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"ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

 

Технически спецификации 

 

Предмет на процедурата: 

“Доставка, инсталиране, тестване и пускане в 

експлоатация на ново технологично оборудване за 

цех за производство на десенирани платове, както 

следва: Принтер за сублимационен печат – 1 бр., 

Термотрансферен каландър – 1 бр.; Цветен скенер 

– 1бр.“ 

 

„ТЕХ-МА“ ООД 

 

 
1. Принтер , тип – Сублимационен.  
 

Минимални технически и функционални характеристики: 

 

 Инсталирана ел. мощност </=750W; 

 Производителност - 63 квадратни метра за час при резолюция 540 x 

360 dpi / 2 pass; 

 Максимална ширина на печат - 162 см; 

 Енергоспестяваща функция. 

 

2. Каландър, тип   - Термотрансферен 
 

Минимални технически и функционални характеристики: 

 

 Електрическа мощност - =/< 22 kW; 

 Производителност - Скорост от 0,3 до 4 

метра в минута; 

 Максимална работна 
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 ширина – 1 700 мм. 

 Възможност за работа: непрекъснат плат; отделни парчета. 

 

3. Цветен Скенер 
 

Минимални технически и функционални характеристики: 

 

 Инсталирана мощност – 42 Вт 

 Производителност: Скорост на придвижване при 400 dpi: Монохромно – 10 "/сек,  

Сиво – 10 "/сек.,  24 битов цвят -3,3"/сек.; 

 Ширина на сканиране - 257 мм до 965 мм; 

 Ефективна площ на сканиране – Ширина – 50 мм до 932,2 мм; Дължина- от 50 мм 

до 999,9м.; 

 Пестене на енергия  

--Бърз старт < 10 сек.; 

– преминаване в режим stand-by. 

 
 

*за  разглеждане на офертите се допускат всички оферти, които отговарят на 

минималните технически и функционални характеристики. 
 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка: 
 

1. Принтер за сублимационен печат: 

 Максимална дебелина на медията: минимум 2,5 мм; 

 

2. Термотрансферен каландър: 

 Подгряващ вал с минимум диаметър 35 см, пълен с нагрято масло, което 

позволява равномерен трансфер по цялата ширина; 

 

3. Цветен скенер: 
 5 шахматно разположени CIS елемента. 

 


