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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı \c özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz^onusu 
alım için KDV hariç birim fiyat teklitlcrinizi TL üzerinden 24.05.2019 saat: 15:00'a kadar ive/i Alarak 
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bura

Satın Alınacak Malın/ İşin Hariç Teklif
S.No Malm/Işin Cinsi Açıklama M iktarı Birim i \  ,f1vat Tutar

1 KURU AKÜ 14 Adcı
\  (-- -̂-----

K D V  Hariç Genel  Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde tekliTçıkmaması veya gelen tcklillerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif liden 
.../.../20I9

Kişi / Oda / firmanın Adı veya Ticaret Unvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sansu Mahallesi Adıleeva/ yolu ü/cri .S.km 
Telefon: 04726161 ?56 h'aks: 04726161 I6S 
E-Posta: patnosdhtii.hotmaıl.com Web:

Bilgi İyin : Yunus OZYOl.t'L' -



12V 12AH KURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ AKÜMÜLATÖR TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname; kesintisiz güç kaynakları içerisinde yer alacak Kuru Tip Tam Kapalı Bakımsız 
Akümülatörlerin satın alınması, teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususiarı kapsar.

2. AMAÇ

2.1. Aküler, UPS sistemini desteklemede kullanılacaktır. Akülerin karakteristikleri buna uygun 
olacaktır.

2.2. KGK teçhizatının yedek enerjilerinin sağlanması, kullanılacak akümülatör kapasitesi, göz 
sayısı, invertör giriş aralığı ile besleme süresine göre, kesintisiz güç kaynağı üreticisi firmaca 
belirlenecektir. Kesintisiz güç kaynaklarının besleme süresi sonunda düşük gerilimde durma 
(çıkışını kesme) gerilimi, akü 1,70 Volt / Hücre gerilimine tekabül eder.

3. STANDARTLAR VE KALİTE BELGELERİ

3.1. Satın alınacak akümülatörler üretildiği ülkenin standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. 
CE / EN 61000-6-3 belgesi, UL belgesi, TSE /EN 60896-21 /EN 60896 - 22 , MSDS belgesi teklifle 
birlikte verilmelidir.

3.2. Üretici ve İthalatçı firma kalite yönetim sistemi ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgeli olacaktır. 
Belirtilen akülerin TSE belgesi olmalıdır ve ilgili Türk Standardına ( TS 1352-2 EN 60896-21 ) uygun 
olmalıdır.

3.3. Akü ithalatçısı firmanın. Atık Pil ve Akülerin Kontrolü Yönetmeliğine göre Bakanlıktan onaylı 
ve geçerli çevre uyum belgesi bakanlığın resmi internet sitesinde olmalıdır. Onaylı belge 
numarası idareye teklifle birlikte vermeli ve demontaj edilen akülerin dönüşümünü firma 
sağlamalıdır.

3.4. Akü ithalatçısı firmanın, akü üreticisinin Türkiye deki tek yetkili temsilcisi olduğunu gösteren 
belge ve Atık akümülatör yetkili toplayıcı belgesi olmalıdır.

3.5. Akü ithalatçı ve teklif veren firmanın Türkiye de en az 5 yıldır tüm kamu ihalelerinden yasaklı 
olmamalıdır.

3.6. Teklif edilen akü markası üreticinin orijinal markası olmalıdır , fason ürünler kabul 
edilmeyecektir.



4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1. Akü çıkış terminalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.

4.2. Dış kutu, aside, patlamaya, darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmayacaktır.
( Dış kutu ABS olmalıdır.)

4.3. Akü yapımında kullanılan tüm malzeme yeni olacaktır.

4.4. Akülerin kapasitesini artırmak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla akü paralel 
ve/veya seri bağlanabilecektir.

4.5. Aküler, ithal eden firma tarafından imalatçının verdiği standartlara uygun ortamda 
saklanacaktır. Akü imal ile montaj tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmeyecektir.

4.6. Bir akünün nominal voltajı 12 Volt olmalıdır. Teklif edilen ürünler 1,7 Volt/Hücre kesme 
geriliminde ve 25 °C 'de kapasite seçimi KlO 'a göre yapılacaktır. [ 33Ah dahil üstündeki 
akülerde KlO ve 33Ah altındaki akülerde K20 yazılacaktır / K 10 = CIO = 10 hour rate aynı 
değeri ifade eder. ]

4.7. 20 °C ( +%5 , -%5 sınırları içinde) ortam sıcaklığında, ömürlerinde herhangi bir azalma 
olmadan 6 ay depolanabilecek, aylık kapasite kaybı %3'ü geçmeyecektir.

4.8. Akü kutusu üzerinde; en az olarak imalatçı firma adı, TSE standartına sahip olduğunu 
gösterir damga , üretici firmanın kodlu imal tarihi , 25 °C de KlO veya K20 kapasitesi, 
gerilimi, uyduğu standartlar, kutup başlarını polaritesini belirtir "+" ve işaretler imalat 
sırasında üzerinde (sonradan değişemeyecek tarzda) yazılmış halde olacaktır.

4.9. Kullanım süresince dengeleme şarjına (equalising charge) ihtiyaç duymayacaktır.

4.10. Aküler VRLA (Valf Regulated Lead Acid) ve AGM (Absnrbing Glass Matt) teknolojisine 
uygun olarak üretilmiş olacaktır.

4.11. Akülerin ömür beklentisi 10 yıl olacaktır. * 33Ah dahil üstündeki aküler 10 yıl , küçük Ah 
aküler 5 yıl ömür beklentilidir. +

4.12. Önerilen her güçteki KGK sistemi için akü sürelerinin nasıl hesap edildiği ayrıntılı olarak 
verilecektir. Burada kullanılan değerler, orijinal katolog üzerinde mutlak surette özel olarak 
belirtilecektir.

5. AKÜLERLE BİRLİKTE VERİLECEK TENİK DOKÜMANLAR

5.1. Şarj (Voltaj-Zaman) eğrileri,

5.2. Deşarj (Voltaj-Zaman) eğrileri,

5.3. İç direnç (20 °C'de tam, yarım şarj ve deşarj sonu),

5.4. Kapasite-Sıcaklık eğrileri,

5.5. Watt tabloları.


