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To learn more about how Honeywell’s  

Process Solutions can improve your  

performance, visit our website  

www.honeywell.com/ps or contact your 

Honeywell account manager. 
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Honeywell
Process Solutions

Customer Solution
Center (CSC) - 
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Ханиуел 
Системи за 
автоматизация  
в индустрията

Център за системна
интеграция (ЦСИ) -
София, България

Honeywell International

The Honeywell International (www.honeywell.com) 
is a Fortune 100 diversified technology and 
manufacturing leader, serving customers worldwide 
with aerospace products and services; control 
technologies for buildings, homes and industry;  
automotive products; turbochargers; and specialty 
materials. Based in Morris Township, N.J.,  
Honeywell’s shares are traded on the New York,  
London, and Chicago Stock Exchanges.  

For more news and information on Honeywell,  
please visit www.honeywellnow.com.
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CSC is the Honeywell certified Center for 
C300 Cabinet assembly and Experion PKS 
System Integration and Testing for Europe. 

Scope of Work 

•  DCS Experion PKS Series C Cabinet    
 Assembly

•  Specials (3rd Party panels) Assembly

•  Assembly, Load and Validation of    
 Experion R300 System Servers  
 & Workstations

•  Experion Series C Cabinet internal test

•  System Integration (Customer / 
 3rd Party) Integration

•  Pre-FAT & FAT (Factory Acceptance    
 Test) Customer support as required 

Vision

The Regional Center in Sofia will be a certified 
location employing Honeywell’s best-in-class 
processes to provide assembly, integration, 
logistics and customer test (FAT) services for 
European projects. 

Mission

•  To operate the center under Honeywell’s  
 process standards to meet our customers  
 safety, quality and on-time delivery  
 expectations.

•  CSC applies standard workmanship and  
 focus on continuous improvement using  
 the Honeywell Operating System (HOS).

•  CSC is dedicated to meet project 
 requirements by working closely with  
 customers and suppliers.

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Да се утвърди като сертифициран 
Център за производство на системи, 
системна интеграция, логистика, 
провеждане на системни приемателни 
тестове за европейските филиали на 
Ханиуел, работещ по глобални 
стандартни процедури в съответствие 
с най-високите стандарти за качество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

• Да поддържа постоянно високо ниво  
 на обслужване на клиентите според  
 корпоративните процеси,    
 осигурявайки адекватна    
 инфраструктура с безопасни    
 условия на труд, качество и    
 навременна доставка.

•  Центърът оперира на базата на
 Honeywell Operating System (HOS)   
 чрез стандартизирани процеси, 
 съсредоточавайки усилията си в 
 непрекъснатото подобряване на   
 всички дейности.

•  Да осъществява постоянна    
 връзка с клиенти и доставчици  
 за гарантирано изпълнение на   
 клиентските изисквания.

Facility Capabilities

• Total space: 1600m2

• Total area for staging: 860m2

• Total assembly capacity: 800 Cabinets/Year

• Total staging capacity: 140 Units 

ЦСИ е сертифицираният център за 
производство на контролер С300, 
интеграция и тестване на системата 
Experion PKS за Европа.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

• Производство на С300-системни    
 шкафове за DCS Experion PKS

• Производство на специфични    
 шкафове по задание като част    
 от системата

• Зареждане на системния     
 софтуер на Experion R300 в     
 сървърите и работните станции

• Специфичен фирмен тест на    
 С300 системните конфигурации

• Интеграция на всички системни    
 компоненти

• Провеждане на системен     
 приемателен тест с клиента  

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

•  Обща площ: 1600m2

•  Обща площ за системна интеграция: 860m2

•  Пълен производствен капацитет: 
 800 шкафа/год

• Капацитет за едновременна интеграция: 
 140 единици

C300 Test & Test 
Equipment

С300 тест и тестово 
оборудване

Customer Test Area

Участък за приемателен 
тест
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