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Эта статья – продолжение темы, начатой в материале 
«Компетентный и ответственный поставщик – для чего 
он нужен»1: что может и должен делать для своего 
клиента поставщик оборудования, если считает себя 
добросовестной и компетентной компанией и хочет,  
чтобы таким же его видели другие.

В первой части было показано, почему качественный 
дистрибьютор выступает не просто продавцом заказанной 
техники, но и идеологом при определении технического 
облика будущего производства, и ведущим звеном при 
пусконаладочных работах и отладке технологии, и учебным 
центром, и активным соисполнителем при переоснащении 
производства или модернизации оборудования, и каналом 
оперативной связи – не только с производителями 
поставленного оборудования, но и с другими компаниями, 
чья помощь может понадобиться заказчику. Мы рассказали, 
какими возможностями для реализации всего перечисленного 
обладает компания, ответственно относящаяся к своей работе 
и имеющая многолетний опыт функционирования в своем 
сегменте рынка.

Теперь же, на примере крупного проекта, успешно 
завершенного компанией ООО «Остек-ЭК» в 2017 году,  
мы хотим показать, как все это выглядит в реальности.

1  Журнал «Вектор высоких технологий» № 2 (37) апрель 2018
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ccccccccccc, cc ccccccc ccccccccccc cccccc, 
cccccccc ccccc cc cccccccccc c ccccccccc cccccc 
cccccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc. ccc cccc-
cc ccccccccc c ccccccccc cccccccccccc cccccccccc 
cccccccccccc ccc ccccccccc ccccccc-ccccccccccccc 
ccccccccccc, ccccccccc cccccccc c cccccccccccccccc-
ccccc ccccc ccccccccc cc ccccc cccccccccccccccc 
ccccccccccc. ccccccccc cccc cccccccccccc cccccccc 
ccccccc c cc ccc cccccccccc cc cccccccc cccccc cccc-
cccc, cc ccccccc c ccccccccccccc cccccccccc c ccccc 
cccccccccccccccccc.

cc ccccccc cc cc
ccc cccccc, ccc cccccccc c ccccccccccc cccccccccc 
ccccccc – ccccccccc c ccccc ccccccccccc c ccccccc-
cccc ccccccccccccc cccccccccccc. ccccc cccccccc 
ccccccccccccccc ccccccc cc ccccccc c ccccccc cccccc-
ccc cccccc cccc ccccc – ccccccccccc ccccc cccccccc-
cccc. cccc ccccccccc ccccccccc ccccccccccccc ccc-
ccccccccc, cccccc ccccccc, c cccc ccccccc ccccccccccc 
cccccccccccc cccccc ccccccc cccccccccccc ccccccc, 
cccccccc ccccccccccc ccccccccccccc ccccccccccccc-
cccc cccccccc, c ccccccc cccc cccc ccccccccccccc 
ccccccccccc ccccc cccccccccc ccccccccccccccccc 
cccccccccccc – cc ccccccc cccccccccc cc cccccccc 
ccccc cc cccccccc ccccccc cccccccccccc ccccccccc 
c ccccccccccc cccccc.

ccccccccccccc ccccccccc cccccccccccccc ccccc 
ccccccccccccccc ccccccc ccc cccccccccccc cccccccc-
cccc cccccc cc ccccc cccccccc cccccccc ccccccccccc 
c ccc cccccccccc ccccc. cccccccccccc cccccccccccc 
cccccc cccc, c cccccc ccccccc, cccccccc cccccccccc 
cccccc, ccccc ccccccccccc cccccccc cccccccccccc 
cccccccccccccc cccccccccccc, cc cccc ccc cccc cccc 
ccccccccc c cccc ccccccccccc, ccccccc cccccc cc 
ccccccccc. cccccccccc cccc cccccccccc cccccccccc-
ccccc cccccc ccccc cc ccccccccc c ccccccccc ccccc 
c cccccccccccc ccccccc, ccccccc ccccccccc, ccccc-
cccccc cccccccccc c cccccc cccc cccccc cccccccc 

ccccccccccccccccc cccccccc – cccccc cc cccccccccccc 
cccccccccc cccccccccccccccc cccccccc c cccccccccc 
ccccccccccccccc cccc. 

ccccc cccccc cccc cccccc ccccccccccc ccccccc-
cccc ccccccccc cc ccccccccccc cccccccc ccccc c c 
ccccccccccccccccccc ccccccc c ccccccccccc cccccc 
cc ccccc ccccc ccccccccc, cccccc cccccccccc cc cc-
cccc ccccccccc: cccccc, cccc, cccccccc. ccc ccccccc 
cccccccccccc cccccc cccc cccccccc c ccccccccccccc 
cccccccccc ccccc – cccccccccc. ccccccccccc cccc-
cccccccc cccccccccccccc ccccccccc c ccccccccccc-
ccc ccccccccc cc ccccccc ccccccccccc ccccccccccc 
ccccccccccc ccccccc cccccccccccc ccccccccccccccc 
cccccccc (cccccccccccccc) ccc ccccc ccccccccc, 
cccccccccc ccccccccccc cccccc ccccccccccccccc 
c cccccccccccccc cccccccccc ccccccccc. ccccccc, cc-
cccccccc cccc cccccccccc cccccccc c ccccccccccccc 
cccccccccccc ccccc c cccccc cccc ccccccccc cc cccccc.

c cccc ccccccc c ccccccccc cccccc, ccccccccccc 
ccccccccccccc ccccc-cc ccccccccc c cccccccccc, 
cccccccccccccc ccccccccccc ccccccc (cc) cccc cccc-
ccccccc cccccccc c ccccccccc – cccccccccc ccccccc, 
ccc ccc ccccc cccccccccc ccccc ccccc. ccccc-cc ccccc 
ccccccccccc cc ccccccccccccccccc cccccccccccc cc-
ccccccccccc cccccccccccc, cccccccc cccccccc cccccccc 
cccccccccc c cccccccc ccccccccc, ccc cccccc cccccc-
cc c ccccccccc ccccccccc ccccccc cccccccc cccccc 
cc, ccccccc ccccccccccc cccccccc ccc cccc ccc ccccc 
ccccc cccccccccccccccc cccccccc.

cccc ccccccccc c cccccccccc cc cccccc ccccccc-
ccccccc ccccccc cccccccccc ccccccc ccc ccccccccc 
cccccccccccccccc ccccccccccc ccccccc. ccccccccccc 
ccccc-cc cccccccccccccccccc cccccccccc ccccccccc 
ccccccc cccccccccccc c cccccccccccc, cccccccccccc 
cccccccccccccc c ccc ccccccccccc, ccccccccccc 
ccccccccc cccccccccccc ccccccccc, cccccccc cccccc-
ccccc ccccc c cccccccccccccc cccccccc, ccccccccc 
ccc cccccc cccccccccccccccc cccccccccccc, c ccccc 
ccccccccc ccccccccccc ccccccccccc cccccccccccc. 
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cc, cccccccc ccccccccccccc, cccccccc ccccccccccccc, 
cccccccccc, ccccccccc cccccccccccc, ccccccccccc 
cccccccc ccccc ccccccccc cccccc ccccccccc, cccc cc-
ccccc ccccccccc IConn Plus. 

ccc cccccccc ccccccccc cccccccccccccccc ±2 ccc, 
cccccccc ccccccccccc ccccccccccccccc ccccc cc-
cccccccc cccc, cccccccc cc ccccccc cccccccccc ccccc-
ccccccccc cccccc, cccccccc cccccccc ccccccccc 
cccccc ccccc c ccccccccccccccc cccccccccccccccc 
ccccccc. IConn Plus cccccccccc ccccccc cccccccc cccc-
ccc cccccccccccc ccccc, cccccccccccccc ccccccc cc-
ccc cccccccccccc ccccc. ccccc cccccc cccc ProLoop 
cccccccc ccccccccccccc cccc cccccccccc c cccccc ccc 
ccccc cccccc.

ccc ccccccc ccccccccc c ccccccccccc cccccc cccc 
ccccccccccc ccccccc cc cccccccccccc cccccccc 
ccccc. ccccccccc ccccccccc ccccccccccccc ccc ccc-
ccccccccc cccc cccccccccccc c ccccccccccccc ccccc 
cccccccc, ccccc cccccccccccc c cccccccc ccccccccc 
ccccccccccccccccc ccccccccc ccccc ccccc ccccccccc 
c cccccccc. cccccc cccccccccccc ccc ccccccc cccccc-
ccccccccc cccc c cccccccc cccccccccccc ccccccccccc 
ccccccccccc c cccccc c cc ccccccc.

ccccccc cccccccccccccccccc ccccccc cccccccccccc 
ccccccccccccc ccccc ccccccccccccc cccccccccccc, ccccc 
ccc ccccccccccc cccccc ccccc-ccccccc, ccccccc cccccc 
ccccc-cccc, cccccccccc ccccccc ccccccc. ccccccc cc-
ccccccc ccccccc cccccccc ccccc-ccccc ccc cccccccccc 
cc ccccc ccccccc c, ccccccccccccc, ccccccccccc cccccc 
cccccccccc cc cccccccccccc cccccc cccccccc c ccccccc. 
cc ccccc cccccccccccccccccc cccccccc ccccc ccccc-
cccccccc ccccccccc, ccccccccccc ccccccc ccccccc 
cc ccccccccccc; ccc cccccccc ccccc ccc ccccccccc ccccc 
cccccccccc ccc ccccccccccc ccc ccccccccccc cccccccc.

cccccccccc cccccccc cccccc ccccc-cccc ccccccccc 
ccccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccc cccccc ccc-
ccccccccc. cc ccccccccccccc ccc ccccccccccccc ccccc-
ccccc cc cccccccccccc ccccccccc c ccccc ccccccccc 
ccccccccc cc c ccccccc cccccc. 

cccccccc ccccccc ccc, ccccc cccccccccccc ccccccc 
ccccccccccccc ccccccc ccccccccccccc ccccccccccc 
ccccccccccc, c ccc cccccccc c ccccccccccc cccccccc 
ccccccc ccccccccccc ccccccccccccc ccccccccc ccc-
ccccccccc, cccccccccccccccc cccccc cccccccccccc 
cccccc c ccccc cccccc, c ccccc ccccccccc, ccc ccc ccccc 
ccccccccc ccccccc ccc cccccccccc ccc ccccccc ccccc, 
ccc c ccccccccccccc cccccc cc ccccc cccccccccc ccc-
cccccc. ccccccccc cccccccccc cc cccccccccccccc, cc 
cccccccccccccc ccc cccc cc ccccc c cccc cccccc ccc cc 
c ccccc ccccccccc c ccc ccccccccc cccccc.

ccc c cccccc cccc ccccccc
ccccc ccccccccc ccccccc cccccccccc ccccccccc cc-
ccccccc cccccccccccc cccccc c cccccccccccccccccc 
c 20 ccc. cccccccccc cc 8-ccccccc ccccc cc cccccc 
cccccccccccc cc 10–15 ccc. cccccccccc c ccc cc ccccc 
ccc ccccccc cccccccccccc ccccc cccccccc: QFN, TSOP, 
QFP, BGA, CSP-BGA, SiP-BGA, FBGA ccc LGA. ccc cccc 
cccc – ccccccccccc cccccc c cccccccccccc ccccccc-
cc ccccccc, ccc cccc cccccccccc cc ccccc c 2,5 cccc: 
cccccccc, cccc cccccc cc ccccc cccccccccc 40 ccccccc-
ccc, cc c ccccccccccc cc ccccc ccccc ccccccc cc 140. 
ccccccc, ccccccc ccccccccccccc cccccccc cccccccc 
ccccccc ccccccc cccccccc cccccccccccc cccccc. ccc 
ccccccccc cccccccccccc cccccccccccccc cccccccc, 
c ccccccc cccccccccccc cccccc, cccccccccc cccccccc 
ccccc, ccccccccc cccc c ccccccc ccccccc cccccccccc.

ccc ccccccc cccccccc ccccccc ccccc ccccccccccc 
ccccccccccc cccccccccc c cccccc cccccccccc cc cc-
ccc cccccccc cccccccccc, ccc ccccccccccccc cccccc-
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ccccccccccccccc ccccccccc, cccccccc cccccc cccccc-
ccc ccccccccccc, ccccccc ccccccccccccc cccccccccccc 
cc RFID-ccccc, cccccc cccccccccc ccccccccccc, ccc-
cccccc cccccccc c cccccccccccc ccccccc – ccc ccc 
ccccccccccccc ccccccc ccccccccc ccccccc ccccccc-
ccc ccccccccccc cccccccccccccccccc c ccccc cc ccccc 
ccccccccccc ccccccc cccccccc.

cccccccc, cccccc, cccccc
ccccc cc cccccccc cccccccc cccccc ccc cccccccccc 
ccccccccccc cccccccc cccccccc ccccccccc cccccccccc. 
cccccccccccc cccccccccc, ccccccccccccc ccccccccccc-
ccc cccccccc, cccccccccc ccccc, cccccccc cccccccc-
ccc cccc cccccc c cccccc ccccccccc ccccccccc ccccc 
cccccccccccc ccccccc cc ccccc cccccccccccc ccccccc. 
ccc ccccc cc cccccccc cccccccccccc ccccc cc ccccccc-
cc c cccccccccc ccccccccc ccccccccccc cccc-cccccc, 
c ccccccc cccccccc cccccc cccccccccc ccccccc. ccccc 
cccccccccccc ccccccc ccccccccccc c cccccccccc cc-
ccccccccccccccc ccccccccc c cccccccccc, ccccccccc 
c ccccccccc cc cccccccc cc ccccccc c cccccccccc cccc 
cc cccccccccc. 

ccc cccccc, cccccccccccccccc cccccccccccc cccccc 
cccccccccc c ccccccccccccccc cccccccc ccccc ccccc-
ccccc cccccccc cccccc cccccccccc ccccccccc c cccc-
cccccc, ccccccccccc cccccccccc, cccccccccccc c c. c. 
cc cccc ccccccccccc ccccccc c ccccccccccc ccccccc 
ccccccccccccc ccccccccccc cccccccccccc cc ccccccc 
c ccccccccc, cccccccccc cccccccccc c ccccccccccc 
ccccccccc c cccccccccc ccccccc ccccccccccccccc 
cccccc ccccccc, cccccccc, cccccccccccc c ccccccc-
cccccccc. 

cc cccccccccc cccccccccccc cccc ccccccccc cc-
cccccccc c cccccccccccccc ccccccccc ccccccc ccc-
ccccccccc cc cccccc-cccccccccccc. ccccccc ccccccc 
cccccccccc cccccccc, ccccccccccc cccccc, ccccccc 
cccccccc ccccccccc, cccccccc cc ccccccc cccc ccccccc 
ccccccccccc cccccccccccc ccc cccccc ccccccc ccc-
ccccccccc.

ccccccc cccccccc/ccccccccc c cccccccccc cc ccccc 
c cccccc cccccc ccccccccccc ccccccccc cc cccccc 
ccccccccccc c cccccc ccccc-cccccc. ccccccc ccccc-
cccc c cccccc ccccccc cccccccccccc ccccc cccccccc-
cc – cccc c cccccccc cccccc ccccc-cccc. ccccccccc-
ccc cccccccc cccccc ccccccccccccccc cccccccc, ccc 
ccccc cccccccccccccc cccccccc c ccccccccc cccccc-
ccc, cccc cccccccccccccccc ccccccccc ccccc ccccc 
cccccccccccccccc cccccc, cccccc ccccccccccccccc 
cccccccc cccccccc, ccccccccccccc ccccccc c ccccccc 
cc 90 c. cccccccccccccc ccccccccccccc c cccccccc ccc-
ccccccc cccccccc ccccc, cccccc cccccccc c cccccc-
ccc cc ccccccc, cccccccccccc ccccccccccc ccccccc, 
ccccccccccc ccccccccccc cccccccc c ccccc-ccccc ccc 
cccccccccccccc cc ccccccccccc c ccccccc ccccccccc-
ccc.

cccccccccccccccccc ccccccccc – ccccc 60 ccccc 
c ccc, ccc ccccc cccccc, ccc ccccccccccc cccccccc 
cc ccccccccc cccccccccccc. ccccccccc cccccccccc 
c ccccccc ccccccccccccccccc ccccccccccc (ccc) 
cccccc 1000, cccc c cccccccccccc cccc cccccccccccc cc-
ccccc ccccccccc cccccc cccccccc ccccccccc, cccccccc 
ccccccc ccccc cccccccccc cc ccccccccc ccc cc ccc-
ccccccc cc 40 c cc ccccc cccccc.

cccccccccccc cccc ccccccc c ccccccccccccc ccccc-
cccc cccccccccccc ccccccccc cccccc c cc ccccccccc-
ccc ccccc ccccccccccc cccccccccc ccccccccc c ccccc 
ccccc cccccccc ccc cccccccccccc cccccccc: ccccccc-
ccccccccccc, ccccccc ccccccccccccc c cccccccccccc 
cccccccc ccccccc ccccccccc.

cccccccccc cccccc ccccccccccccccccc ccccc 
ccccc cccccccccccccccccccccc cccccccccccccccc 
cccccccccccccc ccccccccc cccccccc c ccccccc cccc-
ccc. cccccccccccc cccc cccccccccccccccc c ccccccc 
cccccccccccc. ccc ccccccccc cccccc – ccccccccccc 
c cccccccccccccc, cccccccccc ccccccccccccccc ccccc-
ccccccc ccccccc, cccccccccccccc ccccccccc ccccc, cc-
cccc cccccccccccccc ccccccccc c ccccccccccc cccccc, 
ccccccc ccccccccccccc cccccccccc ccccc c ccccccc 
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ccccccccccc ccccccccc c ccccccccc ccccccccc cccccccc 
cc ccccc cccccccccc ccccccccccc cccccccc ccccccccc 
c ccccccc ccccccc. ccccccccc cccccccccccc ccccccc-
cccccccc, ccccccc cccccccccccccc cc cccccc ccccccc 
c ccccc ccccccccc cccccccc c ccccccc cccccccccc.

cccccc ccccccc, ccc cccccccccccc cccccccc ccccc 
cccccccccccc ccccccccccc cccccccc – cccccccccccccc 
ccccccc cccccccc c ccccccccc ccccc ccccccccccccccc 
ccccccc ccc ccccccc ccccccccc. ccccccc ccccc-ccccc-
cccccccc cccccccccc ccccccc ccccccccccc ccccccc-
ccc c cccc ccccccccccccccc ccccc, c cccccc cccccccc 
cccc ccccccccccc, ccccccccccc c cccccccccc ccccccccc. 
cccccc cc cccc cc cccccc ccc cccccc, cccc cc cc cccccc 
ccccccccccc ccccccccccccccc ccccc-cc c ccccccccccc-
cccc cccccccccccc, ccccccccc ccccccc cccc cccccccccc 
ccccccccccc cc cccccccccccccc cc cccc cccccc ccccc.

c cccccccccc ccccccccccc IConn Plus ccccc cccc 
ccccccccccc cccccccccc ccccccccccccccc. cccc cc cc 
cccccccc – ccccccccccc cccccccc cc ccccc cccccc cccc-
ccccc, cccccccccccccccc cc ccccccccccc: ccccccccccc 
cccccc cccccccc ccccc c ccccc cccccccccccc ccccc-
cccccccccccccc cccccccc. cccccc c cccccccc cccc 
cccccccc cccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccc 
cccc: ccccccccccc/cccccccccccc cccccccc cccccc 
cccc cccccccccccc cc ccccc cccccccc c ccccc. cccc 
cccccccccc cccc ccccc-ccccccccc c ccccccc ccccccc-
cccc cccccccc, cc ccccccccccc cccccccc cccccccc-
cc – ccc cccccc cccccccc ccccccccccccc ccccccccc. 
ccccc cccccccc c ccccccccccccccc cc cccccccc cccc 
cccc ccccccc; ccccc ccccccccc cccc ccccccccccc ccc-
ccccccccccc ccccccccc K&S, c cc c ccccccccccccccc 
cccccccccccc cc ccccccccc, ccc cc ccc c cc ccc cccc 
ccccccccccccc cccccccccc ccccccccc, ccccccccccc ccc-
ccccccccc ccc «ccccc-cc», c cccccccccc cc cccccccccc 
cccccccc.

cccccc cccccccc ccccccccccccccc ccccccccc IConn 
Plus cccccc cccc ccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccc-
cccc cc cccccc, cccc c cccccccc ccc ccccccc cccccc-
ccccccc c cccccc ccccccccc cc cccccc cc ccccc 5 ccc. 
ccc cccccc c cccc ccccc-cc ccc cccccccccc ccccccccc 
cccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccc, cccccccccc 

ccc cccccccc – ccccccccc, cccccccccc cccccc c cc-
ccccccccc cccccccccccc cccccccccccccc cccccccccc 
cccccc ccccccc; cccccccccccc cccccccccccc cccccccc-
ccc cccccccccc cccccc. cccccccccccc c ccccccccc-
cccccc cccccc ccccc ccccccccccc cccccc cccccccc-
cccc cccccccccc. cccc cc cccccccc ccccc cccccccccc 
ccccccc c ccccccccc ccccc cccccccc «ccccc-cc» ccc-
cccccc ccccccccccc cccccccccccc cc cccccccc ccccc-
ccccccccc cccccccccccc, ccccccccccc ccc cccccc ccccc 
cccccc ccccccccccc ccccccccccc.

cccccccccc cccccc cccc ccccccc cccccccccccccccc 
cccccccc ccccccccccccccc c cccccccccc. ccccccccccc 
ccc ccccccccccc ccccccccc ccccccc, ccccc ccc ccccc 
cccccc cc ccccc cccccccccc, cccccc cc ccccc cccccc 
cccccccc cccccccccc, cccc cc ccccc ccccccccc, cccccc-
ccc ccccccc cccccc ccc ccccccccc c cc., ccccccccccccc 
cccccccccc c ccccc cccccccc cccccccccccc ccccccccc.

cccccc cccccccccccc ccccc ccccc ccc ccccc ccccc-
cccc ccc cccccc ccccccc cccccc cccc, cccc ccc ccccc 
ccccccccc-cccccccccc, ccccccccc cccccccccc cccc 
cccc c ccccccccccccc cc ccccccccccc. cc cccccc 
cccccc ccccc cccc cccccccccccccc ccccccccccc, c c 
cccccc ccccccc, ccc ccccccccc c cccccccc cccccccccccc 
ccccccccc. ccccccccccccc ccccccccccccc ccccccccccc 
ccccccccc, ccccccccccc c ccccc cccccccc cccccccccccc 
c ccccccc ccccccc ccccccccc, ccc cccccc ccccccccc 
c cccc ccccccccc ccccccc cccccccccccc c ccccccc ccc 
cccccc c cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccc 
c ccccccccccc ccccccccc. ccccccccccc c ccccccc ccccc-
cccccc cccccccccc c ccccc cccccccc ccccc ccccccccc 
cccccc ccccc cc ccccccccc ccccccccc cccccccccccccc 
c cccccccccccccccc cccccccc, ccccccc cccccc. ccc-
ccccc ccccccccc cccccccc ccccc ccccccccccc cccccccc, 
cccccccc ccccccccccccc ccccc-cc ccc ccccccccc ccc-
ccccccccccccc cccccccc cc cccccccccccc ccccc cccccc 
ccccccccccc ccccccccccc.

ccccccccccc ccccccc  
ccccccccccc cccccccc
c cccc ccccccccc ccccccccc ccccccc cccccccccc ccc 
cccccccccc ccccccccc cccccccccccc cccccccccc, ccc 
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cccccccc, cccccccccccccc c ccccccccc cccccccccccc, cc 
c ccc cccccccc ccccc cccccc ccccccccc, cccccccccccc-
ccc cc ccccccccccc. ccccccc FALCON cccccccc ccccccc 
cccccccc cccccccc, ccc ccccccccccc ccccccccc cccccc-
ccccc ccccccccc c ccccc cccccccccc ccccccccc ccccccc, 
cccccccc cccccccc c ccccccccc cccccccccc. 

c ccccc ccccccccc ccc «ccccc-cc» cccccccc cc-
cccc cccccccccc c cccccc cccccccccc ccccccc cccccc; 
ccc cccccccccc cccccccccccc ccccc cccc cccc «cccccc» 
ccccccccc ccccccc. cc cccccc ccccc cccccccc ccccccccc 
ccccccc cccccccc cc ccc ccccccccc, ccccccc cccccc-
ccccccc c ccccccccc; ccccccc, c cccc ccccccccc ccccc 
cc ccccccc cccccccccccc cccccc cccccccc – ccccccc-
cccc ccccccccccccccc cccccc, cccc cccccccc cc cccccc, 
c cccccc cccccc cc ccccc ccccccccccc cccccc cccccccc 
cccc ccccccccccccc c ccccc ccccccccccccc.

***
ccccc ccccccc cccc ccccccc cc ccccccccccc cccc-

ccc cccccccccccccc c ccccccccccc ccccccccccccccc. 
cccccccccc cccccc cccccccccc c cccccc cc ccccc 
cccccc cccccc ccccccc, ccccccc c cccccccccc cccccccc-
cccc cccccccc c cccccccccc ccccc ccccccccccccc ccc-
ccccccccc. ccc ccccccccccc ccccccc cccccccccc ccccc 
cccccccccc ccccccc ccccccccccccc ccccccccc cccccccc-
cccccccccc cccccc c ccccc cc cccccc ccccc cccccccc-
cccc cccccc cccccc ccccccccc-cccccccccc, ccccccccc 
ccccccccc, ccccccccccc, cccccccc c ccccccccccc cccccc 
cccccccccccccccc ccccccccccccc cccccccc – ccccc, 
ccccc ccccc ccccccccccccc ccc cccccccccc cccccccc 
ccccc c cccccccccc ccccccccccc cccccccccc ccccc-
ccc, ccc ccccccc cccccc cc ccccccccc ccccccc ccccccc 
cccccc.

ccccccccccccc ccccc ccccccc ccccccccccc ccc-
ccccccccc ccccccccc. cc ccccccccc cccccccc ccccccc-
ccccc cccccccccccc cccccc cccccccccccc, ccccccccccc 
ccccccccccccccc cccc ccccc c ccccc c ccccccc ccccccc-
ccccc cccccccccccc. c ccccccccccc-cccccccc, ccccccc 
ccccccccc ccccccccc, cccccc cccccccccc cccccccccc-
cccc c ccccc cccccccccccc c ccccc cccccccc cccccccc-
cccc cccccccc. 

cc cccccccccc cccccccccccccccc ccccccccc cccccc 
cccccccccc. cccccccccc cccc cccccccccccc cccccccccc 
ccc ccccccccc ccccc ccccccccc ccccccccc c cccccccc-
cc ccccccccccc, ccccccccc ccccccccccc ccccc cccccc, 
cccccccccc ccccc ccccc c, c ccccc cccccc, cccccccc 
cccccccccccc ccccccccccc, ccccccccccccccc ccccccc-
ccccc ccccccc.

ccccccccc cccccccc ccccc cccccccccc cccccccc 
ccccccccccc ccccccccc cccccccccccc cccccccccc 
cc cccccccccccc, ccccccccccccccc ccc cccccccc cccc-
ccc «ccccc-cccc». cc ccccccccc IConn Plus ccc cc-
ccccccc cccccccc ccccccccccc ccccccccc cccccc, ccc 
ccccccccc ccccccccccc ccccccc «cccc-cccc» ccccc ccc 
ccccccccc – ccccccc, ccccccccccc, cccccc – cccccccc-
cccc cccccccccc ccc cccccc ccccc-cccc cccccc cccc-
ccccc. ccc ccccccccc ccccc cccccccccc, cc ccccccc 
cccccccc c cccc. cccccccccc ccccccccccccccc ccccccc-
ccccc ccc cccccccccccc cccccccccccccccccc cccccccc, 
ccccccccc ccccccc ccccccc ccccccccccc, cccccc cc-
ccccccccc ccccc cccccccccccc – ccc ccc cccc ccccccc 
cccccccccc ccc «ccccc-cc», c cccccccccc ccccccccc 
cccccccccc cccccccccccc ccccc ccccccc ccccccccccc 
ccccccccc.

cc ccccccccc cccccccccccc c ccccccccccc cccccc 
cccccccc ccccccc cccccc c ccccccccccc c cccccccccc 
ccccccccccc ccccccccccccccc ccccccc cccccccccccc 
c cccccc ccccccc ccccccccccccc ccccccccc. cccccccccc 
cccc ccccc ccccccccccc ccccc ccccc ccccccc: ccccccc 
ccccccc ccccccc cccccccc c ccccccccc ccccc-ccccc 
c cccccccccc ccccccccc, ccccccc cccccc – c cccccc 
cccccccccccccccccc cc cccccc ccccccc, cccccccccccc-
ccc cccccccccccc. ccccccccc c cccc cccccc ccccccccc 
ccccc ccccc cccccccccc ccccccc ccccccccc (gelation 
time) ccccccccccccc cccc-ccccccccc. ccccc cccccc 
cccc ccccccccc ccc cccccccc cccccccccccc ccccccccc, 
ccc ccccc ccc ccccccccc cccccccccc cc cccccccc-ccc-
cccccccccc. ccccc ccccccccccccc cccccccc c cccc 
cccccccc cccccccc cccccccccccc ccccc-cccc. cccccccc 
cccccc cc cc ccccccccccc ccccc c ccccccccc ccccc-
ccccccc ccccccc cc ccccccccccc cccccccc, c ccccccc-
cccccc cccccc ccccccc ccccccc ccccc cccccccc c cc-
ccccccc cccccc cccccccccccccc cccccccccc cccccccc 
c ccccccc ccccccc.

ccccc cccccccc cccc ccccccc cccccccccccc cc-
ccccccc ccccccc ccccccccccc ccccccccccccc. cccccc-
cccc cccccc cc ccccc cc cccccc cccccccccc cccccccccc 
cccccccc ccccc, cc c cccccccc cccccccccccc ccccccccc 
ccc ccccccc cc cccc cccc, ccccccc cccccc ccccccc-
cccccccccc c cccccc ccccc. ccc cccccccc ccccccc 
cc cccccc cccccc cccccccccccccccc cccccc cccccccc 
cccccccc ccccccc c ccccccccc cccccccc cc ccccccccccc 
cccccccc cccc cccccccccc ccccccccc ccccccc cccccc-
ccccccc cccccccccc ccccccccc FALCON c ccccccccccc 
ccccccccc-cccccccc cccccccc ccccccccccc cc cccc X, 
Y, Z, cccccc 1 ccc. ccccc ccccccc ccccccccc ccccccccc 
ccccccccc cccccccccc cccccccc cc cccccc ccc cccccccc 
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