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YAKLAŞİK MALiYET

Son Teklif Tarihi: ı5.oö 2ot8

TTR KABLo 3x2,5

sUNTA DAst 10

ıTanimlaylcl firma bilgisi olmalı ve ıeklifite birlikte sck sorgulama sisteminin çıktısl leklifile biılikte verilmelidir

Tanlmlaylcl Fırma ve UBBBirimMiktarl BirimiS.No Mal / Hizmet Adı

l000 METRE1 Nhxmh kablo

METRE1002 TTR KABLo 3X1,5

100 METRE

KuTU

505 sAruu LED LAM8A

30 ADETNORMAL ANAHTAR6 i SIVA

ADETı507 LA|,IBASI 500 V (sARı-
KIRMlzl-

10 KuTUDA8 YILDIZ UÇ AKİLU

3x2.5 MM2 MAKARAıI 4
KABLo

ADET9

1 ADETl0
iABANCASI VE SİÜKONU
ÇANTAU SİCAK N

ADET10011 RAY KLEMENs

ADET100l2 RAY KLEMENS

ADET500

5 ADETM PANJUR|4
Genel

Toplam(KDV

lhalr, \1ail Adresi snıinalma63 ahotmail.com

ŞANLIURFA
Doğudan Temin İletişiın : 0 (4ı4) 3,14 4l 78

ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

Adres Afaştırma ve Uygulama Hastaııesi osmanbcy Karnposü

Doğrudan Temin Mai| : doerudantemio@harran-edu,tr

irtibat telefon : Tel.: 0 (4l4) 344 4444 Faks : 0(4l4) 34440 0o

Fivat
Toplam
Fivat

ADET

1

KAÖPRÜ BARA

İ3 TOPRAKU PRIZ ÇOCUK
EMNIYETLİ



MALzEME
Malzemeler ıııevqJt şişteırı€ ülılmlu olmak zorunda olduğundan,Teklif edilen tüm mal2emeler idare onayl ahnarak getirilecektir. idareye verilecek
numuneler araslndan seçim yaglacak olup. İdare ilave nlmune talebinde bulunabilir. Malzemeler ilgi|i standaal|ar| ve belaijlmiş poz ta.iierini
karşllamahdlr.

Birim MikbrlMalzeme cinsiPoz No
Mlile b€sleme hattl3ı2,5 mm'NHXMH

791_311
(ts EN 50525_}31 sıandardlna uylun) Elektrik İç Tesis|eri Yönetmeıiğinde mevcul listele.e göre faz ve nöt. iletkenleri lEc 60332

Part3_i Kat.c, lEc 607 noİmlanna uygun, phstlk izoleli (Ho7z,o7zl.en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hatll

temini
lr1l 1003x1 smm TTR Kablo

3İ1.5 mm2 Fw-n,Ts 936'YA uYGuN NYMHY LETKENLERoz-1

[/l 100mm TTR Kab|o
mm2 Fw_n, RN NYMHY LETKENoz-2

Kut 10Vidası ebatlardaYlldlz ba

ylldE başll ,havşall dayan|kİ . dobelve ahçap montajlna uygun oıma||. çeşilliboylarda (10mm-20mm-30mm-50mmsomm) olacaktlroz-3

50ı led lamba,

oz4
n 6volt lla sahip 3-4 saat ile ortaıama ls saat bilen TSt B€ rantiliolaaaktlr

NormalAnahtarslva

oz-5 (Ts - 4915),e uygun slva altnda kul|anılacak şekilde, 25o ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve vidaİ bağlantl uÇlan bulunan,

yanmayan malzemeden oövdeli ve kapakh normal anahlar temini.

150lşaret lambasü 500 V (san-KlrmlzFYeşil)

Gömme iipte, istenilen renkte,|ed |şlklI işaret lambasl TsE belgeli gafanlili olacaktlr725,905

10KulYlldlz başh aklllI Vida ebat|arda)

ylld|z başll .havşall dayanlkh , dübel ve ahçap montaına uygun olmal|. çeşitli boylarda (1 0mm_20mm_30mm_50mmjomm) olacaktl.oz-6

1lılikablo3İ2-5 mm2 s0 mt. M.karalı 4
3İ2.5 mm2 kesitinde 4 li ntiliolacaktlriu ll maka.allTsE50 mt. UzU

oz-7
]ntalı srcaksilikon tabancasl ve silikonu

oz_8 Phstikçantell {stma gücü zmw, b€kleme gücü 16w, çallşma gücu 45w loo/2aoVçaİ5ma 8elilimi- 6ltma 5üresi7 dı(.-11mm çtlbuk, elitme ls§ı

206c -ağlllk 320gr - 50 ad. sili*on il€ TsE belEeli Garantili olaca ktlr
100

raya monte edilen devrelerin bağlantllannl aktarmada kullanllan TsE belgeli olacakt|r
klemens

Pano içinde
100klemens

oz-1o pano *;inde raya monte edilen dewelerin bağlantllallnI aktamada kullanılan köprü barasl TsE belgeli olacakl|r

500l priz sıvaalhT emniyetli

Ts-40'a uygun. sıVa altlnda kullanllacak
bulunan, yanmayan malzemeden 9öVdel

10 A,e dayanabi|ec€k şekilde konıaklan ve vidal| bağlantl uçlan
nevl urak malzeme. güVenlik hatllna bağlanabilecek konlaklan

şekilde 250 V. ve en az
i normal pnz temini. her

bulunan toprakll priz

oz-11

5

Alinyumdan 45x4s cm ebatlannda yağmur ve ıuş girmesini engel'eyen panjur ve telden yapllmlş olacak.TSE onaYll malıemeden imal€dile.ektkoz-12

oh ın lLLAR
lek nikenş

a
mi

ı2o sİper parlak led lambadan olu§ur, elektrik kesitdiğinde otomatak dev.eye devleye giren, devamh elektrikle çaİşan %9o elekt.ik tararlufıl

oz-9

1000 l

30


