAN – XI

Completed confi gurations for 
determining and qualifying 

sound sources

Systems for determining 
sound power, sound cards of 

machines and equipment

Specialized standardized he-
licopter and airplane testing 

systems

Warranty and post-warranty 
service, calibration

PARTNERSHIP: In SPECTRI Ltd we have the honor to be 
part of the “Bulgarian Association for Public Control and 

Noise Management”
(BAPCNM – see. www.nonoise-bg.com )

GENERAL PRODUCTS AND ACCENTS
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