СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ВФ 46390, гр.София, бул. “Цариградско шосе” № 113 А, тел. 92 23 742, п. к. 1784

ЗАПИТВАНЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на
Оборудване за меко и твърдо запояване”, както следва:
№
по
ред
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

”

Наименование на отбранителния продукт

Мярка

Количество
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Електрически поялник 220v, 25W Proskit bpksc107 или еквивалент
Стойка за поялник SN-002 или еквивалент
Запояваща станция с горещ въздух:
- да има 2бр. цифров дисплей;
- мощност 45W - помпа, 250W - нагревател;
- температура: 150-500C;
- захранване: 220V
- въздушен поток: 0,3-24L/min;
- бързо нагряване.
Подходяща за запояване и разпояване на SMD
елементи, QFP, PLCC, SOP, BGA и др.
Аналогова станция за запояване с минимални
изисквания:
- температура на поялника 150-420 градуса;
- 24V; до 60W;
- захранване – 220 V AC;
- комплект поялник, човка, гъба и поставка
Поялна станция с горещ въздух Weller WXD
2010:
- ръкохватка за горещ въздух;
- поялник;
- комплект дюзи от ф1 до ф4
Газов поялник “Iroda”100W; 1300° на пламъка;
автоматично запалване; 500° на „човката”
Мини газова горелка professional “HYPER
TORCH” или еквивалент
Дюза свръхзвукова за пропан-бутан к-т от3 до
300 мм. за R70
Тестер RG45,RG12,RG11, BNC
Пречистена газ за поялници (флакон от 250 мл)
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Предложените цени да са в лева с включен ДДС.
Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане.
Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на
фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт.
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16,00 часа на 05.11.2013 г. по
факс, електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско шосе”
№ 113А.
За контакт: капитан инж. Димитър Кирилов Димитров тел. 02/92 23742,
факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail:podelenie@md.government.bg
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