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TANDEM YLJMUŞATMA VALFI TEKNİK ÖZELLİKLERi

. Dijital Tam Otomatik Debi ve Zaman Kontrollü Tandem valf

ı Nominal Debi 10 m3/saat

ı Giriş-Çıkş Bığlınh Çıpı 1 % "
o Drenıj HıltıÇıpıVz"
ı Tuz emiş hıttı Çıpü "
ı Tankİçi Dağhm Yıpısı divizör
o Giriş-çıluş su sertliği 45 ile 0 fr
o Valf nevcut sisteme uyumlu olmılrdrr,

ı Valfm demontıjı ve montıjı yüklenici fimıyı ıittir,
o Valf orijinal olnalı
ı Valf yüklenici firma tarafindın dğ§tirilecektir, Daha sonra vılf ten dolayı

doğıbilecek soruntır veyı ırızılır yükleniciye ıittir,

ı Yiiklenici fi rna TSE |2426 v e 12843 İso 9001-2008 İso 14001-2004 oHsAS

180012007 belgesine sıhip olmılrdır
ı yüklenici firmı su antmı §istemleri ite ilgili belgelere sahip olmalrdır,

5 m3ıh IüiDRoFoR TEKNköZELLİKLERİ

ı Hidrofor kapasitesi minimun 5 m3/h dzellikte olmalıdrr,

ı Hidrofor basıncı 3-4 bar arasında çıIrşabilmelidir,
o Pompı iizerinde Dokunmıtik stargstop butonu pompanın kendi üzerinde

bulunmalrdrr.
o Ayn bısınç şılterine ihtiyıç duymımılrdır,

. Pomp, kuru ve susuz çalışmı korumısmı sıhip olmılrdrr,

ı Pompı mevcut sisteme uyumlu olmılrdrr,

ıPompayüklenicifirmatarıfındındesştirilecektir.Dahısonramotordındolayı

doğıbilecek sorunlır veyı arzılır yükleniciye ıittir,

ı Yüklenici frrmı TSE 12426 vel2s43 İso 9001-2008 iso 14001-2004 oHsAS

18001/2007 belgesine sıhip olmahdır

o yüklenici lirmı §u antmı §istenleri ile ilgilİ belgelere sıhİp olmılrdır,
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