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About Us
За Компанията 

Ние в Прострийм Груп си служим с корпоративни 

ценности, чието прилагане доказва нашата позиция 

в света на индустриалното обслужване повече от 20 

години. Отговорността, лоялното поведение, желанието 

за професионално развитие и стремеж да бъдем винаги 

актуални ни мотивира да обменяме опит със световните 

лидери в областта на т.нар. „Интернет на нещата“ или 

Internet of Things (IoT).  

Иновативните технологии и услуги, които предлагаме 

на българския и чуждестранен пазар са представени на 

следващите страници.

About Us

We in ProStream Group serve corporate values   whose 

application demonstrates our position in the world of industrial 

service more than 20 years. 

Responsibility, fair behavior, the desire for professional 

development and striving to be always up to date, leads us 

to exchange experience with global leaders in the so-called  

“Internet of Things” (IoT). The innovative technologies and 

services that we offer to Bulgarian and foreign market are 

presented on the following pages.

Connected World
Internet of Things (IoT) или “Интернет на нещата” е мрежа 

от физически обекти или “неща” с вградени електроника 

и софтуер, които позволяват тези обекти да събират и да 

обменят данни помежду си. Създава се възможност за 

директна интеграция между физическия свят и компютърно-

базирани системи. Основни предимства:

• Подобряване на производствената ефективност

• Възвращаемост на инвестициите

• Подобрено обслужване на клиентите

При “Интернет на нещата” можем да си представим, че всяко 

устройство има свой уникален Интернет адрес, може да бъде 

управлявано от глобалната мрежа, да общува автоматично с 

други устройства чрез обмен на данни и подходящи сензори 

и да извършва услуги със и без намеса на човека.

Internet of Things is the network of physical objects or “things” 

with integrated electronics and software, which allows them to 

collect and exchange data. Opportunity is created for a direct 

integration between, physical world and computer-based 

systems. Main advantages are:

• Improving production efficiency

• Return of investments

• Improved customer service

With Internet of Things, every device has it’s own Internet 

address, can be controlled from the global network, can 

communicate autonomously with other devices with data 

exchange of suitable sensors and to do services, with or without 

human interaction.



Smart Water
Воден сектор - Едно от многобройните приложения, които 

технологията Internet of Things намира е при управлението 

на водите. 

Основни показатели, за които следим:

• Качеството на питейните води

• Работните процеси в пречиствателните станции за 

питейни, битови, промишлени води

• Течове от химически продукти в откритите водни 

басейни

• Промени в налягането по напорните тръбопроводи; 

течове по тръбопроводните мрежи за питейни, битови, 

промишлени води и закрити водни обекти 

• Нивото на водата в открити водни басейни и предпазване 

от наводнения

Water Sector – One of the numerous applications of Internet of 

Things, finds it’s purpose in water supply and water treatment 

management.

Key indicators that we follow:

• Potable water quality

• Working processes in water treatment plants for drinking, 

domestic and industrial water

• Chemical leakage detection in rivers - Detect leakages and 

wastes of factories in rivers.

• Pressure changes in pipelines - leaks in pipeline networks 

for drinking, domestic and industrial water and reservoirs

• River Floods - Monitoring of water level variations in rivers, 

dams and reservoirs.

Smart Transport
Железопътен транспорт – Постигането на пълна оперативна 

съвместимост става реалност с изграждането на IoT система.

Някои от основните предимства, с които допринасяме за 

експлоатиращият системата екип, също и за пътниците се 

отнасят до:

• Сигнализация - Контрол на движението на влака - 

отдалечен контрол на скоростта и спирачната система.

• Заключване – системата работи съвместно със 

системата за сигнализация. При достигане на сигнал 

до влака за неизправност в трасето, движението му се 

преустановява

• Съвместимост между процесите на конфигуриране 

на влакови бордови устройства и комуникацията им с 

релсовата инфраструктура

• Контрол на прелезите - интегрирана видео система или 

термовизионни камери за автоматично откриване на 

хора и препятствия по трасето на влака

Railways – Achieving full operative compatibility becomes 

reality with the integration of IoT system.

Some of the main advantages, that we contribute for the system 

operator team and the passengers are: 

• Signaling – control of the movement of the train and 

remotely control train speed and braking.

• Interlocking -   The interlocking system works  with the 

signaling system to prevent a train from getting a signal to 

proceed if the route is proven to be unsafe.

• Compatibility – between the configuration processes of the 

train vehicle units and their communication with the rail 

infrastructure.

• Level crossing control -  integrated video streaming system 

or thermal imagers to automatically detect people along 

the train track



Smart Transport
Транспорт – Изграждайки свързана транспортна система, 

ние оптимизираме:

• Пренатоварване на превозните средства, които 

причиняват неудобства и на пътниците

• Закъснения

• Аварии

• Инциденти, причинени от рисково шофиране

Постига се чрез индикиране за:

• Точна локация на превозно средство

• Скорост на движение на превозното средство

• Брой чакащи пътници

• Брой пътуващи

Smart transport – Having a connected transport system, we op-

timize:

• Overloaded transport

• Less frequency of transport

• Breakdowns

• Accidents by public transport vehicles due to rash driving

This is achieved by knowing:

• Exact vehicle location

• Speed of the vehicle

• Waiting passengers number

• Riding passengers number

Smart Manufacturing
Производствени предприятия - Технологията Internet of 

things се прилага с цел:

• Оптимизация на съществуващата автоматизация

• Създаване на нови системни архитектури, които са по-

достъпни, по-чувствителни на контролни команди и по-

ефективни. 

При което се: 

• Постига безпроблемна комуникация между полевите 

входно/изходни модули в производствените 

предприятия, включително сензори, контролери, 

анализатори, задвижвания и т.н.

• Повишава цялостно производителността и гъвкавостта. 

• Намаляват разходите

• Внедряват по-бързо иновативни продукти

• Намаляват непредвидени престои

Process manufacturing – We apply “IoT” technology for:

• Optimization of existing automation

• Creating new system architectures, which are more 

accessible, more sensitive of control commands and more 

efficient

We achieve:

• Seamless communication between I/O modules in 

manufacturing sites, including sensors, controllers, 

analyzers, actuators etc.

• Increased flexibility and efficiency

• Lowered the expenses

• Fast integration of innovative products

• Minimizing downtime



Smart Manufacturing
Целулозно-хартиена промишленост – Изграждайки единна 

информационна инфраструктура  за мониторинг и вземане 

на решения в реално време, ние допринасяме една от 

най-замърсяващите околната среда индустрии да бъде 

рационализирана със следното:

• Редуциране на вредните емисии за атмосферата, водещи 

до парников ефект

• Редуциране на количествата вода и енергия, необходими 

за производство

• Редуциране на замърсителите и отпадъците

• Възможност за производство от възобновяеми природни 

ресурси

• Запазване здравето на работещите в предприятието и 

живеещите наблизо

Pulp & Paper - Developing an unified informational infrastructure 

for monitoring and real time decision-making, we contribute for 

the rationalization in one of the most  polluting industries with:

• Reduction of harmful emissions for the atmosphere, causing 

the greenhouse effect

• Reduction of water and energy used for manufacturing

• Reduction of pollutants and waste

• Ability to produce from renewable nature resources

• Keeping the employees and the nearby living inhabitant’s 

health

Smart Industry
Минна индустрия – С IoT управлението подобряваме 

видимостта, безопасността и ефективността на подземните 

дейности,  извършвайки:

• Проследяване местоположението на хора и машини

• Постоянен мониторинг на състоянието на оборудването 

(движение на машините, нива на гориво, потребление на 

гориво)

• Оперативен детайлизиран график с централизирано 

разпределение на планираните задачи

• Редуциране на разходите за престой на машините, 

инвентаризация и поддръжка

Mining Industry – With IoT, we improve the visibility, safety and 

efficiency of the mining works by doing:

• Constant location tracking of the employees and equip-

ment

• Constant monitoring of equipment condition (movement, 

fuel levels, fuel consumption)

• Detailed schedule with centralized distribution of planned 

tasks

• Reducing machine downtime, inventory and maintenance 

costs using enhanced predictive maintenance



Smart Buildings Smart Energy
Асансьори – С IoT технологиите обслужването става по-

надеждно и е от полза не само за експлоатиращият системата 

екип, но и за пътниците и тяхната сигурност, спокойствие и 

комфорт.

Ключови параметри, върху чиято рационализация 

допринасяме:

• Съосност на направляващите профили

• Тегло на кабината с товара

• Работа на двигателите

• Температура на лагери

• Температура на въздуха в кабината

• Скорост на движение на кабината

• Състояние на въжета

• Функциониране на вратата

Отопление – С възможността за наблюдение в реално време 

на оперативното изпълнение, състоянието на мрежата и  

потребителското търсене ние, заедно с топлофикационните 

дружества, работим върху предизвикателствата за 

намаляване на:

• Енергийни разходи

• СО
2
 емисии

• Загуба на енергия

Постигаме го чрез разработване на моделираща система, 

която отчита:

• Промени в основни технически параметри (поток, 

налягане, термално поведение)

• Отваряне/затваряне на клапани

• Старт/стоп на помпи и съоръжения

• Климатични условия

• Анализ на потребителската консумация

Elevators – With IoT technology, servicing becomes more 

reliable and it is of use, not only for the system operator team 

but for the passengers and their safety and comfort.

Key parameters on whose rationalization we contribute:

• Shaft alignment

• Weight being carried by the cab

• Runtime of the motors

• Bearings temperature

• Cab air temperature 

• Cab speed

• Rope condition

• Door functioning

Smart Heating – With real-time monitoring on operational 

performance, network status and customer demand we, 

together with the district energy utility, face the challenge of 

reducing:

• Energy consumption

• CO
2
 emission

• Energy loss

We achieve this by developing a modeling system, which

displays:

• Supply changes (flow, pressure, thermal behaviour)

• Opening or closing of valves

• Starting and stopping of pumps and plants

• Weather

• Analysis of consumer demands



Smart Energy
Вятърни турбини – С IoT технологиите увеличаваме 

експлоатационният живот на съоръженията и произведената 

от тях енергия. Решаваме основни проблеми като:

• Далечното местоположение на обектите

• Суровите условия на околната среда

• Скъпата непланирана поддръжка

Постигаме го като изграждаме мрежа, чиито сензори 

измерват:

• Ускорение

• Температура

• Вибрации

• Климатични условия

Wind turbines – With IoT technology we expand the service life 

of the equipment and the energy created by them. We solve 

major problems like: 

• Distant location

• Harsh environmental conditions

• Expensive unplanned maintenance

We achieve this by developing a network, which sensors 

measure:

• Acceleration, 

• Temperature, 

• Vibration,

• Weather, etc.

Smart Energy
Управление на язовири - Прилагането на съвременна 

система за мониторинг може да осигури по-точна оценка за 

експлоатационния живот на язовира. 

Чрез IoT постигаме оптимизация на време и оборудване, 

предотвратяваме и/или предупреждаваме за опасни 

условия, като наблюдаваме и контролираме външни 

устройства, чиято работа е базирана на време или измерени 

технически показатели. 

Ключови параметри, които следим:

• Ниво, налягане, поток, мътност

• Движение на земни пластове, наклон, преместване

• Вибрация, претоварване, генерирана енергия

• Стрес тест, състояние на оборудването

• Метеостанции, предупреждение за мълнии

Dams management - The implementation of new up-to-date 

system for monitoring can provide more accurate assessment 

of the dam life cycle state. With IoT we achieve savings on time 

and equipment, warn and/or prevent for dangerous conditions 

by monitoring and controlling  external devices, whose work is 

based on time or measured technical indicators.

Key parameters and features:

• Water level, pressure, flow, turbidity

• Soil movement, tilt, displacement

• Vibration, overburden, generated power

• Strain testing, equipment status

• Weather stations, lightning warning system



Smart Cities
Населени места – Чрез IoT технологиите ние допринасяме 

за живота в населените места да стане по-опростен, по-

безопасен и по-здравословен. 

Част от направленията:

• Интелигентни пътища - интелигентни магистрали с 

предупредителни съобщения и отклонения, според 

климатичните условия и неочаквани събития, като 

аварии или задръствания.

• Трафик задръствания - мониторинг на превозни средства 

и пешеходни зони за оптимизиране на маршрутите

• Интелигентни паркинги - мониторинг на паркоместата в 

града и насочване към свободните зони

• Градски Карти за шум – звуков мониторинг в реално 

време на областите с нощни заведения и зони с 

увеличени нива на шума.

Cities worldwide seek to make urban living simpler, safer and 

healthier. And we are committed to provide scalable IoT and 

security technologies to help bring smart cities to life. Part of 

those technologies are:

• Smart Roads – Intelligent Highways with warning messages 

and diversions according to climate conditions and unex-

pected events like accidents or traffic jams.

• Traffic Congestion - Monitoring of vehicles and pedestrian 

levels to optimize driving and walking routes

• Smart Parking – Monitoring of parking spaces availability 

in the city.

• Noise Urban Maps - Sound monitoring in bar areas and cen-

tric zones in real time.

Smart Agriculture
Селско стопанство - Иновативните приложения на “Интернет 

на нещата” са насочени към устойчивостта и ефективността 

на разходите, увеличаване на качеството, количеството 

и редуциране на себестойността на селскостопанското 

производство.

Постигаме го като изграждаме мрежа от оборудване за 

наблюдение и контрол, измервайки:

• Влажност на почвата

• Растеж на културите

• Количество фураж за животни

• Свързаност на машини и напоителни съоръжения

• Метеостанции (температура, влажност, слънчева 

радиация, скорост и посока на вятъра, и т.н.)

Agriculture - New innovative IoT applications are addressing 

most of the sustainability and cost effectiveness issues and 

increasing the quality, quantity and reducing the cost of 

agricultural production.

We accomplish it by building a network of equipment for 

monitoring, measuring: 

• Soil moisture 

• Crop growth

• Livestock feed levels

• Connected harvesters and irrigation equipment 

• Weather Station service (temperature, humidity, sun 

radiation, wind speed and direction, etc.)



Preventive maintenance
Превантивна поддръжка – С изграждането на интелигентни 

устройства и системи, превантивната поддръжка става още 

по-точна и надеждна. Чрез постоянния мониторинг на обо-

рудването, изразен в събиране, изпращане и анализиране 

на данни, ние изграждаме поведение на дадената машина. 

Всяко едно изменение от нормалния й експлоатационен ре-

жим е предпоставка за авария и благодарение на този тип 

поддръжка, спирането на работния процес и извънредните 

ремонтни дейности са ограничени до минимум.  

Увеличавайки информацията за процесите, машините 

и продуктите, ние извършваме компетентни анализи и 

вземаме ефективни решения. 

Preventive maintenance – With the establishment of intelligent 

devices and systems, the preventive maintenance becomes 

more accurate and reliable. Through continuous monitoring 

of the equipment, expressed in collecting, sending and ana-

lyzing data, we create a behavior of the machine. Any change 

from its normal operating mode is a prerequisite for breakage 

and thanks to this type of support, stopping the workflow and 

emergency repairs are limited to a minimum.

Increasing information about the processes, equipment and 

products, we perform competent analyzes and take effective 

decisions

Smart Cities
• Интелигентно осветление – адаптивно към климатичните 

условия улично осветление

• Управление на отпадъците – следене за нивото на 

отпадъци в контейнерите, за да се оптимизират 

маршрутите на събиращите отпадък превозни средства

• Замърсяване на въздуха – Контрол на емисиите на CO
2
 

от фабрики; замърсяване, отделяно от автомобилите; 

газове, генерирани в селското стопанство.

• Наводнения - мониторинг на промените в нивото на 

водата при реки, язовири, водоеми

• Smart Lighting – Intelligent and weather adaptive lighting 

in street lights.

• Waste Management – Detection of rubbish levels in 

containers to optimize the trash collection routes.

• Air Pollution - Control of CO
2
 emissions of factories, pollution 

emitted by cars and toxic gases generated in farms.

• River FloodsMonitoring of water level variations in rivers, 

dams and reservoirs.



Latest News!
В партньорство с един от световните лидери в областта 

на технологиите SAP, ПроСтрийм Груп разработва и 

внедрява в своите “IoT” проекти приложение за съвременен 

мониторинг на активи, базирано на аналитична платформа 

за индустриални цели. 

Събраните данни за анализ от изградената IoT 

инфраструктура се изпращат и събират в “cloud” сървъри. 

Обработената информация се визуализира на всяко смарт 

устройство с интернет достъп.

In partnership with one of the world leaders in technology SAP, 

ProStream Group develops and implements an application for 

advanced asset management based on the analytic platform 

for industrial purposes in our “IoT”  projects .

The data collected for analysis of the existing IoT infrastructure is 

sent and collected in “cloud” servers. The processed information 

is displayed on any smart device with Internet access.

Control Center
В Прострийм Груп изградихме модерен контролен център, 

предназначен за мониторинг и управление на технологични 

процеси и съоръжения в отдалечени обекти. Сформирахме 

екип от специалисти, който осъществява  непрекъснато 

наблюдение, като следи  за отклонения от нормалното 

състояние на системата и експлоатационните показатели на 

съоръженията. 

По този начин ние известяваме клиентите си за предстоящ 

ремонт или авария, преди те да са се случили, осигуряваме 

сигурност и компетентна помощ!

Ако Вие:

• Не разполагате с достатъчно квалифицирани служители

• Предпочитате ползването на външни услуги за 

неосновните дейности на компанията Ви

• Необходим Ви е 24/7 мониторинг, анализ и решения,

то ние сме Вашият надежден партньор!

In ProStream Group we have established a modern control 

center for monitoring and control of the technological 

processes and equipment in our remote sites. We gathered a 

team of specialists, who are constantly aware of any anomaly in 

the normal condition of the system.

Having this, we can notify our clients for an upcoming 

maintenance or breakage, long enough before it happens, 

provide security and competent assistance!

If you:

• Don’t have enough qualified specialists

• Prefer outsourcing services for your company needs

• Need a 24/7 monitoring, analyzing and solution, 

then we are your reliable partner!



www.prostream.bg
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