Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на газова арматура за природен газ
реф. номер на поръчката: 190-094
№
Описание на продуктите
Ед.
К-во
поз.
мярка

Забележка

Обособена позиция 1
Кран газов сферичен 6” ANSI600 пълнопроходен, ръчно
1 управление, фланцов.
DATA SHEET 1
2 Кран газов сферичен 6” ANSI150 пълнопроходен, ръчно
управление, фланцов.
DATA SHEET 2
3 Кран газов пробков 4" ANSI1500, хидро привод с ръчно
управление с лост, на заварка.
DATA SHEET 3
4 Кран газов сферичен 4" ANSI1500, ръчно управление,
фланцов.
DATA SHEET 4
5 Кран газов сферичен 4” ANSI600 пълнопроходен, ръчно
управление, фланцов.
DATA SHEET 5
6 Кран газов сферичен 4” ANSI150 пълнопроходен, ръчно
управление, фланцов.
DATA SHEET 6
7 Кран газов пробков 2" ANSI1500, ръчно управление,
фланцов.
DATA SHEET 7 и чертеж към него
8 Кран газов сферичен 2" ANSI1500, ръчно управление,
фланцов.
DATA SHEET 8
9 Кран газов сферичен 1” ANSI600 пълнопроходен, ръчен
на заварка.
DATA SHEET 9
10 Кран газов сферичен 1/2” ANSI600 пълнопроходен,
ръчен на вътрешна NPTF резба двустранно.
DATA SHEET 10
11 Кран газов иглен 1/2” ANSI600 ръчен, на вътрешна NPTF
резба двустранно.
DATA SHEET 11
Обособена позиция 2
1 Газорегулиращ (дозиращ) кран за
ГазоТурбиненКомпресоренАгрегат (ГТКА)
Кран стоманен 2" ANSI CLASS 600 със задвижващ
механизъм и контролер за управлението му.
Предмет на доставката са следните елементи:
1. Дозиращ (горивен) кран - производител AMOT
CONTROLS, USA; МОДЕЛ 4280G2A-RJR/60200617-012/CV12 или еквивалент;
2. Задвижващ механизъм за места с повишен риск CLASS I, DIVISION I, GROUPS C & D за работа с
контролер модел 8412 или еквивалент;
3. Контролер за управлението на кран с въртящ
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Поради
обстоятелството,
че оборудването е
предназначено за
монтиране към
съществуващо
оборудване, а
именно ГТКА, е
представена
информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
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задвижваящ механизъм - МОДЕЛ 8412 или еквивалент.
Трите елемента да бъдат монтирани, тествани и готови
за работа.

монтирано към
инсталацията.
В случай, че бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване и да
бъде със същите
технически данни
и характеристики.

Обособена позиция 3
1 Трипътен сферичен кран DN40 PN100 с пневмоуправление
Производител: ALFA VALVOLE – ИТАЛИЯ или еквивалент
Модел: 316 AM FS
Задвижване на крана: пневматично, с еднобутално действие, с работно
налягане 10 bar (природен газ)
Модел на управлението: GTXN.127x90.TP22A или еквивалент
виж Приложението
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2 Трипътен сферичен кран DN25 PN100 с пневмоуправление
Производител: ALFA VALVOLE – ИТАЛИЯ или еквивалент
Модел: 316 AM FS
Задвижване на крана: пневматично, с еднобутално действие, с работно
налягане 10 bar (природен газ)
Модел на управлението: GTXN.110x90.TP22A или еквивалент
виж Приложението

Поради
обстоятелството,
че оборудването е
предназначено за
монтиране към
съществуващо
оборудване, а
именно
инсталация за
изсушаване на
природен газ с
регистрационен
номер ВнГСИ 0598,
е представена
информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
монтирано към
инсталацията.
В случай, че бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.
Поради
обстоятелството,
че оборудването е
предназначено за
монтиране към
съществуващо
оборудване, а
именно
инсталация за
изсушаване на
природен газ с
регистрационен
номер ВнГСИ 0598,
е представена
информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
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монтирано към
инсталацията.
В случай, че бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.

Обособена позиция 4
1 Клапан трипътен, двуседлов Клориус 50 M3F-EN-PN или еквивалент.
Kvs - 38 м3/h
Свързване DN50
Налягане номинално PN16
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Поради
обстоятелството,
че оборудването е
предназначено за
монтиране към
съществуващо
оборудване, е
представена
информация за
производителя и
модела на
съществуващото
оборудване.
В случай, че бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.

Обособена позиция 5
1 Вентил двупътен с електрически изпълнителен механизъм DN50 PN16
Технически характеристики на вентила:
Вид на вентила – двупътен сферичен вентил;
Максимално работно налягане – Pn -16bar;
Работен отвор – Dn50;
Работен флуид – сгъстен въздух;
Максимално диференциално налягане - 10bar;
Присъединяване – вътрешна резба 2“;
Монтаж – хоризонтален / вертикален;
Дължина на корпуса - 134mm(max);
Материал на корпуса – неръждаема стомана, никелиран месинг;
Материал на сферата – неръждаема стомана;
Уплътнение на сферата – политетрафлуоретилен (PTFE);
Технически характеристики на задвижката:
Управление – 2-позиционно (отворен,затворен);
Обратна връзка – крайни изключватели SPDT за двете крайни позиции;
Номинално захранващо напрежение – 24V AC/DC (50Hz);
Въртящ момент на мотора – според вентила;
Ъгъл на завъртане – 90°;
Индикатор за позиция – механичен - отворен / затворен (open/close);
Клас на защита – IP44;
Монтаж – за директен монтаж върху съответния вентил;
Допълнителни възможности – ръчно (аварийно) управление;
Околна температура: -20 до 70°C;
Окомплектовка: Комплект с всички необходими принадлежности за
монтаж и експлоатация.

Обособена позиция 6

Кран шибърен пълнопроходен фланцов + уплътнителни елементи.
Номинален диаметър Ду 65 мм;
Работно налягане Ру 21 МРа = 210 (кг/см²);
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Подробни технически данни и чертежи за шибъра и уплътнителните
елементи са дадени в приложения DATA SHEET 6.1 и DATA SHEET 6.1.1
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