
Приложение № 1 - Техническа спецификация 
Асансьор за 4 лица - двускоростен - външен пътнически
№ Минимални и задължителни технически изисквания к-во вид к-во

1

Табло за управление за 10 спирки . Таблото за управление трябва да е с 
честотен регулатор осигуряващ 240 включвания на час, функция директно 
пристигане на етаж, цифрово измерване на шахтата чрез енкодер, със 
серийна комуникация към кабина и етажни бутони, ревизия върху 
кабината. комплект 1

2 Етажни бутониери с по един бутон и светлинно показване на всеки етаж бр 10

3

Гъвкави кабели от таблото за управление до кабината -  брой и виж 
съгласно спецификацията изискваща се при подмяната на таблото за 
управление, като се оставят минимално 4 свободни жила. минимум 30

4

Кабинна бутониера от INOX с бутони за всички етажи, аларма, бутон 
СТОП,светлинно показване, двустранна връзка с аварийна спасителна 
служба комплект 1

5

Повдигателен механизъм за честотен регулатор, пригоден за режим на 
работа 240 включвания на час, фрикционна шайба минимално 560 мм, 
минимален статичен товар 3000 кг бр 1

6 Носеща конструкция на новия повдигателен механизъм бр 1

7
Носещи въжета - 4 броя, 12 мм, тип 8x19 Warrington + Fiber core , 
минимално усилие на скъсване -  71,20 kN , Якост на опън 1570 N/mm 2 метра 180

8 Контрол на товара бр 1

9

Реновация на кабина -  подмяна на подова настилка, подмяна на 
облицовка на стени и покрив, ремонт на подвижен праг кабина и 
отваряеми лезени комплект 1

10 Скоростно въже - дължина съгласно инсталацията метра 120
11 Обтегачна тежест за скоростен ограничител бр 1

Асансьор за 4 лица - двускоростен - персонал
№ Минимални и задължителни технически изисквания к-во вид к-во

1

Табло за управление за 10 спирки. Таблото за управление трябва да е с 
честотен регулатор осигуряващ 240 включвания на час, функция директно 
пристигане на етаж, цифрово измерване на шахтата чрез енкодер, със 
серийна комуникация към кабина и етажни бутони, ревизия върху 
кабината комплект 1

2 Етажни бутониери с по един бутон и светлинно показване на всеки етаж бр 10

3
Енкодер и стойка за съществуващ повдигателен механизъм -  съгласно 
спецификацията изискваща се от таблото за управление комплект 1

4

Гъвкави кабели от таблото за управление до кабината -  брой и виж 
съгласно спецификацията изискваща се при подмяната на таблото за 
управление, като се оставят минимално 4 свободни жила. минимум 30

5

Кабинна бутониера от INOX с бутони за всички етажи, аларма, бутон 
СТОП,светлинно показване, двустранна връзка с аварийна спасителна 
служба комплект 1



6
Носещи въжета - 4 броя, 12 мм, тип 8x19 Warrington + Fiber core , 
минимално усилие на скъсване -  71,20 kN , Якост на опън 1570 N/mm 2 метра 200

7 Контрол на товара бр. 1

8

Реновация на кабина -  подмяна на подова настилка, подмяна на 
облицовка на стени и покрив, ремонт на подвижен праг кабина и 
отваряеми лезени комплект 1

9 Скоростно въже - дължина съгласно инсталацията метра 120
10 Обтегачна тежест за скоростен ограничител бр 1
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