
ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

                                           СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

С грижа за Вашето бъдеще,
не оставяме проблемите Ви да се носят по течението...

www.vodovzemniskobi.com



Водата – гарантът на нашето съществуване. Да прегърнем този извор на живот, да я съхраним и за 
в бъдеще с най-високата отговорност, с която съхраняваме днес, да осъзнаем нейната безценна 

стойност, като приемем това за отговорност в глобален мащаб.
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НАШИТЕ УСЛУГИ

ЗА НАС 
От основаването си през 2004 г. досега, с производството на 
своите скоби за улеснен ремонт и съединителни части за тръби, 
нашата фирма е извоювала сигурно място в сектора си. Този си 
успех, тя дължи на трудолюбието, дисциплината и професио-
нализма на колектива си. Основно правило за фирмата е 
честността и удовлетвореността на клиентите й. БСМ системи 
следи отблизо всички новости и развития, които съвременният 
свят предлага. От 2004 г. насам, клиенти на нашата фирма са 
станали известни корпорации както от Турция, така и от други 
държави.  При нужда от скоби за улеснен ремонт и съедини-
телни части за тръби, те използват продукти на БСМ.

Във фирмата ни е внедрена система за контрол на качеството по 
ISO 9001, чрез която редовно се контролира всеки един процес 
от постъпването на суровините до изготвянето на крайните 
продукти. 

Произвежданите скоби за улеснен ремонт и съединителни части 
за тръби биват произвеждани съгласно стандартите за съответ-
ните продукти. Наред с това, нашите продукти притежават 
международно акредитирани сертификати за контрол и  преми-
нати успешни тестове, сертификати за съответствие с хигиенни-
те норми, както и  сертификати за качество и опазване на 
околната среда; 

НАШАТА ВИЗИЯ
Нашата визия е да създадем разнообразие от продукти, с цел да 
постигнем постоянно присъствие и да бъдем лидери в своята 
област, да сме новатори, да сме креативни, динамични, да раз-
вием търговската си структура и да заложим на реноме, което да 
вдъхва доверие. 

НАШАТА МИСИЯ
Да подпомогнем в  развитието си един стратегически сектор, 
който да е в съответствие с очакванията на потребителите, 
залагайки на един конкурентоспособен и устойчив продукт с 
развитие. 
                          „За да бъдем винаги най-добрите”
Наша основна цел е да бъдем най-добри по отношение на 
качество, предлагани услуги, отношение към доставчици и 
контакти с търговци, както и по отношение на варианти за 
инвестиции. Да запазим имиджа, който притежаваме в своя 
сектор. 
         
За постигане на тази цел, се позоваваме на основния си принцип 
– качество. Най – важният ни капитал е човешкият ресурс. В 
основата на качеството на продуктите и услугите ни  стои отно-
шението към производствения процес и хората заети в него. 

Пътят, по който БСМ системи е поела е да привлече към своята 
общност най-добрият персонал и пълноценна работна ръка за да 
създаде заетост; да се възползва в максимална степен от способ-
ностите, работната сила и креативността на персонала си, да се 
старае да повиши производителността им, да предостави 
възможности за развитието им, да създаде една работна среда, 
базирана на сътрудничеството и солидарността. 

                                           СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОДУКТИТЕ НА БСМ 
СИСТЕМИ?
В ежедневието ни, всяка една фирма  (от най – малката до най – 
голямата)  полага усилия да предпази продуктите, активите и 
услугите си от злонамерени инициативи. Много предпазни мерки 
се вземат именно в тази насока. С всеки изминал ден техноло-
гиите се развиват, появяват се различни приложения. От 2004 г. 
насам, БСМ системи си е поставяла за цел да вникне по-подробно 
в нововъведенията, като по този начин със своите широко раз-
вити производствени възможности, е в състояние  да отговори 
незабавно на нуждите на сектора. 

Доверете ни се по отношение на скобите за улеснен ремонт и 
съединителни части за тръби...  това сме Ние.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО
Усилията ни по отношение на производството на скобите за 
улеснен ремонт, системите за контрол на водата и съединител-
ните елементи за тръби, за фирмите от частния и държавния 
сектор, е да повишим качеството на произвежданите продукти 
за да запазим удовлетвореността на клиентите си.

Да бъдем винаги предпочитаната фирма в своята област, като не 
прекрачваме прага на установеното доверие и  следваме 
поетият си път.

Да намираме винаги решение на проблемите на нашите 
клиенти, предлагайки им точните и бързи решения.

За да достигнем поставените цели, стриктно следваме правила-
та на внедренатe системи за контрол на качеството ISO 9001 и 
ISO14001 и така подобряваме непрекъснато нашата работа.

ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Фирмата ни развива дейност в производството на елементи за 
водно свързване и скоби за улеснен ремонт, като при развитие-
то на тази дейност, определя вредите и влиянието й върху окол-
ната среда. Същевременно полага усилия да премахне вредите 
върху околната среда или да ги сведе до минимум.
Основната ни цел в тази насока е:

- Да спазваме действащото законодателство по отноше-
ние на околната среда,  въведените законови и административ-
ни мерки.

- Да създадем мислене в екологична насока у нашите 
клиенти, доставчици и всички останали заинтересовани страни.

- Да използваме най – ефективно енергията и другите 
природни ресурси в производствените процеси, като по тази 
начин постигнем рационално използване на самите ресурси. 

- Да създадем една политика за опазване на околната 
среда, като по тази начин ще бъдем толерантни и ще оставим 
една добра околна среда за бъдещите поколения.

www.vodovzemniskobi.com

Доставка от склад

Предимство, базирано на атрактивни цени

Бърза доставка

Техническа поддръжка
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BSM СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОДУКТИ ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ

СТОМАНЕНА РЕМОНТНА СКОБА 
С О-ОБРАЗЕН УПЛЪТНИТЕЛ (ORING)

СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН 
(СВРЪЗКА ЗА ТРЪБИ)

СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН 
(СВРЪЗКА ЗА ТРЪБИ С ИНБУС БОЛТ)

СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН СЪС 
НАЗЪБЕН НАКРАЙНИК ЗА ТРЪБИ 
ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ 
(HDPE) С ИНБУС БОЛТ

АДАПТЕРИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЪБИ
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СТОМАНЕНА РЕМОНТНА СКОБА С О-ОБРАЗЕН УПЛЪТНИТЕЛ (ORING)

мм мм мм

Стоманената ремонтна скоба се използва при ремонт на всякакъв вид тръби (азбест-циментови, 
полипропиленови тръби с фибростъкло, ПВЦ, тръби от полиетилен с висока плътност, стоманени тръби, тръби от 
сферографитен чугун и др.), по които има напуквания, счупвания, дупки и разни  други повреди. От друга 
страна, при маншонно пропускане, самият маншон може да се премахне и вместо него да се сложи стоманена 
ремонтна скоба.

По краищата на тялото на скобата има огънат борд от 3 мм, като тази обработка не позволява на уплътнението 
при високо налягане да „прелее” от самото тяло и същевременно осигурява по-голяма устойчивост на тялото на 
скобата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи: AISI 304 - 316 Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) (-20°+100°), вода, отпадни 
води, киселини
                      Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°), масла, нефт, газ

3 мм огънат борд

Могат да бъдат произведени скоби с нестандартни размери.

мм мм мм

мм мм мм
мм мм мм

мм мм мм

ЕПДМ - АБК ЕПДМ - АБК ЕПДМ - АБК

Болт

Гайка 

Тяло

Уплътнение 

U-образно заключване

Странично  съпротивление

Странична опора
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СТОМАНЕНА РЕМОНТНА СКОБА – ТАБЛИЦА СЪС СТАНДАРТНИ КОДОВЕ

КОД 
НА 

СКОБА

Работен обхват 
(мм)

МИН. МАКС.

Размери на скоба 
(мм) Брой 

болтове

Дебелина 
на използваните 

болтове 
(мин.)

Вид затягане

Едностранно 
Едностранно
Едностранно

Двустранно 
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
Двустранно
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Използва се за направа на изход от тръбо-
провод и при абонатните връзки. При пов-
реден маншон с изходящо гнездо на азбест-
циментови тръби, се премахва увреденият 
елемент, и този елемент се използва вместо 
него.

СКОБА ЗА АБОНАТНА ВРЪЗКА С ИЗХОДЯЩО ГНЕЗДО

С изходящ маншон С изходящ нипел 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : 
AISI 304 – 316 Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен 
и сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°)
Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°)

СКОБА ЗА АБОНАТНА ВРЪЗКА С ИЗХОДЯЩ ФЛАНЕЦ

Използва се при  тръбопроводи за направа на 
изход с фланец с цел, свързване на вентил 
или фитинги.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : 
AISI 304 – 316 Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен 
и сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°)
Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°)
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : 
AISI 304 – 316 Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и 
сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) (-
20°+100°)
Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°)

Проектирани са за ремонт на тръби с малък диаметър, 
където няма високо налягане и при които има малки 
течове, напуквания, сцепвания. Спокойно могат да се 
използват при стоманени тръби, тръби от полиетилен с 
висока плътност, ПВЦ тръби и лети (дебелостенни) тръби.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : AISI 304 – 316 
Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и сигурен 
демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°), вода, отпадни води, киселини
 Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°), масла, нефт, газ

ЕДНОСТРАННИ РЕМОНТНИ СКОБИ

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм
мм мм мм

ЕПДМ - АБК ЕПДМ - АБК ЕПДМ - АБК

Болт

Гайка 

Тяло

Уплътнение 

U-образно заключване

Странично  съпротивление

Странична опора
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СКОБИ ЗА УЛЕСНЕН РЕМОНТ

Диаметър тръба мм мм

Според изискванията на потребителя, могат да бъдат 
произведени с едностранно или двустранно затягане.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : AISI 304 – 316 
Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и 
сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°)
Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°)

Съединителният маншон BSM спокойно може да се използва за коригиране на ъгъла на отклонение при азбест-циментовите, 
полипропиленовите тръби с фибростъкло, ПВЦ тръбите, тръбите от полиетилен с висока плътност, стоманените тръби, тръбите 
от сферографитен чугун и др., и при ремонт на течове от маншона на тръби с високо налягане, се явява като надеждна свръзка, 
тъй като притежава високи експлоатационни качества. Предимството тук е, че се използва по-малко труд, монтажът се 
изпълнява за по-кратко време и вследствие на това се постигат  икономии от  разходи.

СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН ( СВРЪЗКА ЗА ТРЪБИ )

Безопасна употреба при тръби с налягане
Опростен и улеснен монтаж
Висока херметичност
Не се изискват специални инструменти и оборудване
Възможност за повторно използване
Постигната е херметичност с вградения уплътнител, 
като самият той играе роля за коригиране на разликата 
във височината между двете тръби (+5мм) и осигурява 
толеранс.

мм ммШирина на тялото 140 мм Ширина на тялото 210 мм

мм ммШирина на тялото 310 мм Ширина на тялото 410 мм



СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН (СВРЪЗКА ЗА ТРЪБИ) С ИНБУС БОЛТ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : AISI 304 – 316 
Неръждаема стомана
Инбус болт : AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и 
сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°)
Акрилнитрил-Бутадиенов каучук (АБК) (-30°+90°)

Съединителният маншон BMS спокойно може да се използва за коригиране на ъгъла на отклонение при азбест-циментовите, 
полипропиленовите тръби с фибростъкло, ПВЦ тръбите, тръбите от полиетилен с висока плътност, стоманените тръби, тръбите 
от сферографитен чугун и др., и при ремонт на течове от маншона на тръби с високо налягане, се явява като надеждна свръзка, 
тъй като притежава високи експлоатационни качества. Предимството тук е, че се използва по-малко труд, монтажът се 
изпълнява за по-кратко време и вследствие на това се постига икономии на разходи.

Безопасна употреба при тръби с налягане
Опростен и улеснен монтаж
Висока херметичност
Не се изискват специални инструменти и оборудване
Възможност за повторно използване
Постигната е херметичност с вградения уплътнител, 
като самият той играе роля за коригиране на разликата 
във височината между двете тръби (+5мм) и осигурява 
толеранс.

www.vodovzemniskobi.com

Налични ширини на свръзките:
Ширина на тялото:

мм
мм
мм
мм
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Състав на тялото с фиксираните елементи : AISI 304 – 316 
Неръждаема стомана
Инбус болт: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и 
сигурен демонтаж
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер) 
(-20°+100°)

СЪЕДИНИТЕЛЕН МАНШОН СЪС НАЗЪБЕН НАКРАЙНИК ЗА ТРЪБИ ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ (HDPE) С ИНБУС БОЛТ

Използват се при свързване и ремонти на тръби от полиетилен 
с висока плътност (HDPE).

Налични ширини на свръзките:
Ширина на тялото:

мм
мм
мм
мм

НАДМАНШОНЕН АВАРИЕН КОМПЛЕКТ

(За азбест-циментови тръби и тръби от сферографитен чугун)

Използват се при ремонт на образувани течове в азбест-
циментови тръби и тръби от сферографитен чугун. 

Не е необходимо да се чупи самият маншон. Монтира се 
единствено върху маншона и така проблемът може да бъде 
решен.

11



Адаптерите за съединяване на тръби се използват при 
свързване на две тръби, които са произведени от един и 
същ или от различен материал, като външният им 
диаметър може да бъде с работен толеранс до 25 мм.

АДАПТЕРИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЪБИ   DKP ST 37

Азбест-циментова 
тръба

ПВЦ тръба

Азбест-циментова 
тръба

ПВЦ тръба

Адаптерите за съединяване на тръби компенсират 
разлики до 5° в ъгловите отклонения при две тръби.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяло: DKP стомана (високо въглеродна стомана с изключителни 
якостни показатели)
Фланци: ST 37 (стомана с гарантирана якост на  опъване 
37кг/мм2)
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер)
Болтове и гайки: Поцинкована стомана
Покритие: Електростатична епоксидна боя

Не е необходимо заглаждане на 
краищата на двете тръби.

Работният толеранс позволява 
свързване на две тръби с различен 
диаметър.

Компенсира разликите в нивата на 
двете тръби.

РЕДУКТОРНИ АДАПТЕРИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЪБИ   

www.vodovzemniskobi.com

Използват се при свързване на две тръби, на които и 
външният, и вътрешният диаметър са различни.

Не се изискват специални инструменти и оборудване
Прецизно осево и хомогенно затягане
Работният толеранс отвътре позволява свързване 
отвътре една към друга на две тръби с различни диаметри.

Тръбите може да са произведени от различни изходни суровини.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяло: DKP стомана (високо въглеродна стомана с изключителни 
якостни показатели)
Фланци: ST 37 (стомана с гарантирана якост на опъване 37кг/мм2)
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер)
Болтове и гайки:  Поцинкована стомана
Покритие: Електростатична епоксидна боя
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НАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПРОДУКТИ

Използва се за направа на свръзка от наличната 
тръба (линия) към друга тръба (независимо от 
вида и диаметъра на тръбата).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяло: DKP стомана (високовъглеродна стомана с изключителни 
якостни показатели)
Фланци: ST 37 (стомана с гарантирана якост на опъване 37кг/мм2)
Уплътнение: ЕПДМ (Етилен Пропилен Диен Мономер)
Болтове и гайки:  Поцинкована стомана
Покритие: Електростатична епоксидна боя

Конструкция за 
набавяне на вода
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www.vodovzemniskobi.com

Неръждаеми адаптери за съединяване на тръби

Неръждаемите адаптери за съединяване на тръби са 
устойчиви на корозия и намират приложение в различни 
области, без е необходима допълнителна обработка на 
свързваните повърхности. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяло     : AISI 304 – 316 Неръждаема стомана
Фланци: AISI 304 – 316 Неръждаема стомана
Болтове, гайки и шайби: AISI 304 Неръждаема стомана
Болтове: със специално тефлоново покритие, за лесен и сигурен демонтаж

Стълби от неръждаема стомана за водни резервоари

Входни филтри от неръждаема стомана
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РАЗМЕРИ НА ТРЪБИ

Номинални 
стойности

Размери на различни 
видове тръби Азбесто – циментни (етернитни) тръби Външен 

диаметър

Номина-
лен 

диаме-
тър 
(DN)

Размери 
в 

инчове

Стома-
нени

Полипро-
пилено-
ви тръби 
с фибро-
стъкло

Лети 
(дебело-
стенни) 
тръби

Тръби от
сферо-

графитен 
чугун

2.5 бара 5 бара 7.5 бара  10 бара     12.5 бара     15 бара 17.5 бара

Тръби от 
полиети-

лен с 
висока 

плътност
(HDPE)

Тръби от 
полиети-

лен с 
висока 

плътност
(ПВЦ)

Забележка: При тръбите от полиетилен с висока 
плътност (HDPE) и ПВЦ тръбите, предвид се вземат 

директно размерите на външните им диаметри. 
Не е наличен размер „Номинален диаметър (DN)”
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Диаметър Налягане 

Дросел клапа

Диаметър Налягане Диаметър Налягане 

Диаметър Налягане Диаметър Налягане Диаметър Налягане 

Иглен клапан Детайл за 
демонтиране

Възвратен клапaн 
с наклонен диск

Възвратен клапан – 
аксиален, с пружина

Противоударни динамични 
вендузи

Шибър Скоби за полиетиленови 
и ПВЦ тръби

Ремонтни скоби за 
полиетилен и ПВЦ

Пожарен хидрант  
(пожарен кран)

Повърхностни кутии 
за клапани 

(с регулируема височина)
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НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ
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                                           СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

www.vodovzemniskobi.com

Гр. Варна, кв. Победа, ул. „Петко Стайнов“ 12
тел.: 052 30 11 20 ; моб.: 0876 111 650

e-mail: vodovzemniskobi@abv.bg
www.vodovzemniskobi.com


