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Elektrik Teknik Şartnamesi
Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan, Teklif edilen tüm
malzemeler idare onayı alınarak getirilecektir. İdareye verilecek numuneler arasından seçim
yapılacak olup, idare ilave numune ta|ebinde bulunabilir. Malzemeler i|gili Standartlarl Ve
belirtilmiş poz tariflerini karşıiamalıdır.

GÖMME

TiP

HELiKOPTER PİSTi TEKERLEK

AYD|NLATirA ARinATÜRÜ lP65

(2

Adet)

KOYMA ALANl KENAR

Armatür gövdesinin dlş yüzeyi elektrostatik yöntemle havacllık sarlsl renginde boyanmış
olacaktlr. yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanl ve ampulü iıe birlikte
olmalldlr. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile ku|lanılabilecek yapıda olmalıdır.
Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtilen izolasyon trafosu sekonder
prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır. Armatürde ışığın pi|otun gözunü
almasını engelleyecek özellikte karşllık şapkası olacaktlr.
Armatür tek yönlü olacaktlr.
Ampu| 45W 6.6,4 PK3Od duylu olacakt|r.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktlr.
FAA L-823'e uygun iki kutuplu fişli olacaktır.
|CAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.
Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

YER üsTü TiP HELiKoPTER PisTi çEVRE AYDINLATMA ARMATüRü lP65

Adet)

(7

Armatür göVdesinin dış yüzeyi elektrostatik yöntemle havacılık sarısl renginde boyanmış
olacaktır. Yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanı verilmeyecektir, Ampulü
ile birlikte olmalıdır. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile kullanılabilecek yapıda
olmalıdır. Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtiıen izolasyon trafosu
sekonder prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda oImalıdır.
Armatürde ışığın pilotun gözünü almaslnı engelleyecek ve pist yüzeyini aydlnlatacak özellikte
karşılık şapkası olacaktır.
Armatür tek yönlü tipte olacaktır.
Ampui 200W 6.64 PK3Od duylu olacaktır.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır.
FAA L-823'e uygun iki kutuplu fiş|i olacaktır.
|CAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.
Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.
45W 6.6A PK3Od duylu Ampul ( 5 Adet)

RüZGAR KoNisi

(2 Adet)

FAA L-807 |CAO L-807 ve ANNEX 14 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Hafif

ruzgarda bile şişebi|en yaplda kumaştan imal edilmiş rüzgar çorapll olacaktır. Rüzgar şiddeti
Ve yönüne göre 360 derece dönebilecek yapıda olmaIıdır. Konik rüzgar çorabı yaklaşık 250
cm. uzunluğunda parçalı iki renkli olacaktır TSEffSEK belgeli olacaktır.

RÜZGAR KoNisi Direği için
(Montaj aparatı ile birlikte)

Pğektör

4 Adet 3ow Led lP65
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