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1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
Електрически уред - Климатик

2.

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
В състава на продукта се включват:
2.1.

Електрически уред - климатик;

2.2.

Техническа документация.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение
№

Тип на климатизатора
стенен
колонен

Минимални технически показатели
Необходима климатична мощност BTU
Ел. Захранване / честота във V / Hz
(SEER)
Сезонни
Не по-малко от
коефициенти на
(SCOP)
трансформация
Не по-малко от
Енергиен клас не по - нисък от:
Външна температура при отопление
Монтаж - стандартен
Изпълнителят да е сертифициран по
стандарт:

18000 BTU

60000 BTU

220 – 240 / 50

380 – 415 / 50

5,1

5,1

3,4

3,4

А/А
до – 15 градуса
Включен в
цената
ISO 9001 – 2008
(БДС EN ISO
9001 – 2008)

А/А
до – 15 градуса
Включен в
цената
ISO 9001 – 2008
(БДС EN ISO
9001 – 2008)

3.2. Изисквания по електромагнитна защита
• Не се предвиждат;
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
• Не се предвиждат;
Изисквания

3.4.

по

експлоатацията,

удобство

за

техническото

обслужване и ремонт
• Изпълнителят да разполага със сервизна
ремонт;

база за обслужване и

3.5. Изисквания за сертификация
Изпълнителят да е сертифициран по стандарт ISO 9001 – 2008 (БДС EN
ISO 9001 – 2008).
3.6.

Изисквания за скритост и маскировка
• Не се предвиждат.

3.7.

Изисквания за транспортопригодност и съхранение
• Не се предвиждат.

3.8. Други специфични изисквания
Монтажа на електрическите уреди да бъде включен в цената на
изделието и да се извърши от изпълнителя.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
• Не се предвиждат.
5.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
5.1. Изисквания към обучението
• Не се предвиждат.
5.2. Изисквания към документацията.
•

Гаранционна карта;

•

Техническо описание и инструкция за експлоатация на изделието;

•

Сервизни бази в страната;

•

Документацията да бъде разработена на хартиен носител на

български език.
6.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ОПАКОВКАТА,

МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
• Не се предвиждат.
7.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
Гаранционно обслужване в периода на експлоатацията на продукта
по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца.

8.

ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

–

не

8.1. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се
извършва съгласно клаузите на договора.
8.2. При извършване на доставката, стоката да е съпроводена със
следните документи:
8.2.1.

Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден

от Производителя;
8.2.2.

Декларация за съответствие на всички параметри на

изделията с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на
договора, съгласно БДС ISO/IEC 17050:2010 или еквивалентен на него
национален стандарт, издадена от Изпълнителя;
8.2.3.

Документ, удостоверяващ произхода на стоката.

