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Интелигентно управление на ресурси

Интелигентно осветление и Smart City решения

Производство на електронни изделия



АДД-България е компания с водещи 
позиции в предлагането на цялостни 
интелигентни системи за контрол и 

мониторинг на ресурси като електричество, 
вода, газ, топлина, осветление за сгради, 
тунели, улично осветление и др. С нашите 
продукти клиентите ни постигат по-добро и 
по-ефективно управление на бизнеса си, нама-
ляват разходите по поддръжка и бързо възвръ-
щат вложените инвестиции. Разполагаме със 
собствена производствена база и извършваме 
пълен цикъл по създаване на продукта:

• проектираме и разработваме
• произвеждаме
• внедряваме и поддържаме 

Ето защо АДД-България е предпочитан парт-
ньор за Вашите интелигентни решения.

КОИ СМЕ НИЕ...

Газ

ПРОЕКТИРАНЕ 
И РАЗВИТИЕ
на интелигентни системи 
за управление на ресурси

ПРОИЗВОДСТВО 
на електронни и пластмасови 
изделия за външни клиенти

Интелигентно измерване на вода, газ и 
топлоенергия Решения по задание на клиентаИнтелигентно улично, тунелно и 

екстериорно осветление

Интелигентно измерване на електричество

История на 
компанията

2006
Основаване на компанията

Стартиране на партньорство 
с EVN

2009
Стартиране на партньорство с  

Е-on/EnergoPro

Стартиране на партньорство 
с CEZ

2010
Първи проект за Улично 
осветление в гр. Смолян

2011
Стартиране на партньорство с 

EVN Macedonia

2014 
Стартиране на собствено 

производство на 
електронни изделия

Проект за Улично осветление в 
Община Роман

2016
Договор с ADD Polska

Договор за производство с Perry 
Electric Srl

2017
Пилотен проект улично 
осветление гр. Пловдив

2018
Проект улично осветление  

Изграждане на LoRaWAN мрежа

Арт инсталация „За родените 
днес„ гр. Пловдив

2019
Пилотен проект  – Атина, 

пристанище „Флисвос“

ЕСКО проект за улично 
осветление



ИНТЕЛИГЕНТНА 
СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ОТЧИТАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Инсталирани над 1 400 000 електромера 
и 15 000 концентратори на данни

Системата представлява решение на предизви-
кателствата, пред които са изправени съвремен-
ните ютилити компании. Осигурява отчитане 
на показанията, събиране, обработка и анализ 
на данни, чрез защитена комуникация и предлага 
контрол на натоварването, многотарифно из-
мерване, функции за защита от измами и анализ 
на качеството на енергията.

• Дистанционно отчитане и контрол

• Енергиен баланс

• Мониторинг в реално време 

• Отдалечено управление на системата

• PRIME/G3 модулация

• Сигурност при трансфера на данни

Криптиране 
на връзката с 

измервателните 
устройства

PRIME и SFSK 
модулация 

Оптимизация 
на разходите за 

поддръжка

Интеграция с други 
измервателни 

устройства (вода, газ, 
топлоенергия)

Мониторинг на 
елементите на 

системата в реално 
време

Идентифициране на 
нерегламентирана 

намеса в захранващата 
инфраструктура

Бърз анализ при 
неизправности и 

отклонения



ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ

АРХИТЕКТУРА НА 
СИСТЕМАТА

Управление
на системата

Е-mail
известяване

Комплексен
мониторинг

Анализ
на данни
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Табло УО
Управление на захранващи линии

Контролер на
осветителя

RF Mesh network

LoRaWAN

Контролер на 
ел. табло на улично 
осветление 

GPRS/3G/4G

Оптимизация 
на разходите за 

поддръжка

Спестяване на 
електрическа енергия

 

Намаляване на CO2 
емисии

Анализи и прогнози на 
работата на улично 

осветление

Мониторинг на 
инфраструктурата в 

реално време

Идентифициране на 
нерегламентирана 

намеса в захранващата 
инфраструктура

Бърза локализация 
на неизправности и 

отклонения 



Области на приложение
• Управление на улично осветление
•  Управление на процеси в градската среда – сметосъби-

ране, трафик, паркиране, околна среда (Smart City)
•  Управление и мониторинг на електрически табла
•  Автоматизация на производството (Industrial 

Automation)
•  Сградна автоматизация 
•  Управление на осветление в тунели (Tunnels Lighting 

Management)

Основни функции
• Управление на захранващи вериги
•  Пълен мониторинг на захранващата инфраструктура 

(електрически табла)
•  Отчитане на състояния на захранване, главни пред-

пазители, изпълнителни елементи, тампер бутони, 

управляващи вериги, правилно изпълнение на автома-
тичен график

• Известяване при неоторизиран достъп
• Автоматична синхронизация на час и дата
• Запис на възникнали събития
• Двупосочен трансфер на данни и команди
• График на измерване и комуникация
• Съхранение на измерените параметри
• Интеграция на външни сензори
•  Автоматичен и ръчен режим на работа на управлява-

щите вериги
•  Изчисление на автоматичен график на работа, спрямо 

различни критерии
•  Автоматична промяна на графика на управление на 

уличното осветление
•  Изграждане на радиокомуникационни мрежи (RF Mesh, 

LoRaWAN)

SLMB ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРИ

•  Захранване на устройството - 230 ± 10% V, 50 Hz, 
max 0.6 A

• Вградена батерия - LI-ion 3.7 V/2600 mAh
• Интерфейси:

 » LAN 10/100 Mbps
 » USB интерфейс - 2.0
 » GPRS/3G
 » RF ISM Band 868 MHz, 25 mW ERP

• Цифрови изходи
• Цифрови входове
• Релеен управляващ изход
• Светодиодна индикация
• Електромер - х3, индиректен (Клас 1)
• Външни сензори

 » температура, влажност и други
 » тампер за отворен капак

• Часовник за реално време

КОНТРОЛЕР ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И ТРАНСФОРМАТОРИ 

SLMB е контролер с автономно действие и концентра-
тор на данни с широко приложение, елемент от центра-
лизирана, йерархична система за управление Arista.
Контролерът SLMB има модулен строеж и позволява 
изграждане на подходяща конфигурация на изделието, 
според областите на приложение.



Контролерът осигурява
•  Димиране на осветителя, базирано на предефинирани 

графици (автоматично) или с команди (по заявка) от 
центъра за управление Arista CMS

•  Измерване на електрически параметри, регистрация 
на събития, следене на състоянието на осветителя.

Област на приложение
• Индивидуално управление на осветители

• Контролни и комуникационни функции

Основни функции
•  Измерване на eнергия, ток, напрежение, мощност на 

осветителя чрез вграден електромер 
•  Двупосочна комуникация чрез вграден радио модул с 

управляващия център.
•  Изграждане на RF mesh мрежа с други съседни контро-

лери (LCU и SLMB)
•  Синхронизация на вградения часовник за реално време 

от Arista CMS 
• Отдалечено обновяване на софтуера на контролера
•  Отдалечена конфигурация на параметрите на LCU от 

Arista CMS
•  Отчитане на работни часове, пускове на осветител и 

параметри на околната среда

LCULCU
ИНДИВИДУАЛЕН УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР ЗА ОСВЕТИТЕЛИ

Arista LCU (Light Control Unit) е проектиран да работи като 
част от системата за управление Arista. Контролерът 
за индивидуално управление извършва измерване и съ-
биране на данни, изпъл нение на команди, изпратени от 
центъра за управление Arista CMS (Central Management 
Software). Контролерът Arista LCU се интегрира външно 
към корпуса на осветителя. 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРИ

• Захранване на устройството-230 V / 50 Hz, max 4 A

•  Вградено резервно захранване

• Часовник за реално време

• Електромер - 230 V / 50 Hz, max 4 A (Клас 1)

• Интерфейси:

 » RF Band M, 868 MHz, 25 mW ERP

 » Захранващ изход - 230 V, 50 Hz, max 2 A 

 » Аналогов изход - 0 - 10 V DC, 10 mA



Основни функции и характеристики:
• Web базиран интерфейс

•  Дистанционно управление на всички елементи (контролери) от 
системите

• Мониторинг на системата в реално време

• Анализ на данни и изготвяне на справки

•  Структурна организация на елементи от системата (контролери)

• Визуализация на местоположение на елементи от системата

• Дефиниране и управление на аларми

• E-mail известяване при откриване на проблеми

• Управление на потребителски достъп

• Мащабируемост на системата

• Интеграция с други системи

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ARISTA CMS
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ОТ ВИСОКО НИВО, РАЗРАБОТЕН ОТ 
АДД-БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ В 
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СИСТЕМИ 

Състояния на обектите от 
инфраструктурата Анализ на данни

Локализиране на проблемИдентифициране на проблем



През 2013 г. АДД-България отвори изцяло новата си фабри-
ка, оборудвана с най-новите модели машини – SMD линии, 
автоматична оптична инспекция, цех за пластмасово 
производство, оборудване за лазерна маркировка, линия 
за калибрация, тестване и метрология на електромери и 
други изделия. Близостта на отдела по развойна дейност с 
фабриката улеснява процеса на преминаване от прототипи 
към масово производство, като осигурява качество, гъвка-
вост и по-бързо достигане до пазара.

ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ И 
ПЛАСТМАСОВИ 
ДЕТАЙЛИ

НАШИТЕ 
ПАРТНЬОРИ

Разработка и производство на собствени 
продукти и предоставяне на производствени 
услуги на външни клиенти

SMD линия за насищане на 
печатни платки

Лазерно маркиране и 
гравиране

Производство на 
пластмасови детайли

Автоматична оптична 
инспекция

Спойка вълна и селективна 
спойка обемен монтаж

Оборудване за тестове и 
калибрация

ENERGY EFFECT JSC



Централен офис

България, Пловдив, 4027,
бул. „Васил Априлов“ 141B
+359 (0) 32 623 001

OFFICE@ADD-BG.COM
WWW.ADD-BG.COM

Join the future

Улично осветление

Отчитане на газ

Умен дом

Електроенергия

Сметосъбиране

Транспорт

Отчитане на вода

Паркинг

Околна среда


