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АЛЕС

ПРОФИЛ НА
КОМПАНИЈАТА

Алес е компани�а на пазарот ко�а со
сво�ата долгогодишна
професионалност нуди листа на
производи и услуги од областа на
електромашинската индустри�а. Tрите
столба на кои се темели работата на
компани�ата се: инженеринг,

автоматика и производство. 

Основана 1992 година во Скоп�е, на
почетокот компани�ата започнува да
работи во делот на  инженеринг ко�
опфаќа проектирање и изведба на
�акостру�ни електрични инсталации за
деловни, станбено-деловни и
индустриски об�екти како и
консултантски услуги при
проектирањето и изведбата на
инсталацииите согласно нормативите
и стандардите за проектирање и
изведба. Со своето долгогодишно
искуство Алес  �а нуди оваа услуга
професионално спрема на�високите
стандарди, а тоа може да се докаже и
со голем бро� на успешни проекти,

реализирани цели, посто�ан разво� и
усовршување.    

 

Со разво�от на технологи�ата и
автоматизаци�ата на системите,

нашата компани�а уште во првите
години од формирањето почна да
работи во полето на автоматиката,

Конкретно компани�ата се насочи
кон автоматизаци�а и визуелизаци�а
на индустриски процеси,

производствени машини и
системите за греење, ладење и
вентилаци�а. Алес извршува
изработка на системи за автоматско
управување кои што вклучуваат
програмирање на програмабилни
логички управувачи(PLC) и
изработка на кориснички
интерфе�с(HMI и SCADA).

Во 2004 година како резултат на
долгогодишно искуство во електро
индустри�ата и долгогодишната
соработка со компании од
машинската индустри�а 

 компани�ата одлучува  да се
прошири со работен погон со
површина од 600 m² ко� се состои
од производствен и магацински
простор.

 
ОСНОВАНА: 1992 

ПРВ ПРОИЗВОД:  2004 
БРОЈ НА ПРОИЗВОДИ:  10

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА



 

ПРОИЗВОДСТВО

 Процес на припрема и обработка на лим
(изработка на полупроизвод)

 Обработка и сечење на лим
 Виткање на лим
 Заварување на лим
 Електростатско прашкасто боење на лим

Процес на инсталаци�а и проверка на
електрични и машински елементи
(добивање на готов производ)

 Инсталаци�а на електрични елементи
 Инсталаци�а на машински елементи
 Проверка на функционалноста на
електричните и машинските елементи

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

ПОСВЕТУВАМЕ ВНИМАНИЕ НА СЕКОЈ ДЕТАЛ ОД НАШИОТ ПРОИЗВОД

Електрични системи за греење (електрични
котли) за станбени и деловни об�екти

Електрични системи за греење (електрични
котли) за индустриски об�екти 

Електрични канални гре�ачи за системи за
вентилаци�а 

Разводни ормари за електрични
инсталации

 

 

 

 
ПРОИЗВОДИ  

   
ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ



Компани�ата располага со современо обучен кадар со
на�висок степен на компетентност, стручност и интегритет,

како и добро обучени извршители со квалификации по
соодветни фази на работа кои поседуваат Овластување Б за
изработка на проектна документација од областа на
електротехника и Овластување Б за инженер за
изведба. Компани�ата располага со Лиценца Б за
проектирање на градби од трета,четврта и петта
категорија и Лиценца Д за изведувач на градби од
четврта категорија. Со посебен осврт на здравството и
фармацевтската индустри�а ние може да понудиме целосно
решение од проектирање до изведба на �акостру�ни
електрични инсталации и автоматизаци�а на процеси во
согласност со Добрата Производна Пракса (Good
Manufacturing Practice).

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДБА СОГЛАСНО НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

ИНЖЕНЕРИНГ



  
СИСТЕМИ ЗА

ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И
 ВЕНТИЛАЦИЈА

 

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДБА СОГЛАСНО НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

АВТОМАТИКА

ИНДУСТРИСКИ
ПРОЦЕСИ

АЛЕС нуди целосни решени�а од аспект на проектирање и
изведба на автоматизаци�а на индустриски системи, Ово�
процес опфаќа: изработка на иде�но решение, изработка на
основен проект, програмирање на програмибилни логички
управувачи (PLC), визуелизаци�а и изработка на кориснички
интерфе�с (SCADA)  и комплетна изведба на проектот. На
кра�от проектот се финализира со комплетна функционална
проверка на опремата, пуштање во работа, валидаци�а на
системот како и сеопфатна обука за негово користење.

Компетитивна стручност и темелна посветеност при работата
се императив кога е во прашање нашиот клиент.



 

НАШИ

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

 

ПРОЕКТИ

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

1.
Автоматизаци�а на постро�ка за производство на CO2  - ГЕОГАС & ФАМ ИНЖЕНЕРИНГ
▪ Проeктирање на безбедносен систем за CO2 пумпи
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA) 

Локаци�а: Битола, Република Северна Македони�а



 

 

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

2.
Автоматизаци�а на постро�ка за рециклирање на стакло - АКРОН
▪ Проектирање на систем за управување на постро�ка за рециклирање на стакло
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC)

▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изведба на електрични инсталации 

Локаци�а: Скоп�е,  Република Северна Македони�а

3.
Автоматизаци�а на систем за отпрашување - Рудник Демир Хисар АД Слоештица 

▪ Проектирање на нисконапонски  0.4 kV вод за приклучок на систем за отпрашување 

▪ Проектирање на систем за управување на транспортни траки
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC)

 ▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Демир Хисар, Република Северна Македони�а



 

Автоматизаци�а на систем за греење, ладење и вентилаци�а (HVAC) – OZON & LUFTUNG ELITE
▪ Проектирање на систем за управување на температура на четири клима комори
▪ Проектирање на систем за управување на количина на воздух на четири клима комори
▪ Проектирање на систем за детекци�а на запушеност на филтри на четири клима комори
 ▪ Проектирање на систем за безбедност (emergency off state, frost thermostat, fire and smoke

thermostat)

▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA) на четири
клима комори
 ▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Шва�цари�а

 

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

4.



 

Автоматизаци�а на систем за греење и вентилаци�а (HVAC) – ТЕХНОКЛИМА
▪ Проектирање на систем за управување на количина на воздух 

▪ Проектирање на систем за управување на температура
▪ Изработка на разводен ормар
▪ Производство на канален гре�ач 12 kW

Локаци�а: Германи�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

5.

6.
Автоматизаци�а на систем за противпожарна заштита - OZON
▪ Изработка на дистрибуциски разводен ормар за систем за противпожарна заштита
Локаци�а: Германи�а

7.
Автоматизаци�а на систем за отпрашување при електростатско фарбање 

▪ Проектирање на систем за управување на вентилаци�а и детекци�а на запушеност на филтри
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA) 

▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

8.
Јакостру�ни електрични инсталации - HI-TECH CORPORATION
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

9.
Јакостру�ни електрични инсталации - ГАЗЕЛА
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

10.
Јакостру�ни електрични инсталации, електрични котли и канални гре�ачи - ФРОТИРКА
▪ Изведба на електрични инсталации
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 153 kW

▪ Производство на канален гре�ач 72 kW 

Локаци�а: Делчево, Република Северна Македони�а



 
Јакостру�ни електрични инсталации - АКВА ДЕЈОН
▪ Изработка на проектна документаци�а за фаза електрика
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

14.
Јакостру�ни електрични инсталации -BATO & DIVAJN
▪ Изработка на проектна документаци�а за фаза електрика, производен и администартивен дел
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

15.
Електрични котли  - КРАТЕР
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 162 kW

▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW за станбен
об�ект 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

16.
Јакостру�ни електрични инсталации - SHARRCEM TITAN GROUP
▪ Проектирање на електрични инсталации за индустриски кабел гре�ачи 

▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Косово

Јакостру�ни електрични инсталации - СЛОВЕНИЈАЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

11.

12.

13.
Јакостру�ни електрични инсталации - ПРОПОИНТ
▪ Изработка на проектна документаци�а за фаза електрика, производен дел
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

 
+389 2 3079 286

 
contact@ales.com.mk
 



Автоматизаци�а на систем за греење, ладење и вентилаци�а (HVAC) – ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
▪ Проектирање на систем за управување на температура на клима комора
▪ Проектирање на систем за управување на количина на воздух на клима комора
▪ Проектирање на систем за детекци�а на запушеност на филтри
▪ Проектирање на систем за безбедност (emergency off state, frost thermostat)

▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изведба на електрични инсталации
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA) 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

  

ФАРМАЦИЈА & БОЛНИЦИ

 

1.



Автоматизаци�а на систем за греење, ладење и вентилаци�а (HVAC) – ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ,
Biosafety Level 3 Laboratory
▪ Проектирање на систем за управување на температура на клима комора
▪ Проектирање на систем за управување на количина на воздух на клима комора
▪ Проектирање на систем за детекци�а на запушеност на филтри
▪ Проектирање на систем за безбедност (emergency off state, frost thermostat, pressure out of limits, fire)

▪ Проектирање на систем за управување и мониторинг на притисок и темпетура во лабораториски
простории
▪ Проектирање на interlock систем 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

  

 

2.



Јакостру�ни електрични инсталации - БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС
▪ Изработка на разводни ормари 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

 

3.



Јакостру�ни електрични инсталации - ВАРУС
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

 

4.

5.
Електрични котли - ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 42 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

 
+389 2 3079 286

  
contact@ales.com.mk



Автоматизаци�а на систем за греење, ладење и вентилаци�а (HVAC) – ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ - ГРАДСКА КУЌА
▪ Проектирање на систем за управување на температура на клима комора
▪ Проектирање на систем за управување на количина на воздух на клима комора
▪ Проектирање на систем за детекци�а на запушеност на филтри
▪ Проектирање на систем за безбедност (emergency off state, frost thermostat)

▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изведба на електрични инсталации
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA) 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

1.

ЈАВНИ, СТАНБЕНИ & 

ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

 



ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

Јакостру�ни електрични инсталации– ХОТЕЛ АЛЕКСАНДАР ПАЛАС
▪Изработка на разводни ормари за 112 соби
▪Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а
 

2.



 
Јакостру�ни електрични инсталации - СТАНИЦА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНА ВОДА,
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
▪ Изработка на разводни ормари 

Локаци�а: Ранковце, Република Северна Македони�а

6.
Јакостру�ни електрични инсталации - ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ
ТЕХНОЛОГИИ, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а 

7.
Јакостру�ни електрични инсталации - ГРАДЕЖЕН ФАКЛУТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а 

8.
Јакостру�ни електрични инсталации - КАТНА ГАРАЖА „СУДСКА ПАЛАТА“
▪ Изработка на разводен ормар за противпожарна и хидрантска инсталаци�а
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

Јакостру�ни електрични инсталации - АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
▪ Изработка на разводни ормари 

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

3.

4.

5.
Автоматизаци�а на машина за сечење на трупци - ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ
НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ
▪ Изработка на разводен ормар
▪ Изработка на софтвер за управување (PLC) и софтвер за визуелизаци�а (SCADA)

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а 



 
Електрични котли - ТЦ СОРАВИА
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 60 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а 

12.
Електрични котли - МАКЕДОНСКО ВИРТУЕЛНО ЕТНО СЕЛО
▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-24 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

13.
Електрични котли - ОХРИДСКА БАНКА
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 100 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

14.
Јакостру�ни електрични инсталации - СТАНБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ АЕРОДРОМ, ДАБАР
▪ Изработка на разводни ормари
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

Јакостру�ни електрични инсталации - КАТНА ГАРАЖА на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
(Rooftop Ragusa 360)
▪ Изведба на дел од електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

9.

10.

11.
Електрични котли - ВИСОКО ОБРАЗОВНА УСТАНОВА
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 120 kW

Локаци�а: Охрид, Република Северна Македони�а

15.
Јакостру�ни електрични инсталации - СТАНБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ КАРПОШ 4, ДАБАР
▪ Изработка на разводни ормари
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а



 

Електрични котли - СТАНБЕНА ЗГРАДА на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов, TRIM & LUM
▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

19.
Електрични котли - СТАНБЕНА ЗГРАДА на ул. Војвода Васил Чакаларов
▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

20.
Јакостру�ни електрични инсталации  - ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ
▪ Изведба на електрични инсталации
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

Јакостру�ни електрични инсталации и електрични котли - СТАНБЕНА ЗГРАДА И
ПРОИЗВОДЕН ПОГОН, БЛАЖЕВСКИ
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

16.

17.

18.
Електрични котли - СТАНБЕНА ЗГРАДА, СТЕМИТ
▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

21.
Електрични котли - LEORON PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE
▪ Производство на електричен систем за греење (електричен котел) 108 kW

▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 24kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а 

 
+389 2 3079 286

  
contact@ales.com.mk



1. Јакостру�ни електрични инсталации и електрични котли - ОЛИМПИСКИ БАЗЕН „ЦЕНТАР“
▪ Изработка на разводни ормари
▪ Изведба на електрични инсталации
▪ Производство на електричeн систем за греење (електричен котел) 120 kW

▪ Производство на електрични системи за греење (електрични котли) 6-18 kW за деловни простории
Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

1.

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТРИ

 



Електрични котли - БАЗЕН „КАРПОШ“
▪ Производство на електричeн систем за греење (електричен котел) 36 kW

Локаци�а: Скоп�е, Република Северна Македони�а

ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ & АВТОМАТИКА

 

2.

 

 
+389 2 3079 286

 
 

 
contact@ales.com.mk
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