
КАТЕРВА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД



Кой сме ние 

• Българска компания основана през 2018 година

• Сертификат за качество ISO 9001:2015

• Продукти и решения 



Нашите Партньори

• Grundfos 

• ATi Analytical Technologies

• Badger Meter Inc.

• Solinst Canada Ltd. 





Грундфос

• Водоснабдителни помпи

• Дренажни помпи 

• Помпи за отпадни води

• Помпи за индустриални приложения
• CR и NBG/NKG

• Системи за дезинфекция

• Дозиращи помпи
• Механични дозиращи помпи

• Цифрови дозиращи помпи



Дозиращи помпи

• Цифрови дозиращи помпи
• DDA - Мембранна дозираща помпа

• DDC - Диафрагмена помпа с цифрово
дозиране и вътрешен стъпков
двигател. Удобна за работа и с 
оптимално съотношение цена-
производителност.

• DDE - Диафрагмена помпа с цифрово
дозиране и вътрешен стъпков
двигател. Бюджетно решение

• Механични дозиращи помпи
• Диафрагмени дозиращи помпи с 

външен двигател с или без 
хидравлично задвижване



Система за дезинфекция

• Oxiperm
• Система за генериране и дозиране

на хлорен диоксид(ClO2).

• Selcoperm
• Система за електролитно хлориране 

• Vaccuperm
• VGA, VGB и VGS системи за дозиране

на хлорен газ (до 10 000 g/h хлор)



С какво може да сме Ви полезни ?

• Подкрепа през целият процес на 
избор на помпа

• Персонални решения за всеки 
случай

• Инсталиране 

• Автоматизация



Енергиен одит с Grundfos

Стъпки при изпълнение на одита:

• Оценка на съществуващите помпи 
и системи по информация на 
клиента:
• Брой и вид помпи

• Приложение

• Режим на работа 

• Инспекция на място

• Получаване на детайлен доклад



Енергиен одит с Grundfos

Ползи от енергийният одит

• Детайлно резюме на текущите 
разходи и потенциалните 
спестявания 

• Намаляване на разходите за 
енергия

• Оптимизиране цялостната работа 
на помпите/помпените системи



Пример за енергиен одит

• 4 броя обследвани помпи

• Спестяване на 59 959 kWh/год.

• Намаляване на CO2 с 29,98 т/год.

• Срок на изплащане: 3,11 години*
• При цена 160 лв/MWh





Интелигентнирешения за качество на водата

ATiUKе британска компания с повече от 30 години опит в 

проектирането, разработванетои производствотона иновативни

монитории сензори за качество на водатаи въздуха



Философията на Ati - "Източник до консуматор" е за 

постоянното развиетие на нови и иноватвни продукти, които

да помогнат за опазването на водата.

Интелгентните решения на ATi дават поглед в реално време

над процесите във водния цикъли и състоянието на водата, 

като по този начин помагат за подобряването на 

експолоатацията, намаляване на загубите,повишаване на 

качестовото на вода и опазване на околната среда.
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Гамата продукти наATi UK



Умни устройства

• Като глобални лидери в интелигентния мониторинг на качеството на водата, 
ATi разработи първата революционна гама от интелигентни мрежови
монитори за качество на водата.



Как работят ?





MetriNet

• MetriNet е иновативна модулна система 
за следена на качеството на водата и 
събиране на данни специално
проектирано за приложения в 
разпределителните мрежи.

• Инсталирането на MetriNet на критични
места във водопреносната мрежа дава
възможността за следене в реално време
на качеството на водата и нейната
безопасност и да се реагират
мигновенно на създал се проблем преди
да се развие в скъпоструваща авария

• Със събраните данните от MetriNet може
да се направи анализ на съществуващи
проблеми в системата и тяхната причина.



MetriNet

• Инсталирани до 8 сензора наведнъж

• Запис на данни в интервали от  10 сек. до 60 минути

• Памет за над 300 хиляд стойности или 30 дни данни
за 8 сензора на интервал от 1 минута

• Комуникация: клетъчен модем, Wi-Fi, Modbus, 
Ethernet/IP или Profibus DP

• Micro-SD карта осигурява архивиране на данни в 
случай на проблеми с комуникацията

• Калибрирането може да се извърши навсякъде

• Вътрешният часовник записва общото време на 
работа на всеки сензор

• Таймерът за калибриране предупреждава
потребителите, когато е необходимо калибриране

• Алармен модул



M-nodes

• Автономна работа в продължение 
на години

• Без компромис в точността на 
измерване

• Свободен хлор | Комбиниран хлор | 
Общ хлор | Хлорен диоксид | 
Проводимост | 4E Проводимост | 
Разтворен кислород | Разтворен 
озон | Флуорид | Водороден 
пероксид | Нитрит | ORP | 
Пероцетна киселина | pH | Налягане 
| Мътност







NephNet

• NephNet от е първият, захранван от батерии, 
преносим монитор за мътност, който
предлага същата производителност и точност
на измерванията като по-традиционните
фиксирани монитори. 

• NephNet предлага редица предимства, за да 
помогне при контролира качеството на 
водата, а именно непрекъснато измерване на 
мътността, подобрена точност при по-ниски
нива, бързо свързване към водопровод чрез 
хидранти, безжични комуникации и аларми. 

• Ако NephNet е постоянно инсталиран може
да позволи на водните компании да 
проследяват проблеми, да идентифицират
къде възникват и да предупреждава, когато
има вероятност проблемите да достигнат до 
клиентите.



NephNet

• Захранване чрез 12V батерия

• Вградена технология за „автоматична 
нула“, която предлага отлична 
разделителна способност и по-добра
точност при по-ниски нива, <0,100 NTU

• Опция за допълнителна външна батерия

• Настрои на място с помощта на 
приложение

• Съхранение на GPS и описателни данни за 
местоположение

• Двупосочната комуникация позволява
актуализации на фърмуера по въздуха и 
промени в конфигурацията

• Аларма по имейл към предварително
определени контакти.

• Корпусът захранва и контролира сензора за 
мътност NephNet

• Осигурява показания на живо чрез BIT 
(включете Bluetooth интерфейс) към
приложението за мобилен телефон

• Съхранява показанията за мътност

• Предава данни към посочен уеб портал



Monitoringturbiditylevels inborehole Monitoringturbiditylevels innetwork



Преносимоустройство за  измерванена хлор



ChlorNet

• ChlorNet е първият преносим
сензор за хлор, захранван с 
батерия, който дава същата
точност и производителност на 
измерване като традиционните
сензори

• Предоставя данни от измерванията
в реално време

• Здравата и водоустойчива 
конструкция. 

• Лесен за обслужване и поддържа

• Алармен модул
For further details please visit atiuk.com



Измерване на хлор при изход на резервоар Измерване 





SiteBox

• Иновативният SiteBox от ATi е модерно
решение в управлението и контрола на 
качеството на водата, предлагащ чисто 
нов подход към традиционните
системите. 

• SiteBox е напълно независима и 
преносима система с приложения в 
различни области – измервания в 
определена точка на мрежа, измерване
на преработена вода в хранително-
вкусовата промишленост и много други. 

• Модулният характер на SiteBox
позволява на потребителите да поръчат
система, която ще отговаря на техните
специфични нужди.

• Бърза, евтина, напълно преносима система за 
контрол на качеството на водата

• Модулна система, проектирана да отговаря
на индивидуалните нужди на обекта

• Калибриране на сензорите може да се 
извърши навсякъде

• Алармен модул

• M-Nodes сензори – избор от 16 параметъра за 
измерване

• Различен вариант на захранване от 12 V DC до 
230V AC

• Инсталиране и генериране на данни в 
рамките на 30 минути





Стандартни сензори и монитори

Series



Q-Серия

• Сензорите и монитори на ATi от серия 
Q предлагат висококачествени
решения за измерване и следене на 
над 20 параметъра във водата. 

• Доказани в най-взискателните
приложения, точността на 
измерванията и лесни за инсталиране
и поддръжка сензори(без реагенти).

• Изпробвани в различни приложения: 
реки и околна среда, пречистване на 
вода, разпределение на питейна вода, 
обработка на технологични и 
отпадъчни води и много други
приложения



DissolvedOxygenpre-wiredenclosure Backboardmountedsolutions

QBlast AutoCleanQBlast platemounted





Badger Meter

Американска компания с повече от 
110 години опит в производството на  
продукти за измерване и контрол на 
потока на течности и газове в 
различни приложения. 

Продуктите на Badger включват
водомери и свързани системи, 
измервателни уреди за отпадъчни
води, измервателни уреди за 
промишлени процеси, автомобилни
течности, малки клапани и 
инструменти за природен газ.



Видове разходомери

• Ултразвукови разходомери

• Диференциални разходомери

• Електромагнитни разходомери

• Нутиращи дискови разходомери

• Масови разходомери

• и много други.





Нивомери- тип макара 

• Богата гама от инструменти –
специализирани и стандартни 

• Макари от 30 до 300 метра

• Макари с опция за измерване:
• Температура на вода

• Проводимост

• Метална обшивка на кладенец



Levellogger 3001

• Автоматизиран дата логер

• Точни и надеждни данни за нивото
на водата с компенсация за 
температура и налягане

• Изключително издръжливи

• Памет до 150 000 единици



Обобщение

• Грундфос – помпи, енергиен одит

• ATi – сензори за качество на вода

• Badger Meters – разходомери

• Solinst - нивомери



Контакти

Борис Генов

• + 359 897 986 441

• b.genov@caterva-engineering.com

mailto:b.genov@caterva-engineering.com
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