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ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМПИ, ТУРБИНИ И СИСТЕМИ



«Ако  сте  доволни  от  момента  на
консултациите  до  сервизното  обслужване ,
-  вашият  партньор  е  екипа  на  фирма  Хени!»

PM2-101319 00 / 03.2015

Ние ще положим всички усилия, за да работи безотказно вашата система от фирма Хени - от 
оборудването, до най-малкия детайл. Безопасността на работа на съоръжението е на първо 
място за нас. Нашият квалифициран и мотивиран персонал е на Ваше разположение с опита си, 
придобит в дългогодишната му работа с широката гама от продукти на различни производители. 
Ние сме партньорът, който е винаги до Вас от консултациите по проектирането до сервизното 
обслужване на вашето съоръжение.

Кои са клиентите ни
Сервизно обслужване

Доверете ни се, и ще работим за Вас!



Помпи за ниско налягане
с линеен, блоков или подов монтаж. Ние избираме най-подходящия продукт, съобразен 
с мястото на приложение.

Помпи за високо налягане
с вертикален или хоризонтален монтаж в различни качествени категории. От най-лекия 
вариант за индустрията до тежките модели за водоснабдяването.

Нашите помпи като основна съставна част на редица общински водоснабдителни 
обекти в Швейцария осигуряват десетилетия безпроблемно и непрекъснато 
водоснабдяване.

Всички помпи, които предлагаме са с над минималните изисквания за ефективност 
на директивата за екологично проектиране.

За ефективен добив на питейна вода

Температура до +120°С
Налягане до 100 бара

Температура до +140°С
Налягане до 16 бара
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Сондажни помпи
«Произведени в Швейцария», които по ефективност и устойчивост все още търсят конкурент.

Потопяеми помпи
за всеки сондажен кладенец - точният високо технологичен продукт.

Хидрофорни системи
изградени от най-ефективните продукти, според изискванията, които трябва да покрият. 
Напълно автоматизирано регулиране на скоростта за непрекъснатост във водоснабдяването.

Без значение дали е продукт от нашата производствена линия или е произведен в нашите
партньорски предприятия в Европа. С нашия стенд за изпитване във водна среда можем
да ви гарантираме по всяко време капацитета на помпата.

Да се доверим на провереното с годините и опита, 
или да предпочетем високо технологичните продукти 
от водещи европейски производители

Температура до +40°С
Налягане до 40 бара

Температура до +40°С
Налягане до 80 бара

Температура до +120°С
Налягане до 100 бара
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Капаци за сондажи и носещи конструкции
допълват богатият асортимент на помпата за сондажни кладенци. Хигиенно уплътнени 
системи с достъпна за сервизнo обслужване конструкция.

Турбини
с единствената по вид турбина на Пелтон за обратно налягане ние разкриваме 
допълнително ново приложение на водоснабдителните съоръжения - производство 
на най-чистата енергия от възобновяем източник. Зад марката Blue Water Power стоят 
утвърдени технологии за производство на енергия от питейна и отпадна вода.

Инжектори (хидро-елеватори)
дали на язовир или подпочвено водоснабдяване, навсякъде, където се прилагат 
конвенционални елеватори, ние предлагаме специално разработени хидро-елеватори, 
оразмерени за съответните приложение.

Наше удоволствие е да ви предоставим възможността да се снабдите с 
цялата система от един партньор. Без свързващи звена, ясни изисквания към 
съоръжението, без изненади.

Турбини за енергия от възобновяеми източници 
и специализирани компоненти от един доставчик

Диагностика на помпи и енергийна оптимизация
посредством направена точна диагностика на състоянието на помпата ние можем да Ви 
предоставим със сигурност най-добрите предложения, за да подобрим енергийната ефективност 
и живот на системата.

Системи за намаляване на хидравличния удар за всички тръбопроводни системи
посредством цифрова симулация на течни състояния, изчисляваме оптимално решение за 
защита на вашата система. Нашата фирма има капацитета от специалисти, за да реализира 
Вашият проект.

Специални контролни управления
изпълняват зададените от вас функции и гарантират съгласуван с параметрите работен режим 
на помпите, който им осигурява дълъг живот.

Нашата гъста мрежа за сервизно обслужване на клиентите е на разположение с 
консултации и посещения при вас през цялото време на работа на оборудването.

Концентриран опит и иновации в сферата на
водните технологии


