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10.pielikums 

Atkl āta konkursa 
Nr. LiepU 2010/17 ERAF nolikumam 

 
PRECIZĒJUMS NR.1. 

 
SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS 

 
 

8.daĜa Mākslas studiju tehnoloăiskais aprīkojums                                                
 

 
N.p.
k. 

 
Specifikācija*** 

 
Skaits 

 
Garantij
as laiks 
(gadi) 

Bojājuma 
novēršanas 

laiks 
(stundās) 

Pretendenta 
piedāvājums* 

Vienības 
izmaksas** 

LVL 

Kopējā 
summa 
LVL 

8.1. Metāla halogēnā lampa (prožektors)  
 

 Metāla halogēnā lampa(sudraba) vai ekvivalents 
, 150 W komplektā ar  
elektromagnētisko piestiprinājumu uz 
moduĜsliedes   
 

4 2     

8.2. ModuĜsliede 
 

     

 ModuĜsliede 2m, sudraba 
Uz kuras novietot pārbīdāmas metāla halogēnās 
lampas 

4 2     

8.3.Vakuuma galds     
 

 Iekārta drukām uz plakanām virsmām, 1 2 48    
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maksimālais drukas laukums 70x80cm. 
Komplektā ietilpst vakuma sūknis. Ar paceĜamu 
un nofiksējamu rāmi. 

8.4. Iekārta druk āšanai uz līdzenas virsmas 
 Mobila transformējama iekārta, dažādu lielumu 

sietu lietošanai. Var lietot gan horizontāli, gan 
vertikāli. 
Platums 70 cm 

1 2 48    

8.5. Gaismas skapis 
 

 Gaismas skapis - eksponēšanas iekārta, 
maksimālais darba laukums 78X102 vai 
ekvivalents. Piemērots kā galda tipa modelis. 
Ierīce aprīkota ekonomisku apgaismojumu. 
Speciāli ierīkota vakuma sistēma, kas nodrošina 
labu kvalitāti. Virsma vienkārši atvarama un 
aizverama.  Izmēri 20x124x99cm 

1 2     

8.6.Manuālais karuselis vai ekvivalents 
 

 Manuālā prese sietspiedē tekstilam 4 krāsas ar 
drukas laukumu 41x56cm (chameleon) vai 
ekvivalents 
Maksimālais attēla lielums 51x76cm 
Diametrs 295cm 

1 2 48    

8.7.Tunelis vai ekvivalents 
 

 Tunelis- 4 krāsu žāvēšanai 
vai ekvivalents. Ierīce uz metāla kājām. Ieeja un 
izeja tunelī nodrošina lente uz ruĜĜiem. Lentes 
platums 61cm. 

1 2     

8.8.Starpžāvēšanas iekārta  vai ekvivalents      
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 Darba laukums 56x61 cm  

Pārnēsājama iekārta uz metāla kājas ar 
regulējamu augstumu. 220W 

1 2 48    

8.9. Galda tvaika prese 
 

  Tvaika Prese  ir vienkāršākais veids, lai 
novērstu auduma grumbas. Auduma Tvaika Presi 
varat nospiest, nebaidoties no  smalku apăērbu 
sabojāšanas. Nospiežamā virsma ir 7 reizes 
lielāka nekā lielākā daĜa standarta gludeklim. 
Komplektā ir ērts barošanas kabelis ar 
glabāšanas nodalījumu un 1300 vatu jaudu.  
Automātisko izslēgšanos: Automātiskā 
izslēgšana nodrošina smalkus audumus no  
sabojāšanas.  
Komplektā 3 piederumi: Nospiežamais spilvens, 
ūdens aerosola pudele un mērtrauks.   Maināmi 
temperatūras režīmi. Siltuma uzstādījumi - 
neilona, zīda, vilnas, kokvilnas un lina.  

1 2 48    

8.10.Overloks 
 

     

   Uzstādāmas divdiegu, trīsdiegu vai četrdiegu 
overloka vīles.  
Korpusa pamatnes veids "Brīvā pleca" platforma  
Diega spriegojuma regulēšana  
Diegu skaits 2, 3 un 4 diegi  
Maksimālais ātrums 1300 dūrieni minūtē  
Palīgierīce ierullētās maliĦas šūšanai Iebūvēta  
Dūriena garuma regulēšana   
Auduma padeves regulēšana (diferenciālis)   

1 2 48    
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Nogriežamās maliĦas platuma regulēšana  
Spoles statīvs  
Rokturis  
Diega nogriezējs   
Dūriena garuma regulēšanas robežas 1 līdz 5 mm  
DiferenciāĜa regulēšanas robežas 0.5 līdz 2.2  
MaliĦas nogriešanas platums 3.1 – 7.3mm  
Atgriezumu kastīte  
Piederumu kastīte  
Pedālis  
Papildpiederumi   

8.11.Šujmašīna 
 

 Augstākās klases kompjuterizētu šujmašīnu ar 
vadības taustiĦiem un dūriena indikāciju  
speciāls - automātisks adatas diega ievēršanas 
mehānisms 
7 dažādi (arī ar actiĦu) 1 soĜa automātiski 
pogcaurumi ar malu šūšanu vienā virzienā  
80 ieprogrammēti dūrieni - darba, speciālie un 
dekoratīvie dūrieni (parastiem un elastīgiem 
audumiem) 
dūriena garuma un platuma regulēšana (līdz 7 
mm)  
apakšējā diega spriegojuma automātisks 
iestādījums  
start/stop taustiĦš šūšanai bez kājas pedāĜa (var 
šūt arī ar pedāli)  
speciāla mehānisma horizontāls rotējošs kuăītis - 
nodrošina mašīnas klusu darbību  
pēdiĦas piespiedējspēka regulēšana  

3 2 48    
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adatas caurduršanas spēka elektroniska kontrole 
ar kājas pedāli  
šūšanas virsmas papildus apgaismojums 

8.12.Izšūšanas mašīna  
 

 Kompjuterizēta izšūšanas mašīna; skārienjūtīgs 
monohrons šėidro kristālu displejs; izvēlne 
krievu (angĜu, vācu) valodā; horizontālais 
rotējošais kuăītis "Drop-in"; diega pārtrūkšanas 
kontrole; automātiskais diega ievērējs; 
automātiskā diegu nogriešana; USB ports; 
ilglaicīgā atmiĦa; iespēja rediăēt izšūšanas 
motīvus, izmēru maiĦa un novietojuma maiĦa 
izšūšanas rāmī; 5 (t.sk. 2 kirilicas)alfabētu 
kombinēšana un kopēšana; 100 iebūvētie 
izšūšanas motīvi + iespēja iegādāties papildus 
izšūšanas motīvus uz izšūšanas kartēm un USB-
Stick; Izšūšanas ātrums 650 dūrieni/minūtē 

1 2 48    

8.13.Lielās roku stelles 
 

     

 Aušanas stelles vai ekvivalents 
Uz galda novietojama koka konstrukcija (35x20) 

10 2 48    

8.14.Franču adīšana 
 

     

 Franču adīšana vai ekvivalents 10 2     
8.15.Molberti (lielie) 
 

     

 Molberts studijas stāv uz platformas, aprīkots ar 
ritentiĦiem  eĜĜa –akvarelis ,  izmēri 
55x50x200cm , līmēta bez zaru priede.   
Regulējams atgāznis  , gan visu  plauku 

10 2     
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augstumi. 
Komplektācijā – plaukts krāsām un otām , finiera 
planšete 45x75cm – akvarelis –zīmēšana , palete  

8.16.Molberti (mazie) 
 

     

 Molberts eĜĜa – zīmēšana , izmēri 45x60x185 cm 
, līmēta bez zaru priede.   Domāts izmantot 
zīmēšanai  sēdus , stāvot  , gan ka gleznošanai uz 
audekla vai kartona max. izmēri audekla - 
augstums 120.cm , platums līdz 180.cm  
Regulējams atgāznis  , gan visu  plauku 
augstumi. 
Komplektācijā – plaukts krāsām un otām , finiera 
planšete 45x75cm 

20 2     

8.17.RFID eksperimentu komplekts 
 

     

 RF 245-5 vai ekvivalents liela attāluma RFID 
nolasītājs          Savietojamie tagi: IDA245 
(nolasīšanas attālums līdz 3/5/10m) 
Komplektā savietojami tagi 20 gab. 
Elektrobarošana: 12V, 50mA 
Ekspluatācijas noteikumi: telpās un āra apstākĜos 
Gabarītu izmēri: 200x200x45mm 
Interfeiss: Wiegand-26, RS232 
Frekvence (standarts): UHF (ISO 180000-5) 
Montāžas tips: Arējais 

1 2 48    

KOPĀ  
22%PVN  

 

Pavisam 
kopā 
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* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšėirīgi, norādīt precīzu informāciju 
**-Ietverot iekārtu piegādes izmaksas, iekārtu uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas (var uzrādīt kā atsevišėu pozīciju) 
***-Tehniskajā specifikācijā norādītajiem ražotājiem, materiāliem/standartiem vai zīmoliem ir tikai informatīva nozīme (lai pēc iespējas precīzāk 
raksturotu pasūtītāja vajadzības) un tos var aizstāt ar ekvivalentu preci. 
 
 
 
  

 
  
 


