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У
мни ключалки,
които отварят
вратата при до-
косване на пръ-
ститенасобстве-
ника, превземат

българския пазар. Те реа-
гират на чипове и кодове с
милиони комбинации. Та-
ка че крадците си намери-
ха майстора! Пробват ли
да ги отворят, не успяват.

Новото поколение за-
ключващи системи се
произвежда от пловдив-
скатафирма“Сонико”, коя-
тоенапазараповечеот20
години.

“Сега ние сме във всяка
чанта”, коментира мени-
джърът на компанията
Крум Нанев. Дружеството
имадва завода - в селоРо-
зовец, Пловдивско, и в
Стара Загора. В тях се из-
работватзаключващисис-
темииобков за врати, кои-
тосепредлагатнанашияи
международния пазар.

Как стартира бизнесът?
Основоположник е Нено
Ненов. “Баща ми започна
от едно ключарско ателие
като едноличен търговец.
Ние с брат ми Иван, сега
адвокат, помагахме. Рабо-
тата потръгна. Направих-
ме второ ателие. През
1992 г. наехме от оръжей-
ния “Арсенал” завода в се-
ло Розовец. Там произ-
веждаха катинари за нуж-
дите на военната промиш-
леност. Ние инвестирахме
в оборудване и развихме
производствотона секрет-
ниключалки,бравизавра-
ти и дръжки”, обяснява
Крум Нанев. През 2003 г.
са инсталирани нови мощ-
ности.Сегаот заводавРо-
зовец месечно излизат 30
000 брави и 25 000 дръжки
за врати, прозорци и клю-
чалки.

Най-новото производ-
ство на компанията е на
обков от антимикробни
медни сплави, за което са
единственолицензиранив
България. Проектът се
развива се в сътрудниче-
ство с комбината за мед и
цинк “СОФИЯ МЕД” и
Гръцкия институт помедта
и е от изключително меж-
дународно значение. Цел-
таприизползванетонаоб-
кова е да ограничи и пред-
отврати разпространение-
то на бактериални инфек-
циивзонисголямтрафики
концентрация на хора.
Най-голямото приложе-
ние е в болниците, обще-
ствените сгради, метрото,
хотели, балнеоцентрове,
магазини, заведения за
обществено хранене и зо-
ни заобщественахигиена.
“Медта има естественото
свойство да убива 99% от
бактериите за час. Болни-
цитехарчатмилионилево-
вегодишно,задасесправ-
ят с вътреболничните ин-
фекции”, казва Нанев.

Фирмата държи на мла-
дите специалисти - инже-
нери, чието развитие сле-
диотстудентскатаскамей-
ка. “Принаспочтинямате-
кучество. Сътрудничим си
с Техническия универси-
тет в Пловдив, правим до-
пълнителни обучения на
кадрите. Инвестираме в
тях”, обяснява Нанев.

С “умни” ключалки
крадците са безработни

Ние сме във всяка чанта, казва с гордост мениджърът на
“Сонико” Крум Нанев.

народния пазар. Заключ-
ващата платформа позво-
лява до 15 млн. комбина-
ции, но чрез патентовани
елементимеханичнатаци-
фрово кодирана система
можедабъде “напомпана”
до няколко милиарда.

Codkey изработва и
т.нар. “големи мастер сис-
теми”, предназначени за
механиченконтролдосъо-
ръженията на енергийни-
текомпанииунасичужби-
на. Ключалките за елек-
тромерни табла, разпре-
делителните шкафове и
трафопостовете на ЕВН
България, ЕВН Македо-
ния, ЧЕЗ БългарияиЕнер-
го Про са произведени от
Codkey.

В лабораторията на за-
вода в Стара Загора за-
ключващите системи се
тестват за механична
устойчивост при натовар-
ванеиекстремнитемпера-
тури до минус 40 градуса.

“Презпоследните3 г.ин-
вестирахме в заводите си
чрез модернизация на
производствените мощно-
сти и разширяване на ка-
пацитетните възможно-
сти. Общият размер на ин-
вестиции е над 5 млн. лв.
Стремим се да задоволим
желанията и потребности-
те на клиентите, да им
предложим решения и да
сме лидери на нашия па-
зар”, казва Крум Нанев.

От 2008 г. конструктур-
ските отдели на двата за-
водавРозовециСтараЗа-
гора работят със софтуер
SolidWorks, закупен от Ди-
Тра. Така се извършват
всички динамични изслед-
вания и се проверяват па-
раметровите натоварва-
ния на произвежданите
продукти.

С европари е купен соф-
туер за управление на ма-
шиннияпарк,скоетосеза-
вършвацикълътСАD/CAM
проектиранеиуправление
напроизводствотонабаза
софтуерни продукти на
Delcam.

От завода в Розо-
вец месечно изли-
зат 30 000 брави и
25 000 дръжки за
врати, прозорци и
ключалки. Най-но-
вото производство
на компанията е на
обков от антими-
кробни медни
сплави, за което са
единствено лицен-
зирани в България.
Приложението на
този продукт е в
обществения
транспорт и в бол-
ниците, където има
риск от предава-
ния на заразни за-
болявания.

Снимки
СТОЯН ИЛИЕВ

Въввториязаводнаком-
панията - в Стара Загора,
открит през 2006 г., се из-
работватзаключващисис-
теми, известни с търгов-
ската марка Codkey.
Производствотосеосъще-
ствява с швейцарски ли-
цензот1991г., купензаед-
но с производствени мощ-
ностиотДЗУвСтараЗаго-
ра. Чрез специализирано
оборудване се изработват

цифрово кодирани за-
ключващи системи чрез
триосна платформа от 15
активно кодиращи пина. С
доразвиване на съществу-
ващите системи са създа-
дени над 200 вида нови
прототипни заключващи
устройства. Някои от тях
ще видят бял свят след го-
дини, когато пазарът е го-
тов да ги приеме.

Технологична и пазарна

новост са хибридните за-
ключващи системи, ко-
ментират от завода. “При
тях електрониката се
вграждавмеханичнатаза-
ключваща система и на
практика, дори да бъде
разбита ключалката, не
можедасеотворивратата
и да се проникне в поме-
щението без еднозначна
електронна идентифика-
цияотсобственика.Систе-

мата е отворена към иден-
тификационите методи на
разпознаване, като пръ-
стите на ръката, с чип, да-
ване на телефонен сигнал
или код”, обяснява Крум
Нанев. При поставяне на
подходящ скенер може да
серазпознавадориирисо-
вият код на очите, а техно-
логията кега се разрабо-
тва.Codkeyеориентирана
към българския и между-
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