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№ НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

А ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

А.1 Качество и тип Пътнически асансьор 

А.2 В съответствие с  БДС EN-81-50;БДС EN-81-70;  ISO 4190-1999 

и/или техни еквиваленти 

А.3 Електрозахранване 2х400 V AC, 50 Hz, мощност на мотора 11 kW 

А.4 Товароподемност 1 600 кг, 21 лица 

А.5 Скорост 0,5 m/s 

А.6 Спирки/врати 7 спирки/ 7 врати 

А.7 Таван Стандартен 

А.8 Ход 16 800 mm 

А.9 Дъно на шахтата Стандартно 

А.10 Размери на шахтата Широка 2 000 х 3 000 mm 

А.11 Задвижване Електрическо, VVVF 

А.12 Машинно  Горно машинно, съществуващо 

 А.13  Управление  Нормално, с ограничен достъп само за 

персонала (с ключ) 

 А.14  Индикация  ▪ Дисплей на всеки етаж; 

▪ Ярки бутони индикация; 

▪ Индикация за движение; 

▪ Индикация за пристигане на спирка; 

▪ Индикация за отворени врати. 

 А.15  Защити  ▪ Защита от скъсана верига, спирачки със СЕ 

маркировка за безопасност, СЕ маркировка 

за безопасност, електронно устройство за 
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Предлаганата асансьорна уредба притежава нанесена маркировка "CE", в съответствие с 

основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и 

надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.) и в съответствие с чл. 13 от Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на 

предпазните устройства за асансьори. 

изравняване на отворени врати на нивото на 

етажа; 

▪ Фотозавеса по цялата височина на входа на 

кабината;   

▪ Устройство против претоварване със звукова 

и светлинна индикация; 

▪ Аварийно осветление в кабината; 

▪ Електронно алармено устройство; 

▪ Устройство за контрол на движението;                                  

▪ SOS авариент телефон, вграден в кабината. 

А.16 Осветление Вградено аварийно осветление в бутониерата 

Б ЕТАЖНИ ВРАТИ 

Б.1 Брой 7 броя 

Б.2 Размер на вратите 1 300 х 2 100 mm 

 Б.3  Тип  Автоматични, централно отваряне, 

телескопични двупанелни, материал инокс сатен 

304 

В КАБИНА 

 В.1  Интериор на кабината  ▪ БДС EN-81-70 и/или еквивалент; 

▪ Стени на кабината - неръждаема стомана 

инокс сатен; 

▪ Под - противоплъзгаща се настилка. 

 В.2  Вътрешни размери на кабината  1 400 mm / ширина/ х 2 400 mm / дълбочина/ х 2 

150 mm /височина/  

 В.3  Врата на кабината  VVVF, ECO, Автоматични, централно отваряне, 

телескопични двупанелни, материал инокс сатен 

304. 

 В.4 Оборудване   Парапет 
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