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Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıka§t a Özelliği mutlaka belinilmelidi..
UBB sorgu|amasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK ıeklifte belinilecektir.
SUT kodu belİrıilmeyen teklifler değerlendime dışı bırakılacaktu. Pakete dahil olup olmadığı teklifte beıinilecektir.
sUT fiyatını aşan teklifler d€erlondirme dlş bırakllaca}İır. Ödemeler muayenc kabul sonıası 1-3 Ay arasındadır.
sGK Tarafından UBB'den kaynatlanan ke§intiler dunımğnda yükleniciç ödcmc yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacakıır.
Teklifveren istekliler ,,ııkaİdaki ıüm maddeleri şansız kabul etmiş saytlacakttr.

son Tekıif Tarihi: 2q .05 .2-Dt K

*Tanımlaytcı firma bilgisi olmall ve teklifile birlikle SGK so.gulama sisleminin çlktlsı teklifite birlikte verilmelidir
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İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgi|er yrıkarıda bildirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adl M İktarl Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UEB

1 SALON TİPi KUMA ADET

2 SPLİT KüMA 24000 BTU 2' ADET :

Genel
Top|am(KDV

Haric):

Adres: Araştlrma ve Uygula.na Hastanesi osmanbey Kamptısü ŞANLIURFA
Inibar tele fon : Tel.: 0 ( 4l4\ 3U 41 65 Faks:0(4l4)34441 69
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24.000 BTu ixvBRrBR nuven ripi xriııa şanrxaırrsi

l- Soğutma kapasitesi 24.000 BTU olmalıdır.
2- Cı\az220V-50 Hz çalışmalıdır.
3- Iç iirrite ses seviyesi maximum di§iik fan hzında 44 dba olacaltır.
4- Dış ünite ses seviyesi maximum di§iü fan lızında 59 dba olacakur.
5- Temizlenebilir hava filitresi olacakiır.
6- Elektrik kesilmelerine karşı 24 saat hafiza koruması olacaktır.
7- Voltaj diizensidiklerine kaşı (%10) kaşı koruması olmalıdır.
8- kablosuz uzaktan kumandalı olacaktr.
9- Aşağı yukan otomatik hareket eden flaplaıa sahip olacakiır.
l0- Sğa ve sola hareket eden flaplar manuel olacaktır.
1 l- Nem alma fonksiyonu olacaktn.
12- Defrost ikaz lambası olacaktır.
1 3- Microcomputere bağlı termostat bulunacaiiır.
14- Program saati ikaz lambası bulunacaktır.
l5- Isıtrna modunda dış iinite defrost olduğu zaman iç iinite fanı durmalıdır.
16- iç i.ınite fanı 3 (üç) devirli olacaktır.(yiiksek,ortadi§tık)
l7- Yiiksek voltaja karşı koruması olacaktr.
l8- İç/dış ilnite buzlanmasrnı önleme tertibatına sahip olacaiiır.
19- Isıtrna./soğutma yapmadan hava stirkülasyonu yapılacaktır.
20- Cilıazluın 3 (Jç) yıl garantisi olacaktır.
2l- Cihazlar minumum l0 yl siire ile yedek parça garantisi olacakıır.
22- Cıhazheat-pumplı Timer (on-off) olacakm.
23- Klimalann TSEJSO Belgesi olacaktır.
24- Cıhaz yeine montajı yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
25- Bakır bonı,elektrik kablosu ve drenaj borulan mesafe uzunluğuna bakrlmaksızın ve ilave

ücret istemeden gereken tesisat montajı yapılacak ve klima problemsiz çalışacak şekilde
idarenin göstereceği yere montajı yapılacaktır.

26- Boru geçiş yerlerinde duvarda açılan delik çevreleri kapatılarak ve hava szntılannın
önlenmesi sağlanacaktır.

27_ Yüanda belirtilen özelliklerden herhangi birisine sahip olmayan klima iadesi olacaktır.

llİİoCl i; ;lt,ı-,ıA
Teknike



sALoN ripi spr,ir rr.,ivıa ciuAzırrxNir şınrNaıvırsi

KoNUı Bu Teknik Şartname; Harran Üniversitesi biinyesinde kullanılmak iDere ihtiyaç duyulan

soğutına kapasitesi 48000 Btu/h 'lfü salon tipi split klima cihazınıı teknik özelliklerini kapsamaktadır.

(Klima markalannda olabilecek kapasite farkhl*larına göre +/- %o7 toleranshdır.)

1. Cihaz ; ( TS 7936 EN 60335-2-40,TS EN 8l4-3, TS EN 145l1-4 )standartlannda olacaktır.

2. Isıünada ısı pompa§ (Heat Pump) özelliğne süip olacakır.
3. Hermetik kompresör olacaktrr.

4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.

6. Tekrar çalştırmada geciktirme tertibatı bulunmahdır.

7. İç tlnite fanı üç kademeli olınalıdır.
8. Alçak/yiiksek voltaja karşı koruma tertibath olmalıdır.

9. Alçak/yilksek basınca karşr koruma tertibatı olınalıdır.
10. Isıtın4 soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.

11.Isıtrna soğutmanrn yanr sııa ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olnahdır.
12. Ortamdaki tozlan tutan, kolaylıkla sökülüp tahlabilen ve temizlenebİlen antİbakterİyel filtreli

olmahdn.
13. Isıtılan-soğutulan havarıın, oda içerisine homojen dağlmasmı sağlayan otomatİk hava yönlendİrİcİ

özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatlan aşağ/yukan otomatik hareket edebilmelidir.

14. İç ve dış tinitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.

l5. Isıtınada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.

16. Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır.

17. Oda termistöri arızaikazı olmalıdır.
18. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
19. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacakİn.

20. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonlann ayarlanabildiği ve görülebildiğ LCD
ekanlı uzaktan kumandalı olmalıdır.

21. Uzaktan kumanda olmadan çalıştınlabilir olmahdır.

22. Dış ortam sıcaklığ 0 oC kadar iken ısltma yapabilmelidir.

23. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.

24. Dlş İfurite ve kullanılacak konsol finn boyalı olınalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda

olınahdır.
25. Klima <iağıtıcısı veya iireticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu

orij inal kataloğu olmalıdır.
26. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarlan tekliflerinde

açıkça belirteceklerdir.
27. Tahlacak klim4 istenilen müalde cihazlarda bulunması zorunlu tiim aksesuarlar ile birlikte

yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütiin fonksiyonları sağlar şekilde ve

çalışfinlarak teslim edileceklir.
28. İşletmeye alındıktan sonra 3 yıl cihaz, l0 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.
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KLiMAMoIüTAil:

1. Birime takılacak klimarun iç iınitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkiilasYonunu

sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış iinitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak

şekilde takılmalıdır.
2. iç_dış iinite arası bakır boru ve kablolan, kablo kanalı içerisinden götiaiilmeli ve klimanrn sorunsuz

çahşabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe döni§leri kanahn

köşegen kesilmesi suretiyle olmamah, özel dOnüş parçalan kullanılmalrdır.

3. Ktimanıı takılacağı ( iç ve dış ünite, İiniteler arasl bakır borulam4 drenaj hattı, elektrik hattı vs.)

yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmahdır.

4. İç iinite drenaj hattmın ucu açıkta bırakllmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.

5. Klimanrn çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin

göstereceği yerden lecektir.
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