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KBRN DEKONTAMİNASYON KABiN
(Dezenfekte Odası)

TEKNiK Özcı-ı-ixlEni

A- (;E\EL Özı:ı.ı.i xı-nır:

l - Kabin için kullanılacak olan konteyner boyutu 300X5O0X250 cm uzunluğunda olacaktır.
2- Kabin yaklaşık l50X2O0XI50cm bolutlannda üç böliime ayrılacalıır.
3- Ana giriş-çıkış kapılan l l0x200 ebatlannda izole kapılar 40 mm kalınlığında her iki yüzeyi

0,50 mm kalınlığında coil coating boyalı RAL 300l ve RAL 50l7 renginde olacaktır. Kapılar
Iastik contalı ve ki|itlenebilir olmalı. ayrıca bölümler arası manyetik bantlı pvc perde ile
aynlacaktır. (Kapılar konteyner iç ve dış 1,üzeylerde kullanılan malzemelerle aynı olacaktır.

4- Kabin konteyneri vinç ile kaldınlabilecek bağlanı noktalanna sahip olacaktır.
5- Kabin konteyneri bir taşıma aracına yfülendiğinde alt kısım köşelerinden aıaca sabitlenebilir

olacaktır.
6- Kabin l. Derece deprem standartlannda olacaktır.
7- Kabin 3. Derece iklim (Giineydoğu Anadolu Bölgesi) standartlarında olacaktır.
8- Kar 1ükü minimum 80 kğm' olmalıdır.
9- Rüzgdr mukavemeti minimum l02km/ saat şiddete dayanıklı olacaktır.
l0- Ürünün şase yük en az kapasitesi 200kğm'' olacaktır.
l l - Ürtinlln duvar dış yüzey kaplaması 2 mm hadde derinliğinde 0,50 mm kalınlığında COİL

COATİNG boyalı galvaniz saç kullanılıp, RAL 2008 (turuncu) renginde olacaktır.
l2- Kabin duvar izolasyonu 40 mm kahnhğında 14 kg/m' polistiren köpük olacaktır.
13- Kabin duvar iç yüzey kaplaması 2 mm hadde derinliğinde 0,50 mm kalınhğında COİL

COATİNG boyalı galvaniz saç kullanılacak, RAL 9003(beyaz) renginde olacaktır.
l4- Kabin tabanı 2 mm kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller l .5 mm kalınlığında

özel lorm verilmiş omegalar kullanılarak imal edilecektir.
l5-Kabin taban zemin kaplaması 16 mm betopan |evhalar i.izerine mineflo kaplı olacak, ıslak

zemin olan orta bölilm EPOKSİ esaslr sızdırmaz zernin kaplamalı olacaktır.
16- Islak zemin olan orta bölilmtin arka zemin kenarındaki gidere doğru %5 lik eğim sağlanmış

olacaktır.
l7-Kabinin yıkama bölümü giriş ve çıkışı manyetik olarak kapanabilen 2 mm kahnlığında pvc

yan şeffafperde ile spin bord yüzeyine kadar yanlarda da zemine kadar kapanmalıdır.
l8-Ana giriş ve çıkış kapıları önündeki rampalar l50xl30x (h=max l2 cm ) olacak şekilde eğim

max Vo6 dır. Rampa yüzeyleri kaydırmaz bantlar ile kaplı olacaktır.
19- Dekontaminasyon kabininin taban yerleşimi ile ilgili beton zemin, en az 20 cm kalınlığında

C30 hasırlı beton kullanılaıak (yaklaşık 24m') imalat yapılacaktır.
20- Ünitenin her iki böli.lmi.inde 80x30 ebatlarında sabit pencere PVC ve çift camlı (4+4)

olacaktır, pencereler zeminden 200 cm yüksekte olacaktır..
2l - Giriş böli,imünde, temiz örtü. çarşaf ve kıyafet dolabı, çıkış bölümiinde korulucu elbise ve

ekipman dolapları krom çelik sacdan I00X4OX200 cm ebatlarında imal edilmiş ve yerine
monte edilmiş olacaktır.

22-Kabin içerisinde sedye geçiş alanı üzerinde tavanda 3 adet, duş alanlarında üstten ikişer adet,

kaışı duvarda birer adet ve hareketli ergonomik duş başlıklan olacak ve her bir duş yerlerinde
sıvı sabunluk olacaktır.

23_ Her iki duş alanının 3 tarafı mahremiyetin sağlanması amacıyla duş perdeleriyle çevrilmiş
olacaktır.

24- Kabin zemini için gerekli düzenlemeler kapsamında krnlıp, dökülen yerler İdarenin isteği
doğrultusunda eski haline getirilecektir (Elektrik, su ve inşaat işleri için geçerlidir).

25- Konteyner ön, arka ve yan yiizeylerine KBRN simgelerini içeren ve renk kodlarına uygun
levhalar olacaktır.
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e- El-Exrnix

1- Kabinin içinde sıvaüstü tipte IP65 sınıfında ana elektrik giriş panosu olacaktır. Elektrik
tesisatı topraklamalı, kaçak akım korumalı ve ilgili TSE standartlan ve elektrik iç tesisatları
yönetmeliğine uygun olacaktır. Kullanılacak kablolar halojenfree özellikte olacaktır.

2- Ana giriş ve çıkış odalannda birer adel orta kilümde l adet 40x40 led aydınlatma
kulIanı Iacaktır. Al,dınlatma armatürleri ıslak mekina uygun tipte olmalıdır.

3- Giriş r,e çıkış odaları içinde al,dınlatma sisteminin sı,v,a üstü tipte anahtarları olacaktır.
4- Ona bölümün aydınlatması her iki taraltan vavien sistemli olarak kontrol edilecektir.
5- Giriş ve çıkış kapıları dışında Krmızı-Yeşil renkte içeriden kumanda edilebilir ikaz ışığı

olacaktır.
6- Giriş ve çıkrş kapılan üzerinde etanj tipte tel kafesli dış etkenlerden etkilenmeyen (yağmur

v.s.) birer adet aydınlatma olacaktır.
7- Kabin içerisinde uygun yerlere yeterli sayıda priz bırakılacaktır. Prizler kapaklı olacaktır.

Tüm priz ve sortiler sıvaüstü olarak tesis edilecekıir.
8- Sıvaüstü tesisat için idarenin uygun göreceği tipte kablo kanalı veya sıvaüstü borulama

yapılacaktır.
9- Kabin pano elektrik beslemesi için idarenin belirleyeceği yerden kabin elektrik gücünü

karşılayacak uygıınlukta sıva altr boru içinde kablo çekilecektir. (Kablo tilrti n2xh olacak, ana
pano bağlantılan yapılacaktır.) Kablo çekimi sırasında bozulan ve krnlan yerler bedelsiz
olarak idarenin onaylayacağı şekilde eski haline getirilecektir.

C- sU TEsisATI

1- Su tesisatı İdarenin uygun göreceği yerden alınacak ve gerekli bağlanhlar yapılacaktır.
2- Kabin'e gelen temiz su hattının girişinde filtre bulunacaklır.
3- Kabin iç tesisatına bağlanacak şekilde bağlanı noktasına vana konulacaktır.
4- Kabin içerisinde ani su ısıtıcı modül olacaktır.
5- Kullanım suyun tesisatında kullanılacak malzemeler PPR-C malzeme olup en az l0 ATU

basınca dayanıklı ve yapıştırma ile birleştirmeler sağlanacaktır.
6- Kabin içerisinde sağ ve sol taraf için sıcak ve soğü su hatlannda ayrı ayn vanalar

kullanılacaktır.
7_ Atık su hatlannda sert PVC borular kullanılacak ve birleşme noktaları contalı olacaktır.
8- Kullanım suyu ve atık su tesisatlannda kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacaktır.
9- Kabinin kirli su çıkışı uygun noktadan yapılarak idarenin uygun göreceği alana minimum 2

ton kapasiteli PVC esaslı harici izole bir su tankına sahip olacaklr ve boşaltma yapılacak

şekilde boşaltma ağızları bulanacaktır. Kabinden tüliye edilecek suların uygun bir kotla
akarının sağlanması için depo seviyesi uygun bir şekilde, gerekirse bir kısmı yere gömülü
olacak ve ağızlan kolay tahliyeye imkan sağlayacaktır.

l0- Kullanılacak malzemeler İdare görevlilerinin görüp onayladığı malzemeler olacaktır. İdaıe
görevlilerinin onaylamadığı malzemeler kullanılmayacakiır.

D_ HAVALANDIRMA

l - Tek motorla, 2 adet kirli hava menfezi ile kabin içindeki kirli hava tahliyesi sağlanacaktr.
2_ Tek motorla,2 adet temiz hava menfezi ile kabin içindekİ temiz hava girişi sağlanacaktır.
3- Kirli hava emiş sistemi 2000 m3 hücreli fan motoruna sahip olacaktır.
4- Temiz hava takviye (üfleme) sistemi 1000 m3 hücreli fan motoruna sahip olacaktır.
5_ Havalandırma menfezleri kirli hava üstte ıemiz hava altta olmak kaydıyla uygun yerlerde ve

damperli kapakları mevcut olacaktır.
6- Havalandırma sistemi aşamalı olarak 30X30,20X20, l0Xl0 havalandırma kanallanna sahip

olacaktır. Malzeme galvaniz sac ve esnek flex ile yapılacaktır.
7- Hav
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E- ATIK Kt,Tl-,Sl-

l - Ünitenin giriş odasında zeminden l 20 cm yüksekte yaklaşık 40"40 ebattarında alık penceresi
mevcut olup ga|ıvarıiz hazneye dolacak şekilde olacaktır.

2- Atık penceresi ünite dışında arka taraftaki izole ve kilitli atık kutusu mevcut olacaktır.

KULLANILACAKTIR.
ünüıN. seĞı-ır BAKANLIĞI QNAYLI OLACAKI!&

ve monta larında lecek sıkıntılar Zr

önünde bulundurularak +/- %5 değişebilir.
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NOT:
[',R['\. PRoJENDiRiLiP iDARENiN ONAYı ALINACAKTıR. iS ANAHTAR TESLiM
OLARAK YAPILACAK OLUP EKSiKSiZ CALISIR HALDE iDAREYE TESLiM
EDİLECEKTİR.
KULLANILACAK TÜM MALZEMELER iDARENiN ONAYI ALINDIKTAN SONRA
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