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§ıra No: 00404
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: TEKNiK SERVıS_HEPA FİLTRE (V MoDüL)
F§ Kodu :

Fiyalar KDV Haİiç olaİak veritmeIidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasıoa göre en düşltk 3 tcklif baz alınacakıır. scK Ödenir/Ödenmez teklift€ bclirtilecektir.
SUT kodu belinilmeyen ıeuifler değerlendirme dışl blraliılacakıır. Pakeıe dahil olup olmadlğı teklifte belirtilecektir.
sUT fiyat!nt aşan tekliflcr dcğcrlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay aıastndadür.
sGK Taraftndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda )tkleniciye ödeme yaptlmayacaİ ve ).iıklenici hiçbir hak talebinde
bu lunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukandaki tüm maddcleri şartsız kabul etmiş sayılacakttr.

Son Teklif Tarihi: 18.05.2018 SAAT : 12.00

'Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikıe verilme|idir

idıre No : 63760.38.32.0o.o1.33o
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasİanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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yüKsEK KApAsiTELi HErA FiLTRE (v MoDüL)
rnrc\ıİx şıRıNa,vrnsi

}tALZEME isııi vE öı-çüsü tmm) ADET
l 305 x 610 X292 100

H l 3 sınıfı HEPA filtrelerin çerçeveleri yfüsek kaliteli ga|vaniz sac malzemeden hücre çeperleri
geçirimsiz bir yapıda ve sağlam malzemeden imal edilmiş olacaktır.
İmalatçı firma, temizoda sistemleri ile hijyenik ve endüstriyel tesisler için fi|tre ve aksesuarlarının
tasanmı, imalatı, ithali ve satışü için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği ve uygulamakta olduğunu
DIN EN ISO 9001'e göre gerekJerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı)
ile kanıtlayacaktır.
Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yfüsek kaliteli mikro gözenekli cam elyafi
kdğıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özel malzeme ile MDF çerçeveye
iyice yapıştınlmış (sıcak termo plastik seperatör ile mukavemeti arttınlıp tam sızdırmaz olarak
çerçeveye monteli) olacaktır.
Her bir filtre, imalatı müteakip EN 1822 standartlanna göre oil mist (smoke test) ve/veya DOP
testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanacaktır.
Hl3 sınıfı filtreler EN 1822 standartlanna göre aşağıda belirtilen verimde olacakir;

Filter class DoP
Efaciency@OJ p

> 99,95% >99,997%
MPPS : Mosı Penetrating Parıical Size (yaka|anması en zor tanecik çapı)
DOP: 0,3lhı ıanecik çapında yapılan ıesııir.

ı Fabrikada imalat srasında her biri ayn ayn testten geçirilecek olan fıltre|er, EN 1822 standardına
uygun, bireysel sızdırmazlık test sertifikalı olacaktır.

ı Galvaniz sac kasalı H13 sınıfı filtrenin kutuya oturarı tarafi dökme veya EpDM contalı olmalıdır.
. Hl3 sınıfi filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri numarası o

filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olmalıdır. Bu numara filtrenin izleme numarası olacaktır.
. Hologramlı etiketi vurulan her bir filtre shrink makinesinden geçirildikten sonra taşıma ve nakliye

sırasında hasar görmeyecek şekilde kalton kuniar ile ambalajlanacaktır.
ı Teklifverecek olan fırmalar, numuneyi İdaıeye teslim edecektir ve belir|enen şartlan taşıyan teklifler

kabul edilecektir.
özeilikler

ı uzun ömiirlü ve daha az bakım gereksinimi . Düşük basınç kaybı
o sızdırmazlık garantili . Daha az enerji tilketimi
ı Metal çerçeveli. minimum zarar görme riski . kompakt ve güçlü yapı
. yiiksek hava debisi uygulamalan için . v-Modül tasanm

Teknik özetlikler
o Filtre Sınıfr; ElO - El l - E12- ru - H14
o sızdırmazlık Malzemesi; Çift kompanentli poliüretan
ı Yanmazlık Sınıiıi K2lF2 (Kl/Fl mevcut)
ı Maks. Sürekli Çalışma Sıcaklığı; 75"C ("-1"; 126'Ç;
ı Çerçeve Malzemesi; Galvaniz (Paslanmaz mevcut)
. Medya; Yüksek Kaliteli Cam Elyaf
ı seperatör; sıcak Tutkal
o Tasarım; V-Modül
o Başlangıç Direnci: 250 Pa ve 1500 m3/h
. Maks. Final Basıncı; 600Pa

EFFlclENcY (Ei 99,95di @ *PPs
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