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yENişEHin «ııvıpüsüNoBri i».q,ni giNaNıN BAKIM oNARIMININ
yApILARAr »iş HASTANEsİNr nöNüşrünüı,vınsi işı,nniNn a,ir rnrNir

sıRıNavırsiY,,

l_ rATLAvICISz çivıBNro HARçLI xaRcin, HORASAN iNşn.q,r vIKIMI
a) Çimento harçlı kArgir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması,

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç

giderleri, müteahhit genel giderleri ve k6rı d6hil, çimento harçlı körgir ve horasan inşaatın
yıkılması

b) Yıkımı yapılan yerlerin merkezleri sıva ile düzgünce çıkarılacaktır.
c) Yıkım yapılacak yerler ek 'teki projeye göre olacaktır.
d) Ekteki projeye göre 4 adet kapının yerleri değiştirilerek sıva ve boyası yapılacaktır.

2_ ESKİ BoyALI vüzr.vrnRE MAcuN vE ASTAR uyGULANARAK iri «ar
ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI İPn« MAT BOYA YAPILMASI

a) Eski boyalı yüzeyin raspa edilmesi, temizlenmesi, gerekirse yıkanması, alçı tamiri
yapılması, zımparalanması, 0,125 kg sentetik reçineli astar (renksiz) sürüldükten sonra,

istenilen renkte 0,100 kg l.kat,0,100 kg 2.kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/klora fluora
polimerler (co-polimerler d6hil) ihtiva eden katkılı ipek mat boya yapılması için her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve k6rı döhil

b) Binanın tamamı (duvar, tavan, kapı ve pencereler) idarenİn belirleyeceği renkte

boyanacaktır

RÖNTGEN SDALARININ KSRşUN LEvHA İıB xapıANMASI (3 oDA)
GENEL İsrnr vE ÖZELLİKLER
l-Ameliyathane odasının duvarları asma tavana kadar Kursun levha ile Kaplanmalıdır.
2- Kursun levha en az2 mm. Olmalıdır.
3- Kursun levha üzeri alçıpan levha ile kaplanacaktır.
4-Yapılan işler TAEK standartları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır

Kurşun Kaplamalı Kapı Kanadı (5 adet):
Röntgen odalarında kullanılacak lamine levha kaplamalı iki yüzü kontra plak presli

radyasyon bariyerli kapılar, projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı l. sınıf Çam

kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve

seren başlıklarından yapılan çatkı arasına20132 mm lik çitalarla ve 2 cm aralıklarla meydana

getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontra plak, prese etmek suretİyle İkİ yüzü kontra plak

presli, iç kapı kanadı yapılması lamine levha ile kaplanması, kapı kanadının 2mm kurŞun
levha ile çevrilmesi ve yerine takılması, madeni aksamların yerİne takılması, kapı kanadının
yerine takılıp alıştırılması,
Kurşun Kaplamalı Kapı Kasa ve Pervazı (5 adet):

Röntgen odalarında kullanılacak lamine levha kaplamalı iki yüzü kontra plak Presli
radyasyon bariyerli kapı kasa ve pervazları projesine göre I. sınıf beyaz Çamdan, temizi en az

45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta İki taraflı perviıztn yapılması,

bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takoz|ara tesPİt

edilmeİi gerektiğind e, pervaz ya da kasa kenarına çita konulması suretiyle lamine levha ile

kaplama yapılması, bütün kasa yüzeyi pervaz|arın röntgen odasına bakan yüzeylerinin 2mm

kursun levha ile çevrilmesi yerine konulması,

Fakültesi '.ıJleı . l),;.lR
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Kurşun Kaplama için:
Kapı kanadı kasa ve pervazlarına 2 mm kurşun levhaların tespit edilmesi, için çivi,

vida, tutkal ve her turlu malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma,
boşaltma, müteahhit genel giderleri |ve karı dahil.
Notlar:
l. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, mevcut kapılarla uyum
sağlaması şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynalarr, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe
ve yaylı menteşeden ibarettir.
2. Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dahildir.
3. Röntgen odalarında radyasyon bariyerli kapı kasa kullanılacak.(5 Adet)

2 MM KURŞUNLU CAM TAKMA (5 ADET)
2 mm kalınlığında X-ışını Tüpü Pik gerilimi Kv (60-150 Kv'de) : minimum kurşun

eşdeğeri 2.0 (mm Pb), Kurşun Cam fiziksel kalınlığı 9 mm ((+-0,5mm), kurşun oksit içeriği %

55 / Görüntü kalitesi: Mükemmel Şeffaflık, kaliteli l. sınıf Optik özellikte, çok yüksek ışık
geçirgenliği saglayan,o/o83 görünür ışık geçirgenlikte, X-ray TV odaları. BT odaları,
anjiyografi odalarında radyasyon ekipman gözlem ve çalışma pencerelerinde kullanılan, bir
inorganik cam özellikli, yanıcı olmayan, kimyasal dirençli camln takılacağı yere göre

kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi, camrn yerleştirilmesi, madeni profil
veya çitanın vidalarla tutturulması, caın, macun ve zayiatı, is yerinde] yüikleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kan dahil.
Notlar:
1.2 mm kalınlığında kurşunlu cam l5*20 cm lik kutu şeklinde yapılarak kapının uygun bir
yerine montaj ı yapılacaktır.
2. Toplam beş adet olacaktır.

DUVAR PRoFiLLnnİ İı,B 12.5MM ÇİFT KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE
METAL İsrnr,nrrİ cİvnİRME DUVAR YAPILMASI:

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50)
vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik
duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik
ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve

yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla I25 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile
mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin afasına
geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, l2,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının
ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve

TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek
ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida
başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine

yapıştırılması, bant üzerine deru dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın

oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerİnde yükleme, yatay ve düşey taşıma,

boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kArı d6hil
Notlar:
1. Oda duvarlarının tamamı tavanakadar alçıpan ve 2 mm kurşun levha ile çevrilecektir.
2. Röntgen odalarına yerden en az 20 cm. yüksekliğinde olacak şekilde şaft duvarında
aspiratör yeri açılacaktır.
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ALüMNvuM ASMA TAvAN yApILMAsI ( DELiKLİ) 60*60 cM

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında
galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel
ayarlı galvarıizlli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde
teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin
alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte
(60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafi 20 mikron
kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw

3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin

açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları,

işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve k6rı d6hil

Notlar:

l) Her iki Blok'unda koridorları ve giriş kısımlarma asma tavan yapılacaktır.

2) 0,25 m2 den küçtlk havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer
Boşluklar düşülmez.

3) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

,v
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yBNişEHiR KAMpüsü nainr BAşKANLIKLARI gixA,sıNrx niş rınriıvıı,iĞi
r.ıxür-rpsixr nöNüşriniı,ıvırsi işixn air

ıurxıxix rrsisar şınrxıvrr si

Malzeme cinsi Miktarı Birim
l PN-20 PPR-C Boru (50mm,40mm, 32mm,25mm,20mm, l6mm) 220 Mt
1 Sert PVC Pis Su Borusu (a5O,a70) l l0 Mt
3 Küresel Y ana (Vz", 3/o") 55 Adet
4 Aksiyel Aspiratör (Çap: 300 mm, Kapaklı) 2 Adet
5 Hava Kompresörü (Kompresör, Hava Tankı, Kurutucu ve Filtreler) l Takım

6 Lavabo ve Tesisatı (Lavabo, batarya, sifon, ayna ve atajer) 20 Takım

1- pN.20 por,ipRopİr,rx TEMİz sU BoRULARI ve BAĞLANTI ELEMANLARI
DIN 8077_ 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme

suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde

temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru

uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak ediIecek özelliklerde olmalıdır.

2- SERT pvc pl,Asrİx pİs sU BoRUSU(Geçme muflu); Dış Çap a mm 50 - 70 Et Kalınlığı
mm: 3,0 - TS-275-1 EN l329_1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının geçme muflu olacaktır.

3- KtIRESEL VANA (pirinç,Teflon Contalı) Yr",%"; Su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici

elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, geçişe bir
küre ile kumanda edilen, elle açıhp kapama düzenli olacaktır. (Hava hatlarına mini küreselvana

takılacaktır)

4- Aksiyet Aspiratör (Çap: 30 cm, Kapaklı)
BK 300 Tip Kapaklı Aspiratör

- Voltaj Tipi AC
- Voltaj (V) 230
- Faz(-) l Manafoze
- Frekans 50 Hz
- Güç (W) 67
- Akım (A) 0,44
- Devir (rpm) l 3 l5
- Debi(m3/h)l150
- Sıcaklık ("C)60
- Ağırlık (Kg)3,1
- Ses Seviyesi(db(A)) 52

Açıklamalar:
İstenmeyen koku ve kirli havayı dışan atabilmelidir.
Gövdesi dkp sacdan imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalı olmalıdlr.
pervaneleri 0.60 mm sac veya alüminyum otup ideal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı

sağlamalıdır.
Motor Gövdeleri alüminyum enjeksiyondan imal edilmiş olmalıdır.
Rotor yataklarında sinter burçlar kullanılarak motorun sessiz çalışması sağlanmalldır.

Pencere ve duvarlara kolayca monte edilebilmelidir.
yüksek çalışma performansına sahip olup en az 2yıl garantiliolmalıdır.
Hız Kontrolü opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilmelidir.
Monte edildiği yerde çalışır durumda getirilip teslim edilecektir.

A.D
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5- Hava Kompresör Grubu (Kompresör, Hava Tankı, Kurutucu ve Filtreler);

a- KOMPRESÖR

Kompresör Tipi :Vidalı Kompresör (2 adet)

Hava Verimi 7,5 Bar :3 m3/dk (Her biri için istenen değerdir)

Hava Verimi 10 Bar :2,50 m3/dk (Her biri için istenen değerdir)
Motor Gücü :18,5 kW - 25 Hp (Her biri için istenen değerdir)

Vida Grubu :Rotorcomp Evo 9

Motor Tipi :lE-2 Enerji Tasarruflu / Yüksek Verimli

Çalışma Basıncı :8, 10, 13 Bar

Çalışma Sistemi :Direkt Akuple
Elektrik sistemi :ınverter sistem
kontrolsistemi :plcElektronikkontrolsistemi
Acıklamalar:
Kompresörler sıra ile çalışacak o|up, birinin arızalanması durumunda *stemin çalışması
aksamayacak şekilde diğerinin devreye girip çalışması gerekmektedir.

Hava santralinde biri asıl diğerleri yedek olmak üzere 2 adet hava kompresörü bulunmalıdır.

Teklif edilen vidalı hava kompresörlerin tamamı aynı marka olmalı, bu kompresÖrler lSO 9001 ve CE

belgeli olmalıdır.
Hava Kompresörleridaha az enerji sarfiyatıyla daha fazla verimi sağlamak için vidalı tipte olacaktır.

Kompresör 10 Bar basınç sağlayabilmelidir.
Hava Kompresörleri, hava içindekiyağımg/m3'e kadartutan spin-on separatörü ve hava emiŞ

filtresi ile takviye edilmelidir.
Sistemin emniyeti açısından kompresör donanımı faz sırası rölesi, aşırı sıcaklıkta devre kesme

elemanı, yüksek basınç emniyet valfi i|e motor koruması için aşırı akım termiği bulundurmalıdır.

Kompresörlerin nominal çalışma basıncı en az7 - 8 Bar olmalıdır.

Kompresörler bir kabin içinde bulunmalı, bu kabin; kompresörün çalışmasını sağlayan tüm

ekipmanları (hava-yağ ayırıcı tankı, vida bloğu elektrik motoru ve soğutma grubu, vb.) kaPsamalı,

bakım ve kontrollerde kolaylık sağlamalıdır. Ayrıca kabin kapakları demonte edilebilen tiPte, kilitli Ve

yanmaz ve ses yalıtımı için izolasyonlu olmalıdır.

b- HAVA DEPOSU / TANKI

Çalışma Basıncı :]_0 Bar

Depo / Tank Kapasitesi :1000 Lt.

AcıkIamaIar:
Basınçlı Hava Tankının kapasitesi hesaplamalara uygun olacaktır. Hesaplamalara ulgun olarak

sisteme 1 adet 1000 Lt. hacminde tank olacaktır.
Basınçlı hava tankı dikey monte edilmelidir.
Hava tankı bir emniyet vanası vasıtasıyla aşırı yüksek basınçtan korunmalı ve manuel bY-Passlı

otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olmalıdır.

Rezerv tankı üzerinde yaylı emniyet ventili bulunmalıdır.

Hava tankı içinde biriken nem ve suyu otomatik olarak tahliye edecek otomatik ve manuel su tahliYe

sistemine sahip olmalıdır.

c- HAVA KURUTMA ÜNİrrsİ

Kapasite :155 m3/saat - 2583 Lt/dk

Çalışma Basıncı :8, 10, 13 Bar

Ortam Sıcaklığı :45"C

Basınç Alt Çiğlenme Nok:+3"C

G i riş-Çı kış Bağla ntı Çaplarl. Vo"

Soğutma Gazı :R134a

Fakültesi
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Açıklamalar:
sistemde en az iki adet Hava kurutucusu bulunmalıdır.
Hava kurutucuların kapasitesi en az 155 m3/h kapasiteli olmalıdır.
Hava kurutucu 220 V 50 Hz. Ac gerilimle çallşmalıdır.
Teklif edilen basınçlı hava kurutucularınln tamaml aynI marka olmalı, ayrıca kurutucuların CE

belgeleri olmalıdır.
Kurutucuyu imal eden firma lso 9001 belgesine sahip olmalıdır.
Baslnçll hava kurutucularının üretim Ve kalite kontrol işlemleri, 91/368/EEc Ve 93/68 EEc

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri ile 89l392/EEC Makine direktiflerine uygun olmalıdır.

Kurutucular; asıl anahtar, kontrol anahtarl, kurutucunun çallşmakta olduğunu gösteren lamba,

kondensat trabl gibi standart ekipmanlarla donatılmalldlr. Ayrlca, kurutucu üzerinde bİr nem

göstergesİ olmahdlr.
Baslnçll hava kurutucusu soğutmall tip olmahdır.
Kurutucular|n bulunduğu ortam sıcaklığı +4 ile 43" C arasında olmalıdır.

Kurutucularln çalışma basıncı 7 ile 16 Bar arasında olmalıdır.
Kurutucular sisteme uygun bağlantı elemanları ile bağlanmalıdır.

d- FILTRELER

Kapasite :155 m]/saat - 2583 Lt/dk

Partikül için Filtre : 1mikron
Kaba Filtre (Havada Kalan Yağ Mik} :0,5 ppm

Hassas Filtre (Havada Ka|an Yağ Mik} :0,01 ppm

Aktif Karbon Filtre (Yağ-Koku tutma etkinliği):0,003 ppm

Aclklamalar:
Medikal basınçlı hava binanın hava tesisat|na verilmeden önce, filtre gurubu aracılığı ile solunabilir

konuma getirilmelidir.
Filtre grubu rezerv tankl ile hastanenin haVa tesisatI arasına yerleştirilmelidir.

Filtreler, otomatik tahliye sistemine sahip olacak ve süresi içerisinde değiştirilmesi gerekli filtre iÇ

elemanlarının durumunu gösterecek kİrlilik indikatörüne sahip olacaktIr.

Filtre grubu 4 adet fi|treden oluşmalıdır.
Kurutucu önüne yerleştirİlecek olan filtre genel maksatlI olacaktlr (Max. çalışma bas|ncl 16.0 Bar,

Kapasite 155 m3lh, çalışma sıcaklığı 80" C, Partikül tutma etkinliği 1,0 Mikron, Yağ tutma etkinliği 0,5

ppm, Hat bağlantısı R1/2"}.

Kurutucunun ardlna yerleştirilecek filtre ise daha hassas filtreleme yapacaktır (Max. ÇalıŞma basıncı

15,o Bar, Kapasite 155 m3/h, çalışma slcaklığl 80" c, Partikül tutma etkinliği 0,01 Mikron, Yağ tutma

etkinliği o,o1 ppm, Hat bağlantısl R1/2").

Kurutucunun ardına yerleştirilen yüksek hassasiyetli filtreden sonra koku tutucu özelliğe sahiP aktif

karbon filtre konacaktır. (Max. çallşma baslncl 16.o Bar, Kapasitesi 155 mı/h, çalışma sıcaklığı 40" C,

Yağ ve koku tutma etkinliği 0,003 ppm olacaktır).

Filtreler dikey pozisyonda yerleştirilmelidir.

Filtreler birbirlerine direkt bağlanmalı ancak gerektiğinde, vanalar ile By-Pass devreli olarak

ça l|ştlrlla bilme lid ir.

Bu filtrelerin arızalanması veya bakıml sırasında hastaneye 8iden gaz akışının kesilmesi önlenmiş

olmalıdır.
Filtre by-passl oluşturmak için kullanılacak Vanalar küreselVana olmalldlr,

Filtreler değiştırme ve baklm kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır.

Filtreleri üreten firma(lar) lSo 9oO1 belgesine sahip olmalldlr. Filtreler cE belgesine sahip olmalıdır.

istenildiğinde üreticinin sertifikalarI sunulmalıdır.

6- Lavabo ve tesisatı; Lavabolar ve tesisatıarı; Takriben 4l x50 cm Vidalı Yarım Ayak|ı Tk. (sabit

sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, sifonu, ara

musluk ve bağlantı flex hortumları, aç_kapa bataryası ile birlikte işyerinde temini ve projede

gösterilen yerlerde bulunan lavabolara montaj

- Ayna 50X60 cm (Kristal Cam); projede göst

, .kalınlığtnda, telni7 cilalanmış. kenar|arı pah|ı
na&JüJ !ğt ürİi.- ,1-i_i

erilen yer ve say ıda |a bo ve ayna arasına , 5 mm.a

nik

gu
Fakültesi

sülyen üzerine bir



kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4
adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini: 4 köşesine tak.

o 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında ınantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda projede
gösterilen lavabo üzerindeki yerine montajı yapılacaktır
Etajerler (Takriben 50x l 0 cm. Ekstra sınıf); Projede belirtile lavabo üzerlerine, kendinden konsollu
aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidaları
ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

Genel Şartlar:

PİS SU: Pis su gideridir. Çıkışlarda en az 50 mm sert PVC ile başlanacak, orta bağlantılarda 70 mm

sert PVC boru kullanılacaktır. Kelepçeler ile tavana sabitlenecek gider boruları rögara doğru %5'lik
bir akar meyli ile monte edilecek ve boru birleşim yerlerinde conta kullanılıp sızdırmayacak şekilde
boru montaj ları yapılacaktır.
TEMİZ SU: Temiz su geliridir. Temiz suyun sisteme giriş noktasında ki su basıncı yeterliolmalı
sistem komple çalıştığı zaman basınç düşmemelidir. Ona göre ana bağlantı yerinde ki ilk bağlantı
boru çapı büyükten başlayıp uç noktalara doğu çap küçültülerek küresel vana ile sonlandırılacaktır.
Ayrıca bu suyun ana girişine mutlaka partikül tutucu filtre konulmalıdır. Ana girişten su 40 mm

çapında boru iIe gelip odalara dağılırkeıı 3/o", mahal içlerinde %" 'e düşmelidir. Çıkışlara mutlaka
küresel vana konulmalıdır.
HAVA: Hava geliridir. Kompresörden gelen hava bu boruIara bağlanır. Hava kompresörden 40 mm

ile gelip odalara dağıtım yapıldığı yerde7ı" çapında boruya, oda içerisinde ise Vz" boru çapına
düşülecektir. Çıkışlarda mutlaka küresel vana konulacaktır.

Ekli projede belirlenen yerlere kullanım suyu (temiz su), atık su (lavabo ve diş üniteleri giderleri) ve
hava için tesisat çekilecek ve tesisatlar alt kattan karot ile delinen tabladan geçirilerek
birleştirilecektir.
Ekli projede belirlenen yerlere lavabo için içme suyu ve gider gizli tesisat olarak (duvar içerisine
gömülerek alt kata indirilip gerekli bağlantılar yapılacaktır.
Tesisatlar kullanım suyu ve hava PPR-C boru ile (50mm ile başlanarak çap düşürülerek bağlantılar
yapılacak) atık su (gider) için sert pvc boru i|e döşenecek olup, karot ile zemin delinerek alt kata 50
mm çaplı boru ile indirilip gerekli bağlantılar yapılacaktır.
Belirlenen mahaller için çekilecek tesisatlar alt kat tavanında kelepçeler ile sabitlenerek boruların
esnemesi önlenerek ve gerekli akar meyli verilerek monte edilecektir.
Mahal içerisine gelecek tesisatlar alt kat tavanına paralel bir şekilde, ilerleyecek ve istenen yerlere
zemin karot ile delinerek, hava ve kullanım suyu uç noktalarına küresel vana takılarak bağlantıları
yapılarak tamamlanacaktır.
Karot ile delinen zeminden gider, kullanım suyu ve hava tesisatı geçişIeri için kılıf boru kullanılıp,
kalan boşluklar uygun malzeme ile kapatılacaktır.
Röntgen 2, 3 nolu mahaller için dış duvara yerden 30 cm yüksekte olacak şekilde olacaktır) 300mm

çapında aksiyel kapaklı aspiratör takılacak ve gerekli elektrik bağlantıları yapılarak çalışır durumda
teslim edilecektir.
Montajı yapılacak malzemeler önce İdarenin onayına sunulup, kabul edilen malzemelerin montajına
başlanacaktır. İdarenin onaylamadığı hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
Kompresörün monte edileceği mahalden (alt kat) tesisat döşemesi 50mm çapla başlanacak ve
kademeli olarak boru çaplarİdüşürülecek ve karot ile delinen tabladan üst kata çıkılacak. Üst kata

çıkarılan boru uçlarına küresel vana monte edilecek ve kullanılabilir duruma getirilecektir.
Cihazlar 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca
üretici firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl süreyle de yedek parça

bulundurma garantisinin verilmesi gereklidir.

Cihazların üzerinde istenen değerleri gösterecek etiket bilgileri bulacaktır.

Cihazlar için istenen değerler, belirlenen değerlerin aItında olmayacak ve İdarenin onayıyla üzerinde

olabilecektir.
Cihazlar için bırakılaıı elektrik panosundan gerekli enerji bağlantıları yapılacak ve cihazların

çalışması için gerekli e|ektrik tesisatı ve bağl ı her türlü

Hüi*o,y*ı }AügıiA
T iker

oip.

A.D.

kullanılması ytikleniciye aittir



Bu bağlantılar için kullanılacak malzemeler sistemin işleyişini problemsiz sağlayacak ve İdare
görevlilerinin isteği doğrultusunda olacaktır. Bunlar için ilave herhangi bedel talep edilmeyecektir.
Sistemden tesisata verilen havanın solunabilir olduğuna dair her türlü test ve giderlerin yükleniciye
ait olup, yapılması istenen test sonuçları İdareye rapor halind e ibraz edilecektir.
Malzemelere ait garaııti belgeleri ve her türlü istenen kalite belge|eri İdareye teslim edilecektir.

Erö .iıı Fakültesi
A.D.

-!'e k ike r



DEŞK E UAT

c;
6:-
E;
ii

T,vooCo
rTlg
(D

z
C{oo
]nax
rnoCo
Joz
r
T,nooCo{

e-
r.ü

ğ

cj

5

l

.-]
C
l(
0)

ürı

,d

;!

ğ-ıa,ığ
§

a
!
Ğ

ış

4
J
t

§

E

'9

E

di
5a

E
!

c

i:
EE_

9i

f Ed

.rt E

Eğ ğiş ğ

E_ı i
nR:ğ9: api i

€

;
!

Eğ
Ef,
6]zo

Eğ E

9i9ö: -

qi

8!

lş.3i
-!

§

H

§
3z3
8! 9
6P i

ln
ğ;

E

ğ;
P;

§ü

9
g3.

:a
f!

2,

x6_
ç3
o6o;
8

§

§

§

§

§

ğş]
E_5;.

§

aE
da.
li

ğ;

§

E

!

s6

:i

iE
id
9,

JE
tg

ii

iı

i

l

6:_İ:qE
ii

o3cnooudlcnooud ,lvNollvcn03 ys3ootnv NV

P

u)
oct
0.
J
z
o

uf
o
Lu

İo
lJJ
o
o
f

z

İı
o
lJl
u
f
oc
ü.
0-

§

ü H

§
H

H

§

§



PRODUAED EY AN AUTODEŞK EDUGATİQNAL PRODUÇT
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özeı- rerNix şARTNAME

Teknik Şartnamesi.
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
E|ektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

işiı* rıııııtıı
Projelerinde gösterilen elektrik işlerinin aşağlda belirtilen genel hususlar, teknik şartname Ve

özel birim fiyat tariflerinde anlatıldığl şekilde, verilen Ve yürürlükteki ulusal standartlara uygun
olarak kusursuz, eksiksiz, Sanat Ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanmasl Ve tam

çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

KAPsAM
Elekkik şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu

bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olmasl halinde genel idari şartname
maddelğri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktlr. Aksi
belirtilmedikçe, elektrik işleri, çizimlerde gösterilen ve/veya şartnamede tanımlanan elektrik

sistemleri, İkipmanlan ve malzemelerinin tamamının tedarik edilmesi, kurulması, test

edilmesi Ve hizmete sokulmaslnı Ve bunlada ilgi|i tüm yardlmcı işleri, destek işlerini ve

inşaatçı işlerini kapsar.

Enerji temini ve bağlanması; Enerji temini işleri ihale kapsamındadır. Tüm malzeme, teçhizat,

asfalİ/beton kırma İe tamir, kanal kazma, yastıklama, kanal kapama ve benzeri inşaat işleri

de dAhil olmak üzere, sistemin ilgili yönetmelikler ve TEDAŞ Standartları doğrultusunda

sistemin eksiksiz ve sağlıklı çalışmİsını sağlayacak şekilde imalatı, yüklenici kaPsamındadır.

şantiye elekkiğinin sağlanmisl için gerekli olan, bölge elektrik sağlayıcısı ile ilgili prosedür,

ğ.1"'r" onaylir, şantiye elektriğinin-sağlanması için gerekli tüm malzeme, ekipman, kazım

kınm vn inşaİt işıeri yukıenici kapsamındadır. Şantiye işleri için harcanan e]ektrik, yükleniciye

faturalanaİaktır.- YUİlenici kazı çalışma|arı nedeniyle bozulan yerleri idarenin onayladığı

şekilde eski haline getirmek zorundadır, bunun için herhangi bir bedel talebinde bulunamaz,

İuİlenici yapacağ İçalışmalar sırasında Spor salonu ve mutfağın enerjisiz kalmaması için

gerekli tedbiİeri alarak ilgili mahaller için geçici besleme yapacaktır,

Santral odasında bulunan Ve kampüsün tamamına ait olan serverların enerjisiz kalmaması

çin g;çici İnerji verilecektir. Aynca imalat yapılacak bina dışındaki birimlerin data, telefon VS.

ı<aul6ıarının zarar görmemesi sağlanacakiır. ilgili kabloıara zarar verilmesi durumunda her

türtü onanm yukıeni-ici tarafından yipılacak ve sistem çalışır hale getirilecektir.

UYULACAK STANDARTLAR
p.j"J" u"ı,rtiı"n tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen

.trnO.rt ve yönetmenliklere, yetÖrsiz kalması durumunda. uluslararası standartlara bilgi için

orşurirı*"it,r. Gerektiğindj ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve

kontrol mühendisliği tarafından yapllacaktır.
yönetmelikler: Aksi belirtilmedikçe, elektrik tesisatlnl yerel uygulama kurallarına ve aşağıdaki

yerel yönetme|iklerin en son baslmlar|na uygun olarak yapülacaktlr,
'B;y,.ii;;i,k ğ;ianlıgı ve iEonş ş"i*me ve 

'Birim 
Fiyat Tarifleri. (şartnamede

tanİmlanmayan imalatlarda geçerli.olacaktır)
Çevre ve Şehircilik (Bayındıİlık ve lskAn) Bakanlığı Yönetmelikleri-

Elektrik iç Tesisat Yönetmeliği.
Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
TEDAŞ E|ektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetm.eliği. _ . .

nnma Lrım, 1 kV ,un Üzerinde olan Kuwetli Akıh Tesisleri Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel

oçıij IYıd

DipTo

Fakültesi
A,D.



TSE Paratoner Yönetmeliği
EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği.
EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği.
15.02.2003 tarih ve 25021sayılı Asansör Yönetmeliği (95/16 AT)
Türk Telekom A.Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve Telefon Şebeke Tesisi
yönetmenlikleri
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Tarih: 9.09.2009 gün ve 27344 saytı
lşin yukarıda belirtilen yönetmeliklerde dAhil edilmeyen kısımları için iyi bilinen Avrupa ve
Uluslararası yönetmeliklere başvurulacaktır.
Standartlar: aksi belirtilmedikçe, ekipmanlar ve malzemeler aşağıdakilerde ya da bunlara
denk ve onaylanmış diğer standartlarda (bundan sonra 'Standartlar' olarak geçecektir) konu
ile ilgili olarak öneri|enlere uygun şekilde imal edilecek ve tesis edilecektir:
TSE :Türk Standartları Enstitüsü
lEC :Uluslararası Elektro{eknik Komisyonu
lSO :Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
(The lnter. Standardization Organization)

Yukarıdaki yönetmelik ve şartnameler burada toplu olarak "yönetmelikler ve şartnameleı''
şeklinde ifade edilir.

MALZEME OLURLARİ VE KABULÜ
Kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik
şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile
kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş
malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Malzemelerin
yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İmal edilecek
malzeme|erin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata
başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın
gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez. Teklif edilen malzemeler için birer
adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren
kataloglar verilecektir. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri
idareye teslim edilecektir.

Öı_çÜıvı ve TESTLER
Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması
kontrol mühendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber
ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test
ettirmek zorundadır.

özet HususLAR
- İş bitirilip teslim aşamasına getirilince gereken temizlik yapacak ve sistemler

problemsiz ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
- Yüklenici; iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Olabilecek her türlü iş kazalarında tüm

kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca
yüklenici personellerinin yanlış veya ihmalkörlığından veya kasti hatalı müdahalesi
sonucu vukuu bulan hata veya arızanr:, neden olduğu zarar ziyan, kaza veya
yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

l.

2
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HE FAKM TEs EL TEKN K şARTİ{AM

Tüm malzemeler idare onayl allnarak getirilecektir. ldareye verilecek numuneler arasından seçjm yapllacak olup, |dare ilave
numune talebinde bulunabalir. Malzemeler ilgili standartlan Ve belirtiımiş poz tariflerini karşllamalldlr.

Blnm

t. Led Armatür84w 7700lümen sıVaü5tü veya Asmatavan Ti

Gövde Elektİostatik toz boyaİ metal
optik Kapak UV lşlnlanna dayanlmll, salarmayan, yüksek lşlk geçir8eniiğine sahip opal PMMA
sürücü yüksek verimli
l"ed sMD mid

tavan almatürüB Ad

25-30 cm. çaplnda ya55l veya yuvarlak opal .am 8loplu alüminyumdan mamül kaideyİ havi armatür temini, işyerine nakli, 200 w.a kadar

am ullü her nevimalzeme ve ile birliktelik dahil, rine moelen
AdGüvenlik hattl normal ınlatma sortisi NHxMH kablo ile

Linye ve sorti hatlannın tesis şekii ve.ilmi§ malıeme (buat, klemens, anahtar V.b.) ile linye hatlan en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1,5

mm2 ve lEc 60332 Part 3.1 Kat.c, lEc 60754 normlanna uygun olmak ürere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve ışçilik dahil,

kom e sorti Ima5l, {armatül hari
4. lnlatma 5ortis NHxMH kablo ileGüvenlik hattl komütatör

malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlan en az 2,5 mm2 sorti hatlan en aı 1,5

mm2 ve IEc 60332 Part 3.1 Kat.c, lEc 60754 normlarlna uygun olmak üıere her nevi malzeme tem]ni, işyerine nakIi ve işçilik dahil,
[inye ve sorti hatlannln tesis mlş

kom lması, (armatür harile sortj

5. cuk korumall olacaktlrGüvenlik hatll z sortisi, NHXMH Kablo ile (Prizler

z sorti5i Priz oahiLin ve sortihatlarl kur uz ant lon NHXMH) nevinden malzeme ile normal
Ad6. ÖN VE ARKADAN KAPAKLl PANo EN 61439_1/2 )

Takriben 1.8oo mm. yükseklik, 35o mm. de.inlik ve 5oo mm. eninde köşebent veya profil demİrden iskelet üzerine 2 mm,lik DKP sac

kaplamlş, tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her ikiyüzünde kİlitli kapakll cihazlarln konmasl için pano üzerine projesine göre

8erekli deliklerin açılmas|, tablo iç ve dlş iskeletin pas ve dı, etkilere kalşl istenilen renkte rlnn ve selüloıik boya ile boyanmasl cihaz

b lantllan i in her nevı ufak malze klemen5ler ve lIk dahil rlne monta

7 Ad. ihzarati % €o Ts 3367)Gömme ti sa. tablolar: (Ö

Pano yapllmasl 8erek görülmeyen yerle.de kullan|lmak üzere, en az 1 mm. kahnlığında oKP, sacdan 8ömme tip tablo tesi5 edilecektil.

Tablo üç k|s|mdan müteşekkil olacaktlr. Kilİtlenebilir bir kapağl, köşebent veya prof]l iskeletli sac kutu ve yale anahtarla aç|labilen kilİdi,

tablo üıerine konulaaak cihau larl taşryan şasi üuerinde tablodaki cihaılara kumanda için 8erekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu

kaynakİ olarakyapllacakve üzerinde şasinin kolaycatahllp ç|kanlmaslnlsağlayacak irtibat imkanlan bulunacaktlr. Kutunun projesine

gö.e çeşitli 1letkenlerin 8ireceği tarafta bir açlkllk bulunacak Ve bu aqklık kutuya Vidalü olaİak tespit edilen bir sac kapakla kapatllacaktlr.

ı(abto girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açllacak ve delik ağlzlanna iletken izolesinin bozulmamasl için bakalit veya plastik

rakor monte edilecektir. Şasi kö§ebent Veya klvr|larak profil verilmiş DKP, sacdan yapllacak tablo üıerine konulacak. 8ütün cihazlarl,

kIemen5leri V.b, maIzemeyi ü2erine te5pit etmek mümkün olacaktlr. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iÇ

kapak şa5İ üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. iç kapak 5öküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantlla. Ve cihazlar meydana

çlkacalç ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için eiiketler bulunacaktır. Yukanda adlan verilen üç kısmln tablo yerinden sökülmeden

bjrbirinden ayallma5l mümkün olacaktla, Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilme5ine ait projeler tip plojelere 8öre hazIrlanacak

idaleye onatllacak bundan sonra imalata 8eçilecektir. Tablo üıerlndeki faz hatlarl için 8erekli saylda Ts 6429'a uy8ı]n olarak 8ri, siyah ve

kahverengi lenklerle boyall yanmayan tipte klamens veya bala, açlk mavi boyah nötr Ve yeşil/sall boyaı topraklama baralan bulunacak,

bütün demir klslmlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyasl ile boyanacak ve tablo kapağl bükülgen iletkenle ana 8övdeye bağlanlp

to raklanacakilr. Tablonun temin rine naklive monta er halde teslimil. Hea nevimalzeme ve ik dahil

Ener iAnalizörü8.

faktörü ve akIm 8erilimindeki toplam harmonık bozulmay|,21.harmonjğe kadar rms ölçümünü,enerji değerlerini lşlkll [cD ekran

üzerİnden 8österebilen modüIer yaplda,aynl anda 5 ölçüm değerin i 8ö5terebilen, IEc 61010 'a uy8un ,haberleşme modülü,alarm

modulü,lnput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazll (3P,3PN).2 fazll ve tek faıİ Ac sistemlerde kullanllabilen tip.Her nevi

maİzeme ve işçilikdahilişler halde teslimi. 1s,o2.2oo1/ 24319 tarıh ve saylll sanayiVe Ticaret Bakanlığltaraflndan yaylmlanan Elektrik

sayaçlarl YönetmeIiği esaslanna uy8un olacaktlr.

Ölçü aletleri tablo üıerine monte edilebilen ve 8ömme alacak, alternatif aklm ölçü aletleri 50 Hz frekansa 8öre yapllm|Ş olacaktlr. Hata

slnıfl Türk standartlanna göre ( 1,5 ) olacaktlr. Dört köşe en az 72X72 mm olacak, aynl pano üze nde aynI form ve boyutta ölÇü aleti

kullanllacaktlr. Gaz, toz ve nem 8ilmeyecek şekilde yap|!mış olacaktlr. camlan renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kaİn, siYah Çir8ilerle

yapllmlş ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiş haflf, .ijid ve hassas okumaya elverişli şekilde biçimlendirilmiŞ her nev'i

erini,8erilimi,45-65 Hı,ara5| fiekans|,8üçBir etektriksel slstemde izlenmesİ 8ereken anılk,ortalama ve maksimum aktm ve güç

malzeme ve lik dahil, er halde teslimi
Ad5AAklm ö trafosu 501,2

15.02.2oo1/ 24319 tarih ve sayıİ sanayive İcaret Bakanllğ| talaflndan yaylmlanan Elektrik sayaçlan Yönetmel!ği esaslarına uy8un

olacaktlr.
Ölçü atetleritablo üze.ine monte edllebilen ve 8ömme alacak, alternatifaklm ölçü aletl€ri50 Hz frekansa 8öle yapllmlş olacaktlr. Hata

slnfl Türk standartlanna 8öre ( 1,5 ) olacakt|a. Döat köşe en az 72ı72 mm olacak, aynl pano ürerinde aynl form ve boyutta ölÇü aleti

kullanllacaktlr. Gaz, tor ve nem 8irmeyecek şekilde yap|lmlş olaaakt|r, camlan renksiz ve pürüzsür, .akamlar kalln, siyah Çiı8ilerle
yaptlmış ibre elektrlğI devreden tamamen tecrit edi|miş hafif, rijid ve hassas okumaya elverişli şekilde biçim|endirilmiŞ her nev'i

in fi lar % 20 arttlnllr, monta bedeli arttlnlmadan aynen lanırmalzeme ve ik dahil, ler hal limi

DoiIil
Y

Yrd,
mllğ FaküItesi sayfa 1

3.

Ad.

Ad.

Ad.



10. U 2x4ow Armatür
Her nevİ matzeme ve isçilik dahil, yerine montaj| ile birlikte

B slnlfl , 230V, 100kA (10/350ms), üç faz, nötrtoprak, ilave kontak çlkışll

Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (ylldır|m) Ve 8eçici aşlfl gerilim piklerine karşl korumak üzere B, c, D slnlfı, aşln 8erilime karşl

birfaı, ikifaz, üç faz ve nötr koluma yapan, istenirse sinyalizasyon için iIave kontak çlk|şll, tam hermetik olarak tamamen kapall, pano

içİnde panoya ve panodaki diğer malzemelere ıarar Vermeden, dİğel malzemelerle ve panoyla 8üvenlik mesafesi hrakmaya 8erek
olmadan rava monte edilen aşlflgerilim koruyuculan

1_ A§ln gerilim koruyucuları tam helmetik olaraktamamen kapaIl olacaktlr. Koruyucu üzerinde ark çlklş arallğl bulunmamalldlr.

Ko.uyucu, ark alkçlkt§ arallğlndan qkmaslnl sağlaylp hava yolu ile değil kendiiçjnde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güVenİik

mesafesi zoİunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere 8üvenli bir 9ekilde monte edilebilmeIidir,

2- c ve D 5ınf| koluyucu|a.ın üzerinde cihazln sağllkİ çaİştlğlnl veya arlzalandlğlnl gösteren lşlk (led) bı.ılunmalldır.

3- Koruyu.ular soket tipi değil yekpare olacaktlr. Deği stiritmesi cerektiğinde bütün olarak deği5tirilmelidir
AdL2. Kaçak aklm koruma şalteri (30mA) 4x25A,e kadar

Elektrik iç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelele ve sta nda rtla ra uygun ola ra k ya p llm lş elekt rik tesisatlarlnda her ha ngi bir kaça k

olduğunda faz|ar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklml hissederek 10 - 30 ms. 5üresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

8üvenliğini5ağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380V,da çal|şan diferan5iyel bobinl1, sistemin çaİŞlp ÇaılŞmadlğınl

kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşlma raylanna monie edilebilen dlş etkilere kar9l ko.umall, cEE 27 ve diğer

uluslaralasl standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yanglna karşl koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattl kopukluğunda

bile abilen k aklm koruma lterinin temini monta , her nevimalzeme ve i lik dahil i er halde teslimi

Kaçak aklm koruma şa lteri (30mA) 4x53A.e kadar

Elektrik iç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere Ve standartlala uygun olalak yapIlmlş elektrik tesisatla.lnda her hangi bir kaÇak

olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklml hiss€derek 10 - 30 ms. sülesinde devreyi kesmek 5uretiyle can ve mal

güvenliğini 5ağlayan, monofaze devlelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çaİşan dİferansiyel bobinli, sistemin çallşlp çallŞmadlğ|nl

kontrol içİn üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşlma raylanna monte edilebilen dlş etkilere karşl korumaİ, cEE 27 ve diğer

uİuslalara§ standartlara uy8un, hayat koruma için 30 m A, yangtna karşı ko.uma için 3oo m A, değerlerinde nötr hatt| kopukluğunda

bilen ka ak|m koruma kerinin temini mont l, her nevi malzeme ve ik dahil i§ler halde teslimibile ll

Kaçak aklm koruma şalteri( 30-500mA) 4x1250A.e kadar

E lektrik iç Tesisat Yönet meliklerine, şartn amelere ve standa rtla ra uygun ola ra k yap|tm lş e lektrik tesisatla rlnda her ha ngi bir kaÇa k

olduğunda fazlar ve nötl hattl üzerinde oluşan hata akıml his§ederek 10 - 30 m5. 5ülesinde devreyi k€smek sııretiyle can Ve mal

8üVenıiğinisağlayan, monofaue devrelerde 22o V., triraıe devrelerde 380V.da çal|şan diferansiyel bobinli, si5temin ÇallŞıp ÇahŞmad|ğlnI

kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşlma raylanna monte edilebilen dış etkilere karŞl korumal|, cEE 27 Ve diĞer

ultlslararas| standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yan8ına karş| koruma için 3oo m 4 değerlerinde nötr hatü kopuklı,ğunda

k aklm koruma alterinin temini mo ler haıde te5limilik dahil iher nevimalzeme ve iblle çal bilen
15, AnahtarlI otomatik 5i rta 6kA 16A.e kadar

ğine haiz, B Veya ci, 2 ve 4 kutupIı.]larl nötl ve faz kesme öze3ke kesme kapasitelAynı ıamanda anahtar Vaz sigören
s rtanın temin ve mo l, her ney'i malzeme ve işçilik dahil

TAR 50 118_ NE 60898K iGoRT 25 6KA 1)l NAH L oToM Ti s ( (Ts)FAz1 L

Ad
rısi, otomatık

4 kutuplulan nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya c eğrisi, otomatik

Kompakttip,camelyaflIpolyester,elektlikselvemekanikseldayanlmIdahayüksekgövdeVeUL-94standardlnagöreVoyanmazllk
sünıflna uygun, sürekli olarak en az 15o c, a dayanabilen malzemeden mamul, havall ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmsıı

açt|.ma mekanizmah, termik aşın ak|m ve manyetik kısa dewe koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üÇea adet koruyucu 
'öle

vardlr ) akım 5lnlrlama özelliği oıan, işletme klsa devre kesme kapasitesj minimum % 50 lcu olan kompakt şalte, temin ve montajı,

kesme kapasitesi aşağlda belirtilen değerden yüksek olduğunda, 715-3oo' deki fiyatlar % 20 arttlnllf, montaj bedeli arttlrllmadan aynen

ptlmI

ötr Ve faz kesme özelliğine haiı, B Veya c eğrisi, otomatik
Aynl zamanda anahtar vazifesi 8ören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplu]an n

anln temin ve mon hea ney'imalzeme ve i lik dahil

3 FAz|-| ANAHTARL| oToMATiK sicoRTA 25 A. Ts 5018-1 EN 60898_1

Ayn! zamanda anahtar vazifesi8ören 3kA kesme kapasite li,2Ve

sigortanln temin Ve monta her ney'imalzemeve i

TA NE 86089 701 Ts 15018,TiMA sK RiGo 40Azr IL ARLlANAHT oTo8. 3
lularl nötrve faı kesme özelliğine haiz, B veya c eğrisi, otomatik

Ayn| zamanda anahtar Vazifesi gören 3kA kesme kapa siteli,2ve4kutup
ftan|ntemin ve mont l, her nev'i malzeme Ve lik dahil

ATlHTA 150 ].8_ NE 60898RT 63 (Ts10KA)tR o MTo sK oiGt^zL13 NA
ötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veva c eğ.isi, otomatik

AYn| ıamanda anahtar Vazifesigören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluıar| n

RTA

li dk ahii a zemen mte Veln mon heransl
AdN 160898,Ts 05 118_ EKA( 0G 80 10ARLlHT oTo Ti si (F3 ANAzLl20-

kc i matioto5e ah lz Bfa ke öze e8 i,2 k4 ut la nötr gıe ka iteli5 kes upl3kAma d na Ihta ife pa5za göre

kor lter 3x63 A.e kadar
sigortanln temin ve monta her ney'imaIzeme ve

, term. Ve maTablo ark. mont, n kom ti

lcu: klsa devre kesme ka sitesi testleri
kor alter 3x10o A,e kadar

ulan!r l1 0,6-
n kom ti

iIik dahil
A

Ad

itik dahil
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,lnIAnma aklm

r

Yrd

Hekiml
Faİü|l€si
iğiA.D

sayfa 2

Ad.

11.

Ad.ı3.

Ad.14.

17.

19.

2L.

22.

16. tldl



slnlflna uy8un, 5ülekli olarak en az 15o c' a dayanabilen malzemeden mamul, havall ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmslz

açürma mekanizmaİ, telmik aşln akm ve many€tik klsa devr€ koluyucu röleleri bulunan ( triİaze olanlarda ÜÇer adet koruyucu röle

vardıl ) aklm slnlrlama özetliği olan, işletme klsa devre kesme kapasitesi mınimum % 50 lau olan kompakt şalter temin ve montail.

Kesme kapasitesi aşağıda belirtilen d€ğerden yüksek olduğunda, 715_3oo ' deki fiyatlar % 20 arttİlllr, montaj bedeli artt|nlmadan aynen

e Ve U[-94 stan re Vo yanmazllkal lnaksel dayanlmldaha yüKompakt tip, cam e po ter, elektri

lanlr. {l1|(0,5-1 lnl Anma aküm|,1cu: Klsa devre kesme ka asite5i, Ti te5tleri lmı§.)

Tablo ark. mont. i term, ve magn. kor alter 3x125 A.e kadartiin

Kompakt tip, cam elyaflI polyester, elektliksel ve mekaniksel dayanlml daha yüksek 8öVde ve UL-94 standardına 8öre Vo yanmazllk

s|n|flna uygun,5ürektiolarak en az 15o c' a dayanabilen malıemeden mamul, havallortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmslz

açtlrma mekanizmaİ, termik aşln akm ve manyetik klsa devle koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üÇel adet koruyuau röle

vardlr ) akm slnlrlama özellİği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 lcu olan kompakt Şalter temin ve montajl.

Kesme kapasitesi aşağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, 715-3oo ' dekİ fiyatlar % 20 artt|nllr, montaj bedeli artt|nlmadan aynen

lantr l1| 0 6-1), ln: Anma aklm1,|cu: Klsa devre kesme ka ılmIsa5;tesi Ti te5t!eli

24. Tablo ark. mont, i alter 3x200 A,e kadarti term. ve ma n. korin kom

kompakt tip, cam elyafll polyeste., elektriksel ve mekaniksel dayanıml daha yüksek gövde ve uL_94 standaldlna 8öre vo yanmazllk

slnlfına uygun, sürekli olarak en a2 15o c' a dayanabilen malzemeden mamul, havall ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmslı

açtırma mekanizmatl, termik aşln aklm ve manYetik klsa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaıe olanlarda üÇer adet koruYucu röle

Valdİr ) ak|m slnıalama özelliği olan, işletme ktsa devre kesme kapasitesi minimum % 50 lcu olan kompakt Şalter temin Ve montajl,

ı(esme kapasitesi aşağ|da belirtilen değerden yüksek olduğunda, 715-3oo' deki fiyatlar % 20 arttlnllr, montaj bedeli antllılmadan aynen

ln: Anma aklml, lcu: Klsa devre kesme ka sitesi, llmltestleriulanla l1| (0,61
Adlter 3x630 A.e kadarkol,n komTablo ark, mont ti , term. ve ma25

pllmtestleailn| 500A, lcu: 65ulanlr l1l Ti

röl

lkazl94 ast rdnda aah Un eks da n ml da gÖrek5 ka gövdeete elektrikt ca elyafl polyesKompa Ip,
dn e m5lhael ketiree bağlort mdaa kesma edenzem pada na lenbiol kala e a 150nsl nalfl reklüuyg

ko clJ ea Ia ard a etdub nna t.i 2efako uc lö e çeleıma kl deVre5atelm k aklma kae ni ma yetl, a§açt
teyğ olcu a a!l5 da keeVre smeol etm ea kl ln1 rla özelard iği işl

adambed rtt% 201 300 ekd fi aold dn 1slen d a, yatlesl a da e rt uğubeKe5m ka 5i eğerdenpa şa gı

Mt
26. BORUSUZ SERBEsT ENEN ToPRAKLAMA HATTI 70 mm2

Bolu5uz olaıak serbest konso a hatlarl her nevimalzeme teminive i lik dahilüzerine d klam
Mt,

27 attlh lx10on slbe me ekablltl I eI kol1 N
nd n ad ka laal eabna a şı çiVata kan ed d uVanal a e iz |1,ko sol kroşelnaBi slVandençl

hdakekrh e lzma meeeik laboru allnld teea kaltl sununblozereü
Mt,

2a 1kV NYY 16haıeme 1xttlob le kolo bestllal ka

Bi
a e mekn b dna kanaIndanka la döşd a tava a e/uler nden çizellkso ane üstu kon roşean d nde,içi

k ad hma zem eneviheraborulküvenlitden tem nkabl uos un nltareuze
Mt

ltl kablo ile kolon ve besleme hattl 1x35 m1kV NYY29.
mla ne ekdbi da ad naka çi şee |ş|ü aerl ed n içla end kon5olB na n üstü e/ kroşelçinde

hdakeeh a zemrln bk o Iamlnde ena ka to5ubze eü
Mt.

30. . (0l0 6/lkv16m 2 N 2xhae tt est l5l (I i ko nlo bes lemtal kaI lob a e1KV
d kn ad ka al eanab öşenmedıan ka na la içidlere5on aVa ko kro§nBi a 5lndenlçi

k ahldlıema mehe kroşearüVen borulittem ndn euha kabl osüzele Mt
31

(ö ü:m1KV N2xH1 m 2 0,slte 5 5+ 53x2slbe mee attIhlla kole onltla olkabl
m ekna la dönebi da ad ka şee çlı§|zerı ed dn jçi

kro e ü a,dn üstü şeılnaB e,çinde
k hdak oeh lzemean k b u la l|,nnderl emintl bka ulo5ı] nazeu re

32.
ol0,5/1kV)1KV zxN35m m 2haleme Itt eslsl (t1 lei loko n besaI tl bka lalo

men ka eina akanna la n b döşaVa Vea ka e,dnden la çller aevesl u 5t kroşeBi d nde,a içi
k ad heezemmak boru a herüVeniitde temlt o5kabl nuae|Jz re

33. 1KV ö0 k2XH 6/| (i 4x1oi m N2em atth te5 s 1Iko Ve 5lbe elt kab aol rl eIa

tü
ekla da d d kaaa a bl çi şenna kan |ş|de d taeri G,lansoln ülVa dn koB na e,çinde

k hdan lza meen bk la ehl|,nderi mlte nIu na kaltl blosuüzere Mt,
34 1x240attlme helei nkolo be5lkaN2xH blo1kV

ri

kmeen dö§içiaVa an e,ndenrl içik üIer ıeso akon roşenBi a d sl|ç|
ikema euemk bo a her k.oş şçiüvenltem nnde ckabl os geçituz şyerire

ebe5lak 2efeü ko loni2oleIik olkeet ll astVe nötstele plendeYönet e gÖreEl k eT slsi e 8lektri iç
n Iza en5 h ekoers kl l,edi men5/mufis bo k,tes u/lı alazh aa boruklinde bher a pça boyde 8erez1fa kabb rden lo, ge l§n eiçi

laula ktl Bozre pl8olaKazl akdhdabe edbka kalo nal fiyataögalİ a ktllnacaa

alanlal tekrar eski haline dönü türüiecek, ilave bedel ist cektir
Mt.

NHXMH Kablo ile besleme hattl35
al la n da d n ad ka öşena a bi çlna kan şıe du tae zerlü d la,laü5tü d konsoı kroşelinaB n e,çinde

k hdak.me oeh lza en bk ru rllanderi emllosub u nü leze a tl ka Mt
36. NHXMH Kablo ile besleme hatt|

kanallar içine dö§enmek|er Üzelinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dlş

üvenlik boruları, her nevi mal zeme lik dahil
altlkablosunun i yerinde teminİ,

n50l!aa veyaslva ü5tüBina içi

üzele
37 VGA (ablo ikiucu konnektörlü 5m-l0m-l5m

an0064N
Hokinıliği Faİülle§

HeldmliğiA.D
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oiD ]e§..İo ?9575/8969,1

sayfa 3

Ad,23.

yüksek

havallmamul,

50 şalterkompaktkapasitesi
arttırlllr, montajyük5ek

döşenmekiçine,üstünde,

içine

kanallartaVanaduvaaa,slva

üzerindenüstünde, içine,

kanallartaVanakonsollar

içinedlşındakon50llal
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Bil8isaYar ve projeksiyon cihazl araslndaki görüntü veri iletişimd€ kullanllmak ü2ere VGA konektörlü kabIo teminive montajl ile komple

38. UTP cat 6 Data prizi(Data Ve Telefon) Ad,

Yerel alan ağ|arında (L,AN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arasl 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbp5 hızlndaki veri iletişiminde

kullanllan cAT6 standartlarlnda , RJ45 8 kontakll çekirdekti,lack Temas Nokta5ı iletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı

olacaktlr.Ekranlanmamlş , ANsl/I lA/ElA-5688,2 , l5o/lEc -11801 standartla.lna uygun, lso bel8eli , slva altı , tek portlu , PVc Çerçeve,

Priz Kutusu, yayıl priz kapağl,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil

39. UTP cat 6 Data prizi (Data Ve Telefon} Demontajl

Yerel alan ağlannda {IAN) yatay kurulumlar için bil8isayarlar ara§ı 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hlzlndaki veri iletişiminde

kullanllan cAT6 standartlannda , RJ-45 8 kontakfu çekirdekıi, Jack Temas Noktasl iletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kapll

olacaktlr.EkĞnlanmamlş,ANsl/nA,/ElA-s68B.2,|so/lEc-11801standartlarlnauygun,l5obelgeli,slvaaltı , slva üstü, tek veya çok
portlu, PVc Çerçeve. Priz Kutusu, yayll priz kapağl, demontajl
40. Galvanja sac kablo kanaılan (raflan Veya tavaları)ya p,ml: {Ölçü: K8.ihza K8,

sac kablo kanalları için projesine 8öre, 2.omm, kahnllğlnda sacln kesilmesi, deİiklerinin delinmesi, büküımesi, delik çaplarlnln taşlanarak

allnmasl.Yağ ve pas gİderilmesi için kimyasal banyoda tutulmasl, flux banyosundan geçirilmesi, ön kulutmaYa tabi tutulmasl ve

şartnamesine uy8un 5lcak daldürma usulü ile 8alvaniı kaplanmasl ve soğutulmasl için su banyosuna sokularak çlkalllması. Her tÜrlÜ

malzeme zayiat| 8erekli diğer bütün işlemlerin yapllmast için hertürlü işçilik malreme, alet, edevat, sacve çinko bedeliite müteahhit

kan ve genel maslaflar ve montajı dahil

4L, TeleViıyon sortisi Ad

PVc boru içinde RG6 u5 HF kablo ile RG11 U6 HF iniş hattl, özel priz dağttlcı klemens, her nevi ufak malzeme Ve işçilik dah il, Yerine

montajl ve i5ler halde teslimi
42. 5 w,llk tek tarafh hoparlör
Ho alör Ve rlör kutusu temin rlne mo l, her nevi ufak malzeme ve i lik da hil i er halde teslimi

43- Ma5a tipimikrofon Ad

KristalVeya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mİ krofon kablosu, miklofon prizi ve fişi, yerine montajl, her nevi ufak malzeme ve

lik dahil ler halde teslimi
44. 12 kanalses Mikseri Ad

ses yayln ve kumanda için kı.]llanlIan cihaıln yüksek 8iliş kapasiteli stereo ekolayzlrll kanal saylslna uygun olup, mono stereo 8iriŞli. Aux

çlklşll, faderli kayt amaçll çtklşlan olan, Dijital efektli operatör ses kontlol mikselinin beslemesi otomatik voltaj seÇimli switchli ses

mikserinin her nevi ufak malzeme ve i lik dahil, i ler halde tesıimi. Ara er ente larak bulunacaktlr.

45. DV al Ad

DVD Vid e çift 5 i5t m (PAL/NTsc ) DVD/c DlvcD/M P3 ok c lu, DT5 d ijita kul anl lan s u rround dol d ij ita 96kH 24 bit a d io 0

konvertöı MPEG audio, lineer PMc özelliklerini taşryan , pro8lam oynatlm, tekrar modu, düzenlı 8österim, uzaktan kumanda kontrolü

mümkün olacak, eulo_scART, RGB-Y/CVideo çlklşı, dijitalkoaksiyelçlklşl, s video ç|klşl, video çlktşı, audjo çıklŞl olan DvD/vcolcDlMP3

oku cu kullanllacaktlr
46 2x1O0w Power Am ifikatöl Ad

sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yaplda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya (aşlri yük, küsa devre ve oc çlklş kolumaı,

termal, ultlasonic, ve RF koruma) sahip olacaktlr. lEc 265_8 wrms çıklş 8ücüne sahip otan cihazda, 2x280wrm5/8 ohm;

2x4sowrms/4ohm; 2x7oo wrms/2ohm 9klş 8ücünde, cihaz ön panelinde Powe., sinyal Ve clip LED göstergeıeri bulunan power

am tikatörün her nevı ufak malıeme ve i lik dahil I ler halde teslimi, Ara ere yapllarak bulunacakhr

2ı0,75mm2 Lihch FE180

s,ea frekansl iletiminde kullanllan, flexible yap|ll, çoklu bijk(jlmüş baklr iletkenlerin, yan 5en özel sentetik

yalltkanlı,5tandartlarauygunrenklerdeizoleedilerekoıuştululan,damarlarInbirliktekatlarşeklinde
bükülmesiileoluşan,kabloözüsarmabandlilehelisetsalaraküıerinekalayllbaklrtellerdenör8üeklanlı,
isteğe göre alüminyum folyo topraktelive ör8ü eksenlitip, halojen içermeyen izolasyona sahip, özel sentetik

ya!ltkantl, özeı dol8u tabakall ve özel sentetik dlş klllfll, il8ili standartlar doğrultusunda, alev altlnda 180

dakika işlevini devam ettiren kablonun, işyerine temini, montajl, montaj jçin 8erekli tüm boru, bağlantl kutusu,

kelemens vb her nevi malzeme ve i lik dahil

h FE18048. 4x2X0,8lh

lik 5ist lerinde, haberl d a la la rda kul la la so lekt.ol iti k taVı bak I I etke li D N VD E 081 5, e uy8u
Gu e e§m e/
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a m 5al |,

60754 Ec_60332 belge5i sahi a la m ka bl sL]nun temi n |, it ik boru arl her ma 2em il k da h
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h ( )h FE 180
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Analog adresli yan8ln alarm santra|l analog adresıeneb|lk duman, lsı,8az Ve slcakhk detektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip
yan8ln Ihbaİ butonlarl, giriş ve çlkış arabirim üniteleri, klsa devre izolatörleri Ve adresIenebilir sesli alarm cihazlannln bağlantıslna
uygun olmalldlr.santral mİkro işlemci teknolojisi ile imal edilmiş olmall ve kapasitesi 1, 2 veya 4 çevrimli o|abilmelidir. Her bir çevrime
en az 127 adet adreslenebilir cihaz bağlanabilmelidir. Yangln ala.m santrall kendi baş|na çallşabildiği 8ibi büyük dağltllmlş si5temlerde
en az 32 adet ana|og adresli yang|n alarm santrall network sistemj ile birbirine bağlanabilmelidjr. sistemde ilave detektöl veya buton
ihtiyac| old uğu nda isten e n noktada serbestçe ekleme ya pİla bilmeli Ve bu d u ru m mevcut lokal ad resleme d üzen in i bozmayaca k n itelikte
olmalld|r. santral da standart olalak en az 4 adet p.ogramlanabilir sesli ala.m ç|klşl Ve itfaiyeye yada uıaktaki bır yangln mü.adele
merkezine yada bir 8özlem istasyonuna 5inyalizasyon için özel, denetlenen, alarm Ve ar|za çlklşlan bulunmahdlr. santral da 8ece ve

8ündü2 saatlerinde farklı çall§ma plo8lamlan uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durl,mun sant.aİden

erken müdahale edİlebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yan8lna müdahale edilmesi ) için ön-alalm fonksiyonu olmalıdır. santral her
detektörü sü.ekİi olarak kirlenme düzeyi ıçin kontrol etmeli Ve kirlenme tespit edildiğinde " servis Gerekiyor " uyansl
Vermelidir.santlale tekaarlaylcl paneller Ve mimik paneller bağlanabilmelidir. Al8llama Ve alarm cihazianna 8iden tüm kablo|ar Ve uzak

kontro|Ve denetim merkezlerine iletişim maksadlyla kullanllan tüm hatlan kopukluk, klsa devre ve toprak kaçağl 8ibi arlzalara karşl

5ürekli olarak denetim altlnda tutulmalldlr. santral son 200 olaYt 5ilinmeyen haflzaslnda 5aklayabilmeljdir,Yangln alarm 5antrallnda
genelyan8ln alarm veanza lambaslheryan8ln bölgesiiçin ayrl alarm Ve arlza |ambalarl, en az 80 karakterliaydınlatllmtş alfanumelik
gösterge Ve lokal sesli uyan cihazl bulunmaİdl., sant.al üzerine gerektiğinde mini tip termal printer tak|iabilmelidir, Tüm bölgesel

yangın lambalarlnln yanlarlnda hangi yang|n böl8esine ait olduklarlnl göstereo mahal numaralan bulunma|ld|r, Ana beslemenin

kesilmesi durumunda yan8ın alarm 5istemi, algllama fonksiyonlann| en az 24 saat yerine getkebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm

Verme, kontro| ve haberlesme fonksiyonlannl en az 30 dakika 5üre ile yerine getirebileaek şekilde tam kapa!l, sızdlrmaz tip, baklm

gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. 5antralln topraklanma5t bağ!m5lz olarak gerekli ohm da yapllmaİdlr. santral Ts EN

54-2 VeTs EN 54-4 uy8un Ve lso 9001kalite 8üvence belgesine sahip ü.eticifirma mamulü oıacaktlr.

santralln temini, isyeline naklihertürlü ufak malzeme dahil, test edilerekçallşlr haldetes|imi,

51, Analog adresli optik duman detektörü (Ölçü: Ad.;ihzarcl% 60)
Detektör 0,5 mikron ile 10 mikron araslndaki büyüklüklerdeki duman

dumana çok hlıİ cevap vermelidil. Detektör lşık saçma prensibiyle çallşan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmaİdlr. Detektör

ölçtüğü analo8 duman seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlıllk, kaliblasyon ve elektronik devrenin çallşma
performansI detektör taraflndan test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline göndeİjlmelidir, Dedektör

üzerinde,uzaktan 8öıle kontrolün sağlanabilmesilçin en az bir adet Led lşlğl olaca ktlr ve paralel ihbar lambasl bağlantlslna uygun

olmalldlr. Detektör özel bil soket Vastasryla takllıp-sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhan8i bir konum anahtan veya el

tipldetektör pro8ramlama cihazl ile yapllabilmelidir. . DetektörTs €Ns4-7'e uygun Ve lso 9001kalite güvence belgesine sahip üretici

filma mamulü olacaktlr.
ne nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çallşlr halde tes!imi

partiküllerine duyarlı olmaltdlr. Özellikle tüterek yaVa§ gelişen

Detektörün temini, işyeri

52 Analog adresli kombine optik duman Ve sıcakhk detektörü (ölçü: Ad.; ihrarat % 60)

Detektör o.5 mikron ile 10 mikron araslndaki büyüklüklerdeki duman partikülle.lne duyarll olmalldlr. Özellikle tüterek yavaş 8elişen

dumana çok hı2ll cevap vermelidir. Detektör lşlk saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrlk duman hüc.esine 5ahip olmalıdlr. Detektör

aynl zamanda 5abit slcaklık d€tektörü yada sıcakl|k artl§ hlzl detektörü olarak çal|şacak şekilde pro8ramlanabilecek Ve 5abit slcakIlk

aktivasyon değeri en az 4 farkı 5lcakl|ktan birine ayarlanabilecektir. Detektör ölçtüğü analog duman ve slcakık seviyelerini analog bilgi

olarak kontlot paneline yollarken, duyarllık, kalibrasyon ve elektronik dewenin çal|şma performansl detektör ta raf| ndan test edilerek,

bu bilgilerde çeVrim kabl05u üzerinden kontrol paneline 8önderilmelidir, Dedektör üzerinde,uzaktan 8özle kontrolün sağlanabilmesi

için en az bir adet Led |şlğt olacaktlr ve paralel ihbar lambasl bağlant15lna uygun olmaİdlr. Detektör özel bi. soket vasltas|yla taklİp

sökülebilmelidir. oetektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtan veya eltipi detektör p.o8ramlama cihaıl İle yapllabilmeljdir,

DetektörTs EN54_5 ve Ts EN54-7,e uygun Ve lso 9oo1kalite 8üvence belgesine5ahip üreti.if]rma mamllü olacaktlr,Detektörün

temini, isyerine nakli her türlü ufak malzeme dahii, test edilerek çalı5lr halde teslimi.

Analo8 adresli yangln ihbar bltonu (Ölçü: Ad.; ihzarat % 60)53.

Adreslenebilir yan8ln ihbar butonlarl, Üzerilerindeki plastik film kapll .am klnlarak aktive edilmelidir, cam

dayalı duran bjr mikro anahtar serbest hale 8eçerek konum değiştirmeıi ve yeni bir cam tahl|ncaya kadar bu durumda kalmalldıl. Buton

bir test anahtan vastas|yla camlan k|rılmadan da test edilebilmelidir. Buton üzeainde en az 1 adet lşlkll göster8e bulunmal|dır. Buton

Ts EN54-2 .e ı]ygun ve l5o 9oo1 katite güvence belgesine 5ahip üretici firma mamulü olacaktll, Butonun temini, İ§yerine nakli her türlü

olmalldlr. siren flaşörün minimum flaş enerji5i 2,5loute, flaş frekan51 1 Hz otmalldlr. siren flaşör xenon lamball, uzak noktada dahj

8örülebilk olmalıdlr, siren flaşörün koruma sln|fl en az lP44 olmalldlr. siren fta§örün Ts EN54 3 'ye uygun ve l5o 9001 kalite 8üVence

belgesine sahip üreticifirma mamulü olaaaktlr.5iren flaşörün temini, işYerine nakli hertürlü ufak malzeme dahil, test edilerek Çall9lr

ihzafat|%60)kV kablolar (ölE 18056. nlkll N

kıllldlğlnda normalde cama

ufak malzeme dahi r halde teslimitest edilerek I

60ö h7a ratAdk bah sI flirenhDa li elektron54. aşörü
mt ses ıpet ayrltona salnnm mum 1renma lr5a am,lslYa

rine naklive monta

3x 5mm2 Aleve d
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k!5lcak kl tik ku batii öıek ktei pd re5u kl ab lece pli e an 10 c, yüksek kil ed e soketl ça lşatmalnl sa bağlaayaca ş geçmayd ğl

koruk ri a rl deresdeV ak du ü ü rJkü I transfer ge şl şakI la beba esl a lI şmKad u a skü elektron şa jme,kt Ni kel ü,gere irmeye
ünatmalnl rma rüatğn belE acl d rum8710,Ts a Ts gelmaz I leks s uy8dasl hi atm effa iglaıedeVre akü amba l, ş pri pli, rj§a
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Tek Veya kı sentetiktelli,baçok iletkenli,özel yalıtkanlı,özel Vetabakalı senteti közel d kıdolgu IEc 'e61034ış lıflı, 60331, alevde 180göre
kikada mdeva VDE kablolarstandartlna

57. 50 mm Som Bakır
Mt.

binaıletkenIerden ihata iletkeni tesisatl binayapılması, en 60az 80dış çevresinde derinliktecm cln5her kanaltoprakta açılması,
Ve kanalın elektrotlarakIa neVlher maufak Velzeme hilda

58. Bakır Ad.

mm.200 en az uzm. unçapında 3,5 nda kelektroliti bakıru8u çubuğun temini,işyerinde ucuna koniçakılabilmesitoprağa için biçiminde
bir vidabaşlığın lanması, 2 olacaçubuk rçadanpa i rtibatı nksa cm.4müteşekkil kdişboyunda temini,açılarak itibare nseviyesindentopra

60az cm. indirmederinliğe ülmesi,göm iletkenlerine binaVe iletkenlerinihata e ldankızıgümüş kaynağı özel ileVeya tespit kelepçesi
neVlher ufak malzeme Ve dahil.Not:lik zeminin aslolm ndehali civarında aran

59. ma ucu DL:60 m. Ad.

kristalli iYonizasYon kaynaklı başlık temini, direğe montajlı her türlü irtibatın çatı indirme bağlantısının ve tespit malzemelerinin her nevi
ufak malzeme işçilik korozyona mani olacak şekilde yapılması (direk hariç.)
Aktİf yakalama ucu test edilmeli. Bunun için özel test cihazı o|acaktır. Test sonuçlarınl ilgili idareye verebilmeli, aktif paratoner ünitesi

uyarılı veya piezosadece elektrostatik alanŞartnamesinde prensibi ile çalışan çift

arazide her ünitesi anında de-monte ve monte edilebilme|idir,
50. Aktif ratoner Ad.

ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı
tak-dirde fazlasl i li birim

rtnamesinde yazılı 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6,5 m. direğin temini, ünite iniş

mesafesi dahiDirek 5 ödenir

ve direğin tespiti ile

61. İletken koruyucu borusı] Ad.
lnişiletkenlerinin0,5m.sltoprakiçindekalmaküzere3m
kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir} İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemekgayesi ile pvc veya benzeri bir
izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya
iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi
ufak malzeme ve işçilik dahi|,

62. 3 EAz GiRiŞ 3 FAz ÇlKlŞLl KEsiNTiSiz Güç KAYNAĞl (UPs)45 KVA 20 DAK|KAYA KADAR AKü BEsLEME süRELi Ad.

(TS EN 62040-1/2/3) standartlarına uygun, Başlıklı kısımda yer alan Teknik şartnamesinde yazılı özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz
olarak 24 saat verebilen, 380 VAc (3 faz) veya 220v^c(Lfaz| !%L5 Ve 50 Hz t%5 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 38O VAC (3 faz)
veya220 VAC (1faz) t%l ve 50 Hzt%O,t çıkış değerlerini sağlayabilen, toplam çıkış harmonik distorsiyonu doğrusal yükte <%3,

doğrusal o|mayan yükte <%5 değerlerini sağlayabilen, 12 darbeli redresörü olan, tamamen boşalmış aküleri şar,j ederken aynı zamanda
yüküdebesleyebilen,doluaküleri tamponşarjdatutabilen,<%8girişakımharmonikdistorsiyonunasahip, yükcrestfaktörü3:1olan,
evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak lGBT ile yapıp ideal sinüs da|gasını oluşturabilen, aşırı yükte/ kısa devre
durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü

şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarıiletken) by-pass şalteri olan, dahili mekanik by-pass şalteri olan, enerji kesilmesi
durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan,
ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/gerilim/frekans/yük
durumu/akü durumu/akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli
bağlanabilen, bilgisayar ile kontrol edilebilen alınmış, EMl/RFl filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı işyerine
nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.

NOT: Doğrultucu (Redresör) ünitesinde de lGBT kullanılması ve bu sayede < %4 giriş akım harmonik distorsiyon değerlerinin
istenilmesi halinde 751.100'den751.134'ekadarolanpozlarınfiyatlarına%l0ilaveedilecektir.Testraporları işverencecihazlabirlikte
idareve verilecektir.idarenenin istemesi halinde cihazlarln teknik değerleri laboratuar mahallinde test edilecektir.

Yrd.

A,n,

Sayfa 6



zxTyükleme cewell
Tablo
Tipi

Giriş
Si8ortası

Linye
No

si8orta [amba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama KabloCinsi Amp

ğo6ı
o
g
GF
G

t
,A
E
F

ş
Y
Y

M 16 6 540 Avdlnlatma Amatür 3r.5mm2 Nhxmh
A3 16 12 1 08o Aydlnlat na Amatür 3x2,5mm2 Nhxmh
A4 16 4 24o Aydlnlatma Amatür 3x2.5mm2 Nhxmh
A5 15 12 1080 Avdınıatma Amatür 3x2,5mm2 Nhxmh

x
9
Y
Y

A6 16 ,l0 900 3x2,5mm2 Nhxmh
A7 16 8 720 3r.5mm2 Nhxmh
A8 16 ,l0

900 Aydlnlatma Amatür 3x2.5mm2 Nhxmh
A9 ,l6 8 720 Avdlnlatma Armatür 3r,5mm2 Nhxmh
A10 16 1 100 Aydlnlatma Armatür 3x2,5mm2 Nhxmh
A11 16 Yedek Yedek
A12 ,l6 Yedek Yedek

f
y
Y

P,| 16 4 12oo Piz 3x2,5mm2 Nhxmh
P2 16 4 120o Pnz 3x2,5mm2 Nhxmh
P3 16 4 12oo Priz 3x2.5mm2 Nhxmh
P4 ,l6 4 12oo Pi2 3r.5mm2 Nhxmh
P5 16 4 1 200 Pliz 3x2.5mm2 Nhxmh

d

İ
Y
ş

P6 16 6 1 800 Piz 3x2.5mm2 Nhxmh
P7 16 4 12oo Piz 3x2.5mm2 Nhxmh
P8 16 1 500 Piz 3X2.5mm2 Nhxmh
P9 16 900 Priz 3x2.5mm2 Nhxmh
P10 ,l6 3 900 Piz 3x2.5mm2 Nhxmh

d

9
y

P11 16 4 12oo Piz 3X2.5mm2 Nhxmh
P12 16 2 600 Pli.z 3x2.5mm2 Nhxmh
P13 16 3 900 Priz 3x2.5mm2 Nhxmh
P14 ,16 3 900 Pnz 3r.5mm2 Nhxmh
P15 16 4 12oo Piz 3x2.5mm2 Nhxmh

6

9
Y
g

P15 ,16 4 12o0 Pf|z 3X2.5mm2 Nhxmh
P17 16 4 ,1200 Pi.z 3x2.5mm2 Nhxmh
P18 16 4 120o Piz 3x2 5mm2 Nhxmh
p19 ,16 4 12o0 Pi.z 3x2.5mm2 Nhxmh
P20 16 4 1200 Pli.z 3x2.5mm2 Nhxmh

6

l
y

Y

P21 16 3 900 Pliz 3x2.5mm2 Nhxmh
P22 16 4 12oo Piz 3r.5mm2 Nhxmh
P23 16 Ygdek Yedek

Yed€k Y6d6k

P25 16 Yed€k Yedek
K,1 3125 2500 klima Beslemesi 5x2.5mm2 Nhxmh

2 2000 Klima Beslgm€si 3x2 5mm2 Nhxmh
K3 25 2000 klima Beslemesi 3x2,5mm2 Nhxmh

klima Beslemesi X2.5mm2 Nhxmh
X2,5mm2 Nhxmh

klima Beslemesi x2.5mm2 Nhxmh
klima Beslemesi x2 5mm2 Nhxmh

1 000 klima Beslemgsi x2.5mm2 Nhxmh
klima Beslemesi x2 5mm2 Nhxmh

2000 klima Beslemesi X2.5mm2 Nhxmh
25oo Klima Beslem€si x2.5mm2 Nhxmh

I 1500 klima Beslemesi 3x2.5mm2 Nhxmh
K13 25 1500 x2.5mm2 Nhxmh

14 2500 Klima B€slemesi x2.5mm2 Nhxmh
K15 2| 1500 klima Beslemesi 3x2.5mm2 Nhxmh
K16 5 2000 klima Beslemosi x2 5mm2 Nhxmh
l( Klima Beslem€si X2,5mm2 Nhxmh
K18 3x25 2500

Yedek Yedek
<2o Yedek 'edek

Yedek Yedek
ToPLAı u

Fakültesi
A.D

l 1080 Avdıhlalma AmAtiir 3x2 5mm2 Nhxmh

KA

K6

Ka

Beslemesi



uzkT yükleme cetveli

1KT Yükleme Cetveli

ulKT Yükleme cetveli

Tablo
Tipl

Giriş
Sigortası

!inye
No

§i8orta tamba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama AçıklamaCinsi Amp

E
o6

o
3oF
8

oc
üo

oğ
ş
Y

1 600 Priz 3x2.5mm2 Nhxmh
[J] 16 600 Piz 3X2.5mm2 Nhxmh
U3 3 900 riz 3x2.5mm2 Nhxmh

4 16 3 900 Pliz 3X2 5mm2 Nhxmh
J5 15 J 900 nz 3x2 5mm2 Nhxmh,l6

900 Pi2 x2 5mm2 Nhxmh
l l7 3 900 Piz x2.5mm2 Nhxmh

16 Pliz x2,5mm2 Nhxmh
3 900 Piz X2.5mm2 Nhxmh

16 9o0 a
|11 900 a 3x2.5mm2 Nhxmh

16 900 a x2,5mm2 Nhxmh
13 600 3x2.5mm2 Nhxmh

6 9o0 z 3x2.5mm2 Nhxmh
) 120o z 3X2,5mm2 Nhxmh

900 3x2,5mm2 Nhxmh
900 z 3x2.5mm2 Nhxmh

, -l2oo Pnz 3x2,5mm2 Nhxmh
a 900 z 3x2,5mm2 Nhxmh

900 l >liz X2 5mm2 Nhxmh
3 900 z }x2.5mm2 Nhxmh
4 12oo l nz 3X2,5mm2 Nhxmh
3 150 |/ x2.5mm2 Nhxmh FE180

1( 'edgk Yed€k
Yedek Y6dek
'edek edek
6dgk Yed€k
edek Yed€k

16 edek Yedek
0 6§ ,l9950

Tablo
TipI

Giriş
si80rtası

Linye
No

si8orta [amba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama KabloCinsi Amp

Eo
Gı
-9t
GF
6

oçx
üo

n
ş
Y

A,1 16 12 ,1080
3X2.5mm2 Nhxmh

A2 16 6 540 Aydlnlatma Amatür 3x2.5mm2 Nhxmh
A3 16 1a 1080 Avdlnlatma Armatür 3x2,5mm2 Nhxmh
A4 ,16 4 24o Avdlnlatma Amatür 3x2.5mm2 Nhxmh
A5 16 12 ,l080 Aydlnlatma Amatür 3x2.5mm2 Nhxmh

İ
Y

A6 lo Y€d€k
A7 16 Y€dek
A8 15 Yodek
A9 16 Ysdgk
A10 16 Yedek

d

9
Y

P1 ,16 4 12oo Pi,z 3x2,5mm2 Nhxmh
P2 16 4 12oo Priz 3r.5mm2 Nhxmh
P3 16 4 12o0 Pliz 3x2.5mm2 Nhxmh
P4 16 4 12oo Plz 3x2,5mm2 Nhxmh
P5 16 4 12oo Priz 3x2.5mm2 Nhxmh

6N
T
y
Y

P6 16 Yed6k
P7 ,l6 Y6dek
P8 ,16 Yedek
P9 16 Yedek
P10 16 Yedek
K,1 2000 klima Beslemesa 3x2.5mm2 Nhxmh

25 2000 klima Beslemesi 3x2.5mm2 Nhxmh
K3 2o00 Klima B€slemesi 3x2,5mm2 Nhxmh
K4 2500 klama Beslemesi 5x2,5mm2 Nhxmh
K5 klima Beslemesi 5r.5mm2 Nhxmh
K5 Yedek

Yedek
K8 Yedek
K9 25 Yedek
K10 3x25

ToPLAM 46 20 21020

Tablo
l lpl

Glrlş
si8ortasl

Linye
No

si8orta Lamba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama AçıklamaCinsi Amp

66ı
o36F
6

o
üo

9,
Y

x2.5mm2 Nhxmh
16 4 12oo Piz 3x2.5mm2 Nhxmh

a x2.5mm2 Nhxmh
X2.5mm2 Nhxmh

t 16 2 2000 Pdz x2.5mm2 Nhxmh
2000 Inz 3x2,5mm2 Nhxmh

x2.5mm2 Nhxmh
8 16 2 Pnz x2.5mm2 Nhxmh

1 1 30o0 Pnz 3x2 5mm2 Nhxmh
1 50 Acil clkls Yön|endirme 3x2.5mm2 Nhxmh FE180

1 Yedek
l2

16 Y6d6k
4 Yedek

0 21 ,16450

İv

?ip

FaXültesi

lj6

lJa

clkls yönl€ndlme

l

İ

tJ6 I

Ll9 I

I
,l5



F-T Yükleme Cetveli

P_T ceweli

Tablo
l IpI

Giriş
si8ortasl

Linye
No

sigorta [amba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama AçıklamaCinsi Amp

ooı
o
!
GF
6

oa

üo

oış
Y
E

300 Priz
2400 Cihaz BesIemesi

P3 ]ihaz Beslemesi

P4 24oo

P5 ]ihaz B€slemesi
laz Beslemesi

P7
]az Beslemesi

P ) Yedek
Y6dek

P Y€dek
Yedek

P 6 Yedgk
Yed€k

,16 Yedek
ma Besl€mesi 5x2.5mm2 Nhxmh

16 Y6dek
Yed€k

16 Yadek
Ye.l6kYede

)
,16 Ygd6k

Yedek

rC o 1 9600

Tablo
Tipi

Giriş
sicortası

Linye
No

si8orta Lamba
Ad.

Priz
Ad.

w
Açıklama Açıklamacınsi Amp

Eooı
-9!oF
o

8

E
F

Eo
o
oc
oF

wL 5 360o
3600

25 ;ihaz Beslemesi
3600

2 350o ıaz BeslemOsi
ıaz B6slemssi3600

I
3600 ]az Beslem€si

1a2 BeslemesiP9 wL 3500--3566-

)

360o
3600
3600

ınaz Besıernesı
]ihu Besiemesi
]ihaz Beslemesi

P14 )ihaz Beslemosi

P,l5 3600 ]ihaz Beslemesi

!5 ]ihaz Beslğmssi

P, 5 3600 ]az Beslemesi
)ihaz Beslemesi

P1 Ez Beslemesi
]ihaz Bssl6mosi
]ihaz Beslemosi

3600
360o

cihaz Beslemesi
cahaz Beslem€si

|5

WL 3600
3600

cihaz Beslomesi
cihaz Beslemgsi

3600 Cihaz Beslğm6si
,27

(,l
WL
wL

30o
25o0

-ffi-

Priz

Yadek
Yedek
Y€d€k
Y6dek
Ysdek

0 98900

Fak(ıltesi
Hekimlıği A.D.

Dip.'

16

25

25
P8

16

16

K1

K3 15

16

Kl 15
o

P,l ,5
3slem€sl

P3 ?5

P5 ?5

Pl 25

25

25

25

25

25

?5

16

KA 16

16

16
o



ANA PANo

KABLo AK|M TAş|MA
KAPAsiTEsİ (A)

,8)

oÜzELTME
FAKTöRÜ

GERiLiM
DüşüMü

o/oe
HAVADA

KABLo KEsiTi
(mm')

KABLo
uzuNLuĞU

(mt)

Maksimum Akım
(A)

KURuLu
Güç (w) Nk

KoLoN
No

60,0102510.000 15,99

10,|,6127,15,99,l0.000s-T
75 60,0104x10 mm'NYY / 10mm2 NYY5.000 8,00BKT
127 101,64x10 mm' NYY / 10mm2 Ny/408,00KT

101,6504x35 mm'N2XH / 35mm' NYY3079,9750.000MT
127 101,64x35 mm'N2XH / 35mm' NYY20105.6566.060zKr

80,04X16 mm' N2XH / 16mm' NYY21 .020lKT
80,030 4x16 mm' N2XH / 16mm' NYY31,35F-T
80,04x70 mm' N2XH / 35 mm' NYY45158,1898.900P-T
42,43x25l16 mm' N2XH / 16mm'NYY58,2236.400

514.96321.980ToTAL
484,24xlx240mm2 N2XH60AP

@@
@@@@@@@@I
@

E@E@E@EEII@r

@@@@@@
@@
@@I

*"' Kablolann doğru uzunluklan yerinde ölçülerek tespit edilecektir.

Fakülles
A.D

oıe

PANo ADl

3x50+25 mm' NYY / 10mm2 NYYMTF-T

3x25+16 mm'NYY / 10mm2 NYY40

5.000

33,62

15UAP

19.600

75



Aktlf
porotoner

6 mt.'lik
direk üzerine

AL =60m
S?n?f?= l

79m Korumo Yor?çopl
Aktif porotoner

E=0,993
LEvELı+öz=ıKoRuı/ıA

ÇATI Katı Paratoner Planı

Y l LD RlM HARiTAS|NDAN HESAPLANMıTIR.

ı ğşJ.

silyı|dırmlk korumaKenan EwenM

L= 26
w= 6

400
(Dörtgen alanhr için)

lSl

905 Nd=

Cl=

ş6=şgınax.Ae.Cl

YlLDRlM

C3= 2
C4= 1

C5= l0

C=C2.C3.C4.C5Nc=5,5.1

sEViYE 1

SEviYE 2
SEviYE 3
SEViYE 4
KoRuMAisTEĞe snĞuun

0,95
0,$
0,80

s
,<

s

0,98
0,95
0,90
0,g)
0

<E
<E
<E

0< E
E

nİıİ nınını E AY-A

mnüfr

Effim

E-E a§

a

|o ol

üffiE

aİİıİF

o

ıf
*.'A- -l-

alüa-rT--rr

.J4_n-

{T-ı

A.D

TüRKıYE i0N

VE

KoRuMAFt-NcrNd

(
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