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До (To): 

Всички заинтересовани 

Факс (Fax): 

 

Тел. (Phone): 

 

От (From): 

инж. Ж. Динчев 

Организация (Сompany): 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. 

Ковачево 

Факс (Fax): 

042/662 507 

Тел. (Phone): 

042/662911 

Относно (Re):Обществена поръчка с рег. № 18027 с предмет: 

„Подмяна операторски, инженерна станции, 

интерфейс, система за механични величини, 

защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ” 

Дата (Date): 

 

Стр. (Pages): 

1 

 

 

Уважаеми господа, 

 В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 18027 с предмет: „Подмяна 

операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити 

и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ” Ви предоставяме 

следните разяснения: 

 

Въпрос 1: В заданието в раздел „Изисквания към системата за мониторинг на механичните 

величини на турбината“ се казва, че системата трябва да е SIL III сертифицирана. Моля да 

поясните дали е възможно да бъде оферирана система, която е SIL I сертифицирана; 

Отговор: такива системи със сертификат SIL III не се произвеждат - в заданието е допусната 

техническа грешка и системата за мониторинг на механичните величини на турбината трябва 

да е със сертификат SIL I (по TÜV). 

Въпрос 2: Моля да посочите броя и разпределението на сигналите в таблата с процесни 

контролери (Teleperm XP) и в отдалечените табла изнесени до турбината? 

Отговор: 

- общ брой сигнали в състава на системата Teleperm XP : 

аналогови входове ai 304 бр. 

цифрови входове di 550 бр. 

цифрови изходи do 400 бр. 

 - разпределението им е съгласно таблицата : 

 Телеперм Изнесени модули 

Ai 229 

AI (4 – 20mA) -  175 бр. 

75 

AI (4 – 20mA) -   75 бр. 
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AI (TC)            - 23 бр. 

AI (Pt100)        - 31 бр 

 

Di 249 301 

Do 162 238 

 

 В съществуващата система има значителен брой резервни вх/изх . 

 При подмяна на системата да се осигури минимален брой незаети вх/изх не по-малък 

от 10 % . 

 

  

 

 

 

Изп. директор: ...............П.................. 

                          (инж. Ж. Динчев) 


