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Предимствата на FAFNIR 
Information Sheet V2_25112013 

Във връзка с промените в Наредба Н-18, свързани с изискване за предаване на информация за 
наличностите от резервоарите на бензиностанциите, Ви представяме кратка характеристика на 
продуктите на немската фирма FAFNIR. Целта е да се опитаме да Ви отговорим на въпроса “Защо 
точно FAFNIR?”  
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I. Предимства на нивомерна система “FAFNIR” пред 

останалите  производители. 
1. Предимствата на производителя: 

• Концентрирано производство изцяло в Германия. 
• Контракт за  работа на  FAFNIR за  доставка с  много от  водещите 

компании в бранша. Факт е, че ШЕЛ - компанията, която винаги следва 
последните стандарти предпочита да работи с FAFNIR, уверена, че получава 
много по-добро качество на по-добра цена. 
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• FAFNIR e световен производител на датчици за теч, препълване, системи 
за блокиране на вливане в грешен резервоар (смесване на горивата). 

• FAFNIR е един от най-известните производители на датчици за следене за 
теч за двустенни резервоари с антифриз и датчици за следене на налягане в 
двустението - метод, който е задължителен в много от европейските държави. 
Датчиците могат да бъдат добавени към конзолата, което е допълнителен 
стимул за монтиране на FAFNIR, поради неизбежният факт за покриване на 
изискванията на ЕО в бъдеще. 

• Специалистите на FAFNIR са редовни участници в работните комисии 
към ЕП в проектите за защита на околната среда и техническите изисквания в 
петролният бизнес. 

• Компанията е световен производител на системи за следене на процеса за 
изсмукване на парите - основен доставчик за бензиномерните колонки на 
TOKHEIM, SHEIDT&BACHMANN, WAYNE DRESSER, GILBARCO, ADAST,  
TATSUNO BENCH и много други. Този тип системи позволява комбинация с 
всички останали продукти на FAFNIR. 

• FAFNIR изнася своята продукция за: 
 Китай 

Интересен факт е, че FAFNIR e един от основните европейски доставчици на сонди за 
Китай, като е подменила голяма част от неработещите китайски. Друг интересен факт е,че 
китайското правителство е поръчало над 20 000 Vaporix системи, след  огромният  проблем  със  
замърсеният  въздух  и  смог  в Пекин, където правителството продължава да се бори с 
ограничаване на отделянето на вредни емисии. 

 Турция 
Една от най-бързо развиващата се икономика, където продължават да се разкриват нови 

бензиностанции и да се използват продуктите на Фафнир . 
 Иран 

Иран е държава с постоянно увеличаване на находищата на нефт и газ. Фафнир е най-
големият доставчик за нивомерни системи за Иран, където годишният оборот за измервателни 
системи надхвърля 200 000 евро. 

 Алжир 
 Аржентина 
 Австралия 
 Белгия 
 Боливия 
 Бразилия 
 Чили 
 Египет 
 Индия 
 Мадагаскар 
 Мароко 
 Мексико 
 Южна Африка 
 Виетнам 
 Тунис 
 Тайван и още много други .... 
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• FAFNIR е лидер в доставката за сензори, датчици и системи за рафинерии 
и петролни бази, както и за химическата и хранителна промишленост. 

• Доставка от ЕС –бърза, без допълнителни такси и скъп транспорт. Това е 
едно от основните предимства за бързо производство и доставка до клиента. По 
стандарт FAFNIR изработва сондите за две седмици от потвърждение на заявка и 
за две седмици доставя до клиента на територията на цяла ЕВРОПА. 

• Бърза реакция на отдел сервиз и програмисти на производителя при 
възникване на запитване или изясняване на казус. Всяко едно запитване към 
сервиза или търговският отдел на FAFNIR получава отговор до края на 
работният ден, ако е получено преди обед и до края на следващият работен 
ден, ако е получени след обед. Добрата комуникация и логистика е една от 
основните причини за доброто сътрудничество на ЕНСИС с FAFNIR. 

• Водене на досие на всяка една сонда (продукт) произведена и продадена 
на пазара по сериен номер. Всеки един update на сондите се изпраща с протокол 
към FAFNIR и се отбелязва в досието на съответният продукт. 

 

2. Предимства на сондите: 
• Дължина на сондата до 20 метра. Всяка една сонда може да бъде 

изработена като стандартна твърда или гъвкава. Има няколко стандартни 
размери за сондите, но винаги може да се поръча нестандартен размер сонда, 
който се изработва за същото време, за което и останалите сонди. 

• Един и същ поплавък от стомана за гориво и вода за бензин, дизел, 
AdBlue, керосин, биодизел, етанол. Това предполага бързо и  лесно монтиране 
на  сондите без  да се отделят по вид гориво, а стоманата не променя обема и 
масата си, като масовите поплавъци на конкурентните продукти, изработени от 
пластмаса. 

• Няма мъртва зона на отчитане в горната или долната част, за разлика от 
конкурентните продукти. 

• Комуникира с конзолата по цифрова комуникация, за разлика от 
конкурентните продукти. 

• Не консумира голям ток, за разлика от конкурентните продукти. 
• Честотата на обхождане е 5 милисекунди с всички сонди. 
• Калибрирана е в лабораторни условия общо повече от 16 часа. 
• Може лесно да се презареди нов FIRMWARE, за разлика от конкурентните 

продукти, където е необходимо подмяна на сондата. 
• Притежава универсален софтуер за тест на работоспособност и наличие 

на отклонения. 
• Притежава точност 0,1мм при стандартната сонда и 0,01 мм при 

advanced. 
• Може да работи на един канал с датчиците на 

FAFNIR. 
• Няма термодатчици, а термокорда, като по този начин измерва 

температура по цялата дължина на сондата и не се налага смяна на сонда, 
поради неработещ термодатчик, за разлика от конкурентните продукти. 
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• Необвързаност на сервиза с оторизация от производителя. 
• Възможност за зареждане на последен софтуер от оторизиран сервиз на 

територията на България (update firmware) на всяка една сонда. 
• Калибровка на стендове след производство по цялата дължина на сондата 

8 часа с точност до 1 мм, 8 часа с точност до 0,1 мм. 
• Принципът на магнито-стриктивното измерване е различен от този на 

конкурентните продукти. Няма рефлекторен магнит в долната част на 
сондата, който ако се размести променя точността на измерваните показания 
(често срещан проблем при конкуренцията). Той не може да се калибрира или 
ремонтира- необходима е смяна на сондата. 

• Газовите поплавъци BUNA материал не позволяват разяждане или 
напластяване на утайки върху поплавъка, за разлика от конкурентните продукти. 

• Принципът на измерване НЕ Е капацитивен, където се налага 
периодично изваждане и почистване на сондата, поради показване на едно и 
също ниво, поради напластяване на утайка. 

• Поплавъците са теоретично несменяеми, поради естеството на материала, 
което предполага спестяване на след инсталационен разход за смяна на 
поплавъци през няколко години, което е чест проблем при конкурентните 
продукти, които дори не поемат гаранция за поплавъка като резервна част. 
 
3.Предимствата на конзолата 

• 24 месеца пълна гаранция при осигуряване на стабилизирано захранване и 
монтаж от оторизиран сервиз. 

• Възможност  за   зареждане  на   последен  софтуер  от   оторизиран  
сервиз  на територията на България (update firmware) на конзолата. 

• Възможност за автокалибровка на всички видове конзоли, чрез 
допълнителен софтуер. 

• Стабилно работещи гъвкави сонди до 20 метра дължина, широко 
разпространени в индустрията и промишлеността, които могат да бъдат 
комбинирани на една конзола със стандартни сонди. 

• Универсална конзола за връзка на сонди, датчици за теч, работещи на един 
и същи порт със сондите. 

• Минимум два комуникационни порта за ПОС. 
• Вградена опция за използване на конзолата като MASTER устройство, което 

позволява комбиниране на FANFIR с различни видове нивомерни системи Фиг. 1.  
 
 
 
 
 
 

Този вариант е много подходящ и при индустриалните обекти и рафинерии, където цената на 
конкурентен продукт, както и времето за изработка е много по-голямо от това на FAFNIR. 
Така при неработеща една сонда на конкурентна  нивомерна система финансово излиза по-добре 
да се поръча една сонда FAFNIR и конзола, както и по-бързо се изработва и доставя до клиента. 
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• Вградени над 40 различни протокола за комуникация, което дава 
възможност за свързване с различни ЕСФП и POS. Важен факт е, че конзолата 
притежава няколко типа интерфейса 232/485, 232/232, TCP/IP. В зависимост от 
интерфейсите, които поддържа ПОС системата, на конзолата може да се 
използват различни интерфейси за комуникация. 

• Интуитивен интерфейс за работа. С едно докосване се достига до 
желаната информация на екрана, който е достатъчно широк да визуализира 
цялата необходима информация. 

• Универсално сервизно меню с лесен достъп. ( приблизително време за 
настройка на нивомер с 4 сонди (30 минути). 

• Цветен Touch panel, произведен в Хамбург Германия. 
• Вграден софтуер за откриване на течове (единственото необходимо нещо 

е използване на VISY STICK ADVANCED). 
• Вграден софтуер за аларми-не се заплаща допълнително във всички 

видове конзоли. 
• Вграден софтуер за доставки.- не се заплаща допълнително във всички 

видове конзоли. 
• Вграден софтуер за управление на Релейна кутия за събития. 
• Вграден софтуер за автоматично изготвяне на калибровъчни таблици- не 

се заплаща допълнително във всички видове конзоли. 
• Вграден софтуер за отчитане на плътност при наличие на поплавък за 

плътност-не се заплаща допълнително във всички видове конзоли. 

• FAFNIR притежава лаборатория, за продължителен анализ на всички 
произведени продукти. Отдел от над 10 души анализират и инвестират труда си 
в иновативни решения и предложения, които са в крак с всички промени в 
Европейското законодателство.  Особено  големи  усилия  се  полагат  в  
покриване  на  нормите  за опазване на околната среда. ЕНСИС ООД познава 
над 80% от всички нивомерни системи, които се предлагат на българския и 
световен пазар, като е инсталирала и поддържа всички модели. Не напразно 
след дългогодишен анализ се взе решение за ограничаване на работата само с 
една компания, с която има най-малко след инсталационни разходи, прецизност 
на отчитането и тази компания беше FAFNIR. Надяваме  се  да  се  подкрепите  
нашият  избор  и  Ви  благодарим  ако  вече  сте  го направили. 
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Описание на продуктите 
 
 

 

VISY STICK 
 
Магнито - стриктивна сонда за измерване на ниво 

на вода, гориво и температура.  Цифрова  комуникация, 
до 0,1 мм. Гаранция - 2 години от датата на монтаж. В 
цената са включени поплавъците.  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISY GUI 
 
Конзола за наблюдение с touchscreen дисплей за 

настройки и справки. Притежава вграден принтер, 
възможност за свързване от 4 до 16 сонди, както и 
три различни вида сензори. Притежава порт за 
комуникация с POS система, порт за инсталиране на 
безжична връзка към сонди с безжична комуникация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISY COMMAND 
 
Конзола с вградени функции за: 
 наличности ниво на гориво, вода и температура; 
 доставки-начало, край, доставено количество, 

температура и др. 
 аларми 

Конзолата притежава всички необходими функции за 
контрол на нивата и за покриване  на изискванията на 
Наредба Н -18 . При монтиране на принтер данните могат 
да се разпечатат директно от бутон на принтера. 

 
 

Екипът на ЕНСИС ООД  
Гр.София 


