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КАТАЛОГ 



ЗА НАС 

NTX® - Оборудване и услуги 

NTX, чрез своята мрежа от доверени 
дистрибутори, предлага по целия 
свят оборудване и аксесоари с 
доказани качество и надеждност. 
Ние инвестираме в развойна дейност 
за  непрекъснато подобряване на на-
шите продукти и създаването на нови 
и усъвършенствани. 
Оборудването винаги се подлага на 
сериозни полеви тестове за да се 
убедим в неговата безопасност и 
ефективност. 
Ние предлагаме както стандартни, 
така и специализирани услуги според 
нуждите на клиента, осигурявайки  
акуратност, компетентност и внима-
ние, защото наш приоритет е 
удовлетворението на клиента.  
Работим съгласно изискванията на 
стандарта ISO 9001:2008. Цялото ни 
калибровъчно оборудване се сертифи-
цира ежегодно от LAT. Системата ни за 
управление на бизнеса SAP Business 
One осигурява проследимост на 
информацията и производствените 
потоци, за да предложи заслужаващ 
доверие и  надежден сервис.. 
Работим и в сферата на метроло-
гията; осигуряваме също и специа-
лизирано оборудване за мониторинг 
на околната среда.  

Ние сме изключителен 
представител на сеизмографите на 
Nomis Seismographs Inc. и на  White 
Industrial Seismology Inc. за Италия и 
имаме оторизиран център за ремонт 
и калибриране на тези сеизмографи.. 

ДЕЙНОСТ 

ПРОДАЖБА  и ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
на инструменти и оборудване. 

УСЛУГИ ПО МОНИТОРИНГ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА: 
Налягане на детонационната вълна във 
водна среда; Сеизмични вълни , породени 
от механични изкопни работи или взривно-
разрушителни дейности, трафик на МПС и 
др.; сеизмични вълни и налягане на ВУВ, 
породени от  кариерни изкопни и взривни 
дейности; електромагнитни вълни, 
породени от радиочестотни емисии, 
промишлено оборудване и електрически 
подстанции. 

СЕРВИЗ НА ОБОРУДВАНЕ: 
Калибриране на сеизмографи; Проверка 
за съответствие на електро-взривни ма-
шини и омметри; Ремонт и поддръжка на 
оборудване; Настройка на измервателни 
параметри на оборудване за мониторинг. 

ОБУЧЕНИЕ 
Ние организираме и провеждаме 
курсове за професионално използване 
на специализираното  оборудване което 
предлагаме. 

Technician: Andrea Francioso 

Administration: Daniela Gallone 

Management: Mara Battocchio 

tec@ntx-int.com 

admin@ntx-int.com 

comm@ntx-int.com 

NTX s.r.l. 
Via Mantova, 59/c 
I-25017 Lonato Del Garda (BS)
Tel. +39 03 09 19 75 96
Fax +39 03 09 19 91 24

Дистрибутор за България: 
Пи Би Екс Консултинг ЕООД  
Тел. 0877 837054  
email: office@pbexconsulting.eu
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ПОМПА ЗА ОСУШАВАНЕ НА СОНДАЖИ Код X000002 

За сондажи с диаметър от 64мм до 215мм. Комплекта се състои от 
помпа (корпус от неръждаема стомана), еластичен гумен ръкав, 
отводнителен маркуч, всмукателен армиран маркуч, 
въздухоподаващ маркуч, регулатор за налягането, спирателен кран 
и фитинги.  . 
Помпата се свързва с компресор за въздух под налягане, 
благодарение на което изтласква водата от сондажа през 
отводнителния маркуч.  

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

360,00  cm 
580,00  cm 

320,00  cm 

 18,50 Kg 

ВЗРИВЕН РОГ ЗА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ 

Код X000003 

Сигнален рог от месинг. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

9,00 cm 
42,00 cm 

6,00 cm 

0,25 Kg 

ДЪРВЕНА КУТИЯ ЗА ДЕТОНАТОРИ Код X000004 

За безопасно транспортиране на детонатори (извън фабричната 
опаковка) до взривното поле/обект. Конструкция от импрегниран 
шперплат с 11 отделения.    

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

44,00 cm 

30,00  cm 
88,00 cm 

7,00 Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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БЕЗОПАСНИ НОЖИЦИ ЗА ОТРЯЗВАНЕ НА 
ДЕТОНИРАЩ И ОГНЕПРОВОДЕН ШНУР 

Код X000005 

Режещите остриета от неръждаема стомана са идеални за 
безопасно отрязване на огнепроводен и детониращ шнур, както и на 
вълновод.  В комплекта влизат и верига и карабинка за закачване.   

При желание може да се доставят резервни режещи остриета. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

2,00 cm 

20,00 cm 
5,00 cm 

0,29 Kg 

ПЛАСТМАСОВИ ПРУЖИННИ ТАПИ ЗА ВЗРИВНИ ДУПКИ Код X000006 

Тези тапи гарантират удържане на заряда във взривната дупка при 
зареждане на вертикални ВД с диаметър от 40 до 64 мм. 
Доставят се само цели опаковки от по 2000 бр.  
Минимална поръчка – една опаковка. 

РЕЗЕРВЕН ЕЛЕКТРОДЕН БЛОК ЗА MICKO 1 DUAL Код X000009 

Електродът за иницииране на вълновод при неелектрическо 
взривяване издържа около 400 изстрела. 
След  200 изстрела се препоръчва техническо обслужване от 
оторизиран сервиз поради частично износване на активната част. 
След това електродът е способен да произведе още около 200 
изстрела. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

3,00  cm 

4,00 cm 

2,00 cm 

0,03  Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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БЕЗОПАСЕН СЕЙФ MSV-CESIUM Код X000031 

Сейфове за съхраняване на експлозиви или оръжие. Сейфовете са 
произведени съгласно Европейския Стандарт EN 1143-1 Grade VI и 
са поради това оценявани най-високо от всички налични сейфове 
за експлозиви на пазара. 
Сейфовете се произвеждат на модулен принцип и 
могат да посрещнат всякакви нужди за размер на 
складово пространство. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

136,00 cm 

125,00 cm 

125,00 cm 

Тегло 380,00 Kg 

СОНДАЖНИ ФУНИИ И КОНУСИ Код X000034 

За предпазване на взривни дупки и сондажи от запушване преди 
зареждане с ВВ. Сондажните конуси са предназначени за ВД/сондажи 
с диаметър от 30 до 120мм. Сондажните фунии – за диаметри от 64 
до 76мм.  Направени са от полиетилен и оцветени в ярки цветове 
(зелен или червен), което улеснява визуалното откриване на 
сондажите. Минимална поръчка – 200 броя. Може да се използват 
многократно.  

БЕЗОПАСЕН ОММЕТЪР BO-03 Код X000233 

BO-03 е безопасен омметър за проверка съпротивлението на 
елктровзривни мрежи. 
Включва се автоматично при подсъединяване на мрежата към 
клемите му и се изключва съответно при отсъединяване.  
Отчетеното съпротивление се изписва на LCD дисплей. 
Диапазона на измерване 1000 +/- 5 Ω се установява 
автоматично в границите от 199,9 до 1999 Ω. 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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VOD - РЕКОРДЕР  

(Уред за измерване на скорост на детонация на ВВ) Код X000211 

Това са надеждни, здрави инструменти за проверка на 
експлоатационните качества на взривните вещества и 
закъснението между сондажите или сондажните рзсредоточени 
заряди. Капацитет на вградената памет 4 GB  

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

27,00 cm 
24,06 cm 

12,30 cm 

1,90 Kg 

 УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ EOD Код X000107 

Този универсален инструмент на взривника е направен от 100%  
неръждаема стомана и включва пиротехнически клещи и други 11 
инструмента/приспособления. В комплекта влиза и предпазен калъф. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

4,00 cm 

13,00 cm 
4,00 cm 

0,30 Kg 

РЪЧНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИРЕНА Код X000108 

Не зависи от външни източници на енергия. Задвижва се от един 
човек чрез удобна ръчка. Пълната сила на сигнала се достига след 
няколко завъртания на ръчката. Модулиране на звука се постига 
лесно чрез завъртане заглушителя.    
Характеристики: 
Аудио честота: 435 Hz 
Обхват на чуваемост по вятъра: 400м 
Обхват на чуваемост срещу вятъра: 200м 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

83,00  cm 

50,00 cm 

50,00 cm 
9,30 Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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ВЗРИВЕН КАБЕЛ – ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ НЕОПАСНИ ПО ГАЗ И ПРАХ Код X000111 

Този взривен кабел се използва предимно при подземни взривни 
работи. Сечението от 4 мм² осигурява иницциращ импулс без загуби 
дори и на дълги разстояния. Двойната неопренова изолация 
минимизира вероятността от утечки и опасността от откази поради 
това. 
Подходящ е за използване с взривни машинки до 4000 волта. Кабелът 
се доставя навит на ролка  с дръжка и спирачка за по-лесно 
развиване и навиване. Електрическите клеми са подисгурени с 
конектори съгласно MIL – стандарт (със защита от окисляване и висок 
ампераж). Дължина на кабела – 250 м.. 

ВЗРИВЕН ЕКРАН Код X000158 

Взривозащитните „килими“ от метални въжета са най-
универсалните гъвкави защитни средства на пазара в наши дни. Те 
позволяват приспособяването към всякакъв терен или взривна 
операция. Килимите от метални въжета са окомплектовани със 
система за окачване и снаждане, което улеснява разполагането 
им. 

Тези взривни екрани са изключително износоустойчиви, конструи-
рани са да издържат на интензивна ежедневна употреба. Те са също 
пожароустойчиви, което позволява безопасното използване на 
експлозиви, съдържащи алуминиев прах. За разлика от 
взривозащитните килими от автомобилни гуми, екраните от метални 
въжета са напълно рециклируеми.    

КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ЕКСПЛОЗИВИ  

Код X000162 

Контейнерите са предназначени за безопасно съхраняване и/или 
транспортиране на експлозиви на взривния обект. Вътрешният 
полезен  обем е  4.9 м³. Защита от външни въздействия 
посредством  корпус от гофрирана ламарина, панели от минерална 
вата и шперплат, обработени с огнеустойчива боя. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

191,00 cm 

198,00 cm 

195,00  cm 

500,00  Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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ПОДВИЖНО УКРИТИЕ Код X000178 

Желязно укритие за взривници. Може да осигури защита на не повече 
от трима души. Осигурява пълна защита срещу разлет на каменни 
късове на мястото, от което взривникът инициира полето. Може да се 
премества бързо и удобно с мотокар или подобна машина-
манипулатор.   

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

240,00 cm 

125,00 cm 

125,00 cm 

300,00 Kg 

ВЪЛНОВОД НА РОЛКА Код X000181 

Предназначен е за иницииране на не-електрически взривни полета от 
безопасно разстояние. Доставя се на ролки от по 1500 м. За свързва-
не с вълновода на стартовия детонатор се използва съединителна 
муфа от  мека  пластмаса. Всяка ролка вълновод се придружава от 
пластмасова тръбичка  с дължина, достатъчна за отрязване на много 
съединителни муфи. 

Височина

Дължина

Ширина 

Тегло 

37,00  cm 

9,60  Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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ВЗРИВНИ МАШИНКИ 

ВЗРИВНА МАШИНКА МИКО 1 ДУЪЛ Код X000081 

МИКО 1 Дуъл е  електронна взривна машинка за иницииране на 
електровзривни мрежи или не-електрически взривни мрежи 
посредством вълновод. 
Тази съвременна взривна машина с двойно предназначение се 
управлява от многоядрен процесор последно поколение. В режим на 
електровзривяване може да инициира до 4 последователно свързани 
електродетонатора с висока електроустойчивост (максимално 
съпротивление на мрежата 5,4 Ohm).или серия от максимум 107 
електродетонатора с нормална електроустоичивост. (максимално 
съпротивление на мрежата 250 Ohm). 
В комплекта влизат гумен предпазен калъф и чантичка. 

Височина

Дължина

Ширина 

Тегло 

5,00 cm 

17,50  cm 

10,00  cm 

0,55 Kg 

МИКО-2 TCO-PGS 

Взривна машинка за дистанционно  иницииране на не-електрически 
взривни мрежи посредством вълновод. Състои се от: 

Cod. X000186 

Взривна машинка с дублиран сигнал от два електрода независимо 
един от друг, за по-надеждно иницииране на вълновода  
Безжично, компактно дистанционно управление, леко, надеждно 
и лесно за употреба, с интуитивен интерфейс.  

Взривната машинка и дистанционното  са в непрекъсната двустранна радио-
връзка помежду си. 
За да се избегнат възможни смущения, зададените от оператора команди за 
зареждане и иницииране са криптирани с 256-битов код  от типа “roll- code” . 
Това прави взривното устройство имунно срещу случайни радиосигнали или 
злонамерени опити за копиране и възпроизвеждане на сигнала. 
За по-голяма сигурност, системата може да се активира само с  RFID – 
смарт таг (ключ, уникален за всеки комплект).  
Обхват на действие на системата – не по-малко от 5 км. 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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СЕИЗМОГРАФ SM-LS Код X000010 

SM е  компактна, устойчива, надеждна и евтина преносима станция 
за мониторинг на сеизмичния ефект и въздушно-ударната вълна, 
породени от взрива. 
В комплекта влизат 1 външен геофон (нивата на запис могат да 
варират както следва: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s. Може 
да се променят по заявка на клиента) и 1 външен микрофон с обхват 
до 148 dB с по 2 метра кабел. 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

15,00  cm 

36,00 cm 

20,00 cm 

2,50 Kg 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА  SM ГЕОФОН 

Дължина на удължаващия кабел със защитна 
изолация – по предварителна заявка. 

Код X000021 

 СЕИЗМОГРАФ MSG 

MSG е компактна, устойчива, надеждна и евтина преносима станция 
за мониторинг на сеизмичния ефект и въздушно-ударната вълна, 
породени от взрива. 
В комплекта влизат 1 външен геофон (нивата на запис могат да 
варират както следва: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s. Може да 
се променят по заявка на клиента) и 1 външен микрофон с обхват до 
148 dB с по 2 метра кабел. 

Код X000039 

Височина 

Дължина 

Ширина 

Тегло 

15,00 cm 

36,00  cm 

20,00 cm 

2,50 Kg 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ 

NTX LCC64 ДЕМОЛИЦИОНЕН ЗАРЯД - КОМПЛЕКТ Код X000119 

Основното предназначение на заряда  NTX LCC64 е за 
рязане/разрушаване  на армиран бетон, метални листове или скални 
маси. Комплекта се състои от “активна” горна част, запълнена с 
взривна емулсия или Compound B (смес от TNT и RDX), медна или 
алуминиева кумулативна вложка и картонена опаковка съгласно 
изискванията на ADR. 

Височина 
Дължина 
Ширина

35,00  cm 

45,00 cm 

16,00 cm 

NTX HSC45 ДЕМОЛИЦИОНЕН ЗАРЯД - КОМПЛЕКТ  Код X000130 

Демолиционният заряд NTX HSC45 е предназначен основно за 
подводни изкопни работи на всякакъв вид скали. Комплектът се 
състои от “активна” горна част, запълнена с Compound B или 
Pentolite (смес от PETN и TNT), 30-грамова шашка от Pentolite, 
алуминиева кумулативна вложка и картонена опаковка съгласно 
изискванията на ADR. 

Височина 
Дължина 
Ширина

30,00  cm 

100,00 cm 
30,00 cm 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ 

НАЕМ НА РАМКА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ 

НА ПОДВОДНИ ЗАРЯДИ Код X000184 

Рамката е предназначена за прецизно разполагане на подводни 
заряди на дъното, което ще се удълбава. Съоръжението има система 
за дистанционно закачане/откачане на демолиционните заряди 
посредством хидравлична помпа на точни разстояния един от друг, 
зададени предварително в пределиет на рамката. 
Застраховка за времето на ползване задължителна.  
. 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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СЕРВИЗ 

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕИЗМОГРАФИ Код X000146 

Калибриране на сеизмично-акустично оборудване за мониторинг с 
издаване на сертификат за калибровката  съгласно лиценза от 
производителя Nomis Seismographs Inc.или съответно White 
Seismology Inc. 
Сертификатът включва информация за отклика на оборудването на 
сигнали с различни честоти. Всички кабели, конектори и компонети 
се проверяват и почистват основно. Проверяват се настройките и 
състоянието на вградените акумулатори. Инсталират се нови 
версии на софтуера, ако има такива.. 

ПРОВЕРКА НА РАЗРЯДА НА ВЗРИВНИ МАШИНИ Код X000148 

Редовната проверка на разряда на електро-взривни машини 
(замерване капацитета на кондензатора, максимален ток, време на 
разряда, амплитуда и енергия на импулса) се извършват на 
определен интервал от време за проверка на съответствието с 
изискванията на нормативната уредба. 

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ОММЕТЪР Код X000150 

Извършва се съгласно процедура за контрол на качеството, LAT. 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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СЕРВИЗ 

МОНИТОРИНГ НА ХИДРАВЛИЧНОТО НАЛЯГАНЕ ОТ 

ПОДВОДНИ ВЗРИВНИ ДЕЙНОСТИ Код X000183 

Измерванията се анализират с цел проверка безопасността на 
околните сгради и съоръжения съгласно изискванията на  
нормативната уредба или клиента. Издава се подробен отчет. 
. 

НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА СЕИЗМИЧНИ И ВЪЗДУШНО-
УДАРНИ  ВЪЛНИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
Услуга за дистанционен мониторинг (през GSM мрежи) за контрол, 
сравнение и анализ. Данните се обработват и проверяват за 
съответствие с изискванията на действащите стандарти  (DIN4150-3 
tab1, UNI9600,и др..) и се изготвя ежемесечен мониторингов 
доклад, включващ резюме  на всички замервания, детайлен анализ 
на най-значителните от тях и информация за съответствието им с 
изискванията на нормативната уредба. . 

Код X000127 

https://www.pbexconsulting.eu/kontakti/
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Бележки 






