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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА  

 

№ Наименование на актива Количество Минимални технически и функционални характеристики 

1. Файбър лазер 1 бр.  Резонатор 2000 Watt, 

Живот на диодите – 100.000 часа 

Максимална пулс пик мощност 4000 Watt 

Стабилност на усилие ± 2 % 

Пулс мод: 5 - 2000Hz        

Диаметър на лазерният лъч 100 μm 

CNC управление и панел за оператора 

4-оси [X, Y, W,Z ]  

Скорост на осите 120  m /min  

X-ос 1530 mm 

Y,W – оси 3030 mm 

Z – ос 150 mm 

Точност на позициониране ± 0,05 mm/m 

Точност на повторение ± 0,02 mm 

Типа на лъча Директен 

Дебит на охлаждащата течност 15 Литър/мин 

Режеща глава 

Режеща глава focal леща 6’’ inch 

 

Условия на гаранционен сервиз 
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1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) -  Минимален срок на реакция: 1 час; Максимален срок за реакция: 24 

часа 

2. Срок за отстраняване на повредата (в часове) – Минимален срок за отстраняване на повредата: 3 часа; Максимален срок за 

отстраняване на повредата: 72 часа 

3. Срок на гаранцията (в месеци)  - Минимален срок на гаранцията: 12 месеца; Максимален срок на гаранцията: 120 месеца;  

4. Цена на технически час за обслужване в периода на следгаранционна поддръжка (в лв.)  макс. до 60лв/час 

 

Срок на доставка 

Минимален срок на изпълнение на договора за доставка – 1 месец.  

Максимален срок на доставка – 13 месеца.  

 


