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Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
 

ПО 1 "Технологично развитие и иновации" 
 

Процедура: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 
 

 
 

 

АЛТЕРКО РОБОТИКС ООД е компания, която работи в областта на производството на радио, 

телевизионно и телекомуникационно оборудване. 

 

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО РЕЛЕ, РАБОТЕЩО ПО 

СТАНДАРТ IEEE 802.11” 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.001-0402-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 266 211,04 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 696 126,62 лв. 

Начална дата: 23.01.2017 

Крайна дата: 25.10.2018 

Размер на изплатените средства: 688 900,00 лв. 

 

 

Цели на проекта: 

Проектното предложение цели внедряване на продуктова иновация – интелигентно реле, 

работещо по стандарт IEEE 802.11. Релето е с вграден авторски софтуер, позволяващ бърз и 

сигурен отдалечен мониторинг и управление. Отличава се със значителни подобрения спрямо 

съществуващите на пазара алтернативи, в т.ч. по отношение на: 

 техническите характеристики: размери, брой управлявани вериги, измерване на 

консумацията 

 компонентите: микроконтролери, платки 

 вградения софтуер: уеб сървър оптимизиран за работа с микроконтолери, протокол за 

защита на данните при пренос  

 удобството при ползване: лесно вграждане зад вече инсталиран стандартен ключ за 

осветление/ контакт или в електрически уред; отдалечен контрол на температура, 

влажност, осветеност, охранителни камери, гаражни врати и електроуреди; 

изпълнение на предварително дефинирани сцени.  

 Благодарение на подобренията в хардуерно отношение постига изключителна 

миниатюризация при управление на големи напрежения и товари, а на тези в 

софтуерно отношение – уникален начин на управление и мониторинг. 

 

Релето се отличава с изключителната си комплексност. Може да бъде използвано за 

управление на отоплителни електроуреди; уреди за загряване на топла вода (бойлери); 

клапани; осветление; кафе машини, кухненски и др. електроуреди; битова/ офис техника; 

поливни системи; врати и прозорци с електродвигатели за отваряне и затваряне/ механизми 

за заключване и отключване. 

Проектното предложение цели изграждане на собствен производствен капацитет и предвижда 

закупуване на ново оборудване (вкл. машина за 3D печат, комбинирана CNC машина за 
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производство на платки, програматор на микроконтролери, уред за калибриране, софтуер за 

централно управление, сървъри, дисков масив). 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

Проектът е насочен към израждане на собствен производствен капацитет на компанията и 

внедряване на иновативен продукт на пазара.  
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