
CA2M ДООЕЛ Скопје е деловен субјект со седиште во Скопје, и е добавувач на решенија и опрема во 

индустријата преку примена на процесот на Управување со Ресурси во Индустријата (Industry Asset 

Management), со кој се овозможува подобрување на ефикасноста на производната постројка со: 

• Намалување на вкупните трошоци за производство 

• Зголемена продуктивност 

• Продолжено време помеѓу дефекти (MTBF) 

што значи да се биде повеќе профитабилен а со тоа и конкурентен, а во фокус на безбедноста на 

интелектуалниот капитал на вработените во организацијата, нивното знаење комбинирано со 

професионалните вештини и искуство и заштита на природната средина. 

Праксата покажува дека 

најмалку 80% од вкупната 

цена на чинење на 

индустриската опрема во 

работниот век 

(Life Cycle Cost), се акумулира 

по набавката и инсталацијата 

на опремата. 

 

CA2M нуди сеопфатен пакет 

на услуги и решенија 

дизајнирани да им обезбеди 

на клиентите намалување на 

трошоците во текот на 

работниот век на опремата. 

СА2М ДООЕЛ Скопје 
Прашка 23,  МК1000 Скопје 

Тел/Факс: 02/6092-505 

Pump 
14% 

Installation 
9% 

Environmental 
7% 

Downtime 
9% 

Operating 
9% 

Maintenance 
20% 

Energy 
32% 

Life Cycle Cost 

info@ca2m.mk  
www.ca2m.mk 

Управување со Ресурси и Оптимизација 

CA2M 



Плочестите топлински изменувачи со различни типови на заптивки овозможуваат ефикасен пренос на топлина во компактен 
формат со мала основа, со флексибилен дизајн и едноставни и лесни за управување и сервисирање. 
Асортиманот е огромен со намена за греење, ладење, искористување на отпадна топлина, испарување и кондензација во 
различни индустриски сегменти почнувајќи од HVAC, замрзнување, машинско ладење, млечна индустрија и прехрана, до 
тешка индустрија како хемиската, нафтената, енергетиката... 

ALFA LAVAL Топлински изменувачи со различни типови на плочи, рамки и заптивање 

Алфа Лавал декантерите обезбедуваат извонредни перформанси при одвојување на цврсти материи од една или две течни 
фази во еден континуиран процес. Единиците се дизајнирани да работат со широк спектар на честички со дијаметри од 5 
mm до неколку микрони. Со нивната висока ефикасност, континуирано работење, низок капитален сооднос трошоци / 
капацитет, ниските трошоци за одржување и малата потрошувачка на енергија, декантерите се идеални за употреба во 
широк ранг на апликации вклучувајќи процесна индустрија, прехрана и отпадни апликации. 

ALFA LAVAL Декантери 

Сепараторите издвојуваат течности, цврсти материи и гасови со извонредна прецизност и ниски трошоци за работа, на 
база на докажана технологија со реноме за сигурност и доверливост во работењето во индустрии како што се 
прехранбената, фармација, хемиската, нафтената и третирање на отпадните води. 

ALFA LAVAL Сепаратори 

Alfa Laval Пумпи 

Front Line Industrial Line Industrial semi-welded 

Olive Oil (Y) ALDEC G3 FOODEC 

Clara Пивo MERCO - Квасец 

Алфа Лавал опремата, системите и услугите се 
посветени да им помогнат на клиентите да ги 
оптимизираат перформансите на своите процеси. 
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Центрифугални Пумпи 

Економичните пумпи LKH се користат за 
испарување, висок притисок, 
самовшмукување и апликации со 
потреба од висока чистота. 

Циркулациони Клипни Пумпи 

Широкиот асортиман ги задоволува  и 
најразличните барања во апликации со  
различни работни притисоци. 

Ротациони „Lobe“ Пумпи 

Со нивнта робустна конструкција, секоја 
пумпа е развиена за различен вид 
примена и ги исполнува високите 
стандради за квалитет и доверливост. 



ПУМПИ ЗА ВИСОК ПРИТИСОК 

ПУМПНИ ЕДИНИЦИ 

WATER JETTING ТЕХНОЛОГИЈА 

HDP 200 HDP 196 HDP 300 HDP MC 

Моќност: до 200 kW  
Работен притисок: до 3200 bar 
Проток: до 489 l/min 

Моќност: до 180 kW  
Работен притисок: до 210 bar 
Проток: до 605 l/min 

Моќност: до 300 kW  
Работен притисок: до 3200 bar 
Проток: до 1069  l/min 

Моќност: до 1100 kW  
Работен притисок: до 3000 bar 
Проток: до 2987  l/min 

Дизел пумпни 
станици 

Електрични пумпни 
станици 

Млазни системи за 
сечење 

Tермо млазни 
системи 

Издвоени системи Миење и 
одмастување 

Решенија за 
Рударство 

Пумпни системи за 
ладење 

Површинско чистење Чистење на канали Чистење на цевки Чистење на танкови 

Абразивно сечење Хидраулика со вода 

Hammelmann процесните пумпи работат 

катадневно во огромен број различни апликации: 

вбризгување на метанол и гликол, пумпање на 

процесна вода, дозирање на co-monomers во 

производството на LDPE, екстракција со висок 

притисок при масен алкохол процесите, 

отстранување на коварина, во производството на 

неткаени материјали и многу, многу други. 

Hammelmann е синоним за иновации, квалитет и 
доверливост и нуди комплетни решенија и широк спектар 

на пумпи за вода, црева, додатоци и најсовремена 
специјализирана опрема за ултра висок притисок. 
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WEICONLOCK се 1-компонентни анаеробни лепила и заптивки, специјално направени за метални склопни делови и 
одредени пластики, за различни области на примена. Можна е рачна или (полу) автоматска примена. 

Осигурување на навојни споеви 

Weicon Цијаноакрилатните Лепила се 1 компоненти на база на студено зацврстување, без растворувачи. Тие брзо се 
полимеризираат реагирајќи со влагата  и воздухот на површините што треба да се залепат, со лесен притисок. 

Цијаноакрилатни Лепаци 

WEICON производите за прицврстување ги осигуруваат лежиштата и останатите цилиндрични делови во куќиштата 
или на осовините. Тие постигнуваат способност на максимален пренос на оптоварување и единствена распределба 
на напонот, елиминирајќи ја потребата за скапи заменски делови или долготрајна машинска обработка.  

Прицврстување на цилиндрични метални делови 

Број #1 при избор на проектни решенија за лепење, заптивање и премачкување со 
високи перформанси. 

WEICON Contact VA 1401 
Цијаноакрилатно лепило за гума и 
пластика | низок вискозитет | многу 
брзо стврднување | NSF Одобрение 
•Работна темп: -50°C до +120°C. 

WEICON Contact VA 8406 
Цијаноакрилатно лепило за гума и 
пластика | ISEGA Сертификат | низок 
вискозитет | многу брзо стврднување 
•Работна темп. од -50°C до +80°C. 

WEICON Contact VA 30 Black 
Цијаноакрилатно лепило за посебни 
барања | наполнето со гума | отпорен 
на високи температури | среден 
вискозитет | подолго стврднување | 
зацвртнува со резидуална еластичност 
| висока отпорност на лупење и удар 

WEICON Contact GEL 
Цијаноакрилатно лепило за посебни 
барања | тиксотропна (гел) | многу 
бавно стврднување = корекција на 
положбата 
•Работна темп. од -50°C to +80°C. 

Сетови за Брзи Поправки 

WEICONLOCK® AN 306-20 
Прицврстување на цилиндрични 
делови со висока цврстина | отпорен 
на високи температури | DVGW 
одобрение за питка  вода | BAM  
•Работна темп. од -60°C до +200°C. 
•Висок вискозитет  
•Висока цврстина 
•Тешко се расклопува 
•Време на зацврстување 20-40мин. 
•Зелена 
 

WEICONLOCK® AN 306-30 
Прицврстување на цилиндрични 
делови со зазор до 0,2mm за пасивни 
материјали | BAM | одобрение за вода 
за пиење 
•Работна темп.од -60°C до +200°C. 
•Висок вискозитет 
•Висока цврстина 
•Тешко се расклопува 
•Време на зацврстување 
 од 5-10мин. 
•Зелена 

WEICONLOCK® AN 306-38 
Прицврстување на цилиндрични 
делови со зазор до 0,2mm за лежишта, 
запчаници и завртки | брзо 
зацврстување | одобрение за вода за 
пиење 
•Работна темп.од -60°C до +150°C. 
•Среден вискозитет 
•Висока цврстина 
•Тешко се расклопува 
•Време на зацврстување 
 од 1-3часа. 
•Зелена 

WEICONLOCK® AN 306-60 
Прицврстување на цилиндрични 
делови со зазор до 0,5mm за 
дотраени прстени и чаури за лежишта 
•Работна темп.од -60°C до +150°C. 
•Висок вискозитет 
•Висока цврстина 
•Тешко се расклопува 
•Време на зацврстување 
 од 3-6часа. 
•Сребрена 

WEICON Pipe Repair-Kit 
Сет за итна поправка на неисправни и 
оштетени цевки и цевководи | 
одобрение за вода за пиење. 
 
Сетот вклучува: 
•Стик за поправка на челик 
•Пластична лента за поправка 
армирана со фиберглас 
•Инструкции за работа 
•Заштитни ракавици 
 
 
 
 
 
За цевки од челик, инокс, алуминиум, 
бакар, ПВЦ, многу пластика, фиберглас, 
бетон, керамика и гума. 

WEICON Belt Repair-Kit 
WEICON Belt Repair-Kit е 2-компонентен 
полиуретански систем за брза поправка 
и обложување на гумени површини. 
Има висока брзина на стврднување, 
висока еластичност и отпорност на 
абење, отпорен на удари и на триење и 
има особено висока отпорност на 
кинење. 

WEICON Repair Sticks 
Стикови со епоксидна смола 
•Стик за поправка Титаниум 
Против абење | полнето со титаниум | 
отпорност на високи темп. до +280°C 
•Стик за поправка Инокс 
Некорозивен | брзо стврднување | 
полнет со инокс| одобрение за вода 
•Стик за поправка Повеќе-наменски 
•Стик за поправка Алуминиум 
•Стик за поправка Бакар 
•Стик за поправка Пластика 
•Стик за поправка Бетон 
•Стик за поправка Дрво 
 
 
 

O-Ring Bonding Set 
WEICON O-Ring сетот се користи 
изработка на заптивни прстени. 
WEICON O-Ring сетот се состои од: 
•Contact VA 30 Black | 12 g 
•Surface Cleaner | 150 ml 
•Contact Primer | 10 ml 
•Safety Knife 
•1m NBR заптивка: Ø 2, 3, 4, 6 и 8 mm 

 
 
 
 

WEICONLOCK® AN 302-43 
Осигурување на навои | DVGW 
одобрение за питка вода | сина 
•Работна темп.од -60°C до +200°C. 
•За навои до M36. 
•Висок вискозитет. 
•Средна цврстина. 
•Нормална демонтажа. 

WEICONLOCK® AN 302-60 
Осигурување на навои | DVGW 
одобрение за питка вода | зелена 
•Работна темп.од -60°C to +200°C. 
•За навои до M20. 
•Среден вискозитет. 
•Висока цврстина. 
•Тешка демонтажа. 

WEICONLOCK® AN 302-90 
Осигурување на навои | зелена | 
запечатување на микро пукнатини 
•Работна темп.од -60°C до +150°C. 
•За навои до М5. 
•Исклучително низок вискозитет 
•Високи капиларни својства 
•Висока Цврстина 
•Тешка демонтажа 

Thread Sealing Cord DF 175 
WEICON DF 175 е патентиран 
производ – конец за заптивање на 
база на 100% PTFE тефлон за трајно и 
безбедно запечатување 
на речиси сите метални и 
пластични навои. 
•Работна температура 
од -200°C до +240°C. 
•WRAS одобрение 
•DVGW сертификат 
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Hansford Sensors нуди се што е потребно за пратење на 
динамичката состојба на различни машински 

апликации и системи во индустријата. 
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Junction Boxes Cable Assemblies 
Широк спектар на кабли и податочни тест 
инструменти за комплетна инсталација на 
индустриската сензорска поставеност. 

Connectors 
Конектори за различни поврзувања на нашите 
акцелерометри. 

Switch & Connection 
Широк спектар на робустни индустриски куќишта 
кои овозможуваат комплетна заштита и целосна 
поврзливост на еден или повеќе акцелерометри, 
во различни индустриски апликации. 

Vibration Modules 
DIN rail монтажни уреди за пратење на состојбата на 
вибрации со заштита, свичеви и напојни засилувачи, 
со можност за избор на брзински или AC излезни 
сигнали за акцелерометрите. 

Vibration Kits 
Нудиме избор на преносни виброметер китови со 
опција за можност на користење на температунри 
мерења заедно со вибрации, за брза и точна 
индикација на динамичката состојба на машината. 

AC Vibration Sensors 
Асортиманот на AC 100mV/g акцелерометри е 
дизајниран да се користи со сите типови на 
преносни инструменти и онлајн системи со 
користење на две-жична метода на постојано 
напојување. 
Асортиманот вклучува стандардни, премиум со 
високи перформанси и OEM акцелерометри, секој 
произведен според највисоките ISO стандарди и 
поддржани од извонредна техничка поддршка. 

AC Velocity 
AC/Velocity индустриските акцелерометри и давачи 
на вибрации вклучуваат можност за вградени 
интегратори за можност на излезен сигнал 
со користење на две-жична метода на постојано 
напојување. 
Секој сензор е изработен според највисоките ISO 
стандарди за квалитет, поддржани од извонредна 
техничка поддршка. 

4-20mA Transmitters 
Напредните давачи на вибрации се дизајнирани за 
користење со најновите генерации на PLC 
(programmable logic controller), BMS (building 
management system), или SCADA (supervisory control 
and data acquisition) технологии, нудејќи 
софистицирани решенија за пратење на 
динамичката состојба и превентивното 
оддржување. 



Relianeering е вашиот сервисен и 
партнер во одржувањето со поврзување 
на знаењето околу глобусот на умен и 
ефикасен начин. 
Со овозможен достап до најновите 
технологии вие можете само да 
профитирате од користењето 
на програмата за следење на 
динамичката состојба машинските 
системи на едноставен и лесен начин. 

ReSES.net Платформа 
ReSES е 100% облак базирана платформа за складирање, 
управување и анализа на собраните динамички информации со 
SES-логерите. 
ReSES.net е алатка за едноставна и брза конверзија на собраните 
податоци во корисна информација за поддршка на вашата одлука 
во стратегијата за оддржување. 

Со помош на ReSES комуникаторот инсталиран на вашиот 
мобилен уред, веднаш ги добивате податоците од мерењата. 
ReSES комуникаторот ви овозможува да ја следите состојбата 
на вашата машинска апликација: 

  - Вибрации 
 - Тренд и алармни нивоа 
 - Пречекорени мерни точки 
 - Статусот на комуникацијата 

Мобилен Уред 

Едноставен, Лесен и Умен уред за собирање на податоци. 
Поврзете го давачот за вибрации на фиксираната подлошка, сканирајте го RFid тагот и притиснете 
го копчето. 
Една секунда подоцна, прочитаните податоци се складирани во облакот и истите се достапни за 
ваша или наша анализа во било кое време, било каде. 

Relianeering AB е Шведска технолошка и консалтинг компанија 
која се базира на долги години искуство во иновативниот развој и 
технолошки решенија. 
 

Condition Based Maintenance 
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SES-logger, еден клик до мерењето 
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Топчести Вентили Регулациони Вентили Пеперутка Вентили 

Димензии: DN10 (3/8”) до DN100 (4”) 
Притисок: PN16 (според DN)  
Заптивање: EPDM или FPM  

Димензии: DN15 (1/2”) до DN250 (10”) 
Притисок:: PN10 (според DN) 
Заптивање: EPDM, PTFE  

Димензии: DN50 (2”) до DN600 (24”) 
Притисок: PN10 (според DN) 
Осовина: Инокс / Заптивање: EPDM or FPM  

SAFI е француски производител на пластични 
вентили со високи перформанси, на решенија кои 
се користат во најтешките услови на работење во 

хемиската, фармацевската, нуклеарната 
индустрија, како и рударство и транспорт, 

складирање на флуиди, земјоделие и третман на 
отпадни води и питка вода. 

Контролни Вентили Y - Филтри Фитинзи 

Димензии: DN32 (1 1/4”) до DN500 (20”) 
Притисок: PN10 (според DN)  
Заптивање: EPDM или FPM  

Димензии: DN15 (1/2”) до DN200 (4”) 
Притисок: PN10 (според DN)  
Големина на решетка: 0,5 – 1,2 mm 

Димензии: DN15 (1/2”) до DN400 (16”) – 
Притисок: PN10 (според DN) 
Прирабници, навои, приклучоци 

Доверливи и сигурни производи 
 
• Долготрајни (40+ години) 
• UV отпорни 
• Екстремна механичка отпорност 
• Висока хемиска и абразивна отпорност 



Професионалната историја и интелектуалното 

знаење на CA2M Скопје е повеќе од 25 години 

искуство во различни индустриски сегменти со 

различни решенија и производи (генерален 

менаџмент со стратегиски развој, Lean 6Sigma 

менаџмент на производство, стратегии за 

одржување - RCM / RBI, пратење на динамичката 

состојба со примена на  вибро-дијагностика). 

CA2M го сервисира македонскиот пазар и пазарите 

во регионот и нуди напредни индустриски решенија 

преку системски процес на планирање и контрола на 

ресурсите во нивниот работен век. 
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Искуството докажува дека 

постигнувањето на повисока 

продуктивност и 

профитабилност во денешните 

услови на работење зависи од 

следниве клучни фактори: 

 

• Човекот и Неговото Знаење 

Треба да се развива работна 

култура за промени. Вообичаено, 

бараните промени доведуваат до 

зголемување на одговорноста, а 

со тоа компанијата мора да биде 

спремна да инвестира во време и 

енергија за обука на вработените 

и нивно континуирано 

надградување. 

 

• Доверлива Технологија 

Успешните фирми ја користат 

врвната технологија како алатка 

за подобрување на своето 

работење и се активни во 

користењето на сопствените 

ресурси за максимално 

искористување на технологијата. 

 

• Процесна Експертиза 

За да се постигне максимална 

ефективност и позитивни 

резултати на долги патеки, 

технологијата мора да биде 

поддржана со флексибилни 

процеси. Новата технологија, 

процесот на управување и 

процесот на донесување одлука 

се критично множество за 

постигнување на максималниот 

потенцијал. 
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