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l- Yangın kapılanna manyetik kontak (Gömme tip) ilavesi yapılacak olup, kapılann açık

kapalı bilgileri Yangın ihbar sistemine ait programda alarm sisteminden bağımsız bir
pencerede takip edilecektir. (Her Kapı için l Adet Manyetik Kontak İlavesi yapılacaktır.)

2- Kapılar; hastane bünyesinde çalışmakta olan Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde mevcut
donanımlarla kontrol edilecektir. Yangın merdivenlerinde bu|unan İzleme ve kontrol modülleri
kullanılacaktır. (Her Kapı için l Adet Flaşörlü Siren İlavesi yapılacaktır.)

3- Kapının açılması izleme modülü tarafından alg anacak, kontrol modülü aracılığıyla yeni
tesis edilecek flaşörlü siren deweye girecek (lSsn sonra devre dışı kalacak şekilde
ayarlama yapılacaktır), yangın ihbar sistemi programında ayn bir pencerede kapı açıldı
bilgisi tarih ve saati ile görülecektir. Kapı hemen kapatılsa da siren l5sn siire ile devrede
olacak ve programda kapının açıldığı bilgisi alarm olarak kalacaktır. Progıam kapırun
açılması durumunda sesli uyan verecektir. Kapının hangi mahalde olduğu belli olacaktır.
Bunun için ilgili modüllere adresleme ve mahal bilgisi güncellemesi yapılacaktır.

4- Kapı açılrnası dtırumunda yangın senaryosunda herhangi bir değşiklik olmayacak, yani
yangın sistemine ait sirenler deweye girmeyecektir. Yangın sisteminde oluşan bir
alarmdan da bu sistem etkilenmeyecektir.

5_ Yangın Kapılanna idarenin uygun göreceği ölçülerde ve içerikte kurulan sistemi belirten
uyan etiketleri yapıştınlacaktır.

6_ Yüklenicinin teklifedeceği sistem, mevcut sistem i[e uyum sağlanamamas| Ve entegre olmaması

durumunda mevcut yangın algılama ve ihbar sistemi yazılım ve donanımını kendi vereceği yeni

sistem i le tamamını yenileyecektir.
7- Kablo, kablo alt yapısı ve sistem için gerekli her tiirlü malzeme, işçilik yüklenicİ tarafından

kaşılanacaktır. Kullanılacak kablolar halojenfree özellikte olacaktır.
8_ Sistemde yeni yapılacak imalatlarda ve kablo çekimlerinde asma tavan üstünde bulunan mevcut

kablo taşıma sistem|eri kullanılacaktır. Kablo taşma sistemi olmayan yerlerde sisteme uygun

kablo kanalı kullanılacaktır. Kablo çekimi sırasında asma tavana zarar verilmesİ durumunda İlgili
tadilatlar yüklenici tarafından idarenin beIirleyeceği şkilde bedelsiz yapılacaktır.

g- Kurulacak Sirenler Hastanede mevcut bulunan ve idarenin uygun göreceği yerden beslenecektİr.

Kullanılacak besleme kabloları halojenfree özellikte olacaktır. Yapılan çalışmalar sırasında

mevcut imalatlara zarar verilmeyecektir-
|0- Sistemde kullanılacak tüm m;lzemeler idare onayı alınarak getirilecektir. idareye verilecek

numuneler arasından seçim yapılacak olup, İdare ilave numune talebinde bulunabilir. Malzemeler

ilgili standartları ve belirtilmiş tarifleri karşılamalıdır.

l l- Ameliyathane ve Yoğun Bakım katlannda Yangın Kapılannda bulunan manyetik kilit ve

buna ait besleme kabloları sökülerek idareye teslim edilecektir.
l2_ Sistem şartnamede belirtildiği şekilde tesis edilecektir. Değişiklik için idare onayı alınacaktır.

l3- Sistem çalışır durumda teslim edilecektir.
l4- Sistem en az2 yıl garantili olacaktır.
l5_ Sistemin arıza-vermesi durumunda yetkili servis tarafından en geç l2 saat iÇerisinde garanti

süresince ücretsiz müdahale edecektir.

16- Sistemin eksiksiz ve noksansız çalışmasından yüklenici firma sorumlu olacak ek ücret taleP

etmeyecektir.

Yusuf I.

İŞİX raXllll: HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tüm yangın kapılannın(92 Adet)
açık kapalı bilgilerinin uzaktan izlemesi ve kapının açılması durumunda sirenin devreye
girmesi için çalışma yapılacaktır.



Flaşörlü siren Teknik Özellikleri

- (,alısııa Gerilinıi: t)C l2V ,/ 24V
- Çılısma Sıcaklıgı:-l0 C- +50 C
- Flas Frekans: > 60 Det'a / Dakika
- Dt} Degeı: l 05 i 3dB .@ l nl
- Renk: Kırınızı
- n daptörii ilc birlikıc

Manvetik kontak Teknik Özeltikleri

- Akını 500 ınA
- Volaj l00 V DC
- Giiç l0 W
- Bağlantı Modu n/c

- Aktif Arallk > l5 nııı> 45 mın
- Ölçılleı (L]) 32x l lx9
- !}eyaz Renk
- COMME TIP N4ANYETIK KONTAK
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