История
Фирма “Телекон Ко” е основана през 1991 г. като
изключителен представител на фирма “Telemecanique”
(Франция) за
България, изпълнявайки комплексни
инжeнерингови обекти.
обекти Днес фирмата работи с различни
световни производители и разполага с висококвалифициран
инжeнерен и изпълнителски персонал, както и със собствена
производствена база.

Мисия
Телекон Ко предлага на своите клиенти висококачествени
продукти и услуги, в сферата на електрическите приложения.

Ценности
Основен приоритет на Телекон Ко е да предостави адекватни
решения, отговарящи на индивидуалните нужди на нашите
клиенти и партньори, гарантиращи максимална сигурност и
непрекъсваемост на работните процеси, съобразени с
оптимизация на разходите, нормативните стандарти и
опазване
о
аз а е на
а о
околната
о а а среда
среда.
Ние
е постигаме
ос а е това,
о а,
благодарение на:
•
Клиентски ориентиран подход;
•
Съвременен инженерен ноу-хау;
•
Партньорство с водещи производители в бранша;
•
Опитен и мотивиран
р персонал;
р
;
•
Внедрените системи за управление на качеството, на
безопасни условия за труд и на опазване на околната
среда

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Инженеринг




Проектиране, производство и монтаж на електротабла за
разпределение и управление (НН – 400/230 V, СрН – 6/10/20
kV);
Енергиен мениджмънт – системи за автоматизация и контрол в
промишлеността, енергетиката и строителството

Директни продажби


Телекон Ко е представител на водещи, световни производители
на елементна база в областта на електрическото захранване и
разпределение, както и автоматизацията.

ИНЖЕНЕРИНГ
Ползват се метални
конструкции и компоненти на
фирмите:
Schneider Еlectric,
CUBIC,
Rittal


Проектиране, производство и монтаж на подстанции ниско
напрежение
(НН)
и
електроразпределителни
табла
за
строителството и индустрията. Автоматични компенсатори на
реактивна енергия (ККУ) и системи за подобряване на
качествените показатели на енергийните съоръжения.



Доставка и монтаж на разпределителни уредби средно напрежение
(СрН) - съвременни методи за вторична комутация, с резервиране
на захранването, а също така и в областта на измерване на
параметрите на мрежата на страна СрН, и дистанционно
предаване на събраната и обобщена информация.



Проектиране и инсталиране на системи за автоматизация и
енергиен мениджмънт за строителството и индустрията - за контрол
на качествените показатели на енергията с дистанционно
управление и предаване на данни, изградени на базата на
съвременни, прибори за контрол и SCADA системи.

Сервиз на електроенергетичното оборудване в обществени и
индустриални обекти - осигуряване на непрекъснато, качествено и
безаварийно електрозахранване.
Телекон Ко е лицензиран партньор на Schneider Electric за България за
електротабла
р
и изпитани табла Prisma



Телекон Ко е одобрен подизпълнител на Honeywell за техни специални
приложения.

ПАРТНЬОРИ
Телекон Ко си партнира с някои от световните лидери в
производството на елементна база в областта на електрозахранването и автоматизацията:

Schneider Electric - България
За табла;
За типово тествани табла Prisma и OKKEN;
За КРУ (Комплектно разпределително устройство) до 36
kV
Legrand - Франция
Световен специалист в продукти и системи за електриц и информационни
ф р ц
мрежи.
р
Собствени
чески инсталации
брандове:
- трансформатори и шинопровод;
- сухи силови трансформатори;
- ниско-волтажните електрически системи.
CUBIC - Дания
Метални модулни системи типово изпитани шкафове:
изваждаем принцип на монтаж на апаратурата (draw-out
и plug-in) за разпределителни и управляващи табла НН,
MCC
(Motor
Control
Centers)
и
промишлена
автоматизация.

ПАРТНЬОРИ

ERICO - Италия-Холандия
р
гъвкави шини, медни шини и крепежни
р
Изолирани
изделия, изолатори, конектори, защитни оплетки за
кабелни снопове, профили, шинни компенсатори, меки
шунтове. Шинни системи и аксесоари за табла НН.
Производство на шинни системи по проект на клиента.

Стандарти
Оборудването, апаратите и материалите са с гарантиран произход и
качество, сертифицирани по съвременните европейски изисквания за
качество и безопасност на труда при обслужването и експлоатацията, а
именно:
IEC 947 и EN 61439
Великобритания - BS,
България - БДС и БДС EN.

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ
Телекон Ко извършва директни продажби на следните утвърдени
производители:

R.
(представител
за България)
R STAHL GmbH
G bH - Германия
Г
(
Б
)
Взривобезопасно и искробезопасно електро
оборудване, системи за измервания и контрол.

ERICO - Италия - Холандия (оторизиран дистрибутор)
Изолирани гъвкави шини, медни шини и крепежни
изделия, изолатори, конектори, защитни оплетки за
кабелни снопове, профили, шинни компенсатори, меки
шунтове. Шинни системи и аксесоари за табла НН.
Производство на шинни системи по проект на клиента.

Legrand - Франция

BAKS
S – Полша
о а
Професионални кабелни скари и инсталационни системи

ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК С РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ
Списък с по-големи обекти:

Булгаргаз АД (обект КС Кардам ) - 7 броя разпределителни табла НН за
компресорна станция (обща инсталирана мощност 1 000 kVA);


Главболгарстрой- AД (обект КС Провадия) - разпределителни табла НН и
СН обща инсталирана мощност 1 600 kVA +система за автоматизация на
подстанция СН и НН;



Обект КС Кардам - реконструкция СН и НН и система за автоматизация
на енергийната система- обща инсталирана мощност 2 000 kVA



Обект КС Лозенец - реконструкция СН и НН и система за автоматизация
на енергийната
й
система- обща
б
инсталирана мощност 3 200 kVA



Обект ПГХ Чирен - реконструкция СН и НН и система за автоматизация
на енергийната система- обща инсталирана мощност 3 200 kVA.
Разпределителни табла, табла автоматика и МСС;



Обект уувеселителен парк
р
София
ф
Лендд - главни и вторични
р
разпределителни табла НН обща инсталирана мощност 1 600 kVA
+системи за автоматизация;



Обект хотелски комплекси в Слънчев Бряг и Златни пясъци - главни и
вторични разпределителни табла НН общо за три големи хотела в
курортите Слънчев бряг и Златни пясъци;



Обект магазини Практикер и Хит - главни и вторични разпределителни
табла НН, система за енргийна оптимизация;



Обект спортна зала АРЕНА АРМЕЕЦ, гр. София - трафоподстанции СН 10
kV и НН 0.4 kV (обща инсталирана мощност 5 000kVA); Главни
разпределителни табла НН и ККУ към тях; Разпределителни табла за
целият обект;

СПИСЪК С РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ


Обект нова Летищна Контролна Кула, ДП РВД, гр. София, летищен комплекс,
Терминал 2 - доставка и монтаж на 2 бр. сухи трансформатори TRIHAL на
Schneider Electric, Sn = 400 kVA; Доставка и монтаж на yредба СрН 20 kV с
КРУ тип SM6 на Schneider Electric; Доставка и монтаж на Главно табло НН
0.4 kV – ГТНН, типово-изпитан тип Prisma P; Доставка и монтаж на 2 бр. UPS
уустройства,
р
, Sn = 60 kVA всяко;; Д
Доставка и монтаж на 2 бр.
р статични
превключващи устройства STS, In = 90A; Доставка на 28 бр.
разпределителни табла, типово-изпитан тип Prisma P/G



Газстроймонтаж AД (подизпълнител на Пенон ООД) - обект КС Странджа:
Реконструкция СН и НН и система за автоматизация на енергийната
система- обща инсталирана мощност 1600 kVA



Линднер България (обект МОЛ София АД) - трафоподстанции СрН 10 кV и НН
0.4 кV (обща инсталирана мощност 10 900 кVА); Главни разпределителни
табла НН. Етажни разпределителни табла НН. Системи за автоматично
превключване на резервното захранване (АВР) СрН и НН, с управление и
контрол на Дизел генератори. Измерване на параметрите на
електроенергийната система и контрол на консумираната енергия от
у
и контрол
р на електроенергийната
р
р
система
наемните единици. Визуализация
чрез специализиран софтуер (SCADA), централизиран контрол на
консумираната електроенергия, статистики и отчети.



Обект БНП Парибанк - разпределителни табла НН+ Главно разпределително
табло (обща инсталирана мощност 630 kVA). Разпределителни табла за други
обекти;



Schneider electric, обект хотел Хилтън - главно разпределително табло (ГРТ) с
обща инсталирана мощност 3 200 kVA. Система за АВР на два входа и ДГ с
PLC;



Обект Летище София, РВД - главни разпределителни табла (ГРТ), Етажни
разпределителни табла и табла за автоматизация и климатизация - ТД
(съвместно с Honeywell). Общо над 200 броя;



Обект Слънчев Бряг , типови трафопостове - главни трансформаторни табла
(ГТТ)- 2х1250А/8х250+16х400 А: общо 5 бр. и АВР СН.

СПИСЪК С РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ


Обект ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ - подмяна на 3 броя главни прекъсвачи 1600 А, в
подстанция 175 НН. Разпределителна уредба 0.4 кV+ (МСС) за
реконструкция на подстанция 403, с обща инсталирана мощност 2 х 1000
кVА. Разпределителна уредба 0.4 кV+ (МСС) за реконструкция на подстанция
003 с обща инсталирана мощност 2 х 630 кVА.
003,
кVА Подмяна на 3 броя главни
прекъсвачи 1 600 А, в подстанция 174 НН и цялостен ретрофитинг
(обновяване) на МСС. Разпределителна уредба 0.4 кV + (МСС), доставка на
силови трансформатори и закрити шинопроводи IP55, за реконструкция на
подстанция 223, с обща инсталирана мощност 4 х 1 600 кVА.
Разпределителна уредба 0.4 кV + (МСС и ТНН1), доставка на силови
трансформатори и закрити шинопроводи, за реконструкция на подстанция
226, с обща инсталирана мощност 2 х 1 600 кVА. Реконструкция на п/ст
044, 0.4kV за “Управление ВиК – участък СОВ-2” – доставка на
Разпределителна уредба 0.4 кV с 2бр. главни прекъсвачи 1 000А и
секционник, 2 бр. капсуловани шинопроводи ZUCCHINI, 3 броя.
Реконструкция на РП за подмяна на РУ 0,4 kV на подстанция 032 в
производство
р
Нефтохимия,
ф
, цех Етилен-80.



Обект Агрополихим, Девня - специализирана система от електротабла тип
OKKEN- MCC, форма 4 - 2 х 2 500 А с АВР.



Обект ТЕЦ Марица Изток 2 - специализирана система от електротабла тип
PRISMA PLUS MCC, форма 3b с АВР и автоматика;



Обект МОЛ СЕРДИКА - доставка на главни разпределителни табла НН;



Siemеns BG AД, обект Девня Цимент АД - 4 броя (15 полета) електротабла
НН (MCC(MCC Motor Control Centre),
Centre) с обща инсталирана мощност 1 400 kVA;



Обект Летище София реконструкция - 2 броя (6 полета) Главни
разпределителни табла НН с обща инсталирана мощност 2 000 kVA;

СПИСЪК С РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ


Обект ЦУМ АД - трансформаторно разпределително табло НН (обща
инсталирана мощност 3 400 kVA), 8 броя етажни главни разпределителни
табла (ГРТ), 64 броя етажни разпределителни табла НН, система за
управление на АВР СН, система за енергиен мениджмънт НН и СрН;



Обект Билдинг Д ООД,
ООД сграда на Комет Електроникс - доставка и монтаж на
ГРТ с АВР, доставка и монтаж на разпределителни табла. Цялостно
изпълнение на електрическата инсталация;



HONEYWELL LTD , обект офис и логистичен център на HONEYWELL - доставка
и монтаж на ГРТ с АВР. Доставка и монтаж на разпределителни табла.
Доставка и монтаж на шинни системи. Цялостно изпълнение на
електрическата инсталация.
инсталация Монтаж на система за контрол на достъпа;



АФКОН-ЕЛЕКТРА ООД, обект МОЛ Русе - трафоподстанции 20/0.4 kV (обща
инсталирана мощност 8 200 kVA). Доставка и монтаж на трансформатори и
КРУ;



ТЕРНА, АД, клон България:
- обект търговски комплекс с офис сгради THE MALL, гр. София - доставка на
главни разпределителни табла НН. Доставка на разпределителни табла НН.
Доставка на индустриални табла за ОВК съоръжения;
- обект мебелен магазин IKEA, гр. София - доставка на 45 броя
разпределителни табла НН. Доставка на 8 бр. индустриални табла за ОВК
съоръжения;



МАРКАН Сервиз ООД, обект търговски комплекс “МОЛ БЪЛГАРИЯ”, гр. София
- доставка и монтаж на 120бр. разпределителни табла НН,Изграждане на
трансформаторни подстанции, с обща инсталирана мощност 10 850kVA;
Доставка на електромери за контролно измерване на електрическата
енергия;



СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, обект търговски комплекс МЕГАМОЛ СОФИЯ,
кв. Люлин, гр. София - доставка и монтаж на 40 броя разпределителни табла
НН. Доставка и монтаж на силови шинопроводи 1600А (6бр.). Доставка,
монтаж, наладка и пуск на АВР СрН и НН.

СПИСЪК С РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ


КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, обект завод ВИТТЕ АУТОМОТИВ, гр. Русе:
Изграждане на:
- тръбна канална мрежа с кабелни шахти, подземни кабелни линии 20kV и
захранващи кабели НН за всички подобекти и съоръжения към завода;
- БКТП с обща инсталирана мощност до 2x1250kVA (КРУ 20kV; Силов
трансформатор 1250kVA 20/0.4kV; Главно табло HH; ККУ 135kVAr);
-районно и фасадно осветление;
- вътрешни силови и осветителни инсталации;
- фундамент за възлова станция и подземни кабелни линии 20kV за
външното електрозахранване от възловата станция;
Доставка и монтаж на 25 броя разпределителни табла НН за
административната част, производствената част и площадката. Доставка и
монтаж на силови шинопроводи 250А (12 броя) за производствената част.

ЗА КОНТАКT С НАС

1220, София, България
бул. Илиянци №29
тел.: (02) 8130 813
факс: (02) 8130 814
office@telecon-co.com








Президент:
Съби Аладжемов, GSM: 0887 623 313, sa@telecon-co.com
Изпълнителен директор:
Марчо Марков, GSM: 0889 417 067, mm@telecon-co.com
Търговскаи директор:
Иво Божинoв, GSM: 0885 616 401, ib@telecon-co.com
Ръководител проекти:
Атанас Апостолов, GSM: 0882 487 931, na@telecon-co.com

