Техническа спецификация
Наименование на Доставка на еталонно оборудване за проверка на
поръчката
средства за измерване
Реф. номер
200-014
на поръчката
Настоящият документ съдържа техническа спецификация, условията и изискванията
към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз“ ЕАД ежегодно извършва дейности с цел обслужване и поддържане в
техническа изправност и метрологична валидност на средствата за търговско
измерване, използвани в обектите от газопреносната инфраструктура. Необходимото
еталонно оборудване, описано в настоящата поръчка, е предназначено за използване в
тези обекти.
2. Цели на поръчката:
За реализиране на дейностите по осигуряване на техническата изправност и
метрологична валидност на средствата за търговско измерване „Булгартрансгаз“ ЕАД
обявява обществената поръчка за извършване на доставка на еталонно оборудване за
проверка на средства за измерване. Еталонно оборудване за измерване е
предназначено за използване при извършване на периодични изпитания и проверки на
средствата за измерване, използвани в обектите от газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
В приложение № 1 „Конкретни технически изисквания към еталонно оборудване“ към
техническата спецификация са изброени конкретните технически изисквания към
съответните еталонни технически средства.
3. Предмет на поръчката – доставка на еталонно оборудване за измерване, с код
съгласно общия терминологичен речник CPV – 31682210.
4. Основни изисквания към предлаганото за доставка еталонно оборудване
за измерване:
4.1. Предлаганото еталонно оборудване за измерване трябва да
неупотребявано и в пълна комплектация с компоненти с доказан произход.

е

ново,

4.2. Еталонното оборудване да е с конструкция и от материали, осигуряващи
надеждност, стабилност, херметичност и устойчивост на влияния на околната среда
при работни условия.
4.3. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото предложение,
да се включи описание на техническите и конструктивни данни на предлаганото за
доставка еталонно оборудване съобразено с изискванията на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация и приложението към нея.
4.4. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за еталонно
оборудване за измерване по т. 1 от Приложение № 1 към техническата спецификация
има издадена от производителя ЕС Декларация за съответствие с приложимите
изисквания по следните директиви:

4.4.1. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост;
4.4.2. Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера;
4.4.3. Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на
пазара на съоръжения под налягане.
За потвърждаване на декларираните обстоятелство по т. 4.4.1, 4.4.2. и т. 4.4.3. да се
представят към техническото предложение в заверено копие Декларация/и за
съответствие (документът трябва да е представен в неговата цялост) на оригиналния
език, на който са издадени и в превод на български език.
4.5. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за еталонно
оборудване за измерване по т. 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация
има издадена от производителя ЕС Декларация за съответствие с приложимите
изисквания по следните директиви:
4.5.1. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост;
4.5.2. Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне
на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
За потвърждаване на декларираните обстоятелство по т. 4.5.1 и т. 4.5.2. да се
представят към техническото предложение в заверено копие Декларация/и за
съответствие (документът трябва да е представен в неговата цялост) на оригиналния
език, на който са издадени и в превод на български език.
4.6. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за еталонно
оборудване за измерване по т. 4 и т.7 от Приложение № 1 към техническата
спецификация има издадена от производителя ЕС Декларация за съответствие с
приложимите изисквания по следните директиви:
4.6.1. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост;
4.6.2. Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне
на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени
граници на напрежението;
4.6.3. Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера
За потвърждаване на декларираните обстоятелство по т. 4.6.1, т. 4.6.2. и т. 4.6.3. да се
представят към техническото предложение в заверено копие Декларация/и за
съответствие (документът трябва да е представен в неговата цялост) на оригиналния
език, на който са издадени и в превод на български език.
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4.7. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за
оборудването за проверка на средства за измерване по т. 6 и т.9 от Приложение № 1
към техническата спецификация има издадена от производителя ЕС Декларация за
съответствие с приложимите изисквания Директива 2014/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата
на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост.
За потвърждаване на декларираните обстоятелство по т. 4.7. за оборудването за
проверка на средства за измерване по т. 6 и т.9 от Приложение № 1 към техническата
спецификация да се представят към техническото предложение в заверено копие
Декларация/и за съответствие (документът трябва да е представен в неговата цялост)
на оригиналния език, на който са издадени и в превод на български език.
4.8. За доказване на декларираните в Предложението за изпълнение на поръчката
технически, функционални и метрологични характеристики на предлаганото еталонно
оборудване за измерване, участниците да приложат към техническото си предложение
като отделни документи - техническа и експлоатационна документация (извадки,
съдържащи изискуемата информация от т. 4.8.1 до т. 4.8.5.) на предлаганото еталонно
оборудване за измерване, която да бъде представена на оригиналния език, на който е
изготвена от производителя и в превод на български език, и която да съдържа
информация за:
4.8.1. Предписаните работни условия;
4.8.2. Условия на околната среда;
4.8.3. Условията на съвместимост с интерфейси, възли и средства за измерване;
4.8.4 Монтажа и настройката, безопасното пускане в действие, експлоатацията и
поддръжката, обслужването и ремонта, и допустимите настройки, включително и
необходимите схеми и диаграми;
4.8.5. Правилната работа и всички специфични условия на употреба, вкл. информация
за възможно неправилно използване, установено въз основа на опита.
4.9. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото предложение,
да се декларира, че еталонно оборудване за измерване (без т.6 и т.7 от Приложение
№ 1 към техническата спецификация), е калибрирано за предлагания обхват на
измерване от лаборатория за калибриране, акредитирана по EN ISO/IEC 17025 и за тях
има издадени сертификати за калибриране.
4.10. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото
предложение, да се декларира, че за еталонното оборудване за измерване (без т.6 и
т.7 от Приложение № 1 към техническата спецификация) ще бъдат издадени
сертификати за калибриране, като годината на извършване на калибрирането е
идентична с годината на доставка на еталонното оборудване за измерване.
4.11. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото
предложение, да се декларира, че калибрирането ще е извършено в най-малко пет
точки от посочените обхвати на еталонното оборудване за измерване.
4.12. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото
предложение, да се декларира, че за оборудването за проверка на средства за
измерване по т.9 от Приложение № 1 към техническата спецификация калибрирането
ще е извършено в най-малко пет точки от посочения обхват на оборудването за
проверка на средства за измерване, като четири от тях трябва да са при следните
стойности: 0 °С; 10 °С; 15 °С и 20 °С.
4.13. Резултатите от калибрирането да доказват съответствие с изискванията за
точност за съответния вид еталонно оборудване, посочени в Приложение № 1 към
техническата спецификация.
4.14. Еталонното оборудване за измерване, да има нанесени следните маркировки и
означения:
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4.14.1. Маркировка за съответствие на еталонно оборудване за измерване със
съществените изисквания към тях по приложимите директиви;
4.14.2. Търговска марка или наименование на производителя;
4.14.3. Информация за условията на използване;
4.14.4. Означения за идентификация.
4.15. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото
предложение, да се декларира, че за еталонно оборудване за измерване е осигурена
гаранционна поддръжка, която е задължение на доставчика.
4.16. В техническото предложение за изпълнение на поръчката за еталонното
оборудване за измерване да се предложи гаранционен срок по т. 7 от настоящата
техническа спецификация. В рамките на гаранционния срок възникналите дефекти се
отстраняват от Доставчика за негова сметка след рекламация в писмен вид с описание
на дефектите.
4.17. Срокът за отстраняване на констатираните с рекламация дефекти на доставеното
еталонно оборудване за измерване да е не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от
датата на получаване на рекламацията.
5. Изисквания относно документите, които се представят при доставката на
еталонното оборудване за измерване:
5.1. Декларация/и за съответствие на доставеното еталонно оборудване за измерване
по т.1, т.2, т.4, т.6, т.7 и т.9 от Приложение № 1 към техническата спецификация,
издадена/и от производителя съгласно изискванията на приложимите директиви.
5.2. Сертификати за калибриране за всяко доставено еталонно техническо средство за
измерване (без т.6 и т.7 от Приложение № 1 към техническата спецификация),
издадени от акредитирана лаборатория за калибриране по EN ISO/IEC 17025, като
калибрирането е извършено най-малко в пет точки от обхвата на измерване на
съответното еталонно техническо средство за измерване, а за еталонното оборудване
по т.1 от Приложение № 1 към техническата спецификация и сертификати за
калибриране на отделните модули за измерване на налягане.
5.3. Пълен комплект техническа и експлоатационна документация - инструкция/и на
хартиен (2 екземпляра) и цифров (1 екземпляр) носители, включително и
необходимите схеми и диаграми, на оригиналния език, на който са изготвени от
производителя и в превод на български език, за монтаж и настройка, безопасно
пускане в действие и правилна работа, експлоатация, поддръжка и всички специфични
условия на употреба, обслужване, ремонт и допустими настройки.
5.4. Гаранционна карта/сервизна книжка/гаранционен паспорт за гаранционния срок
на доставеното еталонно оборудване.
6. Условие и място на доставка – Условие за изпълнение на доставката е DDP или
DAP (само за чуждестранните участници) по Incoterms-2020, с място на доставка:
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район
Кремиковци, град София.
7. Гаранционен срок на доставеното оборудване – не по-кратък от 24 месеца и
не по-дълъг от 60 месеца, считано от датата на доставката.
8. Срок на доставка на стоката – не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от
датата на подписване на договора.
Приложение № 1: Конкретни технически изисквания към еталонното оборудване
Изготвил:
Елизабет Георгиева - главен специалист в отдел „Метрология, ГРС“ към Главно
управление „Техническа експлоатация“
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Приложение № 1
към Техническата спецификация
Наименование на поръчката: Доставка на еталонно оборудване за проверка
на средства за измерване
Идент. номер на поръчката: 200-014
„Конкретни технически изисквания към еталонното оборудване“
№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Описание на продуктите
Многофункционален процесен калибратор за задаване на
налягане от 0 до 120 bar
Технически и метрологични характеристики:
Измерване на симулирано чрез пневматична помпа налягане в
четири обхвата както следва:
Чрез модул за относително налягане с долна граница на обхвата 0
bar и горна граница не по-малка от 40 bar и не повече от 50 bar.
Точност на измерването 0,025 % от обхвата или по-добра и
резолюция на показанието 0,001 bar или по-добра;
Чрез модул за относително налягане с долна граница на обхвата 0
bar и горна граница не по-малка от 99 bar и не повече от 105 bar.
Точност на измерването 0,025 % от скалата или по-добра и
резолюция на показанието 0,001 bar или по-добра;
Чрез модул за относително налягане с долна граница на обхвата 0
bar и горна граница не по-малка от 120 bar и не повече от 200 bar.
Точност на измерването 0,025 % от скалата или по-добра и
резолюция на показанието 0,01 bar или по-добра.
Чрез модул за абсолютно налягане с долна граница 0 bara и горна
граница не по-малка от 1200 mbara и не повече от 1600 mbara.
Точност на измерването 0,025 % от скалата, резолюция на
показанието 0,01 mbar или по-добра.
Комуникация чрез HART протокол с преобразуватели за налягане в
режим на симулиране на налягане. При комуникация по HART
протокол трябва да се визуализират текущите стойности на
преобразувателя и да има възможност за настройка на
параметрите на преобразувателя.
Измерване и симулиране на температура чрез присъединяване на
външен термоелемент Pt100 по 3 и 4 проводна схема, възможност
за превключване на различни скали, с точност 0,06 °C или подобра и резолюция 0,01 °C или по-добра.
Измерване и симулиране на постоянен ток с измерване в
минимален обхват с горна граница от DC ±100 mA до ±200 mА и
симулиране на изхода не по-малко от DC 20 mA , точност ±0,025
или по-добра и резолюция 0,0001 mA или по-добра.
Измерване и симулиране на постоянно напрежение в различни
обхвати, като при най-малкия обхват горната граница да не е помалко от ±100 mV и не повече от ±200 mV с точност не по-ниска
от ±0,015 % и резолюция от 0.0001 mV или по-добра. При найголемия обхват горната граница не по-малко от ±80 V точност
±0,015 % или по-добра. Превключването между обхватите да
става автоматично. Симулиране на напрежение в обхват от 0 VDC
до горна граница не по-малко от 20 VDC.
Измерване и симулиране на електрическо съпротивление в
различни обхвати с минимален обхват от 0 Ω до горна граница на
обхвата от 400 Ω до 500 Ω с точност ±0,01% или по-добра и
резолюция 0,001 Ω или по-добра и максимален обхват от 0 Ω до
горна граница не по-малко от 10000 Ω и точност 0,01 % или подобра и резолюция 0,01 Ω или по-добра.
Измерване и симулиране на честота в различни обхвати, като в
най-ниския обхват долната граница да е 0,5 Hz или по-ниска с
точност 0,1 Hz или по-добра и резолюция 0,001 Hz или по-добра, в
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най-високия обхват горната граница да е 20000 Hz или по-добра с
точност 0,1 Hz или по-добра и резолюция 0,01 Hz или по-добра.
Измерване и симулиране на напреженови импулси от 1 до 999999 с
амплитуда с горна граница над 10 V.
Функция за захранване на верига на преобразувател с напрежение
24 VDC и измерване на аналогов токов сигнал 4…20 mA.
Монохромен или цветен дисплей с LED подсветка. На дисплея
трябва да се визуализират минимум два параметъра (напр.
измерваната и задаваната величина) и в допълнение текущо
време, заряд на батерия или друга информация.
Захранването с вградена акумулаторна батерия работа в
автономен режим не по-малко от 8 часа.
Трябва да има функция за записване, визуализиране на данни от
проверката и обмен с PC чрез комуникационен интерфейс и
софтуер.
Температурен диапазон за работа и корекция на измерванията от
долна граница не по-висока от минус 10 °C и горна граница не пониска от 50 °C.
Защита IP 54 или по-висока.
Комплектност за всеки един от двата калибратора:
Модули за налягане в съответствие с измервателните обхвати,
точност и резолюция на калибратора специфицирани в т. 1.1.1.
Присъединяването на модулите към линиите за налягане да е с
резба BSP G ¼ male;
Пневматична помпа предназначена за тестване и проверка на
средства за измерване на налягане в мястото на монтаж чрез
гъвкави импулсни линии, със следните технически характеристики:
Възможност за прецизно задаване и поддържане на налягане в
обхвата от 0 bar или по-ниско до горна граница 120 bar или повисоко;
Възможност да работи с допълнителен източник на налягане (азот
от бутилка по налягане) с присъединяване на резба BSP G½ или G
¼ B female
Наличие на вентили за подаване и изпускане на налягането в
системата
Да има регулируем обем за фина настройка на задаваното
налягане
Да има два отделни щуцера с резба BSP G½ female за свързване на
средства за измерване, единият за модула за налягане на
калибратора, другия за проверяваното средство за измерване
Да има индикаторен манометър
Гъвкави импулсни линии (тръби) за работно налягане над 200 bar с
дължина от 1,5 m до 2,5 m, с накрайници холендерни гайки на
резба BSP G¼ female. Диаметър на линията DN не по малък от 2
mm и не повече от 4 mm
Редуцир-вентил за бутилка под налягане с азот за входно налягане
не по-малко от 200 bar и изходно налягане поддържано в обхват от
долна граница 0 bar до горна граница не по-малко от 100 bar.
Присъединяване към бутилката за азот с резба с холендерна гайка
Редуцир-вентил за бутилка под налягане с азот за входно налягане
не по-малко от 200 bar и изходно налягане поддържано в обхват от
долна граница 5 bar до горна граница не по-малко от 100 bar.
Присъединяване с холендерна гайка към стандартен вентил на
бутилка за азот
Адаптер с резба 90° NPT ¼ male на BSP G¼ male за работно
налягане над 200 bar, материал стомана.
Aдаптер с резба BSP G¼ female на BSP G½ male за работно
налягане над 200 bar, материал стомана.
Aдаптер с резба BSP G¼ male на BSP G½ male за работно налягане
над 200 bar, материал стомана.
Aдаптер с резба NPT ½ male на BSP G¼ female за работно
налягане над 200 bar, материал стомана.
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Aдаптер с резба BSP G¼ male на BSP G¼ male за работно налягане
над 200 bar, материал стомана.
Aдаптер с резба BSP G¼ male на NPT¼ male за работно налягане
над 200 bar, материал стомана.
Плоски челни уплътнения за адаптери BSP G½ от материал PTFE
Плоски челни уплътнения за адаптери BSP G¼ от материал PTFE
Комплект кабели и измервателни щекери за измерване на ток и
напрежение
Кабел за HART комуникация с преобразуватели
Зарядно устройство
Софтуер за PC с възможности за визуализация и архивиране на
данните от проверката с калибратора
Комуникационен кабел за свързване на калибратора с компютър с
USB порт.
Термостатна пещ, преносима
Технически и метрологични характеристики:
Термостатната пещ да е в изпълнение с метален блок с отвори за
калибриране на съпротивителни преобразуватели на температура
Да отговаря на изискванията за калибриране съгласно EURAMET
Calibration Guide No. 13
Дисплей за задаване и наблюдаване на параметри – най-малко ¼
VGA, IP66
PC интерфейс: Ethernet + USB
Възможност за разпечатване на резултати от калибрирането
Температурен обхват – да осигурява калибриране в обхвата
минус 30 ͦС ÷ 80 ͦС (при температура на околната среда 20 ͦС)
Стабилност ± 0,01 ͦС или по-добра
Разделителна способност на дисплея: 0,001 ͦС за целия обхват или
по-добра
Точност на входния канал (RTD): равна или по-добра от
± 0,05 ͦС ± 0,005 % от показанието
Точност на дисплея: равна или по-добра от 0,15 ͦС
Градиент (Uniformity)
Радиален (между отворите в металния блок) по-малък от 0,008 ͦС
Аксиален по-малък от 0,040 ͦС
Време за загряване (от минус 20 ͦС до 75 ͦС): не повече от 15 min
Време за охлаждане (от 75 ͦС до 0 ͦС): не повече от 15 min
Захранване 230 V
Условия на околната среда:
Температура - горна граница не по-ниска от 50 °С; долна граница
не по-висока 5 °С
Относителна влажност - горна граница не по-ниска от 80%; долна
граница не по-висока от 5%
Маркировка за съответствие с изискванията на Директива
2014/30/ЕС и Директива 2014/35/ЕС
Комплектност за всяка една от пещите:
Еталонен съпротивителен термометър
Метален блок с отвори (2 х 4,5 mm, 2 х 6,4 mm, 1 х 8 mm, 1 х 9,5
mm) х 157 mm
Метален блок с отвори (6 х 6,5 mm, 1 х 8 mm) х 157 mm
Комплект уплътнителни втулки за адаптиране към диаметрите на
отворите (за всеки от металните блокове по т.2.17.2. и по т.2.17.3.)
Резервни калибрирани еталонни съпротивителни термометри
Магазинен резистор за задаване на електрическо
съпротивление
Технически и метрологични характеристики:
Да е подходящ за симулиране на сигнали от преобразуватели Pt
100
Превключвателите да са от материали, които осигуряват ниско

2
2
10
10
2
2
1
1
1
2

1
1
1
по 3 за
всеки блок
4
4

3

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.6.1.
3.1.6.2.
3.1.6.3.
3.1.6.4.
3.1.6.5.
3.1.6.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.14.1
4.1.14.2.
4.2.

контактно съпротивление и пренебрежимо термо е.д.н
Изпълнението да е съобразено с метода Waidner Wolff за
елиминиране на грешките от изменение на контактното
съпротивление
Обхват – да осигурява задаване на електрическо съпротивление в
обхвата 0,01 Ω до 1 kΩ
Разделителна способност: 0,001 Ω
Точност – в рамките на интервалите за съответните декади (или
по-добра):
±2 % за декада 10 х 0,001 Ω;
±1 % за декада 10 х 0,01 Ω;
±0,5 % за декада 10 х 0,1 Ω;
±0,2 % за декада 10 х 1 Ω;
±0,05 % за декада 10 х 10 Ω;
±0,05 % за декада 10 х 100 Ω
Контактно съпротивление на превключвателите – по-малко от 5
mΩ
Температурен коефициент на резисторите - в рамките на
интервала (или по-добър):
±5 ppm при температура в обхвата от минус 30°С до 80 °С
(±10 ppm за декади 0,1; 0,01 и 0,001)
Стабилност - в рамките на интервалите (или по-добра):
±35 ppm/година – при пълен товар;
±25 ppm/година – без товар
Термо е.д.н. – по-малко от 1,5 μV/°С
Калибратор на токови сигнали, преносим
Технически, функционални и метрологични характеристики:
Материал на корпуса – лек метален или от устойчива на удари
пластмаса
LCD дисплей с възможност за:
Визуализация на симулирана (задавана) и измервана стойност в мА
и %;
Индикация на статус на батерията;
Вградена подсветка
Измерване, задаване и симулация на постояннотокови сигнали
Функция „ LOOP POEWR” за захранване на веригата на
преобразувател 24 VDC с едновременно измерване на ток
Измерване на сигнал на токови контури 0-20 mA или 4-20 mA
Измерване и задаване на ток в mA и в % от обхвата
Функция „span-check“ за бърз контрол на 0% и 100% от задавания
сигнал
Възможност за ръчно и автоматично (с предварително определена
стъпка) задаване на токовия сигнал
Обхват на измерване 0 ÷ 24 mA и на (симулиране) задаване 0 ÷ 20
mA на постоянен ток с точност 0,02% от показанието или подобра, Разделителна способност 1 μА
Измерване на постоянно напрежение с обхват от 0 до 28 VDC или
по-високо с точност 0,02%
Вградено съпротивление при захранване на преобразувател за
използване на HART комуникатор
Температурен коефициент – не повече от
± (0,005 %) от
обхвата/°С
Захранване с батерия, осигуряваща автономна работа най-малко
40 часа в режим на измерване. Смяната на батерията да се
извършва без нарушаване на предвидената защита след
калибриране
Работна температура:
Горна граница не по-ниска от 50 °С
Долна граница не по-висока от минус 10 °С
Комплектност за всеки един от калибраторите на токови сигнали:
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Батерия
Комплект измервателни проводници
Накрайници тип „крокодил“
Защитен калъф
Еталонна пневматична манометрична преса
Предназначение – техническо средство за изпитване, регулиране и
калибриране на средства за измерване на налягане
Използван принцип на измерване на налягането – директно
механично измерване на налягането за осигуряване на висока
надеждност, стабилност и дълготрайност
Пресата да е проектирана да работи с чисти, сухи и некорозивни
газове (въздух или азот)
Технически и метрологични характеристики:
Модулна конструкция с устойчив на корозия и удароустойчив
корпус, която да позволява лесно настройване на различни
диапазони на измерване на налягането
Конструкцията да се състои от най-малко следните възли: блок/ове
бутало-цилиндър за осигуряване диапазон на измерване до 120
bar, еталонен манометър, вентили за подаване и изпускане на
налягането в системата, входен и изходен клапани, регулатор на
обема с ръкохватка, регулиращи се опори и съединителни
елементи за изпитваните средства за измерване на налягане
Задаването на измервателните тежести да е отгоре с цел
ускоряване на процеса по измерване
Възможност за монтиране на държач на еталонните тежести за
минимизиране на влиянието на предизвикваната от еталонната
тежест странична сила и триенето на блока бутало-цилиндър
Да има вградена защита срещу високо налягане за
предотвратяване на обратния ход на буталото и предотвратяване
на повреди в случаите на сваляне на еталонните тежести под
налягане
Конструкцията монтажа на блока/ковете бутало-цилиндър да
осигуряват висока производителност и дългосрочна стабилност
Буталото и цилиндърът да са изработени от материали с
минимален коефициент на деформация и нисък коефициент на
температурно разширение така че да осигуряват добра линейност
на работната повърхност на буталото и точност на измерване.
Обща грешка на измерване не по-голяма от 0,015 % от измерената
стойност или по-добра
Комплектите еталонни тежести да са с номинална маса (номинално
налягане), която да осигурява измерване в диапазона до 120 bar и
да съдържат най-малко:
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 0,1 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 0,2 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 0,4 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 0,5 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 1 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 2 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 4 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 10 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 18 bar
еталонна тежест с номинално налягане/маса - 20 bar
Еталонните тежести да са изработени от материал, който да не
позволява промяна на тяхната маса
Еталонните тежести да бъдат произведени за стандартна стойност
на ускорението 9.80665 m/s²
Щуцер с резба G 1/4 или G 1/2 female за присъединяване на
изпитваното средство за измерване на налягане
Да работи с допълнителен източник на налягане (азот или въздух
от бутилка под налягане) с присъединяване на резба BSP G½ или
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G ¼ B female
Условия на околната среда - раници на температурата:
Горна граница не по-ниска от 40 °С
Долна граница не по-висока от 10 °С
Комплектност:
Пневматичен сепаратор за изпитвания при налягания
Клапан/сепаратор за улавяне на замърсявания от изпитваните
средства за измерване на налягане и предпазване от навлизане на
замърсители в пресата
Комплект от инструменти за поддържане на функционалните
характеристики на пресата
Комплект преходници/адаптери с цилиндрична тръбна резба
(BSP) G ⅛, G ¼, G ⅜, G ½ female към адаптера на пресата за
свързване на изпитваното средство
Комплект преходници/адаптери с конусна резба (NPT) ⅛ NPT, ¼
NPT, ⅜ NPT и ½ NPT female към адаптера на пресата за свързване
на изпитваното средство
Комплект преходници/адаптери с метрична резба M12 x 1.5, M20 x
1.5 female към адаптера на пресата за свързване на изпитваното
средство
Комплект адаптери за връзка за изпитване на средства за
измерване на налягане на G ¼ и G ⅜ female
Адаптер G 1/4 male към G ¼ male
Адаптер G 1" male към 2 x G ½ female, двупътен, за едновремнно
свързване на две изпитвани средства
Уплътнителни пръстени за всички адаптери

Кутия/и за съхранение на еталонните тежести

Гъвкави импулсни линии (тръби) за работно налягане над 200 Bar с
дължина от 1,5м до 2,5м, с накрайници холендерни гайки на резба
BSP G¼ female. Диаметър на линията DN не по малък от 2мм и не
повече от 4мм
Редуцир-вентил за бутилка под налягане с азот за входно налягане
не по-малко от 200 bar и изходно налягане поддържано в обхват от
долна граница 5 bar до горна граница не по-малко от 100 Bar.
Присъединяване с холендерна гайка към стандартен вентил на
бутилка за азот
Адаптер G 1/4 male към NPT ½ female
Адаптер G 1/2 male към NPT ½ male
Генератор на импулсни и честотни сигнали
Функционалности, технически и метрологични характеристики:
Двуканален генератор на честотни сигнали:
Генериране в обхват от долна граница на обхвата по-малко от 0.5
mHz до горна граница над 16 MHz за синусоидални и правоъгълни
сигнали
Генериране в обхват от долна граница на обхвата по-малко от 0.5
mHz до горна граница над 10 MHz за импулсни сигнали
Генериране на синусоидални, правоъгълни, триъгълни сигнали и
импулси и импулсни поредици
Ниво на генерирания сигнал в обхвата от долна граница 3 mV или
по-ниско до горна граница 10 V пик до пик или по-високо
Време за нарастване/спадане на правоъгални сигнали и импулси –
по-малко от 25 ns
Период на импулса – да осигурява обхвата от 100 ns до 100 s
Резолюция 0,1 mHz
Точност: ± 1 цифра от настройката или по-добра
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Закъснение - да осигурява обхвата от -99,99 s до +99,99 s
Широчина на импулса: да осигурява обхвата от 25 ns до 99,99 s
Резолюция при определяне на широчината: по-добрата резолюция
от 0,002% от периода или 25 ns, или по-добра от посочената
Функция за филтриране на изходният сигнал
Функция за отброяване на цикли и импулси от 1 до над 1000000
Режим на работа като тригер генератор с вътрешен източник с
честота на превключване в обхвата от долна граница 0,01 Hz или
по-ниска и горна граница 100 kHz или по-висока
Характеристики за изходи:
Импеданс 50 Ω
Амплитуда на сигнала при отворена верига от 5 mV или по-ниска
до 20 Vpp или по-висока
Точност за амплитудата на сигнала 2% ± 1 mV на 1 kHz върху 50 Ω
съпротивление
TTL/CMOS нива на сигнала
Възможност за настройване на нивото на изходния сигнал в обхват
от 2 V до 14 V и инвертиране
Дисплей:
най-малко 20 символа х 4 реда буквено-цифров LCD
Клавиатура за въвеждане на данни с възможност за избор на
режим, форма на сигнала и др.
Въвеждането на данните да е възможно директно чрез цифровите
клавиши или с ротационен регулатор
Възможност за запаметяване и извикване от паметта на най-малко
9 пълни настройки на уреда
Интерфейс:
RS-232
IEEE-488
Да се предлага със софтуер за създаване, редактиране и
управление на формите на сигнала
Захранване 230 VAC.
Батерия за енергонезависимата памет с живот най-малко 5 години
Условия на околната среда:
Температура - горна граница не по-ниска от 40 °С; долна граница
не по-висока 5 °С
Относителна влажност - горна граница не по-ниска от 80%; долна
граница не по-висока от 20%
Class I съгласно класификацията на IEC и
Съответствие на изискванията на EN 61010-1 (Safety Requirements
for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use)
Комплектност:
Сонди за функционален генератор на честота
Софтуер за създаване, редактиране и управление на формите на
сигнала
HART комуникатор
Предназначение - за диагностика и настройка на полеви
преобразователи за налягане температура и други, използващи
HART протокол за комуникация по двупроводна 24 VDC верига с
4…20 mА аналогов сигнал
Технически характеристики:
Дисплей с възможност за
Визуализация едновременно на номер на преобразувател, текущи
променливи (входни и изходни), обхвати и др.
Навигация в менюто чрез тъчскрийн
Вградена подсветка
Бърз достъп с функционални бутони до меню, сервизни настройки
и конфигурация на свързаните устройства
Функционални характеристики:
Четене и визуализиране на текущи състояния, променливи и
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настройки от преобразуватели
Адресиране, конфигуриране и настройване на преобразуватели
Rosemount models: 3015S, 2088, 3144P, 248 и др.
Измерване на сигнал във верига 4-20 mA
Функция за захранване на преобразувател с HART комуникация
Запазване на конфигурация от свързани устройства
Визуализиране на статус на комуникатор и преобразувател, “HART
Offline” режим за конфигуриране на преобразувател
Свързване чрез USB с персонален компютър с възможност за
инсталиране на ъпгрейди на софтуера за HART комуникация с нови
преобразуватели и обмен на данни
Комуникационни портове за:
HART комуникация
Захранване на вериги
Измерване на ток в обхват с горна граница не по-малко от 22 mА и
не повече от 30 mА
USB за свързване с PC
Захранване с акумулаторна батерия предвидена за най-малко 8
часа работа при нормални условия на експлоатация
Температура на околната среда
Горна граница не по-ниска от 50 °С
Долна граница не по-висока от минус 10 °С
Степен на защита от проникване на твърди частици и течности
(IEC 60529) – най-малко IP 54
Комплектност за всеки HART комуникатор:
HART комуникаторът да се достави с необходимият софтуер,
конфигурация и функционалност, специфицирани по горе, готов за
експлоатация без необходимост от допълнителни заплащания за
активиране и експлоатация
Да има актуализация на софтуера без заплащане за нови
преобразуватели от производителя минимум 3 години след
доставка
Батерия и зарядно устройство за 220 VAC мрежа
Комплект измервателни проводници и щекери
Калъф/чанта
Термохигрометър, преносим
Предназначение - за наблюдение на условията (относителна
влажност и околна температура) на заобикалящата среда в
помещения, преносим
Измервани параметри - относителна влажност (% RH) и
температура
Единица за измерване на температурата на околната среда (° C),
Измерване на относителната влажност в %
Технически и метрологични характеристики:
LCD дисплей с възможност за:
Едновременна визуализация на относителна влажност и
температура
Вградена подсветка
Индикация на статуса на батерията
Автоматично изключване на подсветката при изтичане на
определено време след нейното активиране
Обхват на измерване на температурата на околната среда
Долна граница на обхвата не по-висока от минус 30 °C
Горна граница не по-ниска от 60 °C
Разделителна способност 0,1 °C или по-добра
Точност ± 0.5°C (в обхвата от минус 20 °C до 40 °C)
Обхват на измерване на относителна влажност
От 0 % RH до 100 % RH
Разделителна способност 0,1 % RH или по-добра
Точност ± 3% относителна влажност
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Функционални характеристики
Да извършва еднократни измервания на място, както и да следи
промените на относителната влажност и околната температура във
времето
Функцията за автоматично изключване да може да бъде
деактивирана при извършване на дългосрочни измервания
Да има възможност да бъде монтиран на стена
Захранване с батерия - най-малко 40 часа работа при нормални
условия на експлоатация
Зареждане или подмяна на батерията без нарушаване на
предвидената защита след калибриране
Условия на работа:
Температура на околната среда:
Горна граница не по-ниска от 50 °С
Долна граница не по-висока от 0 °С
Относителна влажност (без кондензация)
Комплектност:
Да бъде комплектован с батерии и/или 220V AC
Адаптер за зареждане
Калъф за носене
Прецизен
цифров
термометър
за
калибриране
с
измервателна сонда
Технически и метрологични характеристики:
Измерване на температура в обхват от долна граница не по-висока
от минус 50 °C и горна граница не по-ниска от 200°C с точност
0.015°C и резолюция 0,001 °C
Температурна сонда от Pt 100 съпротивителен елемент със
следните характеристики:
Диаметър на потопяемата част 6 mm
Дължина на потопяемата част не повече от 350 mm и не по малко
250 mm
Дължина на свързващият кабел не повече от 2 m и не по малко от
1m
LCD дисплей с възможност за:
Визуализация на измерваната температура, архивирани данни,
Min/Max стойност и др.
Вградена подсветка
Превключване на мерни единици в ºC/ ºF/ K и ohm
Индикация за състояние на батерията и време
Функционални характеристики:
Два измервателни канала за термо сонди с платиниев
съпротивителен елемент или термистор NTC съгласно ITS 90, EN
60751
Възможност за корекция на температурните коефициенти след
калибриране за постигане на прецизно измерване (Callendar van
Dusen коефициент)
Да прави запис на измервани стойности с реално време на
измерване
USB порт за четене на данни с персонален компютър
Захранване с акумулаторна батерия с най-малко 12 часа работа
при нормални условия на експлоатация, зареждане на батерията
без нарушаване на предвидената защита след калибриране
Температура на околната среда в работни условия:
Горна граница не по-ниска от 40 °С
Долна граница не по-висока от 0 °С
Комплектност за всеки термометър:
Батерия
Адаптер 220V AC
Калъф за носене
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Еталонен манометър с еластичен елемент – бурдонова
тръба
Технически и метрологични характеристики:
Материал на корпуса и механизма - неръждаема стомана
Пълнежна течност – глицерин/въздух
Кръгъл циферблат с разграфена скала в единици за налягане [bar]
или [MPa]
Клас на точност 0,25
Обхват на измерване 0 ÷ 10 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G½B
Температурен интервал за температурите на околната среда и на
работния флуид - от минус 20 °С до 60 °С
Степен на защита от проникване на твърди частици и течности
(IEC 60529) – най-малко IP 65
Комплектност за всеки манометърт:
Комплект адаптери за връзка на (G ¼; ½ NPT; ¼ NPT и М20х1,5)
female
Комплект адаптери за връзка на (G ¼; ½ NPT; ¼ NPT и М20х1,5)
male
Кутия за съхранение
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Изготвил:
Елизабет Георгиева – главен специалист в отдел "Метрология, ГРС"
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