СЕМЕЙНА ФИРМА С НАД 20-ГОДИШЕН ОПИТ В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
ОБОРУДВАНИ НАД 70 ПУНКТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ В
20 ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА

СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ
ПО СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2008

ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” е сертифицирана на 23 април 2014 съгласно
международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в областта на производството,
монтажа и обслужването на средства за измерване и изпитвателно оборудване.
Фирмата притежава сертификат No 3590413, издаден от LL-C (Certification) Czech
Republic s.r.o.

РЕФЕРЕНЦИЯ НА БИМ ЗА КОРЕКТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА
„ЕЛЕКТРОНЕН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ“

Измервателната система представлява преносим стенд за проверка на
системата “Електронен таксиметров апарат-автомобил” с комплект носещи валци
(ролки), с регулируемо електрическо задвижване, с комплект преобразователи за
измерване на разстояние и скорост, модел BVM-CTAA-2020,
производител В-5-М ВАЛЕРИЙ МАШЕВ ЕТ – България

Характеристики на измервателната система:
•
•
•
•

измервано разстояние: 0 – 9999 m; разделителна способност: 1 m,
грешка: ≤ 0,5%;
скорост на изпитване: 0 – 100 km/h, разделителна способност: 0,1 km/
h, грешка: ± 0,5%;
време: 0 – 30 min; разделителна способност 0,2 s;
цифров дисплей на пулта за ръчно управление, лаптоп и лазерен
принтер за извеждане на информация.

Условия за работа на измервателната система:
•
•
•

температурен обхват от минус 15 °С до 45 °С,
относителна влажност на въздуха от 30 % до 95 % RH на околната среда,
без оросяване;
условията за работа на оператора да отговарят на Наредба за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
на работните места и при използване на работното оборудване.

Възможности на измервателната системата за:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Проверка на таксиметров автомобил с осево натоварване до 1 t;
Калибрираният стенд е пригоден за работа с всички марки пътни
превозни средства с монтирани ЕТАФП. Работната позиция на същия е
върху прилежащ терен, където се нивелира и укрепва;
Задвижване на колелата на проверявания автомобил в двете посоки;
Ръчен и автоматичен режим на работа съгласно Методика № МППД-02/2012;
Задължителен автоматичен пусков тест на управляващите вериги и
готовност за работа;
Ръчно прекратяване на цикъла на проверката, както и спирачка за
застопоряване на валците;
Блокиране работата на системата при нужда (стоп бутон);
Автоматичен режим за извършване на проверката в режим “Заето” и
режим “Престой” на ЕТАФП. Задаване на определен брой
последователни цикли на автоматичен режим;
Тестване на системата за превключване от режим “Престой” в режим
“Заето”. Задаване на скорост в определен обхват (от 4 km/h до 6 km/
h);
Ръчен режим за извършване на проверка посредством задаване на
параметри от оператора;
Визуализиране на надпис “грешка” при възникване на такава по
време на работа или самотестване, автоматично преустановяване на
работа на системата;
Самосверяване на часовника при пуск на системата;
Изготвяне на протокол от проверка:

Авторизиран достъп до програмното приложение за извършване на
проверка;
Въвеждане и натрупване на база данни с одобрени типове ЕТАФП и техните
валидни контролни суми посредством функция за автоматично довършване при
въвеждане на данни;
Избор и визуализация на одобрения тип по име или номер и записване в
протокола;
Зададените данни за разстояние и време от стенда се изпращат в
системата и се включват в съдържанието на протокола от проверка;
Отчетените данни от фискалния бон на ЕТАФП се въвеждат ръчно в системата
и се включват в съдържанието на протокола от проверка. Изчислява се и се вписва
грешката в протокола. Не е възможно издаването на протокол със заключение:
„Съответства“, ако резултатът не отговаря на максимално допустимите грешки
(пример: да не може да се попълва (ВАЖИ ДО: .......................).

ОБОРУДВАНЕ НА
ПУНКТОВЕ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
Фирма ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” - гр. Русе е създадена като събирателно
дружество през 1990г. През годините предмет на дейност на В-5-М са
представлявали внос и износ на различни продукти, търговия на едро и дребно в
страната, развиване собственността на фирмата. През 1998г. започва работа първия
пункт на фирмата за периодични технически прегледи - II-ра категория. 5 години покъсно, през 2003г., отваря врати новоизградения пункт III-та категория, който и до днес
е един от най-популярните пунктове в град Русе.
С откриването на първия пункт на фирмата се създава и отдел за
инженерингова дейност, свързан с адаптиране и разработване на оборудване за
пунктове за периодични технически прегледи съгласно действащата нормативна
уредба. Фирмата има свои разработки за всеки от един от етапите, през които са
преминали системите за ППТП, а именно:
• 1998 – въвеждане на блок печатащи устройства при средствата за
измерване;
• 2003 – въвеждане на измерването натоварване на ос;
• 2007 – въвждането на единен протокол за обработка на данните от
средствата за измерване.
Към настоящия момент В-5-М има следните собствени разработки:
• Микропроцесорна система за управление на средствата за
измерване в ППТП;
• Гама стендове за измерване на спирачни усилия BVM-XX/XXX-0012;
• Димомер BVM-DO-0013;
• Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50.
Комплексната услуга по оборудване на пункт за периодични технически
прегледи включва както доставка и монтаж, обслужване и гаранция на нужните
технически средства за дейността, така и сертифициране по стандарт ISO 9001:2008,
указване на методическа помощ в процеса на планиране на пункта, така и при
подготовка на документите за лиценз. За 15 години развойна дейност фирмата е
оборудвала и поддържа над 45 пункта в цялата страна.
Актуалната нормативна уредба за дейността на пуктовете за периодични
технически прегледи се явява НАРЕДБА No Н-32 от 16 декември 2011 г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства (обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14
Декември 2012г.). Изискванията към помещенията, техническите специалисти и
оборудването са указани в наредбата и са включени в офертата на фирмата, която
се получава при направено запитване.

Гама стендове за измерване на спирачни усилия
BVM-XX/XXX-0012
Гамата е разбработка на В-5-М и е регистирана като одобрен тип. Към
настоящия момент гамата включва стенд за леки автомобили (модел BVM-8/30-0012),
за тежкотоварни автомобили (BVM-40/200-0012), както и за мотоциклети и мотопеди
(BVM-4/20-0012). Двата модела стендове за четириколесни МПС поддържат проверка
на автомобили с колесна формула 4х4. По желание на клиента може да се
разработят и стендове за специализирани четириколесни МПС (напр. АТВ).

Параметър / Модел

BVM-8/30-0012

BVM-40/200-0012

BVM-4/20-0012

Макс. натоварване на ос

30 kN

200 kN

20 kN

Макс. спирачна сила на колело

8 kN

40 kN

4 kN

Относителна грешка

< 3%

< 3%

< 3%

2200х660x300мм

3000x970x400мм

800x660x260мм

Диаметър на ролките

190 мм

190 мм

190 мм

Дължина на ролките

600 мм

900-1010 мм

300 мм

Междуосово разстояние ролки

370 мм

370 мм

350 мм

2

2

1

Мощност на ел. двигателя

1,1 kW

7,5 kW

0,75 kW

Захранващо напрежение

380V/50 Hz

380V/50 Hz

380V/50 Hz

2,5 км/ч

2,5 км/ч

2,5 км/ч

Размери (ВхШхД)

Брой ел.двигатели

Периферна скорост ролки

Димомер
BVM-DO-0013
Димомерът е най-новата разработка на В-5-М. Средството за измерване е от
одобрен тип и е със следните технически параметри:

Параметри

Обхват на измерване

Димност (D в %)

0 - 100 %

Коеф. на поглъщане на
светлината

0 m-1 – 13,93 m-1 (К в m-1)

Обороти за минута, N

0 – 8000

Работна toC на двигателя 0 – 110 °С

!

Време за загряване

5 мин

Време за реакция

1 сек.

Захранване

Un= +12 V ; Imax 4A

Размер (ВхШхД)

120x250x600 мм

Маса

5 кг

Фирмата поддържа и димомери ДО-1, на производтеля “БелОМО” – Беларус,
като ги адаптира към актуалните нормативни изисквания посредством разработката
си за блок-печатащо устройство, съвместима с димомера и от одобрен тип.

Газоанализатор
Екотест Г4
Газоанализаторът за измерване отработените газове при автомобили с
бензинови двигатели е от одобрен тип и е съвместим със системата за създаване на
единен протокол за резултатите от изпитване на ППС.

!

Параметри

Показател/обхват на
измерване

CO

0-10%

CO2

0-20%

HC

0-10 000 ppm

O2

0-25%

Клас на точност

I

Грешка

< 3%

Време за загряване

5 мин

Време за реакция

30 сек

Захранване

220V

Размери (ВхШхД)

300x200x500 мм

Маса

5 кг

Уред за проверка на фарове
СВЕТ-І-12-2D-50
Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50 е разработка на фирма В-5-М и
се произвежда серийно от 2012-та година.

W

Параметри

Показател/обхват на
измерване

Размери стойка (ШхДхВ)

600x600x1200 мм

Размери блок (ШхДхВ)

230x230x570 мм

Захранване

12 V DC

Маса

18 кг

Работна to

от –10oC до + 60oC

Газсигнализатор
SPD202Ex
Газсигнализатор с цифров дисплей и акустично-оптична аларма за
регистиране утечки на газове при автомобили в АГУ.

Параметри

Показател/обхват на
измерване

!

Обхват на измерване: 0-100% LEL
CH4

0-100%

C3H8

0-55%

C4H10

0-50%

Деление на скала:

0.1%

Грешка:

5%

Време за реакция:

< 30 сек

Работна to:

-10оС - +60оС

Влажност:

< 90% RH

Захранване:

4 бр. батерии х 1.5V AA

Напрежение:

<110mA (в работен
режим), <15mA (в
неработен режим)

Друго оборудване
1

Набор универсални монтьорски инструменти

II

2

Уред за проверка дълбочината рисунъка на гумите

II

3

Подвижна лампа или фенерче

II

4

Прибор за осветляване фабричния номер на рамата и двигателя

II

5

Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни
размери с обхват над 150мм или калибър

II

6

Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10-150мм
или калибри

II

7

Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в
устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата
към тази на автомобила

II

8

Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м)

III

9

Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на
седловото устройство на седловия влекач

III

10

Хронометър

V

11

Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и
електрическо съпротивление

V

12

Уред за измерване на изолационно съпротивление

V

13

Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на
цистерните

V

14

Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво- опасна
среда (с ЕХ защита)

V

15

Инсталация с 4 манометъра

V

Забележка: Всяка от указаните по-високи категории включва и оборудването от предходните. За
оборудването на IVТБ – допълнителна справка

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО СТАНДАРТ ISO 9001:2008
Съгласно изискванията на нормативната уредба, фирмите предоставящи
услугата периодични технически прегледи на ППС следва да са сертифицирани по
стандарт ISO 9001:2008. В тази връзка през 2007-ма година беше създадено
дружество по Закона за договорите и задълженията “Сдружение на ППТП и АС на
ППС”, с цел атрактивни условия за сертификация и ре-сертификация на фирмитечленки. Към момента членовете са пунктове от цялата страна, като бройката им е
над 40. Сдружението няма икономическа дейност.

Към настоящия момент

системата за управление на качеството на дружеството е ре-сертифицирана през
лятото на 2013-та година за срок от 3 години от българското представителство на АС
“Руски регистър”.

ДРУГИ УСЛУГИ
Като фирма с дългогодишен опит в бранша и познания на нормативната
уредба за дейността можем да бъдем полезни и с:
•

Предварително планиране на пункта

•

Проектиране на помещенията

•

Методическа помощ при подготовка на комплекта документи за

кандидатстване за лиценз за дейността
•

Метрологични проверки на средствата за измерване, които подлежат

на първоначална и последваща проверка; проверки на други технически
средства

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПУНКТОВЕ II-РА И III-ТА КАТЕГОРИЯ

Русе 7013
бул. “Липник” №133
Пункт ГТП: 0879 126 778
Търговски отдел: 0879 126 777
Счетоводство: 0879 126 775, 082 845657
Факс: 082 593849
Е-mail: info@v5m.eu
Web: www.v5m.eu

