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İLGİLİ FİRM ALARA

02.06.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.06.2020 saat: 
10:30 a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ş a k i/k A  YA
İdari ve

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 a c i l  AYDINLATMA ARMATÖRÜ 
EXİT AYDINLATMA ARMATÜRÜ 70 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
/2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir
• Malzernemn Şartnarneye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
' "TC-ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış urun numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir

k°"Tsyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
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ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

Yangın çıkışlarını ve yönünü gösteren, üzerinde yazısı veya yön işareti bulunacak 
şekilde, elektrostatik fırın boyalı saç kasadan imal edilmiş olmalıdır.

Yönlendirme işaretleri plexi üzerinde ışığı sızdıracak şekilde, yönlendirmenin yanısıra 
aydınlatma yapabilecek şekilde olmalıdır.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Enetji kesintilerinde 1 yada 3 saat süre ile çalışmaya devam edebilecek şekilde batarya 
grubuna sahip olmalıdır.

ARMATÜR KASASI

Armatürlerin dış yüzeyi elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.

FİGÜR

Pleksiglas üzerine uygulanacak yönlendirme işaretleri tozlanma durumunda, temizlik 
malzemelerinden (sabun , deterjan g ib i) etkilenmemelidir.

MONTAJ PLAKASI

Armatürlerde kullanılan malzemeler montaj levhası üzerinde bulunmalı, ampul 
değiştirme, batarya kart arızalan durumunda armatür yerinden çıkarılmadan müdahale 
edilebilmelidir.

LED

Acil aydınlatma armatürlerinde kasanın dışında armatürün çalıştığını gösterir led 
olmalıdır.

Kullanılan starterler avrupa standartlarına sahip olmalıdır.

BATARYA

Enerji kesintilerinde 1 saat süre ile çalışmaya devam eden modellerde Ni-cd pil grubu 
kullanılmalıdır.

Kurşun asitli bataryalar kullanan tüm bağımsız acil aydınlatma armatürleri ve arka 
arkaya üç veya daha fazla seri bağlı nikel - cadmiyum hücreli batarya kullanan bağımsız 
aydınlatma armatürleri, her bir hücrenin polarite tersliğine karşı korunmalıdır.

Bağımsız acil aydınlatma armatürleri, en az dört yıl normal çalışma için tasarlanan bir 
batarya içermelidir.

Ni-cd batarya grupları, doğrudan metal yüzeylere bağlayarak yada yapıştırılarak monte 
edilmemelidir. Kutup başlarını da kapatacak özel aparatlar yardımı ile monte edilmiş olmalıdır.

Batarya grupları, çalışacakları ortamda, ısıl değişimlerden etkilenmemeleri, 
performanslarında kayıplar meydana gelmemesi için yeterli ı^jLjzolasyona sahip olmalıdır.



Armatürlerde, kendinden beslemeli konvertör kiti üretici tarafından tasarlanmış orjinal 
devreleri kapsayacak ve devre üzerinde kullanılan elektronik kompenantlar olmalıdır. Bu 
malzemeler üretici firma tarafından en az 2 yıl süre ile garanti kapsamına alınmalıdır.

Acil aydınlatma sağlamak için, acil aydınlatma armatürlerinde kullanılan fluoresan 
lambalar, lEC 60155' de belirtilen ışıltılı yol vericiler yardımı olmadan acil modda çalışmalıdır. 
Böyle yol vericiler acil modda devreden çıkmalıdır. Acil aydınlatma, gömme ışıltılı yol vericili 
fluoresan lambalar vasıtasıyla sağlanmamalıdır.

 ̂ Bağımsız acil aydınlatma armatürü, gerilimli bir kaynağa bağlı iken, normal besleme 
kaynağı ile batarya yükleme devrelerinin gerilimli bölümleri arasında yeterli ayırmaya sahip 
olmalıdır.

Aydınlatma armatürlerinde kullanılacak ve enerji kesintisinde batarya yardımıyla 
lambanın ışıldamasını sağlamak için kullanılacak konvertör modülleri, bataryadan ışıldama 
sırasında, şebeke ısıoına oöre en az %20 ısık sevivesini saölavabilmelidir.

Konvertör modüllerine ait kullanım klavuzlarında, uygulanabilir tüm bağlantılar ve 
açıklamalar belirtilmiş olmalıdır.

Her modül üzerinde, standart bağlantı şeması ve teknik veriler belirtilmiş olmalıdır.

KONVERTÖR MODÜLÜ

SPOT LAMBALI ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
Şebeke enerjisinin varlığını ve akü voltaj seviyesini güsteren ışıklı göstergeleri 

bulunmalıdır.
İğne bacaklı halojen lambaların kullanıldığı spotlar, metal gövdeli ve cam ısıya 

mukavemetli olmalıdır.
Cihaz bünyesinde akü gerilim seviyesini kontrol altında bulunduran ve aşırı deşarjları 

önleyen bir tertibata sahip olmalıdır.
Lamba uçlarındaki gerilim, deşarj sırasıda, lamba beyan voltajının en fazla 1.08 katı 

olabilir.
Deşarj sırasında lambalar 100/100 verimle, taahhüt edilen süre sonuna kadar ışık 

verebilmelidir.

LED LAMBALI ARMATÜRLER
Aydınlatma elemanı olarak LED lerin kullanıldığı armatürlerde, LED lerin herbiri en az 

10000 milikandela ışık gücüne sahip olmalıdır
Işık şiddeti ve LED ömrünü muhafaza etmek maksadıyla, besleme devresi, batarya şarj 

ve LED beslemesi olarak ayrı ayrı tasarlanmış olmalıdır.
LED besleme devresinde ve ledlerin her birinde, gerilim sınırlayıcı zener diyotlar 

bulunmalıdır.
Düzensiz voltaj girişlerini önlemek amacıyla, besleme devreleri bünyesinde uygun 

kontak akımı sınırlı röleler kullanılmış olmalıdır.
Armatürün ışık yayan yüzeylerinde homojen bir ışık dağılımı sağlanmalı, ışık büzmeleri 

bulunmamalıdır.

KABLO

Armatürlerin çıkış kabloları yanmaz tip silikon kablo olmalı ve uçlarında şebeke bağlantı 
klpmpn«;|pri h ıılıın m a lıd ır . ’  ̂ ^



MONTAJ

Armatürlerin duvara yada tavana montajı için montaj delikleri olmalı ve kolay montajı, 
montaj aksesuarları üretici firma tarafından karşılanmalıdır.
ARMATÜR TİPLERİ

Armatürler talebe göre;
Acilde yanan: sadece elektrik kesildiğinde 1 saat veya 3 saat süre ile aydınlatma 
Sürekli yanan: hem şebeke gerilimi varken, hemde şebeke gerilimi kesildiğinde 1 saat 

veya 3 saat süre ile aydınlatma yapabilen 
Montaj durumuna göre:
Tavana montaj 
Duvara montaj

Armatür tipleri kullanım yerlerine göre üretici firma tarafından, montaj aparatlarıyla birlikte 
karşılanabilmelidir.
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