


За нас

 Фирма СПЕКТРИ е основана през 1998 г. с управител инж. 

Борис Михайлов. Специалистите във фирмата са водещи 

експерти в областта на шума и вибрациите – с широк 

практически опит от успешно реализирани проекти. 
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Дейност

 СПЕКТРИ осъществява сервизна дейност, доставки на 

резервни части и оборудване за измервания, мониторинг и 

анализ на вибрации, шум, налягане, сила, изместване и др., 

както и инженеринг и монтаж на територията на Република 

България.
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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
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ВИБРАЦИОННИ ПРОЕКТИ

 Диагностика на машини и съоръжения, измерване на вибрации, 

анализ, балансиране, експертизи и препоръки, свързани с 

редукция на вибрации.
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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.)
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Основни продукти
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Микропроцесорен 

цифров дейта логер 

модел “Noise Data 

Logger“ - собствена 

разработка на 

СПЕКТРИ ЕООД. 

Многоканална 

мултипараметърна и 

многозадачна система за 

ШУМ и ВИБРАЦИИ, 

PULSE LAN-XI

Звукови индикатори

и регистратори на 

шумови профили

Преносими шумомери и 

акустични анализатори 

– Клас 1, 2
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Изграждане и поддържане 

на дистанционен уеб 

достъп до измервателни 

данни и приложе- ния към 

собствената платформа 

www.webnoise.eu

Калибрационни системи 

за шумови и вибрационни 

параметри (за първично и 

вторично калибриране)

Вибрационни 

преобразуватели 

(акселерометри) –

пълна гама

Системи за определяне 

на звукова мощност, 

звукови карти на 

машини и съоръжения



Партньори

www.bksv.com
www.pch-engineering.dk

https://soundear.com

www.ctconline.com

www.instantel.com
www.adash.cz

www.nonoise-bg.com
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Контакти

ОФИС:

София 1421 П. К. 39, 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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