За „ПЕНОН“ ЕООД
Фирма „Пенон“ ЕООД е създадена през 1992 г. След своето създаване компанията се
наложи като коректен и надежден партньор в сферата на енергетиката. Доказателство за това са множеството изпълнени и предадени обекти с отлично качество.
Управител на фирмата е инж. Петко Пенев Петков – дипломиран електроинженер с
дългогодишен опит в системата на енергетиката.
„ПЕНОН“ ЕООД е дружество, специализирано в строителство и ремонт на електрически
мрежи, кабели ВН и НН, трафопостове, подстанции, ел. проводи и монтаж на БКТП и МКТП.
Компанията притежава собствена търговска марка, свидетелство за марка услуги,
сертификат за качество по ISO 9001-2008 ISOQAR, сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004 ISOQAR, сертификат за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 ISOQAR и е вписана в Централния професионален
регистър на строителя с ПРОТОКОЛ №14/12.01.2008г.
Фирмата разполага с висококвалифициран персонал за дейностите които извършва.
Служителите периодично опресняват знанията си и полагат изпити, съгласно изискванията на действуващите нормативни уредби.
„ПЕНОН“ ЕООД разполага със собствена авто и складова база, призводствени помещения с работилници на площ от 1500 кв.м. закрита площ. Базата е разположена в района
на Пазарджишко шосе (4-ти км.) на обща площ от 37 дка.
В складовата база се поддържат постоянни складови наличности от кабели НН и 20кV,
апаратура – българска и вносна, електросъоръжения и други материали, необходими
за извършване на строителство и ремонти.

Офис: Пловдив 4000
ул. „Хр.Чернопеев“ 20
тел.: 032/ 640 551
факс: 032/640 535

База: Пловдив 4000
Пазарджишко шосе
/до Сортови семена/
тел./факс: 032/ 961 181

Сертификати

Удостоверение от КСБ – III група

ISO 9001-2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Удостоверение от КСБ – V група

Търговска марка

Марка услуги

Златен медал 2001

Промишлен
дизайн ТП

Промишлен
дизайн Контейнер

Златен медал 2003

Качеството на услугите и дейностите които извършва фирма
„ПЕНОН“ ЕООД е високо и гарантирано. За това свидетелстват
и редицата грамоти, удостоверения и сертификати, придобити
през годините.

www.penonbg.com

БКТП
Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-МЕ е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 21МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
– Предназначен за едностранно обслужване.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията
на съответното енергоразпределително дружество и технически проект.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-МЕ е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 23МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено
охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж от един до четири трансформатора херметични
маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на
съответното енергоразпределително дружество и технически проект.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 11/21 е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 11/21 се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено
охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен
с мощност до 400 кVА.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на
съответното енергоразпределително дружество и технически проект.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 23М се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на три трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
– При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението
позволява да се монтирад до пет модула (кабелни вход/ изход), като по този начин се реализира и малка възлова станция за разпределение
20 кV, и три модула охрана трансформатор – модули с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство на Schneider Electric - Франция

или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
– При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия над 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), и три модула
охрана трансформатор – модули с разединители в елегаз SF6 от серията
RM6, производство на Schneider Electric – Франция.
– При мерене на енергията на 20 кV (страна средно напрежение– схема
“Б” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), модул
мерене и три модула охрана трансформатор – модули с разединители в
елегаз SF6 от серията SM6, производство наSchneider Electric - Франция или
.UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията
на съответното енергоразпределително дружество и технически проект.
Възможни са и други схемни варианти за изграждане на КРУ уредбата от
посочените по-горе варианти по изискване на клиентите. Табла ниско напрежение са изградени, съвместявайки в себе си ГТТ (главно трансформаторно
табло с прекъсвач съобръзно мощността на монтирания трансформатор и
уреди за индикация по ток и напрежение) и РТ ( разпределително табло изградено на основата на вертикални разединители с вградени предпазители
на водещи фирми производители – EFEN, JEAN MULLER, до осем изхода).

Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-М е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 21М се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията
на съответното енергоразпределително дружество и технически проект.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 22-М е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 22М се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на два трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
– Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider
Electric, Siemens,Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията
на съответното енергоразпределително дружество и технически проект.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-T е предназначен
за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.
– БКТП 21T се доставя на обекта напълно оборудван
– Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични
основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
– Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
– Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
– Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
– Степен на защита - IP 43
– Осигурено срещу поява на конденз
– Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
– Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
– РУ Ср.Н - два кабелни входа и един извод за охрана, изпълнени с ножови
разеденители РМЗК и предпазители ПрВП.

Възобновяеми енергийни източници

Фирма “ПЕНОН” ЕООД, гр. Пловдив предоставя на своите клиенти инеженерингови услуги в сферата на възобновяемите източници - проектиране, доставка и монтаж на БКТП / бетонен
комплектен трансформаторен пост/ 0,4/20кV и РУ 0,4/20kV,
изграждане на кабели за присъединяване на ВЕИ към електроразпределителната мрежа, безпроблемно и бързо узаконяване на изградените обекти.

www.penonbg.com

Вътрешни ел. инсталации

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД предлага изграждане на битови и промишлени ел. инсталации.

www.penonbg.com

Изграждане на улично осветление

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е изградило множество обекти на територията на гр. Пловдив: бул. „Кукленско шосе“; бул. „Пещерско
шосе“; бул. „България“, надлез „Скобелева майка“ и др.

www.penonbg.com

Светофарни уредби

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е специализирана в изграждането и
поддръжката на сфетофарни уредби, както и в изграждането
на системи за техния контрол.
Дейността е съобразена с всички нормативни изисквания,
изисквнията на градската среда и съществуващите инфраструктурни елементи.

www.penonbg.com

Изкопни работи, канални мрежи 1kV и СрН

www.penonbg.com

Видеонаблюдение

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД се реализира успешно и в сферата на
проектиране, инсталация и поддръжка на системи за цифрово видеонаблюдение.
Осигурява поддръжка и сервизното обслужване за всеки
осъществен проект. Благодарение на висококачествените услуги и добрите препоръки от настоящите клиенти, разширява
дейността си много бързо и ефективно.

www.penonbg.com

Специализирана строителна техника

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е обезпечена с всички
необходими машини и строителна техника, необходими за изпълнение на нейните дейности.
Всички те се отдават и под наем.

www.penonbg.com

Референции
EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД – КЕЦ „КАЛОЯНОВО”,издава настоящата референция на „ПЕНОН”
ЕООД гр.Пловдив в уверение на това, че фирмата е изградила електрически съоръжения за присъединяване към
разпределителното дружество при условията на чл.117,ал.5 от ЗЕ, по чл.20,ал.5 от Наредба №6/2004-чрез възлагане и обекти от инвестиционната програма на КЕЦ”Калояново” – по рамков договор за изпълнител на СМР от 2007г
до настоящият момент.

EVN България Електроразпределение АД

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД сме партньори в строителния бизнес от 1994г. През годините на пълноценно сътрудничество прецизно и в срок, фирмата е изпълнила електрозахранването на редица обекти, благодарение на което
те са предадени на време, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР. Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение на този факт „Пенон“ ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса.

„СИЕНИТ“ ООД

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив сме дългогодишни партньори в системата на строителството. Фирмата
разполага със солидна складова и производствена база, необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти. През 2007г „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив участвува съвместно с фирмата ни и спечелихме
конкурс в обществена поръчка на Община Пловдив за изпълнител на обект: „Реконструкция на бул. „България“ гр.
Пловдив“. Обектът се изпълняваше поетапно в най-кратни срокове с отлично качество. Висококвалифицираните
специалисти от „ПЕНОН“ ЕООД - гр. Пловдив участвуват в разрешаването на редица възникнали технически проблеми. Съвременните методи на управление на фирмата го налага на пазара като желан и надежден партньор.

„Драгиев и Ко“ ООД

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е наш дългогодишен клиент. През 2008г възложихме на фирмата да извърши електрозахранване на шалтер-машина в цех №1 на фирма „ХЪС“ в УПИ 024042 масив 42, землище Пловдив-Север“-кабели
20кV и БКТП 1х1000кVа. Обектът беше изпълнен прецизно и в срок, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР. Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение
на този факт „Пенон“ ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса.

„Хъс“ ООД

През 2008г с фирма „ПЕНОН“ ЕООД Пловдив сключихме договор за обект: ЖК“ Марица Гардънс“ - гр. Пловдив,
жил. група с подземни гаражи-подобекти: „ Външно ел. захранване на к-ли 20кV, канална мрежа и Улично и
парково осветление“ . Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че притежава високо
квалифициран персонал, който е защитил системата за качество по ISO 9001-2008. Фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив изпълняваше поетапно и по посочен съгласуван график в срок всеки един от посочените подобекти. Не бяха
констатирани никакви дефекти по изпълнение на горепосочения обект. „Марица Гардънс“ ЕАД гр. Пловдив дава
своята положителна оценка и препоръка за фирма „Пенон“ ЕООД гр. Пловдив.

„Марица Гардънс“ ЕАД

За „ПЕНОН“ ЕООД-гр. Пловдив - с предмет на дейност: строителство и ремонт на мрежи ВН, НН, трафопостове,
производство и монтаж на БКТП/МКТП. Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането.
През 2008година имаме сключен договор за изпълнение на обект „Улично осветление на бул. „Кукленско шосе“ гр.
Пловдив. Обектът беше изпълнен и предаден с много добро качество и в най-кратък срок. Фирма „Пенон“ ЕООД се
налага успешно на пазара със своя дългогодишен опит, квалифициран персонал, гъвкавост, което я налага много
успешно на пазара. До този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Пловдив, дава своята най-добра препоръка на нашите партньори.

„Пътинженеринг“ ЕООД

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив сме партньори в системата на строителството. През 2009г с фирма „Пенон“
ЕООД гр. Пловдив сключихме договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на Улично осветление, алейно и
парково осветление на площадкови електро-комуникационни мрежи на „Панаир Пловдив“ гр. Пловдив. Фирмата разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува при
разрешаването на възникналите технически проблеми и решения. Обектът се изпълни в най-кратки срокове с
отлично качество. Фирмата работи по европейски стандарти за качество и това я прави предпочитан партньор на
пазара. Фирма „Пътища“ АД гр. Пловдив дава своята най-добра препоръка на фирма „Пенон“ ЕООД гр. Пловдив.

„Пътища Пловдив“ АД

Реализирани обекти
През своята 20-годишна история фирма „ПЕНОН“
ЕООД е реализирала множество обекти на територията на цялата страна. Те се отличават с изключително качество и ефективност.
Фирмата винаги е разчитала на перспективни
специалисти с отлична професионална квалификация, готови да разрешат различни проблеми и
да реализират идеите на всеки клиент.

Фотоволтаична централа, с. Голям Чардак

Фотоволтаична централа, с. Тамарино

Вътрешна ел. инсталация, магазин „Джъмбо“

Изграждане на улично осветление, „Скобелева майка“

Изграждане на светофарни уредби, бул. „България“

Система за видеонаблюдение, лифтови съоръжения – Пампорово АД

