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HASTANE ÇE!,RE ALANLARINA BOYALI BÜKÜM_LÜ ÇİT HASIRI, GEÇİŞ YOLLARÜ
VE A_C ZEMiN KAT KORiDORUNA ARA BÖLME YAPILMASINA AİT

TEKNiK ŞARTNAMESİ

ı. çiT pANELi öznr,ıixııni:
. Panel boyul7O cm, olmalıdır
. Panel eni l25 cm olmalıdır (köşe noktalarda en daralabilir.)
. Paneli oluşturan teller TS 4559 normlarına uygun düz yiizeyli olmalıdır,
. Teller sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır.
. Galvaniz oranı 40-60 grlın2 olmalıdır.
. Uzun çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
. Kısa çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
. Panel göz aralığı yatayda 50 mm olmalıdır.
. Panel göz aralığı dikeyde 150 mm olmalıdır.
. Panel üzerinde esnemeyi önlemek için bükümler olmalıdır,
. Panel üzerinde en az 3 adet büküm yeri olmalıdır.
. Panel üzeri elektrostatik polyester boya olmaiıdır.
. Boya kalınlığı 8G-l00 mikron olmalıdır.
. loya rengi(§tandart renk koyu yeşil) RAL 6005 0/o 90 parlaklıkta olmalıdır,
. Panel çit ekteki projeye göre montajı yapılacaktır.
. Panel boyu170 cm olup, uzunluğu yaktaşık 450 metredir,

2. ÇİT DiREĞİ özEr,LİxLERİ:

. Direk uzunluğu l75 cm olmalıdır

. Çit direği 1.5-mm kalınlığınıla sıcak daldırma galvaniz saçtan kıvrılarak profil haline

getirilmiş olmalıdır.
. Galvaniz oranı 4G{0 grlm2 olmalıdır.
. Direğin l70 cm olan kİsmı panel çitte 5 cm olan kısmı ayak olacaktır,

. Profil kalınlığı 50 mm 50 mm olmalıdır.

. profil üzerinJe en az 5 adet 12 mm çapında, panel klips bağlantısı için delik olmalıdır.

. Direk montajı için direk altında l20 mm x l20 mm ölçülerinde 6 mm kalınlığında taban sacı

olmalıdır.
. Taban saçı sıcak da|dırma galvaniz kaplı olmalıdır,
. Galvaniz oranı 40-40 grlm2 olmalıdır.
. Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet l5 mm çapında delik olmalıdır,

. Taban sacı kaynak i|e profile birleştirilmiş olmalıdır,

. Taban sacı bordürlere montıjı yapılacaktır,

. Bordürün olmadığı yerlerde Tabın sacı için bcton altlık yapılacaktır,

. profil içerisine giien suyun tahliyesi için taban sacında 40 mm çapında delik olmalıdır.

. Direk üzeri elektrostatik polyester boya olma|ıdır,

. Boya kalınlığı 80-100 mikron olmalıdır,

. Boya rengi (-Standart renk koyu yeşil) RAL 6005 o/o 90 parlaklıkta olmalıdır,

J. çİT AKSESUAR özELLiKERi:
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lnş. Teİnlkotl

. Direklerin beton zemine montajı için l2mm lik plastik dübel olmalıdır,

. Direklerin beton zemine montajı için l2mm Iik trafon vida olmalıdır,

. Trafon vida sıcak daldırma galvaıriz olmalıdır,

. Galvaniz oranı 40-60 grlm2 olmalıdır.

. Panellerin direklere montajı için polyamid çakma tip klips olmalıdır,

. Çit direği başlarını kapatmak için polyamid kapaklar olmalıdır,

. rlip. ,"-kupuklu.rn rerıkleri panel ve direkler ile uyumlu olmalıdır,
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4. PANEL KAFES TEL ÇİTLİ (ı50*50*5MM), KUTU PROFiLDEN KAPI YAPILMASI
(ELEKTROSTATiK BoYALr)

. Kafes tel çit l50"'50 göz aralığlnda ve 5mm kalınlığında olmalıdır.

. itfaiye girişi için kutu profilden yapılan en az 3 menteşeli 1.70 metre yüksek|iğinde iki kanatlı
her kanat genişliği 1,70 ile 2,50 m aralığında olacaktır.

. personet girişi için kulu profilden yapılan en az 3 menteşeli 1.70 metre yüksekliğinde tek

kanatlı genişliği 1,70t 1,00 m aralığında olacaktır.
o Net ölçü yerinde alınacak demir kapısı ile beraber aynı elektrostatik boyah olarak yapılacak ve

yerine monte edilecektir.
. 6 Adet İtfaiye girişi kapısı 6 Adet personel giriş kapısı yapılacak, yerleri idaıe tarafindan

belirlenecektir.
ı personel giriş kapısına asma kilit. İtfaiye girişi kapısına içeriden açılabilir gizlenmiş sürgü

sistemi 1apı Iacaktır.
ı İtfaiüe girişi kapılarına ,ıtl'aile aracı geçişi park yapı lmaz 'levhası ıakılacaktır,

o itfaiye giıişi kapıları 294I t sayılı binoların yongından korunması hakkında yönetmeliğe göre

Bina aloşım yolları madde 22' ye uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir.
o Tel çitin dışında kalan l1 adet oval oturma bınkr sırtlıklı oturma banklarıyla yer

değiştirilecektir.(montaj ve demontaj yapılacaktır.)
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B BLOK PRoToKoL GiRişi SAHA BETONLARI TEKNİK ŞARTNAMESi:

. Saha betonu yapülacak alandaki mevcut döşeme kaldırılıp, dökülecek beton kalınlığı kadar

kazı yapılacaktır.
. Beton yüksekliği en az 20 cm. olmalıdır. Alan yaklaşık l00 m2 dir.(yüklenici işyerinde ayrıca

ölçüsünü alacaktır.)

. Hasır çelik sehpa konularak ve hasır çeIikler birbiri üzerine uygun bindirme payları ile

yerleştirilir. (hasır çeliklerin bindirme payları çalışan yönde en az 3 göz, tevzi yönünde en az l

gözdür)

. Beton yüzey sertleştirici uygulanacak döşeme betonu istenilen mukavemette, işIenebilir ve

perdahlanabilir bir beton olmalı ve slamp değeri 7,5 cm veya daha düşük ve hava muhtevası

en fazlaYo 3 olmalıdır. Ağır trafiğe maruz döşeme olmasından dolayı beton en az BS 30

olmalıdır.

. Beton mümkün olduğu kadar direk döküm olarak dökülmeli ve köşeli kürek ile serilmelidir.

. Beton yüzeyin mala işleıninden sonra su birikintileri oluşursa bu su lastik bir hortum parÇaslnl

iki ucundan çekerek alınabilir. Beton helikopterin ağırlığını taşıyabilecek kıvama ulaŞınca

veya ayak izi derinliği 0,5 cm olduğu zaman hemen ilk helikopter perdahı (tepsi ile) yaplhr.

NoT: Yüzey sertleştiricili döşeme uygulamalarlnda şunlara dikkat edilmelidir,

1_ perdah uygulamast yapllmastna başlanabilmesi için beton üzerine ayakla ba5|hp takribi

0,5 cm batllmasl gerekir.

2_ Birinci perdah işlemi çok çabuk yapılmalıdır. itinaya gerek yoktur, çünkü hazırlık perdahldır.

4- Kullanılacak yüzey sertleştirici miktarı m2'ye 3 i|e 11 kg arasında değişir,

5- Beton yapılacak yerde ve muhtelif yerlerde toplam 20 adet baklava dilimi sacdan ÇerÇeveli rögar

kapağı yapılacaktır.
5_ 1,5 metre uzunluğunda eviyell granıt mermer yapılarak idarenin göstereceği yere montajl

yapllacaktlr.

DEMiRLi BET()N BLOKLARL.A DöŞtME YAPILMASI İŞİ

l. Hazırlanmış döşeme tabanına l0 cm. yiıksekliğinde kum serilerek düzeItilecektir.

2. Her bir sırada eni ve boyu eşit olan beton bloklar (0,30*1,40) kullanılacaktır,

3. Beton blok boşluklarına elenmiş toprak serilip sıkıştınlacaktır,

4. Beton bloklar arasındaki boşluklar 5 cm. olacaktır.

5. idare tarafından teslim edilen yer, kullanılan pozların tariflerinde belirtildiği gibi ; istenilen

kota kadar kazllarak veya doldurularak yüklenici tarafından tesviye ve tanzim edilecektir.

6. Taş döşenecek yüzeylere serilen kum tabakası kompakıör vb. aletler ile iyice sıklştırılacaktır.

7. Taşlar iyice slkıştlrıııp tokmaklanarak yerleştirilecek, yerleştirme Esnasında çatlayan kırılan

taşlar değiştirilecektir.

8. Derzler iyice doldurulup sıkılandıktan sonra süpürülecek ve taşlar 30 cm. den düşürülen

Tokmakla tokmaklanacaktır.

9. Bu şekilde ezilen ya da yarılan taşlar değiştirilecektir.

l0. 8 cın 1,ük. ııormal çimentolu beton bloklar TSE 2824 EN |]38 Standarılarında. Karakteristik

Çekıne Dayanımı Testlerde Ortalama 3.6 MPA; Kırılma Yükü ise 250 N/mm ,den büyük

olmalıdır.
ca ölçüSünü alacaktır.)ll Beton bIok yapılacak alan yaktaşık 80 mt. dir.(yüklenici işyerinde ayrı

Mc
Tetnlkori



A-c BtoK zEMiN KATTAKi GEçiş KoRiDoRuNA ALüıvıiıııvurvı ooĞnnıvıı iı-e ıRA BötME
YAP|tMAsl aştERiNE AiT iNşAAT TExNiK şARTNAMEsi

Alüminyum Doğrama imali Ve Yerine Montajl
(Elektrostatik toz boyalı idarece onanmlş proje, detay resimlerive beğenilmiş numunesine göre;

sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları baklmından

mevcut standartlara Ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taŞıyıcı alüminyum

doğrama profilleri (kasa, kay|t, kanat profılleri) her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya

sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasaslnın v.b. fabrikada imali, her türlü montaj

malzemeleri (epdm fitili, montajln yapllacağı yerle doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığl

yal|tlmlnl sağlamak için pvc pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübelivs.)ile yerine takllmasl ve

çalışlr haIde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiat|, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşlma

giderleri, müteahhit k6rı ve genel giderleri d6hil.

NoT:
1 Taşıyıcı alüminyum profi|leri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartl ile 2 mm (

t %1o) et kalınlığında olacaktlr. (taşlylcl özelliği olmayan cam çltalarl, T bini profilleri, adaptör

profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz),

Doğramalann köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısl

yalıtımlı olması halinde tsl yalltımll profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler

preslenmiş olacaktır.
lsı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

Alüminyum imalatl Eloskal alüminyum rengi olacaktır.

Alüminyum imalat| c 60 Veya sistem serisi olacaktır.

Alüminyum kapI ekte gösterilen projedeki gibi (2.40*4.10) kapılı ara bölme şeklinde olacaktır.

Boşluklar sedye boyu mdf ahşap lambri üstleri kumlanmış 8 mm temper|i cam ile

kapatIlacaktlr
Ara bölme kapısı anahtarlı ve hidrolikli olacaktır,

9. Kapln|n her iki kanadındakİ camlara hastane logosu yapılacaktır,

10. Bahçeye açllan mevcut alüminyum kapının panik kolu iptal edilerek normal kolve kilit sistemi

takllacaktlr.

AsFALT ÜzERiNE ARAç PARK çizGiLERi YAPltMAsl işi

1. Akrilik Esaslı Yol Çizgi Boyasıdır.

2. Metil metakrilat reçine esasll, tek bıleşenli, dayanlml yüksek, hava kurumalı soğuk uygulama

şeklinde yapllacaktlr.

3. L,Z -I,4 kg / m' 1OOO mikron kuru film ka|ınlığında, Beton ve Asfalt zeminlerde

uygulanacaktır.

4. Yol Çizgi Boyası toplam ı88 + 35 araçhk olacaktlr,

5. 188 araçhk otopark 1' den 188 'e kadar şablonla numaralandırılacaktır

6. Yol Çizgi Boyası ve numara rengine idare karar verecektir,
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EtEKTRoMEKANiK BARİYER (5 METRE) TEKNiK şARTNAMEsi

1. Bariyerin cE deklarasyonu olmalldlr.
2. ithalatçl firma lso-9001 kalite belgesine sahip olmalüdlr.

3. Üretici firma lSo-90O1 kalite belcesine sahip olmalldlr.

4. Bariyer sistemi üretim hatalarlna karşl en a2 iki yll garantli olmalldlr.

5. Bariyer sisteminin üretici ve ithalatçl firmalarl taraflndan Ve.ilmiş on yılyedek parça temin garantisi olmalIdIr

6. Dc Motorlu ve sessiz çahşma özelliğine sahip olmalldlr.

7. çallşma gerilimi 220 Vac 50Hz olmall Ve %1o voltaj değişikliklerine karşl mukavemetli olmalldlr.

8. Bariyer motor maksimum tork değeri 250 Nm olmalldlr.

9. Şebekeden çektiği güç maksimum 3OO W olmalıdır.

10. Elektrik kesilmesi durumunda serbest btrakma anahtarl ile sistem elle çallşabilir hale getirilebIlmelidir.

11. opsiyonel oıarak elektrik kesintilerinde bariyerin çallşabilmesi için akü şarj kiti takllabilir olmalldır.

12. Günıük (24 saat içinde) 24oo kere çahşabilme özelliğine sahıp oımalldlr,

13. Bariyer kol uzunluğu 5 metreye kadar olan kol uzunluğunda çallşabilmelidir,
14. Bariyer kolu açllma süresi max.5 sn olmalıdır.

15. Çahsma sıcakllğl -1oc', +55c" araslnda o!malldlr.

16. Bariyere Berektiğinde opsiyonel olarak 24V flaşör lamba takllabilir olmalldlr,

17. Bariyer ön kapağl, ö2el bir anahtar ile açllabilir olmalldlr.

18. Bariyer kollarl üzerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalldır.

19. Bariyer kolunun altlna Ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pinömatik lastik kenar takılabilir olmalıdtr.

20. Bariyer kolunun altlna ve üstüne pvc plastik koruma takllmalldlr ve üst rafalnda led ışlk olmalıdlr.

21. Bariyer kolu çallşma mesafesi bir mekanik limit switch vasltasl ile ayarlanabilir olmalldır.

22. Bariyerlerin açllma Ve kapanma hlzlarl ayarlanabilir olmalldlr,

23. sistemde kullanllacak fotoseller canll ve canst2 cisimlerden etki|enebilir olmalldlr.

24. Aşlrl lslnmaya karşl motor termostat korumasl olmalldlr.

25. Bariyer kasası için opsiyonel olarak aşlrl ls|nmaya karşl ısl ayarll vantilatörlü soğutma ünitesi olmalldlr.

26. opsiyonel olarak bariyer uzaktan kumanda ve harici tip buton ile çahşabiIir olmalıdır.

27. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde dahili tip radyo alıc| kartı olmalıdır,

28. Bariyer kontrol ünitesine gerektiğinde haricitip radyo altcı kartl bağlanabilmelidir.

29. Açılma durumunda fotoseli iptal edebilme özelliğinin olmasl 8erekmektedir,

30. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde yaya geçişi girişi olmalıdır.

31. Bariyer kolunun altlna opsiyonet olarak bariyer perdesi takllab|lir olmalldlr,

32. Bariyer kolunun altlna hareketli çatal takllabilir oımalldlr,

33. Bariyer gövdesi elektrostatik boyall olmalıdlr.

34. opsiyonel olarak bariyer metal kütle detektörü ile de çalışabilir olmalıdır,

35. otomatik kapanma süresi ].-9o sn arasında ayarlanabilir olmalıdır,

36. Çalışma basamağı parametreleri ayarlanabilir olmalldlr,

37. Açlllrken ikinci bir komut almama seçeneğine sahip olmahdlr,

38. Eltipi programlama cihazl ile program|anabilir olmalldlr,

39. sadece "AÇ" Ve sadece "KAPAT" butonu girişi bağlanabilmelidir,

40. Her türlü geçiş kontrol sistemi ile uyumlu bir şekilde çallşabilir olmalldlr,

41. Kontrol kartı üzerinden her türlü uzaktan kumanda işlemi yapllabilir olmalıdır,

42. Radyo alIct devresi bariyerin kontrol kartlna 8ömülmüş olmallve ayrlca ilave allcl için bağlantl soketli girişi

olmalldlr.
43. Uzaktan kumanda Ile kontrol edilebilir olmalldlr.

44.Giri§içinBilgisayarkontrollüHGssistemikurulacakvel(x)adetHGsetiketiilebirlikteverilecektir.
+s. sistemin çalışmasl için gerekli olan 220 Voıt Elektrik tesisatl Ve cAT_5 Network tesisatı idarenin uygun

gördüğıi yerjen istenilen özellikte kablo, sarf malzeme ve işçiliği yüklenici taraflnda yapllacaktlr. kablo bina

içinde-mevcut tavaıar ü5tünde dış ortamda ise uygun derinlikte yeraltından çekilecek olup bozulan yerler için

her türlü inşaaı düze|tmeleri bedelsiz olarak yapllarak eski görünümüne getirilecektir. kablo bağlantlsl için

idarenin belirteceği pano içine 20A 6kA c tipi otomat ilavesi yapllacaktlr,

Mc YBAR
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zEMiN üsrü KASiS TiP MEKANİK ARAÇ KAPANı (5 METRE) TEKNiK ŞARTNAMEsi

l. zemin üstti mekanik kapan bariyer t er metre parçalar halinde olacaktır.
2. kapan bariyer parçalan birbirine eklenebiliı kanallara sahip olacaktır.
3. araç kapanı, iizerinden izinsiz geçen araçlann lastiklerini paıtatmak sureti ile durduracaktır.
4. ters yönden girişte şişler lastiğin temaslnda araç yönüne yatmayacak açıya sahip olacakıır. ( 46 derece

yada dahaüstii)
5. kapan yüzeyi paslanmaya karşı elektro galvaniz ile kaplanacaktır.
6. araç kapanı st 37 veya üstil çelik malzemeden ima| edileceklir.
7. zemin tıstti kapan paletlerin genişliği min.40 cm, zeminden olan yükseklik maksimum 8 cm olmalldır.
8. zemin Ostü kapanlann şişlerinin et kalünlığı minimum 8 mm, şiş aralığı maksimum l0 cm olacaliır.
9. şişler ısıl işlem görmüş st 37 çelik olacakır.
l0. paletler l7,5 ton aks yüküne dayanıklı olacak şeki|de imal edilecektir.
l t . paletler cnc plazma tezgahında bütiln bir saç plakadan içi kesilerek işlenecektir.
l2. kapan şişterinin altında l0 mm. alırlık plakaları gaz altı kaynak ile kaynatılacaktır. şişler kesinlikle bu

plakaları araç geçişinde kırıp geri dönme yapmayacak araç lastiklerini arızadan ötürii patlatmayacaktır,

l3. şişlerin merkezinden geçen transmisyon mili minimum l4 mm çapında olmalıdır.
14. kapan bariyer bitiş köşeleıi dönüşlü olup l0 mm. Çelikten imal edilecektir.
l5. zemin üstiı kasis kapan bariyerin ana gövdesi l0 mm, st 37 çelik olacaktır.
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