
ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ АД
Основана 1991г.

Великите дела не са плод 
на импулс, а съвкупност 
от множество малки 
действия.

Винсент Ван Гог



История

Основана през 1991

Наследник на държавното 
стопанско обединение 
Електрон

Фирмите-акционери работят в 
областите електроника, 
комуникационни и 
информационни технологии, 
радарна техника и системи за 
управление



Модернизация на 
метеорологичен радар

Пълна подмяна на 
предавател, приемник, 
дисплей, система за 
управление на антената,

позициониращи
сензори и 
система за 
управление на 
захранванетo.



Модернизация на 
метеорологичен радар



Автоматична
противоградова ракетна 

установка

От ръчно  
усторойство

◄ преди …

… и след►

към 
микропроцесорна 
радиоуправляема 

система.



Поръчкови системи 
за управление

Работа в тежки и 
екстремни условия

Различни комуникационни 
интерфейси

Системи за 
управление за 
специални 
приложения



Модернизация на мобилни 
комуникационни центрове



Измервателна
апаратура

Специализирани 
измервания

КВ/УКВ

Микровълнов 
диапазон



Соларен панел

Автоматично следене на 
слънцето

Автоматичен заряд 
на акумулатори

Мобилност



Стенсил принтер

Конструирано и 
изработено от нашите 
инженери



Проектиране на печатни 
платки

От бял лист до завършена 
платка

Професионално проектиране 
на ел. схеми и печатни платки



Механично
проектиране

Сложни чертежи

Проектиране на 
детайли



Специализирани
комуникационни системи

КВ радиостанция за железопътен 
транспорт ЕК-R01
честотна телефония - F3E
предаване на данни - F1D
изходяща мощност - 10W

чувствителност на приемника ≤5µV
размери 145х160х40mm
захранване - 10-15V DC



ВЪВЕДЕНИЕ В 
ПРОИЗВОДСТВОТО

Високотехнологично
производство

SMD технология

Качествен контрол

ISO 9001:2000



SMD
Големи и средни серии

Автоматичен SMD Pick&Place

Два Pick&Place автомата

4000 комп/ч

0402 корпус

Reflow спояване



SMD
Малки и тестови

серии

~500 комп/ч

Ръчна вакуум пинцета

Reflow спояване



Конвенционален
монтаж
Висококвалифициран 

персонал

Спойка-вълна

Ръчно спояване

Безоловна 
технология



Поддръжка и ремонт

SMD ремонт

Прецизен демонтаж на 
TQFP & PLCC корпуси

Through-Hole ремонти



Качествен контрол

Прецизен визуален 
контрол

Механични и 
климатични 
въздействия



Търговска дейност

КВ/УКВ
Радарна техника
Радиосмутители

Пълен лиценз за международна 
търговия с оръжие



За контакти
Електрон консорциум АД

ул. Кукуш 1
сграда Ентел-ТТТ

1309 София, България
тел.: (+359 2) 822 32 39; 920 81 60

факс: (+359 2) 821 13 60
e-mail: office@electron-bg.eu
Web: http://electron-bg.eu


