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                                 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация линия за боядисване на 

конвектори” 

 

1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на оборудването.  

Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност 

имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.  

 

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

 

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически 

изисквания на Възложителя . 

         

Линия за боядисване на конвектори – 1БР. 

 

➢ Инсталирана ел.мощност     - 90 kW 

➢ Инсталирана топлинна мощност    - 500 kW 

➢ Консумация на природен газ    - 27 nm3/час 

➢ Производителност      - 110 бр/час 

 

 

 

 

➢ Боядисване    - Прахово статично епоксиполиестерна боя 

➢ Материал за боядисване  -студено валцована  стомана, омазнена 

➢ Живот на актива – мин.15 г.  

o при 3024 часа/год 

➢ Присъединителни стойности: 

o Данни за сгъстен въздух  

o Макс. входно налягане                  10    [bar] 

o Мин. входно налягане                    5    [bar] 

o Макс. допустимо съдържание на водни пари- 1,3    [g/Nm³] 

o Макс. допустимо съдържание на маслени пари    0,1    [ppm] 

➢ Електроприсъединителни стойности и енергозахранване 

o Напрежение еднофазно                             230                 [V]        

o Напрежение трифазно          3 x 380     [V+N+PE] 

o Честота                                                                  50               [Hz] 

o Толеранс на напрежението                           +10 / -15     [%] 

Максимални размери на обекта  с подвеската 
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➢ Дължина                                                       макс. 1 300 mm 

➢ Височина                                                       макс. 1 250 mm 

➢ Ширина                                                            макс. 400 mm 

Проходен  отвор на съоръженията: 

➢ Височина                                                       макс.650 mm 

➢ Ширина                                                           макс. 500 mm 

 

Линията включва минимум следните модули: 

- Транспортен път с дължина мин.170 метра, конвейерна система тип  „monorail”   

- Агрегат за обезмасляване и фосфатиране с 4 бр. вани за автоматичен режим на 

работа 

- Изсушител за изсушаване на обезмаслени детайли с топлинна (газова) мощност 

150 kW 

- Изсушител за изсушаване на обезмаслени детайли с електростатична прахова 

система за едноцветна апликация с  възможност за работа за 10 пистолета 

- Пещ за изпичане на прахово боядисани детайли на природен газ с инсталирана 

топлинна (газова) мощност - 250 kW и електрическа мощност – 15 kW 

 

Кандидатът следва да представи информация по отношение на:   

✓ Транспортен път  

- Наличие/липса на възможност за закачане на подвеските по цялата дължина на 

веригата  

✓ Агрегат за обезмасляване и фосфатиране : 

- Материал за изработка на вани и тунели 

- Материал за изработка на помпи 

- Материал за изработка на вентилатори 

✓ Изсушител за изсушаване на обезмаслени детайли: 

- Дебелина на топлоизолационните панели, от които е изработен изсушителя за 

изсушаване на обезмаслени детайли 

 

✓ Комплекс за прахово боядисване: 

- Наличие/Липса на ламелна вентилаторна група 

- Наличие/Липса на пожароизвестителна система 

- Наличие/Липса на система за регенерация на отпадна боя 

✓ Пещ за изпичане на прахово боядисани детайли 

- Дебелина на панелите използване за изработка на пещта за изпичане на прахово 

боядисани детайли 

✓ Пещ за изпичане на прахово боядисани детайли: 

-Наличие/липса на измервателно устройство на газ 
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     3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

- Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя 

технически спецификации, плановете, количествата и другите указания. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА 

ПОДДРЪЖКA 

  

 

Минимален гаранционен срок – 1 (една) година; 

Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид оборудване: 

- Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране на 

оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на 

оборудването; 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ 

           

       Паспорт технически на български език на хартиен и електронен носител. 

 

6. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и предадено 

в работещ вид. Обстоятелството се констатира с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол. 
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