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H.rİın Ünitrr.ii..i Ar.şomı v. Urrülımı Hı5.ı,6i

s.No
'{al 

/ Hizm€t Adl 
:

Miktaİ| Birimi airi]h Fiyat Tanlmlayrct Firma v€ lJBB

1 10 ADET

2 KoRuMA 5ALTERi
] (o[İRFLG[XFMK}.,|FG)

50 ADET

3 ANAHTARu oToMAT]K SiGORTA 80 ADET

KAFESLi APÜK ARMATÖR 100 ADET

5 cAT 5 KA8Lo 5000 |4ETRE

6 sİvA ALTI 20

7 i |.ED 8ITn AYDINIATMA ARıIAToR i 10iil ADEI

8 rcsiıffisiz cüç uYı.]AĞt 6
l

ADET

500 tlETRE

10 KABLO KANAU 500 n4ETRE

r ı ] çEVRE AYDINLATı,,IA içiN iGNiTÖR 200 ADET

72 FILJI4 KAPu KoNDANSATOR 200 ADET

l3 çEVRE AYDINLATI4A
MEKANIK B,ALANST

N 20 ADET

\4 ÇEVRE AYDINLATMA İsOW METAL
HALıi/DE LAMBA

200 ADET

ı5 ToPRiKu 100

l6 ToPRAKLI çocUK E 2000 ADET

17 EN ANAHTAR 10 ADET

r8 KABLo KLiPs PAXET ,o i PA|GT :

19 GRUP PRIZ KABLOLU 2ı0 ADET i

20 UPS GRUP PIRIZ KABLOLU ı20 ADET

2I I4ATXAP UcU 40 ADET

22 PORSELEN SİGORTA 50 ADET'

23 5IvA AçMA 8uToNU 20 ADET

24 KAPI zIu 10 ADET

25 sıVA üsnj PRiz KAsAsl 50 ADET :

26 Y^NGIN DEDEKrORÜ ADREstf ME
ciHAzı

l ADET

27 YANGIN DEOEKrÖRÜ TEMiZLEME
sPREYi

2o ADET

28 LIHCH KABLO 1500 14EiRE

29 5U HoRTuMU 100 ı4EIRE

30 , siüKoıü | ,* ] ADEr

31 SOFT STARTER 4 ADET
]

ı
32 ACIL çlKı5 BuToNU 10 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araşıırma v€ Uyguıama Hastanesi osmaİbey Ka!İp0so ŞANLIURFA
lrtibaı telefon : Tel.: 0 (4l4\ 344 4165 Faks : 0 (414) 344 41 69

.Tan,mlıy,.| firma bilgisi oıma]l vc ı.*lif i|c birlihe sGK sofgulama sid€minin çütü§! lddifile birlikt. verilm€ladi.

l.ı.n No : 63760 ]832oo0l 330
İdır. Ad| : }tafrı Ünive6ilç5i Afrştınn. it uygulaına Hıran€§i
Elap Kayü için xML do§y l için 8cİtkıi idrİi b;lgiler Fİanda bildirilmiştir.

s|rı No: 03073
Konu: T.|dif M.ktubu
İşi. Ad,: TEKMK sERüs - MALZEME ALIMı
Fi, Kodu . :

Fiyala, KDv Htİiç oIard( Eriİnclidİ, ı{alzğn€ıcrü tvlaİa§ı v.yı ö:.lliği mınla}a Hinilnclidir.
UDB sorgulamı§na goİğ to düroİ 3 t.klif baz aİr.aldır. sGK öd.oİ/od.nmcz l€}iiR€ b.linibc.*ıiİ.
sUT kodu bclirtllmey.tr ld(fin€İ &8.İlcdiıtn dışt blrabltjİİİ. Pıİğc dahil ollp dnaö& teLlinc b.linil.cckİ.
sUT fiy.tını aşa[ lcklifl€İ d.ğğlc.dinnc dı$ b|l.ıİrla.€İt , Ö&m.}.r müayğc l€bııl sonrası | -3 Ay ü"asındrdf.
sGK Tıııfiı,dan [JBB'&ı İaynaİlanaı kcsinıil€, dıİlmümğ yül€ıiciy.6dcme }"Pılmryacak }t ytkl.nici hiçbif lEk talcbindc bülutrrl'a)ğcal(tlr,
T€klifltr.n isığkliler ytkand.İi lüm madd.lefi şan$z kabul eımiş sayılacaİtr

soıT.ıtif Tııihi: LL, ll, 7P11
Toplam Fiyat

KONTAKTOR

ADET :

9 XABLo MMu 25 x .10

ADET



TEsELEKTR K MALZE lE

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan,Teklif edilen tüm malzemeler idare onayl

alInarak getirilecektir. ldareye verilecek numuneler arasından seçim yapılacak olup, ldare ilave numune talebinde

bulunabilir. Malzemeler ilgili §tandartlan ve belirtilmiş poz tariflerini karşllamalldlr.

8irim iliktan Fiyat|No MaIzem. cinsi
5ı. Kuru tp ieİmjk koruylculu kontaktör 3x25 A

le kedilecebulurölesi ta öblo molermnde kouzen yüz!ndeedmonlehsı]sma arkas liptentablosslnfl lk k lıp kapaaç|
dah lherkontiaklar malzemetemkontaktOf mclrdükuruile Fez|ndakuma uç yadUğmeleri tip

5Kufu tip termik kofuyucüllu kont]aklör 3x16 A2.
öntablo nde edilecekmonleikterm rolesi bUledmonte ilen rinde yüzütablomahsus arkaslna§lk lks tiplen,sl paçıll kapanmaya

l.helklar dahmalzemeteminiklör konlaile ku ti laz| kontadkumanda ya.dp üçüğmele

253 Kaçak akım kofuma şaılen (30mA) 4125 A

lazlal notrher releklri lesisatlak nndaolarak han9i kaçak olduğundaslandartla pl lşyamelere uy9leklikE Tesi sat önetmelikleri şannaiç
220dema n,ekkesm sağlayah 01 30 ndesuresl u@tiyle s ğinssederekh ol hata kalll üzerinde şan

monlennabuton bu tablokontlol nde tesl unan fayla|çi taşmastemsinli çal lğ i9nlşmad380 da bobi çall şıpdevreıerdetrifaze çahşa direransiyel
ka ma 30030 rş i9nstandarl]ara hayat i9n yanglc 27EE slaaaraslüJlu Uy9maleüilere diğerkarŞldlş

dahmalzeme Iheraklbıle şalterinlhat|lnotr çe| kaçaklşabilenkopukluğunda

25Kaçak ak|m koruma şalteri (30mA) 4140 A4.

E|ektrik b Tesisel Yönerne ılerirıe, şarhamelere ve standarüara uygun olarak rapllm§ elekt ik tesisallannda her hangi hr kaçak olduğunda tazhr ve nğlr

hatt, oz;nde oluşan hata aklml hissederek 10 - 30 ms. süEsinde dev.eyi kesmek suretire c€n ve mal güvenliğina sağlayan, monolaze devrelelde 220 V..

lıiıaze devrelerde 38o v.da ça!§an daferansiye| bobinli, sistemin çahşıp ça||şmadğlnı konlrol için Üzerinde lest bulonu bulunan, lablo içi taşlma €ranna nıonte

edilebilen d§ eüilefe ka§l korumall, cEE 27 ve diğer uluslarala$ slandartla€ uygun, hayat konüma açjn 30 m A. yanglna karŞ koruma iÇin 300 m A,

değ€nerinde nötr hatt kopukluğunda bile çaışabilen kaçak aklm kğlma şalteinin temini. h€r neva malzeme dahil.

5 Anahtaı|l olomatik sigo.ta 3kA 16A. ( Ts 5018-1 EN 6089&ı )

zamanda anahta. vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli,2 ve 4 kuluplulan nör Ve faz kesme ölel liğane haiz B veya c eğ.isi, otomaiık sigodanln leman ve

montaı, hel nev'i ma|zeme dahil
2aAnahtari! otomaıik §ügloİta 3ld 25A, ( Ts 5018-1 EN 6089&1 )6.

zamanda anaht]al Vazifesigören 3kA kesme kapasileli, 2 Ve 4 kufuplulan nötrve faz iesme özelliğine haiz, 8 veya c €ğlisi, otomatik §igoatanln temin ve

lnontaj|, her nev'i malzeme dahil

20Anahta.jl otomatlk sigo a6kA16A.(Ts5018-1 EN 60898,1 )7
zamaııda anahtal vazle9 gören 6kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kubplulafl nöt ve faz kesmeözelliğine halz. B veya c eğnsi, otomatlk sEortanln temin ve

montajl, hef nev'i malzeme dahil

aoAnahtadl otomalik sigorta 6kA 3İ16A. ( Ts 5018-1 EN 60898-1 )8
Aynl zamanda anaht]ar vazifesi gören 6kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplolarl nöt ve faz kesme özelliği.e haiz, B veya c eğrisi, otomatik §igortanln temin ve

montajl. he. nev'i malzerrıe dahil

100E_l)oow Tc-€L Çelik Tel Kabsli Etanj Ap|ik Arınatiir, lP65 (23w sriral Tasaırufu Ampül Dahil Beyaz Renk)
9

üzerind,e çe|ik kaGsimevcut, camİ, la§tik contaİ, ö:elalüminyum kaideli, kolayc€ açllmayacaı şekjlde ljavan veya duvariçin ebnjamalüaün temini, iŞyeline

nakla. 2oo w.a kadar ampolü, porselen duw, her nevi malzeme ve işçi|ik dahil.

|ftoouTP cat6 r€bb HaloienFfee10.

Yelel ahn ağlannda yatay kurumlaa için bilgisaya.laı arasl 25o Mhz band ge işlaği ve 25o Mbp§ hzındaki veri iletişiminde kullanllan 4 p€rli 4 renk kodlu

korum8gız b-üklümlü perler (ekransE samal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR d|ş k|lıfl §aye6inde geç tutuşan. genelde kendilağinden sÖnen. yanma

sra8lnda zehirbticı 962 ve duman gy€rmayan lEc 60332-,| lEc 60754 test uygunluk belgeli; .i çn kab]o lso class D - cAT6e sl,andardlnda 23 AwG 0.5hm
gplak baklr kaplama arg]liinde kauonun temina iş yoİine naklj ile hel nevi ufak malzeme dahil.

20ı1. ÖA1-2x55w Tc_L slva Alt Endirekt Fluoresan Armatür, lP20

GöVde: Elektrostalik loz boyall DKP §ac, Difüzö, Elekt ostatik tou boyaİ, opalfilm kapl

Relıekttİ:Tannenbaum formunda, anodize ,mat aluminyum reiektör. Ebkaonak Balasl:
ı, pedore edilmiş DKP §ec.
Yüksek çaılşma ömüa!ü. asga.i

kapplü Ye saM ışk aksİ EElr\1 
^2 

el€kl.onik balastlar

10

2

12-1ow LEo aiü(i Ayd|nlairna Armaliilt]; Alüminyum oie,cast Gövde Da.be}ıe Dayan|kİ Koruma\ carn 22ov,

|2. 350-700mA h Powel, lP65
power LEo ampullü. 350-750mAgövde, darbeye ükı kofumall cam.

13. switcİı i,tode Glıç Kay{ıağl, 10A 220l24V Güç Kaynağl

uminyum
nlatma armallrij

(48 LEo/metre 22oV Lineer Led, Gün lşığl 2o_3omA Round, oval, cape shape lP-4o) LED Ardınlatmap beslemek ign gelekli 24V Dc aerilamielde el'n€k

imaciyla ıuııanıacaı guç kaynağı, swii6 Mode 1oA 22ol24v Güç tGynağl asma tavan alaslnda konumlandlnlacaktlr, Tam izoleIi alüminyum kutu (lP64) Aklm

§lnlılamah, kısa devĞ kofumal ve stcakllk koaumah olmalld|r,

4
14. swirch Mode Guç Keynağl. 16,6A 220112V Güç Kaynağl

(48 LED/metre 22oV Lineer !ed. Gün lşlğl 2o_3orıü Round, oval, cape shape lP_4o) LED Ayd|nlatmayl beslemek için gerekli 12V Dc geilimielde etrnek

;maoyla kullanllacak güç kaynağl switch Mode 16.6A 22ol12V Güç Kaynağl asma tavan araslnda konumlandırılacaktlr Tam izoleli atüminyum kutu (lP64)

ım s|nlrIamaı. klsa devre korumallve §lcakllk korumall olmalldlr

15. son sbdor (ırolof Güderi 1 Adet 5.5kw 1 Adet 7.5kw 1 Adel 1,|kw 1 Adet l5kw)

I
I

I

I

I
I

I

Gıij

20
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Mekanik cihadann kontrolünde kullanllacak 'sot stafıe,' molo.ıann kalk§ esnagndaki demeraj ak|mlannü engelbmek amao ile kullanılacik olup, 5.5 kw
(dahil) üstünde*itüm m€kanik ekipmanlarda (motol) },olvermek içjn kullanllacakt|r Yumuşak yolvelicilede, yolveme esnaslnda aşağldaki korumalar olmahd|r

Çok say,da yd vem€, Yol verme penyodu içinde ayadanabilil sayıda yol verme, Ayadanabilil yol veme peliyodu, Yoı verme periyodu iğnde ayadanan sayl(lan
daha fada yd verrne. yaplldlğlnda. yenlden t/ol verme rap|labiıme§j iğn bekleme süaesi, Yol vericjnin herhangi bir anza nedeni ile trüp yapması halande. yenıden
yol veİme rapllatilnıesi İin bekleme §).esi,
Yumu9k yol vğicıJe a9ğdaki veailel saklanabilmelıdaü:
En 3on yapılan yo| ve.menin sür6i, En son yaplIan yol verme içjndeki maksimum akım değeri, ıvbtorun toplam ç3l§ma süresi, Motora yapllan yol vermeleain
toplam sey|§ı, son an:anın kodu, son anza esnastndaki akım, Anzalann toplam say§l.
Anza esnaslnda cihazn gefilima kesilse ub. cihaza yeoiden ene4i velildiğind€ son o]Uşan anza kodlan saklanmalıdlr, Aşağ|daka ana bölümler iin rarameğe
ayarl8n yap atİlmelk İ1

Yahıuca göstefge. Ana (Main) paEmetreler, Yo] verme (stao parameaeleri, oufuş (stop) paİamelreleri, lkinci kademe (DualAdjust) paramelİeleri, Enerji
taşarfufu veya Dğşürk hlz, Anza (Fauİt) parametreleli. Gidş _ Çıklş te.minalleri (uo ) programlanması, seri haberleşme paramel.eleli ayan, lstalistiksel vedlel.
Yumuş9k Yd vericjlede aşağüdaki korümalar oimaıdla
ksa devre (Manyelik), Aşln wk oermik), ıJ,aksimum kalk§ zamanl, Faz kaybü koruması, Düşükrijkek frekan§, Faz 9.a§| bozulması, Aşn g€dlim, Dğşük
gEfilam, Tıi§iöf klsa devresi, Bağhnt hatas!, Aşn sıcakİk, oüşUk aklm, Hario hala s|nraıi
By - p688 kontaktörü devreye girdiğinde yukanda belirtilen kofumalann tümğ alova€de olrmkd|r, Bu amaç.|a By_Pa§s kontaktöıtjnün bağlanma$ iüin tol vericjnin
şobeke girişinde bulunan aklm ödi fansformalöderinden son6 baĞ çlklş yapılmlş olmaİd|r, Kofuma hatalarınln kal(llrllmas| açin'Reset'Monu olmalldlr
Yumuşak yo] velici korumeya geçliğind€. röle üzerinden sinyal çıktşl Ve.melidil.
Yo| verİrıe işleminin bitıiğini bildirir koniek gkış bulunmalldlr. oluşan halalara ilişkin mesaj|ar likit k.istaİ yapdaki a[a-nümerik gö§tefgeden razl|ı darak
izlerıetilnlelidir. cihın yol a|ma, sğrekli ç€l|şma ve durma sıraslndaki konumlan ledler ile izbnetİlmelırİ.
Anma gerilimi 2o0-'60V (r%|0)
3 Ayn araİ pobnsiyomeaesi; gerilim rampa$ ayan, laİklş süre5a ayan 0-208n, dııruş süresi ayafi 0-20sn 110-230V Ac Xumanda gerilami, Yolalma ihbar LEOi,
2 ı{o ihbar konl,a§ı, Kendi kendini by-pass edebi|me özelliği iç€ron Yolveficiler; 3 tazll asenkon sincap kaİes lEc veya Nema tipi motodada yolveme ve
durdurma i$emlerini 5ağlayacaklardır.

16. slva üsiü plasiık kablo kanalı (25x40) 500

PVc Malzeme, Yaplşkan Bantı, ilgili standarüan karşülayan

77. §va iisto plasük kablo kanal| (16)(25) Ml 300

PVc Malzeme, Yap|ş]€n Bantll, ilgila standaruan karşllayan

18. §va üstij plasük kablo kanall (16x15) Mt zoa

PVc Malzeme, Yap§kan 8anül, ilgala st]andartlan karşllayan

19. Çevİe Aydünlalrna lçin ignno, (40ow) 20o

22G240V, 50€oHz, lnaİ=5A, Ateşleyo Gerilami 4_5kV. Kaylp<3w cE ve VDE belgelerine sahlp

20. oeşai Lambalan lçin iret]alize Poliprcpilen Film Kapll Kondansalö.

m pF, To|erans %r0 (+ı), 250V, (_25 ile +85'c) aslefne srcakİğlnda çaİsaİilen, 5060Hz, cE ve EnEc 03 belgeli

21 Ç€v,€ A}€,nlatrna için tleİanik Balast (1x150w 20

Yük3€k basınç sodyum buhadl veya meta| halide lambalar için, 1x150w, 230V, 50Hz, ln=1,80A (Lamba), coso=o,38, Dt=7soc, EN60923 ve EN6r347
§Endadannda, ENEğ 10 ve cE B€lgeli

22 ÇevĞ Aydınlalrna 1sow iretalHaüide Lamba GÜN lŞlĞl

1f,Ow (Lamba GOdj). 1,80A (lamba Aklm0,İi,laks, |gnitt r Gerilimi skv, Min |gniü. Gelilimi 3kV, G12 DUy, 4200(, 130m [men. 84mmr5mm (uzunlukxÇap),
A+ Ene.jistnın. lEc 01167 sljanda.uannda

10023. Topİakll pü sryaüstü

Ts-{oe uygun, §va ü§tünde kulIanılacak şekilde 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekalde konı,aklan ve Vidah bağlant ucan buıunan, ranmaran
mdzemeden gövdeli norrnal pdz temini. her nevi ufak malzeme, güvenlak hatfuna bağlanabilecek kontaklan bulunan toprakh p,jz

200024. Toprakh priz sıvaalt çocı]k emniyetli

Ts_40'a qgun, 9va altlnda kullanlbcak şekilde 250 V. ve en aİ l0 A,e dayanabılecek şekilde kont]aklan ve vidall bağlant ucalt bulunan. yanmayan
malzemed€n gövdelj noflrıalpriz temana, her nevi ufak malzeme. güvenlik hattlna bağlanabilecek kontaklan bulunan toprakll priz

25

os _ 4915)'e utlun 3|va a|funda kullanllacak şekilde, 250 ve- en az 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve vİdak baoIant ucan bulunan, yanmayan malzemden
gövd€li w kapakİ nomat amhtar temini. işy€rine nakli

2026. Kablo bağı kllps (200mm)

2oommx3.6mm ebatnda sağ|am plastikten yaplhlş içten tlnlh TsE BELGEL| o]acakllr

2027 r.ablo beğl kl.ps (250mm)

25ommx3.6mm eballnda sağlam pıastlkten rapllmlş içlen tflllİ TsE BELGEL|olacaktr

28. Grup Pnz kabiolu (3 melre 3'lü)

Max.l6A 250V Ac 5040 Hz.35oow Gücdnde 3 mt, Kablolu,PP Gövde, 3 Hat| l,am €.Erji korumas(F-T.N-T,F-N), 3'lü grup, TsE gelgeli olacaktlr

3029. Grup Pü kablrlu (3 meae 4'lü)

Max,l6A 25oV Ac 50-60 Hz. 35oow Gücı]nde 3 mt. Kablolu ,PP Govde, 3 Hatı tsm enerji ko.umas(F-T,N-T,F-N),4'lü grup, TsE Belgeli olacaktlr

3030. Grup Priz kablo]u (3 meüe 5'li)

Maİ.l6A 25oV Ac 5G6o Hz. 35oow Gücünde 3 mt Xablolu ,PP Gövde, 3 Hatl tam enedi korumas(F-T,N,T,F-N),5'li grup, TsE Belgeli olacrktr

30Grup Priz kablolu (3 metre 6'l|)31
Maİ.l6A 25ov Ac 50€0 Hz 35oow Gücünde 3 mt Kablolu ,PP Gövde, 3 Hatl| lim enerji İorumas(F-T.N-T,F-N),6'll grup, TsE Belge]a olacekl|r

3032. Grup priz kablolu 5 metre (3'lü)

I

I

III

l
u

20o

200
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enerji (F-T N)6A1 250V Hz50€0 Gücü3500w 3nde Kaml blol GOvde H3 tamatl korU N_T 31ü TsE olacaktlrsrup,

33. prü kablolu 5 meğe (4'lü)

korumas(F ,t{) 8eıgeli1 250V 50-60Ac 3500wHz- G 5ücünde mt Kablolu Hall3 taGövde, T TN_ 1üj4 Ts E olacaktlrene4ı rups
Grup priz kablolu 5 metre (s'la)

1 Ac250V Hz50_60 3500w GijcOnde mt5 Kablolu 3 Hatl ta.nGövde,

35 UPs Gfup priz kablolu 5 melre (3'lü) 15

16A 250V Ac 5060 Hz, 3500w Güciinde 5 mt. Kablolu ,PP Gövde, 3 Hatl tam enerji korumas(F-T,N-T,F_N).3,1ü UPs grup, TsE BeIgeli olacaktlr

36 UPs Grup p.n kablolu 5 metre (4'lü)

Maı.l6A 250VAc 50'60 H2. 3500w GaiEnnde 5 mt Kablolu,PP Görde.3 Hat| tam ğ.rıerii ko.Umas(F-T,N_T,F_N).4,1ü UPs grırp, TsE Be|geliolacaktr

37. uPs Grup pnz kablolu 5 metre (s'li)

1eA 25oV Ac 50€0 Hz 3500w Gğq]ılde 5 nıt. Kat o|u .PP G6vde, 3 Hat, tam enerii ko.umas(F-T,N_T,F-N),rli uPs gfup, TsE Belg€liotacakt r

38 UPs Grup pdz kablolu 5 metre (6'll) 15

Max,l6A 250V Ac 50€0 Hz- 3500w Gücilnde 5 mt. r€bblu ,PP Gövde. 3 Hatl tam ene.ji korumas(F-T,N_T,F_N).6,L UPs grup, TsE Belg€]a olacaktr

39. UPs Grup prk kablolu 3 metre (3'|ü)

16A 2sovAc 5G6o Hz.3500wGücİnde 3 mt Kabloıu,PP Gövde,3 Hatl| tam eneri korumas(F_T,N_T,F_N),3'lü UPsgrup, TsE 8€lgeli olacakt|r

40 uPs Gfup pdz kablolu 3 metre (4'lü) 15

Maİ.l6A 250V Ac 50-60 Hz. 3500w Gİcirnde 3 mt Kablolu ,PP Gövde, 3 Hath tam eneri korumas(F_T,N-T,F_N),4,1ü UPs grup, TsE Belgeli oıacakt|r

47. uPs Grup priz kabıclu 3 met e (5'll)

16A 250V Ac 50€0 Hz, 3500w Gücnnde 3 mt, r\ablolu .PP Gövde, 3 Hath tam enerji korUmas(F-T,N_T,F-N),5'la uPs grup. TsE Belgeli olacaktlr

42 uPs Grup priu ıablolu 3 melre (6'tl)

ıliaı.l6A 250V Ac 50€0 Hz. 3500w Gücijnde 3 mt Kab|olu .PP Gğvde, 3 Hatlı tam enerji korumas(F-T,N-T,F-N),6,İ UPs grup. TsE Belg€liolacakbr

oarbelaMatkap delici uç: 6 numara

6mm Çaplnda çelik kaljtesj tavlanm.ş yüks€k ,kesici elmas uca sahip ,beton delmeye uygun TsE belgeıi olacakt|r

Daıteli iratkap delicj uç: 7 num3rd

7mm Çap|nda çelik kalitesi tavlanmlş yuksek ,ke§ici elmas uca §ahip ,beton delmeye uygun TsE b€lgeli olacaktlr
Da.beli Maüap delici uç 8 numara 10

8mm Çaplnda çelik kalitesi tavlanmlş yüksek ,kesicj elmas uca sahip ,beton del meye uygun TsE belgeli olac€kllr

45. Darbeli Mat(ap delaci ılç: 1 0 numaE 10

'omm 
Çap.nda çelik kalitesi taüanm§ ylksek ,ke§iğ elmas uca sahip ,beion delmq€ u!!un TsE belgeliolacaktr

47, Pors€len sigorta (v otomat içine giren) 50
ln 1 20 KA 500V 64 1 0x38

48 Fotocella kapllar için sva ğ3lü açİna buto.ıu

Folose 9ödü el r€klaştğlnda kaplyl agna§ı için kuru kontak veren özellikte , hıyeoik oatamlard uyumlu paslanmaz çelikten iınal edilmjş. montaİ kolay , iİi yıl
garanüli TsE beEeİ olacakl|.

49. '|2 V.yüksek se§li kapl zili

12 v dc ile kablolu çaışan yüksek ses Verimliliğine sahip kapl zili

50. sMa üstij amhta. -priz kasasl 50

51 dedektör adrcsleme ciha2l

yapİlabilecektii.lvlevcrrt yapllm§ sistemdeka ekipmanlaE uyumlu ,garanlili, TsE belgeli olacaktll,

52 'angln ded€klörleri temlzleme spreyi 20

Dedektö.lerin plastk / bileşenle.ine zara. vemez.Alarm için dalıa hdl yanlt süreleli sağlaa,aozuk ded€klöderin değişimi ve ayadanmalann| ığn zamandan
t]asaruf sağleı Kal|nt| brakmaz , 330 Aerosol Duman ve co Dedeİtaw Test ciha. ile kullanlm aıin ljasa.lanmlştr,Yan@ İormülasronu yokfui. sağl,ğa,
gii,venlik eİip.nanlaflna ve çevİe}€ zacrslzdltuzun vadeli lest çin gee]di zrmanl ariltaaak, duman d€dektğnefi İİn yan( oranl optjmize edilmıştj.uL / uLc
standartannda listelenmaştir
250ml Aero§ol Tüp

53 }1 mm2 Lihch kablo

1mln2 -'19,5 o^m 300v-500v çallşma gerjlima sohz tesl gerjlami 2ooov izolasyon Cİirenci >M.oxkm lEc 60331,Bs 6387 c. EN 5o2oo PHgo Yang|na dayanlkl|
r\ahyl Bak|r Tellerden Örgü, Min. %7o Kapema HFFR, (gs/El{ 50290-2. VDE o2o7 XM2. Bs 7655 LTsl. LTs3), Turunc, (RAL 2oM)
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Ac ,PP 8elgeli

ene4i koruma3(F-T.N-T,F_N),5'lı grup. TsE Belg€li o]acaktır.

15

Normalanahtar - prireaislva ÜstÜ montaj yaplabilmesanisağlayacak s€rt k|rılmez plasükten yap|lmlş. beyaz lenkli ,şlk görğnümlü,TsE beıgeli olacakt l.

f-

I



54'.l2t15 qİm2 Llhch kablo 500

1.5mİn2 -19,5 ol(m 3oov-soov çal§ma g€lilimi 50hz test gerilim| 2000v iolasyon direnca >M nıkm lEc 60331 ,Bs 6387 c, EN 50200 PH90 Yanglna daFnlkh
Kalay]l Bakr Te|b«ıen Örgü, Min. %7o Kapama HFFR, (BS,/EN 50290_2, VDE 0207 HM2, Bs 7655 LTs1, LTs3), Tu.ı.lncu (RAL 2004)

ss.ln"rr- xıi ı"t ç sırlama ho.fumu 0eneratörler içjn) 100

oria hizrİı€l9u hofumu l9l yalltlml sağlayan öEel ü9t kat, Yağ geçirmez elekt ik iletınez U V. Ve ozona dayanlkh loocile + 60oc aras|nda s|cakllğa dayan|kh

taıla inşaat evlelde kultanlma uygun.

56. |Aol durum gklş bulonu 10

çifr Konl,akll ,Kontak Kapagilesi :3 A @ 125 VAc,Kontak Direno:1so m o, Öçnbri:88x88x52 mm, kl.|labilar cam| ele zalar vemeyen . muMfaza kapak caml

olan , galrntili, TsE belgĞli olacaktlr-

k tJü



c Blok
c3 c5 Genel koridorc1 cl-c2 c2 c4 c4-c5 Toplam

B, Kat 0 0 0 0 0 27

z.Kat 35 16 7I 32 6 23 6 22 277

1.Kat 74 12 74 81 74 12 74
,),) 423

2.Kat 74 72 74 81 74 12 74 22 423

3. Kat 74 74 81 74 12 74 9 41012

4.Kat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ç.Katl 0 0 0 0 0 00 0

G.Toplam = I494

,ErgD.T

** C Blok Bodrum Kat Personel Kullanlm Alanlarl, GenelTezgahüstü Prizler, Yoğun Baklm iç Kulaklar

Ve Çatl Katl ilgili sayllara dahil edilmemiştir.

Yusufi oĞLU
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