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Приложение З 

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА  

 

 

№ Наименование на актива Количество 
Минимални технически и/или функционални 

характеристики 
Коментари  

1. Асфалтосмесителна 

инсталация 

1 Капацитет на инсталацията: 

180 t/h при 3% влага 

140 t/h при 5% влага  

 

1. СИСТЕМА ЗА СТУДЕНО ДОЗИРАНЕ: 

- Пре-дозатори – мин.  5 бункера с вместимост 

10 м3; 

- Дозиращи ленти – мин. 5 бр. с капацитет за 

всяка 150 т/час; 

- Събирателна и захранваща лента; 

- Автоматика;:  Основен модул за дозаторите; 

Управление на скоростта с пулсови сигнали; 

Управление на транспортната лента 

 

2 СУШИЛЕН БАРАБАН: 

- Барабан – цилиндър с диаметър – мин. 

2000 мм; 

- Горелка - моноблокова горелка с 

модулираща мощност подходяща за Газ 
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метан; 

- Консумация – макс. 1392 Nm3/h;- 

- Измервателни датчици; 

- автоматика  

-  

3 ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА: 

- Отвеждане на суровия газ -  Засмукваща 

част за суровия газ; 

- Филтър –пресепаратор; 

- Брой на почистващите механизми-мин. 2 

бр; 

- Отвод за чистия въздух; 

- Автоматика 

 

4 ПРЕСЕВНА И СМЕСИТЕЛНА КУЛА 

- Топъл елеватор с горна и долна станция; 

- Ситова инсталация – сито с брой на 

селектираните сита – мин. 5 бр.; 

- Топли бункери - 5+1, общо шест джоба с 

общ капацитет мин. 29 t; 

- Байпас; 

- Междинен буферен съд за собствен прах; 

- Междинен буферен съд за минералния 

прах; 

- -теглене/смесване: везна за фракцията; 

битумна везна с долно изпразване; везна 

за филера; миксер; 
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- Опори, стълбища, площадки; 

- Винтов въздушен компресор с буферен 

съд  500 l. капацитет – мин. 2,2 м3/мин.; 

- налягане – мин. 10 бара; 

- Устройство за разпенен битум -  Модул за 

пено-битум; 

- автоматика 

 

5 БУНКЕРИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ 

- Силоз за готова смес; 

- Автоматика 

 

6 СИСТЕМА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ФИЛЕРА 

- Двоен елеватор за филер; 

- Силози за прах и каменно брашно; 

- Транспорт на минералния прах; 

- Автоматика 

 

7 БИТУМНО СТОПАНСТВО  

- Битумни хоризонтални резервоара – 2 бр. 

с капацитет мин. 50 м3; 

- Битумна зареждаща помпа с  капацитет 

мин. 860 л/мин.; 

- Тръбна система; 

- Дозираща помпа; 

- Автоматика и микропроцесорен контрол 
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8 РЕЦИКЛИРАЩА СИСТЕМА (RAC) – студено 

рециклиране 

- Дозатор за рециклиран материал: бункер с 

капацитет мин. 8 м3; 

-вибратор; 

- Дозираща лента; 

- Вибро грил 

- Транспортна лента 

- Основен модул за рециклатора 

-  Модул за контрол на вибро грила 

- Контрол на транспортната лента 

 

9 АВТОМАТИКА & МИКРОПРОЦЕСОРЕН 

КОНТРОЛ 

- Микропроцесорни уреди за контрол на 

експлоатацията, контрола, съхраняване 

на рецепти, параметри на базата и 

производствени и оперативни данни; 

- Дистанционен достъп; 

- Компютърен хардуер; 

- Софтуер – на английски и български 

език; 

- Електрическа защита; 

- Автоматика  

 

 

 


