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НАШАТА ИСТОРИЯ

ПРЕЗ АПРИЛ НА 2001 ГОДИНА, В ГР. СОФИЯ Е 
ОСНОВАНА КОМПАНИЯ РИТБУЛ ЕООД.

От самото начало на своето съществуване, на 
компанията се довери най-големият производител 
на системни табла и шкафове - RITTAL. РИТБУЛ става 
основен и официален вносител на продуктите на 
RITTAL за българския пазар. На РИТБУЛ ЕООД се 
доверява немската компания ALFRA. 

2001 РИТБУЛ ЗАПОЧВА ПАРТНЬОРСТВО С
WAGO И LEDVANCE

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG е 
една от най-големите немски компании в 
областта на производството на продукти за 
електротехника, електроника, автоматика. 
Ledvance е световен лидер в производството 
на иновативни продукти за осветление.

2016

НОВ ПАРТНЬОР НА РИТБУЛ: HEITEC

HEITEC е основана през 1984 г. и е известна с 
индустриалната си компетентност, свързана 
с автоматизацията и електрониката, 
предлага решения, продукти и услуги 
в сферата на софтуера, механиката и 
електрониката.

2017СЛЕД УСПЕШНО И АКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО, 
ФИРМА RITTAL СЕ ОТДЕЛЯ ОТ RITTBUL

Към групата партньори на РИТБУЛ се присъединяват 
немските производители KNIPEX, RENNSTEIG, както 
и производителят на индустриални съединения и 
конектори HARTING.

2008

КЪМ ПАРТНЬОРИТЕ НА РИТБУЛ СЕ 
ВКЛЮЧВАТ И BESSEY 

Групата BESSEY, производител на стяги, е 
създадена от дългогодишната фирма BESSEY 
& Sohn и е основана през 1889 г.

2018РИТБУЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА 
ПОРТФОЛИОТО СИ

РИТБУЛ става официален представител на
TESTBOY и COMPRO за България.

2009

РИТБУЛ ОТВАРЯ ШОУРУМ
И В ГР. ПЛОВДИВ

РИТБУЛ се разширява, като отваря нов 
шоурум в гр. Пловдив на бул. „Кукленско 
шосе“, Южна промишлена зона, Пловдив 
4000.

2019РИТБУЛ ЗАПОЧВА ДА РАЗВИВА НАПРАВЛЕНИЕ 
“ОСВЕТЛЕНИЕ” - НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

РИТБУЛ предлага модерни технологични решения 
в областта на осветлението и успешно налага LED 
продукти.

2010

РИТБУЛ С НОВ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

РИТБУЛ отваря врати на обновен учебен 
център и предлага разнообразни и 
обновени програми и курсове за развитие и 
усъвършенстване в проектирането с EPLAN

2020РИТБУЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА 
ПАРТНЬОРСКАТА СИ МРЕЖА

Към портфолиото на РИТБУЛ се включват 
производителите на инструменти HEYCO и WERA.

2011

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОРТФОЛИОТО: 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Към портфолиото на Ритбул се 
присъединиха високотехнологични 
индустриални брандове като VIRTUAL  
ACCESS, Solera,Elexo, Ortana, Endress+Hauser 
и ABB.

Очаквайте нови партньорства и решения, 
сред които и пневматични технологии за 
задвижване на автоматизация във фабрики 
и процеси.

2021

2022

РИТБУЛ ИМА НОВИ ПАРТНЬОРИ

РИТБУЛ СТАВА ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ОЩЕ ДВЕ МАРКИ

Словенският производител на електроапаратура ETI 
и италианския производител - европейски лидер в 
производството на твърди куфари за инструменти, 
индустриални и специализирани приложения GT 
LINE стават партньори на РИТБУЛ.

WESTERMO - Шведският производител на 
Индустриални Рутери и модеми се доверява на 
РИТБУЛ, към тях се присъединяват и DRUSEIDT, 
предлагащи решения в енергетиката.

2013

2015
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КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

От три години стандартът за проектна документация по част Електро и Автоматизация е E-plan. 
Всички проекти, които се изготвят във фирмата и от външни проектантски организации са съгласно 
разработения и утвърден вътрешнозаводски стандарт. Всички лицензи за E-plan Professional и E-plan 
PPE са закупени от Рутбул – официален партньор на E-plan за България.
Ние държим всички проектантски организации от България и чужбина, работещи с нас, да разполагат 
с необходимите легални лицензи.“

„

Страхотен екип от Професионалисти, които ще Ви предложат най-подходящото решение за Вашия 
проект. От проектиране до реализиране.„

„

Старт Инженеринг АД клон Бургас използва E-plan в своята дейност от 2007 г. При внедряването на 
продукта четирима специалисти от фирмата преминаха обучение, организирано от РИТБУЛ в офиса 
ни в Бургас.
Всички новопостъпили млади специалисти преминават задължително вътрешно обучение за работа 
с програмния продукт. Така за няколко години E-plan се превърна от „екзотично“ средство за проекти-
ране в стандарт за проектиране в Старт Инженеринг АД клон Бургас.“

„

Специалистите от „СМС-С“ ЕООД са с отлични впечатления от компетенцията, коректността и висо-
кия професионализъм, с който се характеризира дейността на RITTBUL Ltd.
Използването на E-plan Electric P8 доведе до снижаване на времето и разходите по проектирането, 
като в същото време повиши качеството на техническата документация изработвана от „Елиа“ АД.
„Ритбул“ EООД се показа като надежден и лоялен партньор в процеса по въвеждане на E-plan Electric P8 
в „Елиа“ АД.“

„

Ритбул ЕООД има над 20 години опит на пазара.

Ние сме дистрибуторска и консултантска компания , която работи в сферата на 
индустрията, производството, строителството и инженеринга.

Предлагаме най- качествените решения за електроапаратура, компоненти за 
автоматизация и индустриална комуникация, професионални ръчни инструменти и 
машини, тестова апаратура и широк набор от продукти за инсталация, поддръжка и 

експлоатация на промишлени съоръжения.

Ние сме тук, за да отговорим на всички ваши изисквания.



4

02 439 7845

С EPLAN получавате практически неогра-
ничени възможности за бързо и безгрешно 
проектиране, изготвяне на документация и 
управление на проекти.
Част от функциите на платформата включват 
автоматично изчисление на дължините на 
кабелите и кабелните трасета, 2D и 3D асем-
блиране на електрически табла, дефиниране 
на PLC&BUS топологии.
Налице са интеграции с външни програми и 
импорт/експорт към PDF, CSV, XLS, XML, TXT.
EPLAN ще Ви спести значителен времеви ре-
сурс за номериране на устройства, технически 
документи (клемни журнали, кабелни журнали 
и др.), както и за провеждане на ревизии и 
поправки.

 До 75% по-кратко време за завършване на проекта, 
документацията за окабеляване, монтажа и 
разпределянето на агрегати и елементи

 По-малко грешки при проектирането, а оттам и по- 
малко непредвидени разходи

 По- малко неефективни рутинни задачи за опитните, 
квалифицирани служители

 Възможност за повече проекти и клиенти, без 
увеличаване броя на специалистите

 Ефективно обединяване на дейности, специалности 
при проектиране на мащабни индустриални обекти

 Всички проекти, изработени чрез EPLAN са в 
съответствие със световните стандарти IEC, GOST, 
NFPA, GB и още

ПО-БЪРЗИ, ПО-ЕФЕКТИВНИ И ПО-ПЕЧЕЛИВШИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ПРОЕКТИ

EPLAN - Преобръща виждането
за електропроектиране

ЗА КОМПАНИЯТА

Ритбул ЕООД е официален представител на EPLAN за България и предлага набор от софтуерни решения в областта на 
електротехниката, автоматизацията и мехатронното инженерство.

В глобален мащаб има над 245,000 активни лицензирани потребителя от всички инженерни дисциплини, свързани с ав-
томатизацията, машиностроенето и проектирането на инфраструктурни, търговски и промишлени обекти и инсталации. 

„Ефективно инженерство“ е основният фокус на EPLAN. Софтуерът дава възможност на специалисти от малки и големи 
предприятия да бъдат по- бързи, по- ефективни и по- печеливши в изпълнението на своите проекти. Независимо дали 
сте електропроектант, производител или системен интегратор, EPLAN ще промени към по- добро начина, по който изпъл-
нявате своите ежедневни дейности. 

Ритбул ЕООД предлага пълен набор от софтуерни решения на EPLAN. Ние разполагаме с модерно оборудван обучите-
лен център, в който заедно с водещи експерти провеждаме курсове за проектиране с EPLAN за Вас и Вашите служители. 
Допълнителната квалификация завършва със сертификат за успешно завършено обучение.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/eplan



 Над 1 100 000 продукти и компоненти от 370 световни 
производителя 

 Пълни и подробни данни за компонентите

 Актуална продуктова информация, лесен избор и замяна, винаги 
актуална документация

 Възможност за добавяне към проекта чрез "drag & drop" функция 

 Без възможност за грешки относно компонентите

 Ускорен процес на проектиране

ЧАСТ ОТ ПРЕДИМСТВАТА НА EPLAN

DATA PORTAL ОТ EPLAN
Продуктови каталози от водещи производители на компоненти
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ИНЖЕНЕРНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Технологична автоматизация

С EPLAN можете да създадете цялостен цифров 
модел на даден обект, схеми за управление, да 
заложите логиката за автоматизация на техно-
логичните процеси и дори да видите необхо-
димото за това контролно табло.

Електроинженерство

EPLAN предлага интегрирано софтуерно ре-
шение за ефективно електропроектиране на 
различни технологични процеси. Генерирате 
голямо разнообразие от изгледи, доклади и 
журнали, които са важни за лесната и без-
грешна реализация на проекта, инсталацията.

Управление и контрол на флуиди

Използвайте EPLAN за проектиране и автома-
тично документиране на схеми за контрол и 
управление на машини, в които има пренос на 
флуиди, включително хидравлика, пневмати-
ка, охлаждане и смазване.

Окабеляване

EPLAN ви позволява да автоматизирате типич-
ните работни процеси за проектиране на ока-
беляване и кабелни снопове: от прехвърляне-
то на информация за връзките и интуитивното 
маршрутизиране до създаването на винаги 
актуална проектна документация.

 
Процесен инженеринг

EPLAN подпомага инженеринга при създава-
нето на диаграми за технологичните процеси 
(PFD), диаграми на тръбопроводите и апара-
турата (P&ID), както и при оптимизирането и 
интегрирането на инженерните дейности при 
изграждане на технологични предприятия.

EI&C Engineering

Конфигуриране и интегрирано проектиране 
на различните технологични части на проце-
сите от задвижващи механизми, сензори, при-
бори до създаване на алгоритми за управле-
ние на данни и процеси с PLC и DCS, и др.

Сервиз и поддръжка

Благодарение на взаимодействието между 
цифровата визуализация на вашите проекти 
и винаги актуалната документация, описваща 
работните процеси, които се изменят динамич-
но, EPLAN улеснява още повече както пускане-
то в експлоатация, така и последващата работа 
по поддръжката.

Сградна автоматизация

Решенията на EPLAN ви позволяват да рабо-
тите по интердисциплинарен начин с инте-
грирани данни при автоматизация на сгради 
- например можете бързо и лесно да планира-
те електрически и контролни табла и техните 
функционални роли.

Конфигурация

Основата за автоматизация с EPLAN включва 
мерки като структуриране на продукти и при-
лагане на концепция за повторна употреба, 
базирана на модуларизация.
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СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

EPLAN Electric P8

Последователна, интегрирана и бърза инже-
нерна система, с която можете да планирате 
и проектирате електротехниката за машини и 
инсталации. Данните за проекта се превръщат 
в основата за автоматизираното попълване на 
документацията за дадена машина, агрегат или 
инсталация.

EPLAN Data Portal

Порталът за данни ви дава директен достъп 
до висококачествени продуктови каталози от 
непрекъснато нарастващ брой производители 
на компоненти. Понастоящем над 370 произво-
дители предлагат повече от 1 100 000 набори 
от данни за директно изтегляне.

EPLAN Pro Panel

Разпределяне на апаратурата в 3D среда. Въз-
можност за създаване на собствени 3D макро-
си. Разполагане на елементи с точни коорди-
нати и автоматична проверка на недопустими 
отстояния. Обмен на информация между 2D и 
3D среди.

EPLAN Smart Wiring

Техническото планиране става цифрово. В 
платформата на EPLAN можете лесно и бър-
зо да проектирате технологични процеси, 
агрегати, автоматизация, направо от лист 
хартия. Можете да обхванете всички важни 
данни, включително от сензори и задвижващи 
механизми.

EPLAN Fluid

Вашият незаменим инструмент за проектира-
не и автоматично документиране на схеми и 
системи с хидравлика, пневматика, охлаждане 
и смазване.

EPLAN FieldSys

Позволява маршрутите за полагане на кабе-
лите да бъдат конфигурирани точно в мащаб. 
Модулът включва маршрутизиране, упра-
вление на кабелните трасета и автоматичен 
анализ на данните.

EPLAN Cogineer

Използвайте съществуващите си схеми, за да 
настроите библиотека с макроси и след това 
EPLAN Cogineer автоматично ще създаде схеми 
само с щракване с мишката. Добре дошли в 
автоматизираното инженерство!

EPLAN Harness proD

Използвайте за ефективно проектиране и 
документиране на кабели и кабелни снопове 
в 3D.

Интеграции на EPLAN за ERP, PDM и 
PLM

Интеграции на EPLAN със съществуващи ERP, 
PDM и PLM системи Ви позволяват да опти-
мизирате работните процеси от схемите до 
основните данни. Бързият обмен на данни 
между системите и проектите е двупосочен и 
не се налага да напускате работната си среда в 
рамките на платформата EPLAN.
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Продуктите на ETI осигуряват на-
деждна защита и контрол при из-
граждане на системи за управление 
и автоматизация. Консултантите на 
Ритбул ще Ви съдействат при избор 
и офериране на най- подходящите 
технически решения за електро 
табла, жилищни и сградни инста-
лации, защита на фотоволтаични 
системи и индивидуални проекти.

 Стопяеми предпазители

 Автоматични прекъсвачи

 Дефектнотокови защити

 Защити от пренапрежение

 Релета и контактори

 Компоненти за ККУ

 Катодни Отводители (Арестори) 

 Моторни защити

 Електрически табла

ИНОВАТИВНИ И НАДЕЖДНИ РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Електроапаратура за управление,
контрол и автоматизация

ЗА КОМПАНИЯТА

ETI е един от европейските лидери в производството на стопяеми предпазители и електроапаратура за ниско 
напрежение, на която се доверяват вече над 5 000 компании в цял свят.

В заводите на ETI се правят 15 теста на всеки произведен продукт, а над 70 експерта участват в

изследванията и разработката на нови технологии.

Ритбул предлага цялото портфолио от продукти на производителя, включващо разпределителни табла, за-
щитни устройства, прекъсвачи и разединители, арестори, превключватели, контактори, устройства за авто-
матизация, сигнализация, измерване и управление, трансформатори, захранващи устройства и още. Предла-
гаме решения за защита на фотоволтаични инсталации и на системи с батерии за съхранение на енергия.

На нас можете да разчитате и за цялостни консултации относно залагането на подходяща електроапаратура 
за Вашия проект.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/eti

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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 Изключвателна способност при късо съединение: 10 кА

 Механична издръжливост над 10 000 цикъла

 Електрическа издръжливост над 4 000 цикъла

 Едновременно захранване с кабел и гребен

 Възможност за захранване отгоре и отдолу

 Патентован двустъпков механизъм

RITTBUL ПРЕПОРЪЧВА:

ETI EFI-P
Намалени загуби на мощност до 45% на полюс
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D0

Дефектното-
кови защити

Дефектното-
кови защити 
с вградена 
защита от 
претоварване 
KZS

Дефектното-
кови защити 
с вградена 
защита от 
претовар-
ване с LED 
индикация

Миниатюрни 
автоматични 
прекъсвачи 
ETIMAT

AS
TI

Модул 
дефект-
нотокова 
защита 
DIFO

Устройство 
за засичане 
на повреда 
от дъга

Основа 
разеди-
нител 
EFD

Основа 
разеди-
нител 
PCF

Цилин-
дрични 
стопяеми 
предпази-
тели CH

C

Контактори 
за конденза-
торни бате-
рии CEM CN

Контролери 
за коригира-
не фактора 
на мощността 
PFC

Трифазни 
кондензатор-
ни батерии

Трифазни 
филтри 
за висши 
хармоници и 
реакториCP

Стопяеми 
предпазители 
D, основи 
АксесоариD

Разединител за 
предпазители 
D0

Стопяеми 
предпази-
тели D0

Индустриални 
кутии с про-
зрачен капак 
IP66, IK10

Метални 
кутии

Разпредели-
телни табла 
DIDO ECH 
(IP65)

Захранващ 
гребен, DIN 
шина

ET
IB

OX

Разпредели-
телни табла 
за монтаж в 
гипсокартон 
DIDO ECG, ECG 
MEDIA, COMBO

Свободно 
стоящи раз-
пределител-
ни табла

Токоразпре-
делителен 
блок EDB и 
аксесоари

Разпредели-
телни табла 
DIDO-E  (IP40), 
DIDO-E MEDIA

Модулни 
контактори 
за монтаж в 
апартаментни 
разпредели-
телни табла

Моторни 
защити MSP, 
MPE & MS

Моторни 
контактори 
CES & CEM

Миниатюрни 
и спомагател-
ни контакто-
ри CE и CEC

ET
IC

ON

Редови 
клеми

ET
IC

ON
NE

CT

Интели-
гентни АВР 
контролери

Измер-
вателни 
токови 
трансфор-
матори

Мрежови 
анализа-
тори

ET
IC

ON
TR

OL

ET
IM

ET
ER

Автома-
тични пре-
късвачи 
с дефект-
нотокови 
защити 

Аксесо-
ари

Проду-
кти за 
60 mm 
шинна 
система

Индус-
триални 
разпредели-
телни табла 
Индустриал-
ни щепсели и 
контакти

Автома-
тични 
прекъсвачи 
лят корпус 
и товарови 
прекъсвачи 
лят корпус

ET
IB

RE
AK

ET
IC

EE

ET
IB

US
BA

R

Основи, 
Аксесо-
ари
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Въздушни 
прекъсвачи

Сигнални 
бутони, 
ключове, 
LED ин-
дикатори, 
бутонни 
кнопки

Компактни 
товарови 
прекъсвачи 
CLBS

Мотори-
зирани 
трипози-
ционни 
превключ-
ватели 
MLBS.CO

ET
IP

OW
ER

ET
IS

IG

ET
IS

W
IT

CH

Ротационни 
превключва-
тели

Товарови 
прекъсвачи 
LBS

Товарови ра-
зединители 
със стопяеми 
предпазите-
ли, FLBS

Трипози-
ционни 
превключва-
тели LBS..CO

Аресторна 
защита ETITEC 
V T2

Аресторни 
защити ETITEC 
V T12, ETITEC 
VT2

Аресторни 
защити 
ETITEC група 
D

Аресторни 
защити 
група B

ET
IT

EC

Аресторни 
защити 
група C

Аресторни 
защити група 
T WENT

Аресторни 
защити за 
LED осветле-
ние

Тип 2 мул-
типолюсен 
SPDs

Еднофазни 
защитни и 
изолационни 
трансформа-
тори

ET
IT

RA
FO

RF Безжична 
система за 
управление

Апаратура 
за контрол и 
управление

Електромеха-
нични релета

Товарни 
прекъсвачи. 
Устройства за 
вграждане

EV
E

Защита на 
фотовол-
таичните 
системи и 
други въз-
обновяеми 
енергийни 
източници

Вертикални 
основи

Вертикални 
разедини-
тели

Високо-
мощни 
стопяеми 
предпази-
тели ниско  
напреже-
ние (aM)

GR
EE

N 
PR

OT
EC

T

NV
 N

H

Високо-
мощни 
стопяеми 
предпази-
тели ниско 
напреже-
ние (gF)

Високо-
мощни 
стопяеми 
предпази-
тели ниско 
напреже-
ние (gL gG)

Високо-
мощни 
стопяеми 
предпази-
тели ниско 
напреже-
ние 1000V 
(gLgG)

Високомощ-
ни стопяеми 
предпази-
тели ниско 
напрежение 
със ударен 
щифт (gL gG)

Високо-
мощни 
стопяеми 
предпази-
тели ниско 
напреже-
ние(gTr)

Основи Хоризон-
тални разе-
динители

Предпазители 
със специални 
приложения

SP
EC

IA
L 

PU
RP

OS
E 

FU
SE

S

Предпазите-
ли за защита 
на полупро-
водникови 
устройства

UL
TR

A 
QU

IC
K

Високо волтови 
предпазители

VV
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АВВ е най-големият доставчик на елек-
трозадвижвания и двигатели в световен 
мащаб. Предоставяме на нашите клиен-
ти пълната гама от електродвигатели, 
генератори, електрозадвижвания, както 
и интегрирани цифрови услуги.

 Честотни задвижвания

 Електрозадвижвания за постоянно напрежение

 Електродвигатели

 Смарт сензори

 Контролери

 SCADA

 Решения за енергийна ефективност

СЪЗДАВАНЕ НА БЪДЕЩЕ С БЕЗОПАСНА, ИНТЕЛИГЕНТНА И УСТОЙЧИВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Електрозадвижвания, двигатели и 
управление

ЗА КОМПАНИЯТА

АBB е водеща световна технологична компания, която стимулира трансформацията на обществото и индус-
трията за постигане на по-продуктивно и устойчиво бъдеще. 

Чрез свързването на софтуера към портфолиото си за електрификация, роботика, автоматизация и електро-
задвижвания, АВВ измества границите на технологиите, за да повиши производителността на нови нива. 

С история на върхови постижения, простираща се повече от 130 години, успехът на ABB се движи от около 105 
000 талантливи служители в над 100 държави

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/abb

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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Честотни задвижвания до 22 kW 

Честотни задвижвания от серии:
 ‒ ACS150 - 0.37 - 4.0kW, монофазно или три-

фазно захранване и трифазен изход, вгра-
дени панел за управление, потенциоме-
тър, ЕМС филтър, управление на спирачно 
съпротивление.

 ‒ ACS480 - 0.75 - 22kW, възможност за лесна 
настройка с функционален панел, вграде-
ни ЕМС филтър, управление на спирачно 
съпротивление, комуникация по Modbus, 
възможност за разширителни модули.

Честотни задвижвания до 5600 kW 

Честотни задвижвания от серии:
 ‒ ACS580 - 0.75 - 500kW, вградени ЕМС 

филтър, входящ филтър за хармоници, 
управление на спирачно съпротивление, 
комуникация по Modbus, възможност за 
разширителни модули.

 ‒ ACS880 - 0.55 - 5600kW, DTC управление 
по въртящ момент за тежки приложения, 
вградени ЕМС филтър, входящ филтър 
за хармоници, управление на спирачно 
съпротивление, управление с енкодер, 
комуникация по Modbus, възможност за 
разширителни модули.

Електрозадвижвания за постоянно 
напрежение 

 ‒ DCS880 - 20 до 20000ADC, 10kW - 18 MW, 
поддържа всички стандартни конфигу-
рации за DC приложения, възможност за 
вграждане на DC реактори, T-реактори и 
трансформатори, възможжност за пара-
лелна работа на две задвижвания (D2D), 
STO.

Честотни задвижвания за специ-
фични приложения 

Честотни задвижвания от серии:
 ‒ ACS380 - 0.25 - 22kW, основно приложение 

за управление на машини и кранове.
 ‒ ACH480 - 0.75 - 22kW, основно приложение 

за HVACR
 ‒ ACH580 - 0.75 - 500kW, основно приложение 

за HVACR
 ‒ ACQ580 - 0.75 - 500kW, основно приложение 

за помпи
 ‒ ACS355 - 0.37 - 22kW, намират приложения 

за управление на помпи захранващи се 
със слънчеви панели

Честотни задвижвания за средно 
напрежение 

Честотни задвижвания от серии:
 ‒ ACS580MV - 6 - 11kV, 200kW - 6.3MW, основно 

приложения за помпи и вентилатори
 ‒ ACS1000 - 2.3 - 4.16kV, възд. охл. 315 - 

2,000kW, водно охл. 1.8 - 5MW
 ‒ ACS2000 - 4.0 - 6.9kV, възд. охл. 250kW - 3,2M
 ‒ ACS5000 - 6.0 - 13.8kV, възд. охл.2 - 7MW, 

водно охл. 5 - 36MW
 ‒ ACS6000 - 2.3 -3.3kV, водно охл.5 - 36MW
 ‒ MEGADRIVE-LCI - 2.1 - 10kV, възд. охл. 2 - 

41MW, водно охл. 7 - 72MW

РЕШЕНИЯ ОТ ABB
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Контролери и HMI панели от серия 
AC500-eCo 

 ‒ Компактна серия контролери с вградени 
I/O и възможност за разширение на до 10 
допълнителни модула. Към тази серия се 
предлагат и HMI панели за управление.

Контролери и HMI панели от серия 
AC500 

 ‒ Контролерите от серия AC500 предлагат 
високи технически характеристики, разши-
рени възможности за комуникация и I/O 
модули. Предлагат се в три варианта:

 ‒ AC500 - намират приложения в индустрията, 
като предлагат възможности за управление 
на машини работещи с висока скорост.

 ‒ AC500XC - предлагат възможност за рабо-
та при тежни условия, като запрашеност, 
вибрации, влагат, температура и др.

 ‒ - AC500-S - използват се за приложения 
с увеличени изисквания за безопасност. От-
говарят на изискванията на SIL3, PL и др.

Електродвигатели за различни 
приложения

Чугунени и алуминиеви електродвигатели:
 ‒ серия M2BAX - чугунени електродвигатели 

с мощност 0.25 – 355kW, брой полюси 2-6, 
клас на енергийна ефективност IE3.

 ‒ серия M3BP - чугунени електродвигатели с 
мощност 0.25 – 1000kW, брой полюси 2-12, 
клас на енергийна ефективност IE3 и IE4.

 ‒ серия M3AA - алуминиеви електродвигате-
ли с мощност 0.12 – 90kW, брой полюси 2-8, 
клас на енергийна ефективност IE3.

Синхронно-реактивни 
електродвигатели

 ‒ Синхронно-рективните електродвигате-
ли (SynRM), предлагат най-висок клас на 
енергийна ефективност - IE5. Те се харак-
теризират също така с висока надежност 
и ниски разходи за поддръжка. Управля-
ват се с честотни задвижвания, като се 
предлагат се за номинални мощности 1.1 
– 350kW и номинални обороти 1000 – 3000 
r/min.

Електродвигатели с приложение 
за работни среди със специфични 
изисквания:

Електродвигатели с приложения за:
 ‒ Увеличена защита от пожар Ex d/Ex de
 ‒ Увеличена опасност от експлозия на газ 

Ex ec
 ‒ Увеличена опасност от експлозия на прах 

Ex t
 ‒ Електродвигатели от неръждаема стомана 

за хранително вкусовата промишленост

РЕШЕНИЯ ОТ ABB



18

02 439 7845

18

Най-бързата технология за свързване:

Свързвайте както твърди, така и гъвка-
ви проводници. Твърдостта на провод-
ниците се използва, за да се преодолее 
силата на притискане чрез просто 
натискане на проводника в устрой-
ството. Всеки проводник се затяга в 
отделно гнездо. Фуниевидният вход за 
проводник предотвратява свързването 
на няколко проводника в едно гнездо.

 Автомобилна индустрия 

 Железопътни системи 

 Енергетика 

 Производствена индустрия 

 Строителни технологии 

 Технологии за осветление 

 Преработваща промишленост

БЪРЗИ, СИГУРНИ И НЕОБСЛУЖВАЕМИ ВРЪЗКИ И РЕШЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Електрически връзки от WAGO

ЗА КОМПАНИЯТА

WAGO е световен лидер в технологията за пружинно свързване, който за първи път прилага концепцията за 
използване на пружинно налягане вместо винтове за свързване на проводници. 

С тях работата е лесна, безопасни са и са необслужваеми. Електрическите връзките на WAGO са доказани в 
милиарди приложения по целия свят и Ви дават възможност за свързване на твърди, гъвкави и фини про-
водници с разнообразно напречно сечение.

Използвайки технологиите за свързване на WAGO, вие се възползвате от устойчиви на вибрации, бързи и 
необслужваеми връзки.

С WAGO намалявате времето за свързване, а оттам и разходите си за труд.

По-бързото пускане в експлоатация намалява първоначалните разходи, а необслужваемите връзки осигуря-
ват дългосрочни икономии.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/wago

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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 Отворете пружинното тяло 

 Вмъкнете проводника 

 Освободете пружината – готово!

 Свържете както при стандартната CAGE CLAMP® технология 

 Просто натиснете проводник в устройството – готово!

 Системата за свързване със спирална пружина осигурява оптимална сила на 
затягане за проводници с големи сечения до 185 mm⊃2; (350 kcmil).!

ТЕХНОЛОГИИТЕ НА WAGO

CAGE CLAMP® Свързване
За всички видове проводници:

Push-in CAGE CLAMP® Свързване
Позволява два вида свързване:

POWER CAGE CLAMP ® Свързване
Универсалната връзка за големи проводници
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ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ОТ WAGO

Система за маркиране Smart Script

 ‒ WAGO smartPRINTER предлага бързо мар-
киране на редови клеми, проводници и 
кабели, релета, старт/стоп бутони, кабел-
ни канали, етикети и други в ел.табло. 
Устойчив на размазване термален печат. 
Маркира до 9 615 клеми 8MB Flash, 16MB 
SDRAM памет, с авт. калибриране.

Редови клеми за шинен монтаж

 ‒ 3 типа задействане: с лост, бутон или 
стандартно с отвор за отвертка. Благо-
дарение на еднаквия профил, всички 
клемни блокове TOPJOB® S могат да бъдат 
маркирани с една и съща маркировка и 
имат предвидени тестови отвори. Всички 
са произведени с доказаната технология 
CAGE CLAMP®

X-COM®-SYSTEM

 ‒ Системите X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-
SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM-MINI комбини-
рат редови клеми и конектори с щепселни 
съединения. Предварително сглобените 
компоненти спестяват време и разходи и 
могат да бъдат тествани преди инстали-
ране. Предотвратете погрешно свързване 
чрез кодиращи групи с едни и същи номе-
ра на полюсите.

Клемни блокове за сензори/зад-
вижвания

 ‒ Sensor/actuator редови клеми на WAGO 
имат няколко потенциални нива и едно 
сигнално ниво. Предлагат в следните ва-
рианти: за сензори с 3 или 4 проводника, 
за сензори и изпълнителни механизми с 
комутиране по фаза или нула, с/без LED 
индикация.

 
Многостепенни инсталационни 
клеми

 ‒ Разполагат с широк диапазон от напречни 
сечения и предлагат подходящите редови 
клеми за всички приложения в сградата. 
Инсталационните редови клеми за шинен 
монтаж на WAGO ви предлагат увереност-
та, че сте подготвени за увеличаващите се 
и непрекъснато променящи се изисквания 
към сградните инсталации. Свържете до 4 
проводника със сечения, вариращи от 0,5 
до 4 mm2 (20-12 AWG).

Клеми за изпитване на напрежение 
във вериги на токов трансформатор

 ‒ Навсякъде, където се измерват и обработ-
ват големи токове, токовите трансфор-
матори на WAGO са вашият първи избор. 
Напреженовите клеми лесно и безопасно 
позволяват мерене на напрежение в 
съществуващите системи. Съгласувани 
компоненти за управление на енергийни-
те ви данни.

PCB Клеми

 ‒ WAGO предлага най-широката гама от кле-
ми за печатни платки и щепселни съеди-
нители за тях. С различните технологии за 
свързване с пружинен натиск ви позволя-
ват да посрещнете предизвикателствата в 
областта на задвижващата и контролната 
техника или в осветителната индустрия 
съвсем лесно.
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ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ОТ WAGO

WINSTA® MINI

 ‒ Малки и компактни. Всички конектори 
WINSTA MINI вече се предлагат със защита 
IP 40. Компактните инсталационни клеми 
на WAGO, които впечатляват с малкия си 
размер и задействане без инструменти, са 
готови за работа за зони като: магазини, 
търговски изложения или при изработка 
на мебели.

Серия 221 Инсталационни клеми

 ‒ Конектори за всички видове проводници 
- Лесно терминиране на проводници до 6 
mm2, 

 ‒ Свързване на твърди едножични и фини 
многожични проводници, Спестяване на 
време за инсталатори и производители на 
устройства, Бързо инсталиране на устрой-
ства с по-висока консумация на електрое-
нергия.

 ‒ Вдигнете лоста, вмъкнете проводника, 
затворете лоста!

Конектори PUSH WIRE®

 ‒ Конектори за разклонителни кутии от 
серията 243 за малки диаметри (например 
за инсталации с ниско напрежение). Сери-
ята 2273 свързва твърди проводници със 
сечения до 2,5 mm2; серията 773 свързва 
проводници със сечения до 4/6 mm2. С 
прозрачен корпус за визуална проверка 
на правилното поставяне на проводника.

WAGO Gelbox

 ‒ WAGO Gelbox е компактна кутия, пред-
варително напълнена с гел без силикон. 
Кутията за гел се предлага в шест размера 
и осигурява ниво на защита от влага IPX8 
за клеми COMPACT на WAGO от серия 221 
и съединителите COMPACT PUSH WIRE® от 
серия 2273.

Разклонителна кутии за бързи 
връзки 221

 ‒ Разклонителна кутия за поставяне на кле-
ми от серията 221, позволява поставянето 
на до 60 различни съединители в различ-
ни конфигурации в кутията, като съедини-
телите се поръчват отделно. IP20 защита, 
температура на околния въздух: -25 +85 °C.
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Работата с конекторите HARTING е бърза 
и лесна. Всички продукти предоставят 
здравина, гъвкавост при употреба, 
дълъг жизнен цикъл и често без ин-
струментален монтаж.

HARTING отговаря и на тенденцията 
към миниатюризация с подходящи 
решения за различните размери и 
приложения.

Решенията на HARTING отговарят на 
най-разнообразни изисквания от ин-
дустрията, енергийния сектор и желе-
зопътния транспорт.

 Индустриални конектори

 Индустриални суичове

 Интерфейсни конектори и решения за електрониката 

 DIN конектори за печатни платки

 Специализирани кабелни решения и PATCH кабели

ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА ВРЪЗКИТЕ- IP65, IP68, IP69K

Индустриални конектори и компоненти 
за пренос на данни

ЗА КОМПАНИЯТА

HARTING e сред световните лидери на пазара за електронни и индустриални съединители и различни видове 
мрежови решения. 

Компанията разработва и произвежда специализирани компоненти и решения за свързване и пренос на  
данни, включително в областта на космическите и авиационни технологии и в сферата на телекомуникациите. 

Използвайте умните решения от HARTING, когато се нуждаете от бързи и безгрешни електрически връзки, на-
деждност, бърз монтаж и демонтаж, особено важни при инсталации и поддръжка. 

HARTING дава дългосрочна гаранция за произведените от компанията индустриални конектори.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/harting

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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РЕШЕНИЯ ОТ HARTING

Индустриални конектори HAN®

 ‒ Бърза и лесна работа, здравина, гъвкавост 
при употреба, дълъг жизнен цикъл и в 
идеалния случай, монтаж без инструменти. 
Конекторите Han® поддържат разнообразни 
варианти за свързване на кабелните жила. 
Предлагат се разнообразни вложки и кон-
такти, които да съответстват на конкретните 
техники за терминиране на проводници.

Han-Modular®

 ‒ Със серията правоъгълни съединители Han-
Modular® можете да проектирате персона-
лизирани, здрави щепсели за свързване на 
машини и оборудване. Това става възможно 
чрез комбиниране на отделни модули за 
различни изводи: сигнали, данни и сило-
ви, комбинирани в корпус на стандартен 
индустриален конектор. Конекторът обобща-
ва комбинация от различни модули, които 
проектантът избира в зависимост от прило-
жението.

Han-Eco®

 ‒ Серията Han-Eco® включва гама от корпуси, 
изработени от висококачествена пластмаса. 
Благодарение на високата устойчивост на 
въздействието на околната среда, корпуси-
те са подходящи както за вътрешно, така и 
за външно приложение. Използването на 
корпуси от серията Han-Eco® дава значител-
ни предимства по отношение на теглото и 
разходите в сравнение с металните.

Han® ES Press

 ‒ Конекторите от серията Han® ES Press са 
разработени за бързо свързване на кабе-
лите към изводите на конектора със скоба. 
Допълнителна възможност е използването на 
специализирани джъмпери за свързване на 
отделни изводи директно в конектора. Коне-
кторите от тази серия са особено подходящи 
за приложение при свързване на двигатели 
и сензорни системи. Осигуряват бърз монтаж 
и демонтаж и лесно отстраняване на неиз-
правности.

 
RJ45 Ethernet Cable

 ‒ Перфектното решение за индустриален 
Ethernet кабел и конектор за окабеляване 
на мрежи за данни в тежки индустриални 
условия. Поддържа всички скорости на 
предаване до IEEE802.3, които се използват 
често днес, включително Fast Ethernet 100 
Mbit/s, Gigabit Ethernet и 10 Gbit/s Ethernet за 
бъдещи приложения.

PCB Конектори

 ‒ Устройствата и машините стават все по-мал-
ки и по-компактни. Затова HARTING предлага 
решения за различни размери и приложе-
ния, при които е необходимо да се свързват 
печатни платки.

Зарядно оборудване за 
електромобили

 ‒ HARTING Automotive разработва и произвеж-
да зарядно оборудване за електрически и 
хибридни автомобили. Продуктите притежа-
ват одобренията и сертификатите за всички 
специфични пазарни сектори и законови 
изисквания в световен мащаб. Предлаганите 
кабели и конектори покриват всички стан-
дарти по целия свят, за зареждане с промен-
лив ток, трифазен или постоянен ток, от 230 
V до 1000 V.
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ПРОДУКТИТЕ НА HARTING

Han® 1A

 ‒ Серия Han® 1A предлага компактни, здрави, издръжли-
ви и универсално приложими правоъгълни конектори 
за пренос по всички линии на индустрията 4.0 - данни, 
захранване, сигнали. Конекторите от тази серия са под-
ходящи за свързване на контролери, малки двигатели и 
електрически табла.

Han-Modular® Flexbox

 ‒ Han- Modular® Flexbox е модулна блокова система за 
конфигурация на корпуси, която отговаря точно на из-
искванията на клиента. Осигурява гъвкаво и надеждно 
свързване на бързо движещи се линейни компоненти на 
машини и системи. Серията Han- Modular® Flexbox пред-
лага нов интерфейс в модулната пластмасова корпусна 
система. Han-Modular® Flexbox прави възможно подраз-
делянето на веригите на гъвкаво управляеми и лесно 
сменяеми сегменти.

Han® F+B

 ‒ Конекторите от серията Han® F+B са специално разра-
ботени и в соътветствие с изискванията и стандартите 
на хранително-вкусовата промишленост. Гладките 
повърхности не позволяват натрупването на бактерии, 
а държачите, основите и уплътненията са здрави и 
предпазват вътрешните контакти от вода под налягане 
и агресивните почистващи препарати. От изключително 
значение е и гарантираната висока степен на защита 
IP67/ IP69/ IP6K9K 

Кръгли конектори М8, 
М12, M23

 ‒ HARTING предлага широка гама от кръгли съединители 
във всички често използвани размери и кодировки. 
Конекторите от сериите М8 и М12 имат разнообразни 
варианти от пластмасови или метални корпуси. Подхо-
дящи са за свързване на сензори, сензорни системи и 
интернет приложения. Конекторите от серията М23 се 
предлагат в комбинация с метални, устойчиви на елек-
тромагнитно въздействие корпуси.

Интерфейсни ETHERNET 
конектори

 ‒ HARTING постоянно следи тенденцията за миниатюри-
зация и отговоря на изискванията за по- малки устрой-
ства. HARTING предлага много широк набор мрежови 
ETHERNET конектори, необходими за индустриалните 
устройства. Независимо дали IP20 решения за мрежови 
приложения или водоустойчиви конектори, които могат 
да издържат дори на най-суровите условия на околната 
среда.

Индустриални Ethernet 
суичове

 ‒ В гамата на HARTING може да изберете от над 200 модела 
неуправляеми Ethernet суичове от серията Ha-VIS eCon 
2000 и eCon 3000. Има варианти с различен брой и вид 
портове – до 16, като всички портове са разположени от 
предната страна Предлагат се със стандартен темпера-
турен диапазон от 0 °C до +55 °C и разширен - от -40 до 
+70 °C. Включват се стандартни RJ45 портове, оптични 
портове с SC конектори, РоЕ портове, РоЕ+ портове (с ин-
тегриран DC/DC конвертор), портове с високоскоростен 
пренос и GB-портове. 

Готови кабелни решения

 ‒ HARTING предлага готови стандартни кабели, които 
намират приложение във всички сектори на промишле-
ността, машиностроенето и автоматизацията. Готовите 
кабелни решения с интегрирани различни конектори 
се ползват за пренос на данни, сигнали и захранване. 
В зависимост от приложението, конекторите могат да 
се монтират на място. Предлагат се и варианти с отлята 
форма с пластмасови или метални корпуси. Освен стан-
дартни кабели, HARTING предлага изработка на кабелни 
снопове по задание на клиента. Проектирайте своето 
кабелно решение и спестете време за изработка и мон-
таж, ще бъдете сигурни и спокойни, защото изделието е 
тествано и сертифицирано при изпитанията от произ-
водителя.
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• Интегрирана комуникация от контролера 
до сензорите и изпълнителните меха-
низми чрез поддръжка на най-популярните 
fieldbus и ETHERNET стандарти

• Благодарение на международните одобре-
ния, гарантирано използване навсякъде 
по света, дори при най-тежки условия на 
работа

• Здрави, необслужваеми, безопасни и на-
деждни

• Интерфейсни модули с разнообразна кон- 
струкция, като функционални и интерфей-
сни модули с щепселно свързване, тесни 
релета, оптрони и импулсни захранвания

 Сензорни панели и дисплеи

 Контролери

 I/O системи

 Индустриални мрежови комутатори

 Преобразуватели на сигнали и изолационни 
усилватели

 Захранващи модули

 Релета и оптокоплерни модули

 Системно окабеляване

 Защита от пренапрежение и специализирана 
електроника

Решения за автоматизация и 
интерфейсна електроника

ЗА КОМПАНИЯТА

WAGO предлага ориентирани към бъдещето решения за съвременните машини, системи и сградни техноло-
гии, отговарящи на всички изисквания, включително продукти за автоматизация, които се комбинират иде-
ално помежду си и могат да бъдат добавяни към елементи от съществуващи вече изградени системи.

Тази широка гама включва софтуерни компоненти, продукти за управление и наблюдение, решения за упра-
вляващи технологии, входно-изходни системи, както и мрежови комутатори и кутии за sensor/actuator.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/wago

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ, ОТВОРЕНИ СТАНДАРТИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ И 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПРОЦЕС
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сензорни панели и дисплеи

 ‒ Богата гама HMI панели за контрол и ви-
зуализация на процеси HMI дисплей с рез-
истивен сензорен екран за уеб-базирана 
визуализация. Четири размера на екрана 
(размер на диагонала): 10.9 cm (4.3″), 14.5 
cm (5.7″), 18.0 cm (7.0″) and 25.7 cm (10.1″). 
Модерна визуализация чрез CODESYS 2 и 
e!COCKPIT (на основата на CODESYS 3)

 ‒ Поддържа нови технологии като HTML5. 
Без вентилатор.

Програмируеми контролери PLCs

 ‒ Програмируеми с e!COCKPIT (CoDeSys 3) и 
CoDeSys 2 Поддържа всички стандартни 
полеви протоколи и ETHERNET стандар-
ти (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET и др. ). 
Мащабируема изчислителна мощност от 
полеви контролери до контролери PFC100 
и PFC200. Идеално се комбинират с WAGO-
I/O-SYSTEM 750, ЕХ, ЕХi, SAFETY модули, 
XTR IP67 I/O за използване при екстремни 
условия на работната среда.

I/O модули и системи+

 ‒ Съвместими решения с всички видове 
FIELDBUS протоколи и ETHERNET стандарти. 
Аксесоари за маркиране и технологии за 
свързване. Входно-изходни системи IP20 – 
оборудвани с технологията CAGE CLAMP® 
за бързо и устойчиво на вибрации свърз-
ване без необходимост от поддръжка. 
Разнообразни входно-изходни модули.

Индустриални мрежови суичове

 ‒ Редундантно захранване и комутируема 
топология в пръстен, който осигурява не-
прекъсваемо предаване на данни. Разши-
рени функции за сигурност. Взаимозаме-
няемите SPF модули към различни оптични 
кабели (FOC) и съответните необходими 
разстояния и влакна. Има SFP модули за 
мултимодални и едномодови оптични 
кабели за диапазони до 80 km. 

 
Кутии Sensor/Actuator

 ‒ Корпусните Sensor/actuator устройства, 
инсталирани директно на машини или 
системи, са пасивни разпределителни 
системи за предаване на сигнали, които 
са бързи, рентабилни и преди всичко не 
се нуждаят от табло. Напълно капсулира-
ни IP67/IP68: Защита от прах/влажност и 
механични сили като вибрации/удари. Ши-
рок температурен диапазон: −25 … +80°C. 
Технология на свързване Plug & Play. 
Дистанционен модул за безпроблемна 
инсталация и поддръжка.
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ИНТЕРФЕЙСНА ЕЛЕКТРОНИКА

Преобразуватели на сигнали и изо-
лационни усилватели

 ‒ Изолиране, усилване, филтриране и пре-
образуване, сигурно и безгрешно преда-
ване на сигнали. Калибрирано превключ-
ване между измервателните диапазони 
с гарантирана прецизност. Симулация на 
входната/изходната реакция (серия 2857). 
Работа при екстремни условия на околна-
та среда (-40...+70°C). Безопасна изолация 
съгласно DIN EN 61010-1. Интуитивно кон-
фигуриране чрез софтуер, приложение, 
дисплей, DIP или DIP-превключвател.

Захранващи устройства и системни 
компоненти

 ‒ Еднофазни и трифазни захранващи 
устройства за температури, вариращи от 
–40°C до +70°C (40 ... +158°F). Голям спектър 
от захранващи напрежения - 5 VDC, 12 VDC, 
18 VDC, 24 VDC, 48 VDC с LED индикация 
и допълнителни функции - TopBoost и 
PowerBoost, непрекъсваеми захранвания 
(UPS), буферни модули, редундантни моду-
ли. Електронни предпазители.

Релейни и оптронни модули

 ‒ Миниатюрно реле (MSR) , Полупроводни-
ково реле (SSR), Релейни модули в корпус 
за монтаж на DIN шина, Многофункцио-
нални релейни модули за AC и DC прило-
жения. Свързващи и таймерни релета. За 
лесно свързване на проводници от 0,34 до 
2,5 mm2 (22–12 AWG) без подготовка. Кому-
тируеми товари от 1 mA до 16 A. Широка 
гама от аксесоари - съседни джъмпери, 
маркери, системни кабели. Лесна експлоа-
тация и обслужване.

Системно окабеляване

 ‒ Решенията на WAGO за системно окабеля-
ване ви позволяват систематично, бързо 
и лесно да свързвате отделните компо-
ненти на вашите приложения за автома-
тизация. Тъй като системните решения и 
контролните табла стават все по-сложни, 
това спестява време и пари за планиране, 
инсталиране и пускане в експлоатация.

Защита от пренапрежение и спе-
циализирана електроника

 ‒ Защитата от пренапрежение на WAGO и 
специалните електронни продукти имат 
много приложения. Интерфейсните мо-
дули със специални функции осигуряват 
безопасна, безпроблемна обработка на 
сигнала и адаптация. Нашите решения за 
защита от пренапрежение осигуряват на-
деждна защита срещу високо напрежение 
в електрически оборудвания и системи.
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 Изключително гъвкави силиконови кабели до 6 kV

 Заземителни въжета, медни оплетки, гъвкави медни и 
алуминиеви конектори по изискване на клиента

 Кабели с водно и въздушно охлаждане 

 Изолирани и неизолирани кабелни накрайници, 
гилзи, щекери и кабелни обувки

 Хидравлични инструменти с акумулаторни батерии 
за рязане на кабели с големи сечения, ACSR кабели, 
зачистване на изолация и кримпване на кабелни 
обувки до 300 мм2

 Хидравлични прес-глави за кербовка до 1000 мм2

 Контактни системи и аксесоари за галванотехника 

Тоководещи системи за високи 
стойности на тока

ЗА КОМПАНИЯТА

Немската компания DRUSEIDT и италианската Elexo са едни от световните лидери в производството на пре-
цизни и висококачествени тоководещи системи, електрически инсталационни материали, високотокови ка-
бели и гъвкави връзки от оплетки, медни въжета, контактни системи, компоненти за шинни системи, инстру-
ментите за обработка на кабели и още.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/druseidt

Предлаганите решения и продукти намират 
широко приложение в:

- Енергетиката
- Машиностроенето
- Заваръчната техника
- Стъкларска индустрия 
- Химически и галванични производства
- Електроизграждания, производство на табла

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

НАДЕЖДНИ И ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕНОС НА ТОК ДО 20 000 А 
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ПРОДУКТИ ЗА ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК
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Westermo предлага решения за индустри-
ална комуникация, които са устойчиви 
на екстремни условия. Устройствата са с 
разширен температурен диапазон (-40о 
С до +70о С) и с повишени механични 
характеристики. Високата надеждност 
на работа, вградените механизми за 
киберсигурност и гарантираното мак-
симално бързо възстановяване и лесно 
преконфигуриране на мрежата са само 
част от характеристиките.

 Индустриални Ethernet комутатори

 Индустриални разширители - Ethernet extenders

 Индустриални рутери

 Индустриални медия конвертори

 Индустриални безжични решения

 Индустриални модеми - GSM/GPRS, ISDN, PSTN

УСТОЙЧИВИ МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В КРИТИЧНИ УСЛОВИЯ

Индустриална комуникация- суичове, 
рутери, модеми, конвертори

ЗА КОМПАНИЯТА

РИТБУЛ предлага набор от активно и пасивно специализирано мрежово оборудване с висока степен на за-
щита, висока скорост и надеждност при предаване на данни. 

Създаденото от шведската компания Westermo комуникационно оборудване е особено подходящо за изграж-
дане на стратегически важни обекти при тежки експлоатационни условия на работа.

Решенията на WESTERMO са с голямо разнообразие на броя и типа на портовете - оптика, UTR, RS-232, RD-485, 
VDSL2, ADS и др. 

Продуктите намират приложение както в комуникационни системи в обществената инфраструктура – транс-
порт, водоснабдяване и енергетика, така и в преработвателната промишленост, като миннодобивна и нефто-
добив.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/westermo

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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EDGE МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ ОТ WESTERMO

 WeOS е постоянно развиваща се, подложена на непрекъснати 
тестове операционна система, която се поддържа от най- добрите 
комутатори и рутери на пазара.

 Операционната система WeOS поддържа широк набор мрежови 
протоколи и механизми за защита, като в същото време е лесна за 
работа, конфигурация и настройки.

WeOs от Westermo
Операционна система за индустриални мрежови решения
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РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ НА WESTERMO 

Неуправляеми индустриални 
Ethernet суичове 

 ‒ Гамата неуправляеми индустриални 
Ethernet суичове на Westermo е пред-
назначена за приложения в железници, 
пречистване на вода, автоматизация на 
подстанции, пътища и тунели, фабрична 
автоматизация, IP наблюдение и системи 
за сградна автоматизация (BMS).

Управляеми индустриални суичове

 ‒ Гамата от управляеми индустриални 
Ethernet суичове на Westermo е проекти-
рана за използване в тежки условия на 
труд и ви позволяват да изградите рента-
билни, надеждни и сигурни мрежи.

EN 50155 Ethernet суичове 

 ‒ Westermo предлага широка гама индустри-
ални Ethernet суичове, които отговарят и 
в много случаи надхвърлят изискванията 
на EN 50155, осигурявайки високостабилни 
влакови мрежи и дългосрочна експлоата-
ция в полеви условия.

IEC 61850-3 Ethernet суичове за 
подстанции 

 ‒ За да отговори на нарастващото търсе-
не на цифрови подстанции, Westermo 
предлага индустриални Ethernet суичове, 
съвместими с IEC 61850-3. 

 
Индустриални безжични рутери

 ‒ Westermo осигурява устойчив отдалечен 
достъп и премахва необходимостта от 
скъпоструващи посещения на място. Неза-
висимо дали използвате 4G, LTE, 3G или 2G 
връзка, Westermo има решение.

 
Индустриални Ethernet суичове за 
монтаж в табло

 ‒ Изключително здравите индустриал-
ни управляеми Ethernet комутатори на 
Westermo са идеални за лесна инсталация 
и наблюдение в индустриални приложе-
ния с голям мрежов трафик.
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РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ НА WESTERMO 

Неуправляеми Point-to-Point 
Ethernet разширители 

 ‒ Гамата неуправляеми индустриални 
Ethernet разширители от типа "point to 
point" на Westermo позволяват свързване 
на мрежата отвъд стандартното ограниче-
ние от 100 м, осигурявайки връзки с висока 
скорост на предаване на данни на големи 
разстояния.

Управляеми индустриални Ethernet 
разширители

 ‒ Използваната SHDSL технология дава въз-
можност за повторно използване на много 
видове вече съществуващи кабели, което 
от своя страна може да доведе до значи-
телни финансови икономии.

Индустриални конвертори- Ethernet 
към оптика

 ‒ За приложения, при които е необходимо 
преобразуване между 10/100BaseTX или 
1000BaseTX и оптично влакно, Westermo 
доставя гама от индустриални медийни 
конвертори: Ethernet към оптика . Проек-
тирани за използване в тежки условия.

Индустриални оптични модеми

 ‒ Гамата оптични модеми на Westermo оси-
гурява надеждна комуникация по много-
модови и едномодови оптични кабели. С 
прозрачна работа нашите оптични модеми 
действат като конвертори за серийни про-
токоли RS-232, RS-422, RS-485 и PROFIBUS.
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 Автоматизация на производството

 Системи за производство и изпитване

 Електроника

 19- инчови ракове

 Индустриални компютри

 Компоненти за изграждане на корпуси за електроника 
и разнообразие от аксесоари

 Цялостни шасита

HEITEC ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЯ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Шасита и корпуси за електроника, 
индустриални компютри

ЗА КОМПАНИЯТА

HEITEC предлага комплексни решения за асемблиране на електронни компоненти, както и шасита, ракове, 
индустриални компютри и аксесоари

Компанията има богат индустриален опит в областта на автоматизацията, цифровизацията и електрониката.

HEITEC помага на своите клиенти да увеличат производителността в индустрии, като: автомобилна, енергети-
ка, медицина, храни и напитки, морска, космическа и логистична.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/heitec

HEITEC предлага решения, продукти и услуги, 
вариращи от планиране до цялостни решения 
за автоматизация за прехода към Индустрия 4.0.
Разработва персонализирани електронни 
продукти и системи - от прости платки до 
сложни системи, състоящи се от хардуер и 
вграден софтуер.

Продуктите се произвеждат по най- съвре-
менните технологии за металообработка и 
запояване.

Редица успешни проекти са реализирани в 
областта на енергетиката и комуникацията, 
производството на медицинско оборудване 
и изграждане на дейта центрове.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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 Кабелни канали

 Кабелни скари от PVC

 Кабелни скари от метал

 Кабелни скари от стъклопласт

 Прорязани кабелни канали

Крепежни и електроинсталационни 
елементи

ЗА КОМПАНИЯТА

Групата Licatec е символ на качество в решенията за кабелни системи. Продукти на бранда предлагаме както 
на електротехници, така и на производители на машини и разпределителни табла. 

Портфолиото включва висококачествени електроинсталационни изделия за закрепване и механична защита 
на кабели и проводници, използвани при изграждането на скрити и открити електроинсталации.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/licatec

Предлагаме голямо разнообразие от кабелни 
канали, изработени от материали като: PVC, 
ABS, алуминий, стомана и други.
Кабелните скари, изработени от твърд PVC, 
са идеални носещи средства за химически 
агресивна среда, с висока влажност или в 
киселинни среди.
Скарите от стъклени влакна с полиестер 
гарантира висока твърдост и максимална 
товароносимост.
Металните кабелни скари осигуряват опти-
мално подравняване и пестят време и разходи 
по време на сглобяването, а системите KBL и 
KLL изпълняват функция E90, ако съответните 
условия за сглобяване са сертифицирани 
съгласно DIN 4102-12. 
Licatec разполагат и с богат набор от различни 
видове и размери прорязани кабелни канали, 
както и аксесоари към тях.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

ЛЕСНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И НАДЕЖДНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ
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02 439 7845

404040

 Системи индустриални резета

 Резета с четири степени на завъртане и аксесоари

 Панти за вградени или външни врати

 Протектори за остри ръбове, уплътняващи профили и 
аксесоари

 Продукти от неръждаема стомана – виброустойчиви 
резета, резета устойчиви на натиск, заключващи 
резета и панти

 Аксесоари

Индустриален обков - резета, панти, 
ключалки, аксесоари

ЗА КОМПАНИЯТА

Шведската компания INDUSTRILAS е специализирана в производството и продажбата на продукти и системни 
решения за ключалки, индустриални резета, панти и технологии за плътно затваряне, аксесоари и резервни 
елементи за завършване и окомплектоване на отваряеми изделия от метал.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/INDUSTRILAS

Устойчиви решения и технологии за плътно 
затваряне, аксесоари и резервни елементи за 
завършване и окомплектоване на отваряеми 
изделия от метал.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

ИНДУСТРИАЛЕН ОБКОВ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА
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4141

 EX Продукти

 Аксесоари

 Акустични компоненти

 Звуково- светлинни сигнализатори 

 Сигнални колонки

 Сигнални лампи

 Сирени

Звукова и светлинна сигнализация

ЗА КОМПАНИЯТА

Немската фирма COMPRO ELECTRONIC GMBH е производител и водещ дистрибутор на звуково – светлинни 
сигнални устройства.

Звуково – сигналните устройства на фирма COMPRO са с насоченост към индустриални приложения, а 
също и специализирани пожарни сирени и сигнални лампи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/compro

Compro предлагат сирени за различни възможни 
приложения, с нисък токов разход, силен звук, 
гласово съобщение, дискретен дизайн и/или 
със здрав корпус. Сирените Compro могат да 
се използват за противопожарна сигурност, а 
също и в промишлеността, морските и железо- 
пътните технологии.

 Сигналните колонки могат да се комбинират 
произволно от модули със стандартни размери 
и различни цветове, за напрежение 24 V AC/ 
DC или с допълнителен захранващ модул за 
230 V/AC.

В гамата влизат и разнообразни аксесоари, 
които са за лесен и бърз монтаж.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

РЕШЕНИЯ ЗА ЗВУКОВА И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА И 
ЕКСТРЕМНА ОКОЛНА СРЕДА - IP 54, IP 65, IP 67

02 439 7845
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02 439 7845

 Ръчни щанцови инструменти

 Стационарни хидравлични преси

 Гилотини за нарязване на DIN шини и кабелни канали

 Машини за рязане, огъване и пробиване на дебели и 
широки медни и алуминиеви шини

 Магнитни инструменти

 Монтажни маси

 Режещи инструменти

ПРЕЦИЗНИ И НАДЕЖДНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И ПУЛТОВЕ

Машинни инструменти за щанцоване на 
отвори в ел. табла и шинопроводи

ЗА КОМПАНИЯТА

ALFRA – Alfred Raith GmbH възниква през 70-те години на миналия век. Фирмата произвежда машини и ин-
струменти за направа на отвори в електрически табла и пултове за управление, хидравлични машини за 
огъване, пробиване и рязане на Cu/Al шини.

Компанията предлага и специализирани магнити за пренос на тежки метални изделия в различни форми - 
табла, плочи, тръби и др, патентовани от ALFRA.

Всичко от ALFRA, което можете да намерите при нас е незаменим помощник за работата в електроработилни-
ци и цехове за насищане на електротабла.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/alfra

Предназначени за работа в електроработил-
ници и цехове за насищане на електротабла, 
машините и инструментите на ALFRA предос-
тавят прецизно изрязване на отвори в табла 
и пултове за управление. 

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия
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ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ НА ALFRA

Стационарни прес-машини

 ‒ За директно щанцоване на кръгли, ква-
дратни, правоъгълни отвори и такива със 
специална форма в електро табла, клемни 
кутии, врати на шкафове, пултове за упра-
вление.

Ръчни хидравлични преси 

 ‒ Безжичните хидравлични преси ALFRA 
Compact Flex могат да се справят с кръгли 
отвори до 152 мм, квадратни до 92 мм и 
правоъгълни до 46 х 86 мм без усилие.

Машини за рязане, огъване и про-
биване на Cu/Al шини

 ‒ Мобилната работна станция с двупосочен 
клапан е предназначена за огъване и 
щанцоване на шини (PN 03200), както и за 
рязане на шини (PN 03250).

 ‒ Електрохидравличната помпа може да 
бъде свързана към вече съществуващ дву-
посочен клапан. Две странично монтирани 
лагерни ролки на масата улесняват огъва-
нето и рязането на по-дълги релси. 

Щанци

 ‒ ALFRA MonoCut ™, TwinCut ™ и TriCut ™ се 
произвеждат в продължение на повече 
от 100 години, използвайки качествена 
стомана Krupp за дълга експлоатация.

 ‒ FORMCUT™ пък са подходящи за ламарина 
(S235) и неръждаема стомана. Предлагат се 
в квадратни и правоъгълни форми, както и 
такива за специални отвори.

Гилотини за рязане на DIN шини

 ‒ ALFRA гилотините за DIN шини осигуряват 
точно 90 °-ово рязане с възможно най-ни-
сък ход. Всеки уред е окомплектован с под-
силена ергономична ръкохватка, гравиран 
линеал със скала в милиметри / инчове, 
както и с ограничител за серийно рязане. 
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ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ НА ALFRA

Гилотини за рязане на кабелни 
канали

 ‒ Гилотината ALFRA VKS-125 осигурява пре-
цизно рязане на 90 ° с ширина на кабел-
ните канали и капаци до 125 мм за секунди 
без усилие. 

Степенчати свредла

 ‒ Идеалният инструмент за формоване на 
ламарина, за електрическата промишле-
ност, ОВК или за разпределителни табла. 
Подходящ за всички материали като цвет-
ни метали, листове от неръждаема сто-
мана, термопластични и термореактивни 
пластмаси, както и за стоманени листове 
до макс. дебелина на материала от 6 мм.

Боркорони

 ‒ ALFRA HSS-METAL боркорони са приложими 
при преносими и настолни бормашини.

 ‒ ALFRA TCT са подходящи за икономична 
обработка на неръждаема стомана до 2 
mm (1/16 “), нелегирани стомани до 4 mm 
(3/16”), пластмаси, PVC, алуминиеви, цин-
кови, гипсови гипсови плоскости и леки 
строителни плоскости.

 ‒ Предлагат се и варианти за обработка на 
тръби, извити материали, нелегирани и 
легирани стомани, цветни метали, пласт-
маси, подсилени със стъклени влакна, 
газ-бетон, Ytong камък, гипсокартон, кухи 
тухли,камъни, както и такива за универ-
сална употреба. Боркороните на ALFRA 
предлагат висока точност, дълъг експлоа-
тационен срок на инструмента, многократ-
но повторно заточване и още.

Магнитни инструменти

 ‒ TML (Thin Material Lifting) технологията на 
ALFRA е чувствително по- мощна в сравне-
ние с конвенционалните магнити, особено 
когато се използва върху тънки материали. 
TML постига впечатляващата товароноси-
мост от 50 kg (110 lbs) само 2 mm (1/16 “) и 
195 kg (430 lbs) на 4 mm (5/32”) дебелина на 
материала.

Монтажни маси

 ‒ Монтажните маси на ALFRA са предназна-
чени за ергономично, ефективно и спестя-
ващо време сглобяване и окабеляване на 
електрически панели. Те са проектирани 
като инструмент за увеличаване на про-
изводителността, намаляване на стреса 
върху оператора и намаляване на времето 
за сглобяване по време на производстве-
ния процес на контролния панел.
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02 439 7845

 Комбинирани клещи
 Клещи резачки
 Клещи за електроника и монтажни пинсети
 Зегер клещи
 Инструменти за сваляне на изолация от кабели
 Кримпващи клещи
 Арматурни клещи
 Водопроводни клещи
 Самозадържащи клещи
 Монтажни и самозадържащи клещи
 Ножици за кабели и жила
 Изолирани инструменти
 Клещи и ключове със специално приложение

KNIPEX: Клещи за рязане, заголване и 
кримпване

ЗА КОМПАНИЯТА

KNIPEX-Werk C.Gustav Putsch KG е семейна фирма с над 130-годишна история, специализирана в разработката 
и производството на висококачествени клещи. 

KNIPEX произвеждат и реализират на световния пазар по над 45,000 професионални клещи дневно. Те се из-
ползват за рязане и заголване на кабели, кримпване на конектори, кабелни обувки и накрайници. Предлагат 
се и инструменти за работа под напрежение до 1000 V.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/knipex

KNIPEX произвеждат широк набор от профе-
сионални инструменти за електротехници, 
водопроводчици и общи работници. Клещите 
на немската компания намират приложение в 
земеделието, производството, поддръжката, 
изграждането на соларни паркове, строител-
ството и редица индустрии. Разнообразните 
функции включват кримпване, рязане и загол-
ване на кабели, фина работа в електрониката, 
работа с арматура и още много.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛЕЩИ И КЛЕЩИ ЗА КРИМПВАНЕ, РЯЗАНЕ И ЗАГОЛВАНЕ НА КАБЕЛИ
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ПРОДУКТИ НА KNIPEX

Комбинирани и универсални клещи

 ‒ Благодарение на многото си функции, уни-
версалните клещи спестяват постоянната 
смяна на инструментите. Само един чифт е 
достатъчен за най-важните, повтарящи се 
работни стъпки.

Клещи резачки 

 ‒ От ножица за рязане на болтове до пре-
цизните мини диагонални резачки. Клещи-
те са предназначени за рязане на голямо 
разнообразие от материали.

Заголващи клещи

 ‒ Предлагат се ръчни клещи, които могат да 
се адаптират към определени сечения, но 
също така и автоматични клещи за отстра-
няване на изолация, които се адаптират 
към съответния диаметър на кабела. Лесно 
и прецизно оголване на фини проводници 
и плътни кръгли кабели с широк диапазон 
само с един чифт клещи.

Кримпващи клещи

 ‒ KNIPEX ви предлага разнообразни реше-
ния за гъвкави и твърди проводници, оп-
тични кабели, антенни кабели, телефонни 
кабели, кабели за локални мрежи и много 
други видове.

Клещи за електроника

 ‒ Най-често срещаните конструкции, в зави-
симост от предназначението, са странични 
резачки и клещи за захващане. KNIPEX 
предлага специални инструменти за ря-
зане на проводници и компоненти върху 
печатни платки.
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ПРОДУКТИ НА KNIPEX

Зегер клещи

 ‒ Различните форми на върховете зегер 
клещите от KNIPEX Ви помагат да реагира-
те гъвкаво на различни монтажни ситу-
ации. С прав накрайник можете да насо-
чите блокиращия пръстен директно към 
съответния жлеб.

Арматурни клещи

 ‒ Характерни за този тип са късата глава 
в сравнение с обикновените клещи и 
дългите, тънки дръжки, които позволяват 
клещите да се завъртат лесно и бързо в 
ръката.

 ‒ Основната задача на клещите е да усукват 
и режат свързваща тел при полагането 
на бетонни мрежи и арматурни пръти в 
стоманобетонни конструкции.

Водопроводни клещи

 ‒ Водопроводните клещи са подходящи за 
захващане на кръгли и ъглови части, дори 
с по-голям диаметър. Характерно е, че 
челюстите им са самозаключващи се. След 
като бъдат правилно настроени, натискът 
върху горната дръжка на клещите е доста-
тъчен, за да се завърти мощно детайлът. 

Самозадържащи клещи

 ‒ Докато повечето клещи служат като удъл-
жители на ръцете и трябва да се държат на 
място, този тип клещи на KNIPEX, се харак-
теризират особено с регулиращия си винт, 
което означава, че могат да се фиксират 
и вече не е необходимо да се държат по 
време на работа.

Клещи със специално приложение

 ‒ Те позволяват по-лесна и бърза работа в 
дадена специфична област в сравнение 
със стандартните инструменти.

Изолирани клещи

 ‒ KNIPEX предоставя на професионалисти-
те в електротехническата промишленост 
широка гама от незаменими стандартни и 
специални клещи за инсталация, монтаж, 
ремонт и поддръжка за работа под напре-
жение със стойности до 1000 V.
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02 439 7845

 Гаечни Ключове

 L- ключове

 Отвертки

 Тресчотки

 Битове

 Държачи и адаптори

 Ръкохватки

 Ударни отвертки и чукове

 Динамометрични инструменти

 Изолирани инструменти

Wera Отвертки, битове, 
тресчотки, ключове

ЗА КОМПАНИЯТА

Wera произвежда професионални ръчни инструменти, отвертки, битове и накрайници за електрически от-
вертки, L-ключове, тресчотки и комплекти инструменти.

Основна отличителна черта на компанията е, че никога не се задоволява със съществуващите стандарти и за 
разлика от много други, не вярва, че инструментите са достигнали върховния етап от развитието си. За това 
и хората във Wera търсят постоянно нови идеи, мислят различно и поставят всичко утвърдено под въпрос.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/wera

WERA променят възприятията ни за всички 
познати инструменти, за да ги направят по- 
ергономични, по- удобни, по- здрави и по- 
издръжливи. Предлаганите ключове, отвертки, 
тресчотки, динамометрични инструменти, 
държачи, адаптори и битове ще надминат и 
най-високите ви очаквания. Още след първата 
употреба се забелязват осезаеми предимства 
на WERA в сравнение с всички останали ин-
струменти на пазара. 

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

КАЧЕСТВЕНИ, УСТОЙЧИВИ И ЕРГОНОМИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ С УНИКАЛЕН ДИЗАЙН,  
ПРОИЗВЕДЕНИ С МИСЪЛ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



515151

ПР
О

ЕК
ТН

А 
Ф

АЗ
А

НА
СИ

Щ
АН

Е 
С 

АП
АР

АТ
УР

А
ИН

СТ
РУ

М
ЕН

ТИ
 И

 М
АШ

ИН
И

О
БО

РУ
ДВ

АН
Е 

ЗА
 Е

КС
ПЛ

ОА
ТА

Ц
ИЯ

 И
 П

ОД
ДР

ЪЖ
КА

RITTBUL ПРЕПОРЪЧВА

 Покрива всички метрични и инчови размери 

 Автоматично и непрекъснато захващане 

 Лостов механизъм против излъзване 

 Бързо и последователно завинтване без изваждане 

 Ъгъл на завъртане назад само 30 ° 

Раздвижени ключове JOKER
Бързо и последователно завинтване без изваждане на гаечния ключ
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ПРОДУКТИ НА WERA

Отвертки

 ‒ WERA произвеждат едни от най- ергоно-
мичните отвертки на пазара. Лесните за 
хващане меки зони осигуряват оптимални 
контактни зони за мускулите на ръката, 
за да прехвърлят голям въртящ момент. 
Предлагат се универсални модели за 
бързо и ергономично завинтване, такива 
за фина електроника и механика, както и 
варианти със сменяеми накрайници.

Тресчотки 

 ‒ Zyklop от WERA обединява всички предим-
ства на най-желаните тресчотки в един ин-
струмент. Инструментът представлява лека 
тресчотка с ергономична дръжка, тънък 
дизайн, дълъг лост и опция за удължаване.

Раздвижени Ключове 

 ‒ Ключовете Joker предотвратяват вся-
ко приплъзване по главата на болта с 
помощта на крайния си ограничител и 
сменяемата, закалена метална палстина, 
която буквално се забива в болта с изклю-
чително твърдите си върхове. Това прави 
нещата много по-лесни и позволява да се 
прилага много по-голяма сила при завинт-
ване на винтове.

L- ключове

 ‒ L-ключовете на WERA са изключително 
устойчиви, обвити в твърд гумен материал 
за по- добра издържливост. Предлагат се 
в удобни комплекти с уникален дизайн и 
ергономичност.

Динамометрични инструменти

 ‒ Инструментите на Wera предлагат контро-
лирано затягане, за да се избегне повреда 
на винта или детайла и да се гарантира 
целостта на винтовата връзка. 

 ‒ Те са снабдени с ергономична дръжка и 
имат ясно чуваемо и осезаемо щракване: 
сигнал за достигната необходимата стой-
ност на въртящия момент.
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ПРОДУКТИ НА WERA

Ударни отвертки и чукове

 ‒ Ударните отвертки са решение, когато ръч-
ната сила е недостатъчна и пневматичната 
отвертка не е под ръка. Силите на удара се 
преобразуват във въртеливо движение и 
така няма нужда от използване на пневма-
тични уреди.

Изолирани инструменти 

 ‒ Предлагат се изолирани ръкохватки, от-
вертки и тресчотки за комфортна работа 
под напрежение до 1000 V.

Държачи и адаптори

 ‒ Специалната геометрия на системата 
Impaktor е разработена , за да отговори на 
екстремни изисквания. А особено високата 
якост осигуряват експлоатационен живот 
над средния. На Rapidaptor държача пък 
може да разчитате за бърза смяна на бито-
вете с една ръка.

Битове

 ‒ Благодарение на високопрецизния дизайн 
на профила и изключителните свойства за 
концентричност, битовете Wera осигуря-
ват надеждна работа и предлагат голяма 
издръжливост. Те позволяват по-високо 
предаване на въртящия момент и имат 
дълъг експлоатационен живот.
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02 439 7845

Изолирани инструменти за работа под 
напрежение до 1 000 V

Ритбул предлага широка гама от незаменими стандартни и специални инструменти за инсталация, монтаж, 
ремонт и поддръжка.

Когато става въпрос за работа с електрически кабели, правилните инструменти са от съществено значение 
за необходимата безопасност на труда. Продуктите в нашето портфолио отговарят на всички международни 
стандарти за безопасност, като например DIN EN IEC 60900 и възпрепятстват протичането на ток през инстру-
мента към тялото.

За да допълним гамата за електротехници, предлагаме и подходящи изолиращи електротехнически ръкави-
ци, както и гумени кърпи и постелки за под. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

 ‒   00 21 15 
  
Кутия за инструменти 
"RED". Електрически 
комплект от 7 части.

 ‒   98 01 14  
 
Kлюч тип лула

 ‒   00 21 19 LB E 
 
L-BOXX® 52 части, с ку-
фар от удароустойчива 
ABS пластмаса

 ‒   98 04 13  
 
Гайковерт с Т-образна 
дръжка

 ‒   00 21 20  
 
Куфар за инструменти 
"Vision24" Electric

 ‒   98 14 08  
 
Отвертка за винтове с 
шестостенно гнездо С 
Т-образна дръжка

www.rittbul.bg
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 ‒   98 30  
 
Ръкохватка с Т-образна 
дръжка и четиристен 
3/8"

 ‒   98 62 02  
 
Клещи с полукръгли 
челюсти от пластмаса 
изолирани

 ‒   98 31  
 
Реверсивен тресчотка 
със задвижващ чети-
ристен 3/8"

 ‒   98 65 40  
 
Изолирани ръкавици за 
електротехници

 ‒   98 33 50  
 
Динамометричен ключ 
със задвижващ чети-
ристен, реверсивен

 ‒   98 66 20  
 
Самозатягаща се капач-
ка с приплъзване

 ‒   98 35 125  
 
Удължител с вътрешен/
външен четиристен 3/8"

 ‒   98 67 05  
 
Покривен плат от гума

 ‒   98 37 17  
 
Муфа за шестостенни 
винтове с вътрешен 
четиристен 3/8"

 ‒   98 99 11  
 
Компактен куфар за 
инструменти, 17 части с 
изолирани инструменти 
за работа по електри-
чески инсталации

 ‒   98 55  
 
Ножове за отстраня-
ване на изолация с 
направляваща обувка

 ‒   98 99 15  
 
Куфар с инструменти 
за електротехници "BIG 
Twin Move RED"

 ‒   98 56  
 
Нож за кабели със сме-
няемо острие

 ‒   05004970001  
 
Комплект тресчотки 
Zyklop
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02 439 7845

565656

 Металообработващи инструменти

 Специализирани инструменти

 Свредла

 Клещи

 Ключове

 Чукове

 Тръборези

 Ножици

 Стяги

 Длета

 Избивачи

 Протектори

 Шабъри

 Шила

 Ножове

 Измервателни инструменти

 Фазомери

 Магнитни инструменти

 Работни колички

 Работни предпазни средства

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИЛОЖИМИ В РАЗЛИЧНИ 
ИНДУСТРИИ С ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Още от професионални ръчни 
инструменти

ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО

Ритбул ЕООД предлага разнообразие от висококачествени професионални инструменти, приложими в раз-
лични индустрии с широк спектър от приложения.

В портфолиото се включват свредлата на ALPEN, тръбни инструменти, шила секачи, избивачи и екстрактори 
от RENNSTEIG, стяги и ножици от BESSEY и още много стандартни и специализирани инструменти и аксесоари 
от HEYTEC и HEYCO.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

www.rittbul.bg
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02 439 7845

 Стенни и таванни осветителни тела

 LED Панели

 Линейни тела

 Влагозащитени тела

 LED Камбани

 LED Прожектори

 Декоративни външни LED тела

 Работно осветление

 UV-C Бактерицидни и дезинфекциращи тела

 Аварийно осветление

 Улично осветление

 Системи за управление на осветлението

 LED ленти, модули и електроника

 Интериорно осветление

 Smart Home осветление, системи и модули

 

Индустриално и офис осветление

ЗА КОМПАНИЯТА

LEDVANCE е световен лидер в производството на LED иновативни продукти и решения за осветление. Всички раз-
работки са в пълно съответствие със световните тенденции и изисквания за икономичност, ефективност, дълго-
трайност, надеждност, екологичност и т.н.

За вашите проекти, при нас можете да намерите разнообразни LED осветители, с които ефективно и икономично 
да осветите офиса, производството, сградата и други специализирани помещения и съоръжения. 

Не на последно място, с много положителни клиентски отзиви са и предлаганите бактерицидни осветители, ком-
бинирани с технология за пречистване на въздуха, др. специфични и специализирани осветителни продукти с 
гарантирано качество и с приложения в различни индустрии.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

www.rittbul.bg/ledvance

LEDVANCE предлага голямо разнообразие от 
светодиодни осветителни тела, усъвършен-
ствани светодиодни лампи и решения за 
интелигентни домове и сгради.
Покрива пълния спектър от осветителни 
продукти както за крайния потребител, така 
и за професионалисти в областта на строи-
телството, инфраструктурата, интериорния 
дизайн, търговията, производството, здравните 
грижи, образованието и още.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

LEDVANCE СЪЧЕТАВА ТРАДИЦИОННОТО ОБЩО ОСВЕТЛЕНИЕ С МОДЕРНИТЕ,
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
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LED ПАНЕЛИ

ОКАЧЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ЛИНЕЙНИ ТЕЛА

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ТЕЛА

LED КАМБАНИ

LED ПРОЖЕКТОРИ

РАБОТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
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02 439 7845

 Тестери за напрежение

 Тестери за непрекъснатост

 Tестери за магнитни полета

 Тестери за контакти

 Тестери за мрежово окабеляване

 Тестери за посока и поредност на фазите

 Тестери за земно съпротивление

 Тестери за изолационно съпротивление

 Автомобилни тестери

 Ампер клещи

 Дигитални мултиметри

 Термовизионни камери

 Измервателни уреди за механични величини

Тестова и измервателна апаратура

ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО

Ритбул ЕООД предлага широк спектър от измервателни уреди, подходящи за специалисти от множество ниши 
и индустрии.

Нашата измервателна апаратура е подходяща за професионалисти в автомобилостроенето, индустрията, 
производството, автоматизацията, строителството, ОВК, насищането на табла, контрол качеството на водите, 
околната среда и други.

Висококачествената селекция от производители включва EXTECH, FLUKE, TESTBOY, VOLTMASTER.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

Измервателните прибори измерват основни 
и второстепенни величини, свързани с про- 
тичането на електрическия ток, сред които 
големина на тока, напрежение, съпротивление 
на проводници, магнитни полета и много други. 
Предлагат се специализирани и комбинирани 
изделия (мултиметри), изработени според 
нуждите на конкретната индустрия.
При нас ще намерите и устройства за остой- 
ностяване на дименсии, въздушни потоци, 
газове, влажност, осветеност, шум, вибрации, 
температура, качество на въздуха и много 
други.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, ПОКРИВАЩИ ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР ОТ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

www.rittbul.bg



616161

ПР
О

ЕК
ТН

А 
Ф

АЗ
А

НА
СИ

Щ
АН

Е 
С 

АП
АР

АТ
УР

А
ИН

СТ
РУ

М
ЕН

ТИ
 И

 М
АШ

ИН
И

О
БО

РУ
ДВ

АН
Е 

ЗА
 Е

КС
ПЛ

ОА
ТА

Ц
ИЯ

 И
 П

ОД
ДР

ЪЖ
КА

RITTBUL ПРЕПОРЪЧВА

 AC/DC 1000 V AC 500 μ, 5 m, 500 m, 5, 10 A 500, 5 k, 50 k, 500 k, 5 MΩ 
±0.1 %, 50 MΩ ±0.5 %

 5 Hz – 500 kHz, 1 % – 99 %

 5 Hz – 5 MHz, Vpp 2 – 5 V

 Линейна честота: 10 Hz – 200 kHz, Vpp 10mV

 Тест верига, Тест диод

 USB Интерфейс към компютър, диск със софтуер

 

Прецизен цифров мултимер Testboy 
312 CAT III 1000 V
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ПРОДУКТИ

Безконтактни Тестери за  
напрежение

 ‒ Безконтактните тестери за напрежение 
откриват проводници под напрежение в 
кабелни връзки, контакти, ключове, раз-
клонителни кутии и др.

Двуполюсни тестери за напрежение

 ‒ Тестерите от този тип показват надеждно 
постояннотокови и променливотокови 
напрежения в диапазона от 6 V до 1 400 V.

Тестери за непрекъснатост

 ‒ Тези тестери позволяват на потребителя 
бързо да идентифицира и маркира два 
кабела, дори когато краищата на кабелите 
се намират в различни помещения.

Тестери за земно съпротивление

 ‒ Включва целия хардуер, необходим за 
измерване на заземяването в 3 диапазона 
от 20 до 2000Ohm. Отличава се с автома-
тична настройка на нулата и три обхва-
та на съпротивлението на заземяване 
20Ω/200Ω/2000Ω.

Тестери за изолационно  
съпротивление

 ‒ Позволяват бързо и лесно тестване/от-
страняване на неизправности на двигате-
ли, преобразуватели и други промишлени 
уреди. Широк обхват на измерване до 1000 
V с изолационно съпротивление до 5,5 GΩ.

Безконтактни тестери за магнитни 
полета

 ‒ Подходящи за бързо и прецизно изпитва-
не на електромагнитни превключватели 
и вентили. Върхът им свети, за да покаже 
наличието на постоянни или променливи 
магнитни полета.

Тестери за контакти

 ‒ Проверявайте лесно дали контактите и 
свързващите кабели са правилно свърза-
ни в инсталации с 230 V. Благодарение на 
трите светодиода състоянието на връзката 
може да се определи бързо и ясно.
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Тестери за мрежово окабеляване

 ‒ Предлагат се локатори за USB, RJ11, RJ45 и 
BNC кабели, както и локатори за препят-
ствия, черни и цветни метали, контакти, 
проводници под напрежение.

Тестери за посока и поредност на 
фазите

 ‒ Показват наличието на трите фази и чрез 
тяхната последователност определят пра-
вилния ред на фазите.

Автомобилни тестери

 ‒ Особено подходящи за приложение в 
автомобилния и сервизния сектор. Освен 
стандартните функции на мултиметъра 
позволяват лесно измерване на скоростта, 
ъгъла на затваряне и работния цикъл.

Ампер клещи

 ‒ Предвид многото си измервателни функ-
ции и значителната си гъвкавост ампер 
клещите могат да се използват универ-
сално. В допълнение към променливия 
ток, измерват променливо/постоянно 
напрежение, съпротивление и имат звуков 
сигнал за непрекъснатост.

Дигитални мултиметри

 ‒ Предлаганите мултиметри са подходящи за 
измерване на голям набор от величини и 
показатели, като при нас може да намери-
те различни варианти, подходящи за всяка 
индустрия.

Термовизионни камери

 ‒ С помощта на уникалния коаксиален ла-
зер за насочване от разстояние до точка 
откриват температурни проблеми, които 
не могат да бъдат открити с типичните 
инфрачервени термометри.

Още измервателни уреди

 ‒ Rittbul предлага и прибори за измерва-
не на вибрациите, качеството на водите, 
въздуха и въздушния поток, детектори за 
газ, хигрометри, луксометри, шумомери, 
далекомери и други уреди за остойностя-
ване на физични и химични показатели.
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 Куфари за инструменти, оборудване и техника

 Практически неразрушими, защитени и 
водоустойчиви куфари за екстремни приложения.

 Чанти и раници за инструменти

 Защитени чанти за лаптопи и мултимедия 

 Комбинирани предпазни куфари, раници и чанти за 
електроника и инструменти

Специализирани куфари и чанти за 
инструменти

ЗА КОМПАНИЯТА

Gt Line е европейски лидер в производството на твърди куфари за инструменти, индустриални и специали-
зирани приложения.

Продуктите на Gt Line са водоустойчиви и се отличават със своята здравина и устойчивост на големи темпе-
ратурни амплитуди и корозия.

Gt Line е единственият сертифициран от НАТО европейски производител на куфари за пренос на оръжие и 
боеприпаси и оборудване. В производството се използват иновативни материали като полиетилен с висока 
плътност (HDPE) и полипропилен (PP), също така и традиционния за този бранш материал пластмаса ABS. GT 
Line залага на естетиката, на детайлите, които правят продуктите им разпознаваеми и на елегантността на 
дизайн “Made in Italy”.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ/ ЗАЯВЕТЕ ОФЕРТА

Намират приложение в енергоразпределител-
ните дружества, ВиК, ОВиК, инженерингови и 
производствени предприятия, телекомуника-
ционните компании, поддръжка на IT техника, 
сървъри и мрежови устройства, в нефтената 
и газовата индустрия, военно- промишления 
комплекс и др.

Куфарите на Gt Line отговарят на всички приети 
изисквания и стандарти при транспортиране 
със самолет, включително- компресиране на 
багажа и защитено заключване.

Машиностроене Насищане на
табла

Строителство ПоддръжкаТранспортна
индустрия

www.rittbul.bg

КУФАРИ, РАНИЦИ, ЧАНТИ И КОЛАНИ ЗА ПРЕНОС НА ИНСТРУМЕНТИ, УРЕДИ И ЕЛЕКТРОНИКА
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Академия за електропроектанти от Ритбул ЕООД е избор номер едно за допълнителна квалификация на 
професионалисти от българските индустриални, строителни, инженерингови и търговски компании.

За Вас имаме безплатни онлайн и офлайн семинари относно предлаганите в Ритбул ЕООД продукти и 
демонстрации на софтуерната платформа EPLAN.

Rittbul предлага професионални и сертифицирани обучения относно EPLAN. Предоставяме Ви специал-
ни условия при абониране за софтуера след завършване на курса.

Нашите обучителни курсове се провеждат както онлайн, така и в специално оборудвана за целта зала. 
Независимо кой формат изберете, за квалификацията Ви, както и за тази на Вашите служители, ще се 
грижат висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит в електропроектирането 
с EPLAN. 

Разбира се, оставаме на линия за консултации и отговаряме на Вашите въпроси в Ритбул София и 
Ритбул Пловдив.

Регистрирайте се за Академия за електропроектанти, както и за нашия email информационен поток, 
като сканирате QR кода в ъгъла страницата.

Очакваме Ви!

ПО- ДОБРИ С АКАДЕМИЯ ЗА 
ЕЛЕКТРОПРОЕКТАНТИ ОТ RITTBUL

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
БЕЗПЛАТНО

www.rittbul.bg/20y

6666



67

Изберете от портфолиото ни с професионални ръчни инструменти, електроапаратура, 
ел. връзки, измервателни уреди, индустриално осветление и още много. Поръчайте с 
бърза доставка в цялата страна.

ОНЛАЙН МАГАЗИН
www.shop.rittbul.bg

ПАЗАРУВАНЕ ПО КАТЕГОРИИ

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА И ЕЛ. ВРЪЗКИ

ИЗОЛИРАНИ КУТИИ ЗА КЛЕМИ

ИНСТРУМЕНТИ

ОТВЕРТКИ КЛЮЧОВЕ КЛЕЩИ

ПРОБИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗОЛИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ  КУФАРИ И ЧАНТИ
ЗА ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТАЛАЦИОННИ КЛЕМИ
И КОНЕКТОРИ

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА

И ОЩЕ

МУЛТИМЕТРИ ТЕСТЕРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ПАЗАРУВАЙТЕ
СЕГА

02 439 7845
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ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОБЕДИНЯВАМЕ БРАНДОВЕ С ИСТОРИЯ И 
БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО

ИНТЕРВЮ С МАРИЯ БОЖКОВА

СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА РИТБУЛ ЕООД

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оторизиран вносител сте на над 30 утвърдени марки с индус-
триално предназначение. В тази връзка, бихте ли разказали 
повече за успешните партньорства, които изграждат облика 
на компанията?

Някои партньорства дойдоха бързо и почти неочаквано, други са 
плод на дългогодишен труд. Но мога да кажа, че независимо от 
това, всеки бранд, с който работим има своята уникална история. 

Днес се гордеем със съвместната си работа с производители на 
индустриална апаратура, елементи за автоматизация, машини и 
инструменти, всеки от които доказани лидери в своята област. Още 

през 2001 год. на компанията се довери най-големият производител на системни табла и шкафове - 
RITTAL. Оттогава към портфолиото си добавихме ценни имена като ALFRA, EPLAN, KNIPEX, RENNSTEIG, 
HARTING, ETI, WESTERMO, WAGO и още много. 

Независимо за кой бранд говорим, има едно нещо, което обединява всичките - безкомпромисно 
високо качество. Нуждата от добавяне на нови направления и партньори става все по-осезаема и за 
да сме сигурни, че вземаме правилните решения, продължаваме да се вслушваме в променящите се 
нужди на своите клиенти.

Ритбул отвори врати на обновен учебен център и създава програма за обучение по електропроек-
тиране. Бихте ли разказали за дейността и предназначението на това звено?

Това е направление в организацията ни, за което не крия, че искрено се гордея и е много специално за 
мен. Нашият учебен център е един от начините да добавим стойност към пазара, като затворим кръга 
на електропроектиране и решения в индустрията - от компетентно консултиране, през дистрибуция 
на висококачествени индустриални решения, та чак до обучение на кадри и електропроектанти. Вяр-
ваме, че автоматизацията и дигитализацията в електропроектирането са неща, които ще стават все 
по-значими в модерната промишленост, строителство, транспорт и още много отрасли.

Rittbul е компания със силно отношение както към образованието, така и към подобряване на бизнес 
средата в България. Нашият принос към тези два паралела е именно допълнителната квалификация 
относно електропроектирането в частност с австрийския софтуер EPLAN. В школата заложихме на 
най- добрите лектори в България и подпомагаме изграждане на практически умения на световно 
ниво. От програмите ни се възползват все повече професионалисти в областта, като обучаваме както 
експерти с дългогодишен опит, така и начинаещи служители.

Учебният център на Ритбул ЕООД издава сертификати и работи с частни и корпоративни клиенти по 
съвременни ускорени учебни планове. Разбира се, последната година бе истинско предизвикателство 
за школата, но заедно с екипа съумяхме да се приспособим и да преминем в изцяло онлайн форма на 
обучение, без да направим компромис с качеството на предадените знания.

Днес, с радост можем да кажем, че съвсем скоро очакваме своите следващи курсисти на място в офиса 
ни в София.



www.rittbul.bg

02 439 7845

СТАНДАРТИ
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