ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на уреди за надземно електрометрично
обследване на изолацията на газопроводи и
откриване на активна корозия
Реф. номер на поръчката:

170-087

Основни технически характеристики на уредите (1 комплект)
Генератор
- нискочестотен (ЕLF/ULF) 3 ÷ 50 Hz
честотни диапазони
- локализиращи честоти 98÷ 640 Hz
обсег (при нормални условия)
не по-малко от 10 км
 тока (напрежението) на изходния сигнал
възможност за регулиране на:
 честотата на изходния сигнал в обхвати
– ток, напрежение, температурен режим и честота
на излъчвания сигнал
индикация на цифров дисплей:
маса
- не повече от 15 кг.
от електрическата мрежа - 100÷250VAC
захранване
от DC източник от 12÷60 V DC
изходящ ток
мощност
аларми
ограничители

100mA÷3A
от 100÷300W
- прегряване и пренапрежение
- по мощност
Приемник (receiver)
налични честоти на приемника
- съвпадащи с излъчваните от генератора и
задължително възможност за приемане на 50 Hz
Чувствителност при 1m в
При 3Hz - до1 mA;
следните режими
При 50Hz – до 8mA;
При 512Hz/640Hz - до 400µA
възможност за измерване на
дълбочина
- не по-малко от 5m
точност на измерването
- за дълбочина – до 3% от измерената стойност;
- за местоположение на точка – 5% от дълбочината;
- за силата на тока – до 5% от измерената стойност
– указание за посоката (ляво/дясно);
– компас;
– честота на сигнала;
индикация на LCD дисплей с
– цифрова индикация (бар диаграма) за нивото на
сигнала (тока);
– автоматично разпознаване на свързаните
подсветка
аксесоари;
– заряда на батериите;
– индикация за дълбочина;
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– брой измервания;
– активен/неактивен Bluetooth и GPS
Bluetooth;
Logger;
приемни антени

вградени:

включен към доставката
вграден или външен GPS
приемник, предоставящ
възможност за:

запис и съхраняване на
измерванията (вграден Logger)

трансфер на данни
Захранване
време за работа на батериите
степен на защита
температурен работен
диапазон
Маса на приемника

Позициониране, картографиране, проследяване и
навигиране и синхронизиране по време (дата и час)
в пълна хардуерна и софтуерна съвместимост с
приемника за електрометрично обследване. Да
разполага с 32 паралелни сателитни проследяващи
канала за бързо придобиване и възстановяване на
местоположението. Да има вграден демодулатор
WAAS / EGNOS без необходимост от допълнителен
хардуер. Да разполага с вградена и сменяема
литиево- йонна
батерията, за работа с продължителност не помалка от 15 часа.
GPS да бъде с Bluetooth инсталиран софтуер за
използване на данни от сателитите. GPS да е с
възможност за записване на геокоординатите на
всяка точка в специален файл GPS трак (пътека).
Този файл да се визуализира върху екрана на PC
или смартфон с програма изобразяваща карта на
земната повърхност, например Google Earth или
Open Street Map. GPS да е с възможност за
определяне на разстоянието от начална до крайна
точка. Да е със записана в паметта на GPS офлайн
рутираща подробна карта на България.
– запис на: номер на измерване, сила на тока mA,
посока на тока , ниво на сигнала в dB, дълбочина,
честота, настройки и др. В комбинация с GPS координати на точки с привързани дата и време
Съхраняване на не по-малко от 1000 записа.
Формати на файлове - .kml, .txt, .xls, .shp.
– USB кабел или Bluetooth към PC. В офертата да
бъде включена програма за трансфер на данни
- зареждаща се Lithium-ion батерия със зарядно
устройство, както и устройство за зареждане от
автомобил
- не по-малко от 20 ч. без презареждане
- IP54
от – 20°C до+50°C

- не повече от 2,5 кг.
А-образна рамка
за прецизно определяне местоположението на дефекта при подземни тръбопроводи и
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кабели чрез АСVG измервания
маса
защита от влага

Съответствие с:

Проектирано и произведено в
съответствие с:
Предоставяне на:

- не по-голяма от 2кг
- IP54
Одобрения на уредите
Уредите следва да бъдат с нанесена СЕ маркировка
и приложена писмена декларация за съответствие с
изискванията на Директива 2014/53/ЕС (допуска се
предлагането на уреди, които вече са пуснати на
пазара в съответствие с Директива 1999/5/EС),
издадена от производителя или упълномощен
представител, установен в Европейската общност,
чрез позоваване на приложими европейски
стандарти. При оферирането, като приложение
към Техническото предложение, трябва да се
представи декларация за съответствие документът трябва да е представен в неговата
цялост на оригиналния език, на който е издаден,
както и в превод на български език.
ISO 9001 или еквивалент

Софтуерно осигуряване
Софтуер за трансфер, обработка и визуализация на
данните от измерванията

Други изисквания:
1. Количество за доставка

- 3 (три) комплекта

2. Гаранционен срок

- не по-малък от 12 месеца от датата на доставката

3. Срок на доставка

- не повече от 60 календарни дни, считано от датата
на сключване на договор

- Складова база гара Яна, общ. Кремиковци, област
София
5. Документи, придружаващи стоката:
- Сертификати/ декларации за произход на доставените уреди;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) на доставените уреди;
- Инструкция/ръководство за техническа и експлоатационна документация на
хартиен и/или електронен носител;
- Инструкция за съхранение или друг аналогичен документ на доставените уреди.
4. Място на доставка

Изготвил:
инж. Станислав Коларов, Специалист отдел „Линейна експлоатация”
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