






























Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
 
 

Графичен рентгенов апарат с буки статив 
 

 
Фиксиран за пода статив, поддържащ масата за прегледи. 
Пространство на пода, освободено от релси и кабели, затрудняващи 

подготовката за изследването. 
Възможност за извършване на графии на пациенти директно от 

носилка и на гръден статив. 
Статив на рентгеновия източник, позволяващ латерални и коси 

проекции. 
Моторизирана ротация за коси проекции и ротация по вертикалната ос 

за латерални проекции. 
Движение на пациентната маса вертикално моторизирано и 

хоризонтално в четирите посоки. 
 
 

ВИСОКОЧЕСТОТЕН ГЕНЕРАТОР  ≥ 450 kHz  
Мощност   
Анодно напрежение  40 – 150 kV  
Обхват mA  10 – 630 mA 
Обхват mAs  0.1 – 630 mAs 
Обхват на времето за експонация  0.001 – 6.3 s  
Анатомични програми „ARP“  
Автоматично управление на експонацията АЕС   
Ел. Захранване  400 – 480 VAC трифазно  
Управляваща конзола  
РЕНТГЕНОВА ТРЪБА  
Напрежение  ≥ 150 kV  
Фокуси 2 броя: размери   
Въртящ анод  наличие  
СТАТИВ НА РЕНТГЕНОВИЯ ИЗТОЧНИК  
Фокусно разстояние от пода  < 115 см 
Обхват на вертикално движение на рентгеновия 
статив 

 115 см 

Ротация около вертикалната ос   
Ротация около хоризонталната ос  ± 110°, моторизирано 

движение  
Коси проекции   
Латерална проекция с двустранно въртене на наличие  



рамото на тръбата  
Електромагнитни спирачки  наличие  
ПАЦИЕНТНА МАСА  
Ламиниран плот  наличие  
Електромагнитни спирачки  наличие  
Товароносимост (максимално допустимо тегло на 
пациента)  

≥ 300 кг 

Размери  ≥ 210 см х 74 см  
Минимално отстояние на плота от пода  ≤ 42 см  
Обхват на вертикално движение на пациентната 
маса 

>40 см. 

Зона на рантгенопрозрачност на плота  ≥ 61 см  х  190 см  
Надлъжно движение на плота  ≥ 142 см  
Трансверсално движение на плота  ≥ 30 см  
Скорост на елевацията  ≥ 4 см / сек.  
Вграден буки растер  наличие  
Надлъжно движение на касетоносача   см 
ВЕРТИКАЛЕН БУКИ СТАТИВ  
Обхват на вертикално движение   см 
Буки растер  наличие  
КОЛИМАТОР  наличие  
 устройство  наличие  

 
 
 Избраният изпълнител се задължава да осъществи и следните 
придружаващи дейности: 
 - демонтаж на наличния в лечебното заведение бракуван рентгенов 
пост 
 - изготвяне на лъчезащитен проект 
 -  подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия 
за използване на ИЙЛ от АЯР 
 -  пусково изпитване на доставената и монтирана медицинска 
апаратура. 


