
Фирма “Адара Инженеринг” ЕООД е официален представител за България на европейския лидер на вакуум-помпи и системи, немската фирма BUSCH. Продуктите 
произвеждани от BUSCH са предназначени за създаване и поддържане на индустриален /груб и фин/ вакуум. Помпите са различни конструкции: маслени, с воден 
пръстен, палцеви, лобови, въздуходувки, сухи  и  намират приложение в хранително-вкусовата, печатарската, химическата,  фармацевтичната, металургичната, 
дървопреработвателната,  текстилната, керамичната, пивоварната промишленост. Освен това помпите на BUSCH се използват като елементи от модулни 
системи в медицината и електрониката, за пневматичен транспорт, опаковане, термофори, пречиствателни станции и др. Вакуум-помпите с марката BUSCH 
са надеждни, компактни, лесни за поддръжка и с висока енергоефективност. Сертифицирани са по най-новите световни стандарти за качество, енергоспестя-
ване и опазване на околната среда.                                                                                    
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Вакуум помпи и системи 

Турбинно – маслени помпи R5
Вакуум–помпи 

с воден пръстен Dolphin 
Въздуходувки Samos 

Сухи турбинни 
вакуум-помпи Seco 

Сухи вакуум–помпи 
и компресори Mink и Merlin 

Сухи винтови 
вакуум-помпи COBRA

Roots – помпи Panda и Puma Системи - Combi
Аксесоари за всички 

вакуум-помпи и компресори 

Приложениe: BUSCH предлага широкоспектърна гама 
резервни части, аксесоари, филтри и масла, специално 
разработени и подходящи за Вашата помпа и с различно 
приложение.

Параметри: 
• Дебит: 100 - 3 500 m3/h
• Пределен вакуум: 0.005 - 0.01 mbar
Приложение: металургичната и химическата промишле-
ност, за специализирани приложения и лабораторни цели.

Параметри:
• Дебит: 250 – 9 500 m3/h
• Диференциално налягане: ∆p max - 80 mbar
Приложениe: в химическата и фармацевтичната промиш-
леност, металургията, за  производство на електрон-
ни компоненти, транспортни и повдигащи механизми, 
вакуу миране и др.

Параметри:
• Дебити: от 70 до 2 000 m3/h
• Пределен вакуум: 0.01 - 0.05 mbar
Приложениe: специализирани приложения за много процеси 
в различни индустрии като химическа (горива и алкохоли), 
фармацевтична, електронна и др.

Параметри:
• Дебит: 50 – 500 m3/h
• Пределен вакуум или налягане: 20 mbar – 2 bar.
Приложениe: печатарска промишленост, при производство 
на безалкохолни напитки, керамични и пластмасови изделия, 
в екологични технологии, за пневмо транспорт и др.

Параметри:
• Дебит: 3 – 250 m3/h
• Пределен вакуум: 100 – 2500 mbar.
Приложениe: широко приложение за медицински цели, па-
кетиране, печатарска, текстилна  и дървообработваща 
индустрии и др.

Параметри:
• Дебит: 40 – 1400 m3/h
• Диференциално налягане: ∆p max - 500 mbar
Приложениe: с универсално приложение както за вакуум, 
така и за налягане. Подходящи за медицински цели, лабо-
ратории, производство на хартия, печатарска и стък-
ларската промишленост, транспортни ленти, пневмо 
транспорт и др.

Параметри: 
• Дебит: 25 – 3 800 m3/h
• Пределен вакуум: 33 mbar.
Приложениe: в инсталациите за производство на храни 
и безалкохолни напитки, в химическата и фармацевтич-
ната промишленост, производство на пластмасови 
изделия и др.

Параметри:
• Дебит: 4 – 1 600 m3/h
• Пределен вакуум: 0,1 – 20 mbar.
Приложениe: широко приложение в индустрията – хра-
нително-вкусова, металургична, опаковъчна, текстилна, 
печатарска, микроелектроника, дървообработваща; ме-
дицина и др. 



Предимства:
• Налични с механично уплътнение или с магнитен куплунг, както и с различни 

дължини на куплиране
• Изработени от различни материали: термопластика, метал, неръждаема сто-

мана, фибростъкло и др.  съобразно с пренасяния флуид
• Отличават се с висока устойчивост на термопластичните материали  на агре-

сивни химически въздействия
• Голям избор на помпи с различни конструкции и различен дизайн в зависимост от 

областите на приложение
• Отговарящи на Европейските стандарти

Предимства и приложения на честотните регулатори SIRIO:
• Поддържат постоянно налягане без необходимост от външен датчик по налягане 
• Контролират пускането и спирането на помпата и модулират необходимата честота 

на въртене на мотора в зависимост от дебита в системата
• Защитават от работа на сухо
• Извършват ефективен мониторинг на течовете 
• Защита от претоварване на двигателя
• Автоматично рестартиране в случай, че настъпи режим на работа на сухо
• Плавен пуск и стоп на помпата предотвратяват хидравличните удари в системата
• Възможност за работа в система по 2 броя помпи без допълнителен контролер
• Възможност от промяна на настроеното налягане по външен сигнал 
• Енергийно ефективни
• Разполагат с цифров дисплей изписващ режима на работа и грешките
• Възможност за софтуерно промяна посоката на въртене на двигателя.
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Предимства:
• Съдовете са с различни обеми и приложение
• Повечето от моделите съдове са със сменяема мембрана
• Системите за дегазиране и отделяне на примеси влияят значително върху ефективността и живота на 

отоплителните инсталации. Те са енегроефективни и надеждни.
• Измененията на налягането в системата са сведени до минимум
• Всички продукти отговарят на еврпейските стандарти и са придружени с необходимите сертификати.
Приложения:
• Осигуряват нормална работа на отоплителните, охладителните, соларните и водоснабдителните инста-

лации - мембраната в съда отделя водата от газа и по този начин се предотвратява неговата дифузия. В 
резултат се получава напълно затворена система, която не страда от корозия и други проблеми

• В инсталации с голям обем и високо налягане за поемане на температурните промени и дегазиране
• В инсталации за отделяне на замърсявания и утайки, както и за отвеждане на микро-мехурчета и въздух.

УПРАВЛЕНИЯ ПО НАЛЯГАНЕ И ЧЕСТОТНИ 
ИНВЕРТОРИ  ITALTECNICA

Масови продукти за управление на битови помпи за водоснабдяване и отво-
дняване, хидрофорни системи за поддържане на лягането, напояване и проти-
вопожарни системи.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМПИ ОТ КОМПОЗИТ 
ЗА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Приложения:
• В индустриата за леко абразивни течности, силно агресивни киселини, основи 

или соли
• В химическата и фармацевтичната промишлености, за гъсти течности, 

абразивни флуиди и суспензии 
• За пречистване на вода, озониране, деминерализиране и дейонизиране на вода, 

индустриално миене
• В металургията, за трeтиране на повърхности с различни химикали
• За морска вода, индустриални химически замърсени води и много тежки ус-

ловия на работа
• В селското стопанство за третиране с пестициди и др.

Специализираните помпи на италианския производител Argal са изработени от композитни 
материали, устойчиви на агресивни химически среди. Помпите с различна конструкция, са подходящи 
за различни индустри-ални приложения с дебит до 1 200 m3/h и напор до 150 метра, където 
температурата варира от -40°C до +120°C.

• МЕМБРАННИ РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ • СИСТЕМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА 
КОМПЕНСИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ РАЗШИРЕНИЯ • СИСТЕМИ ЗА ДЕГАЗИРАНЕ И ОТДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕСИ • СИСТЕМИ ЗА 

ДОПЪЛВАНЕ С ВОДА, ОБРАБОТКА НА ВОДАТА • СЪДОВЕ И БОЙЛЕРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА • ТОПЛООБМЕННИЦИ


