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Sağlık Tesisimizin ihtiYacı olan aşğıda cinsi 
1e miltar1 yazılı KAL9R1FER TE'1§ATI MALZEMEALIMI işi 4734 Sayılı kamu ihahk;;n 

"!z.?/D;il;ri iö*ro. alınacak otup; söz konusu işin KDVhariç birim ve toptam fiyatının zo,ıı,inotarih ve ,*t ii,oolu kadar hastanrrı, oi,n alma birimine eldenteslim edilınesi Yaaa alyaOlnOtı@emalİ.com adresine göndermeni zi ricaederim.

Bilgilerin ize arz ederim.

iOarl ve Mali Hizmetler
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NOTLAR:

#5,}ı:l',şlgeç 
son teklif verme arihi ve saatine kadar satın alına birimine veya görevtilere verilmesi

- *k|ifl:{ l** veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.- Eksik doldurulan üzerinde V,azntısilinti ve a.uz9Jtne 

'"oİİ- 

İ.lıiflet değerlendirmeye alurmayacakıır.- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve surrodu u"ıı.tİİ,nlv!İ 
"tj:inr. 

değertendirme dıiı bırakılacaktır.- Odemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.-
- Numune istenildiğiakdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
-Alımlar httPlAııırg4g!ühale.gov.trle-posta adresliae.i v"iiiüiitui, von"6m Sisteminden de ilan
, Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.- e-Posta adresiniz satın almaya reiilirse tiim alımlar 

"_p#İ;nden de ilan edilmektedir.
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MOBİI BORU TEKNİK ŞARrNAMRSİ
l-TsI L0762,2 EN Iso_15eü7i-2şanlanna uygun olarak tiretilmiş olınü
^2-!s1 

kaybını en azı indirebilen .lr"Ulşl,r. olmü
3-0lası bir anza dunımunda değişimi'kolay olmü
4_Ytll«sek ısıya karşı dayanıktı ÖÜ.l,
!-Pg. çapı kalorifer teİisanna uygıın olmalı
&Montajı kolay ve ek bağlanulara"uygun olmü.
7-Borular petekler ile ısı dengesi sagiiyan yapıda tam uyum sağlamalur.
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KALoRfo ER pETEĞi rcrrvk şenrıveıvınsi

l-Ts 4310'da belinilen su geçen ytizeyleri saç küüğına uygun 1.25 mm kalınlığında çelik saçtan
YaPılacakor, AYnca 0,5 mm künlıkta çelik saçtan konvektörler TS 369/3 standanlannda belirlenen
deneY basıncında kontrol edilıniş 4 ile 6 amıosfer §leme basıncına dayanıklı ve T5_3361
standaıtlanna göre test edilerek ısıl güçleri bulunmuş ısıucılann sedef beyaz renkte eleknostaük
fınn boya ile boyanmış ambalajh vaziyette kullanılacaknr.
2-Peteklerden 3 adedi 1,30 metre,8 adedi 1metre olmüdu.
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I(ANALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

-l-Yüksek 
pıya ve alev-e dayanak]ı malzemeden yapılmış olmalı.

}tlvedayanıklımalzemedenyapılmalıdu.' 
--

|ISF VE ISO şanlanna uygun ve eryonomik olmü.
4-Isı kaybını engelleyecek yapıda ve iğerisindekı borunun genleşmesini önlemelİdir.
!-ıcınde seçen borulan koruyacak ve kınlınas* onı.y...f yapıaa ohüdır.& Kanaletler 2 metre boyunda 2*2 mm olmüdır.
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KoLLEKrön rnxıvk şanntaııresi

- Soğuksu Kolektörleri: B.F. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak
galvanidenmiş olacakur.

- kolektörlerden aynlan borulara kesme vanalan monte edilecektir. Bunlar tercüen
boŞaltmü olacakur, BoŞaluna musluklanndan akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaknr.
- kolektörler çok sayıda vana, pompa ve benzeri cüazları taşıöğndan kolayca

ulaŞılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış
olacakur.

- kolektörlerin bina taşıyıo eleman]anna uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.
- İdare, kolektörler iÇin imalat projesi talep ederse, müteahhit projeyi haarlatarak

onanmak tizere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlaırıayacakur.
33'6- 25 Kgflcırı2 iıııına basıncı alnnda çüşacak kolektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az37 25 Kgflcm2 Çekme daYanımında Çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonragerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaknr.
- Kolektör ÇaPı Projede belinilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir arafında

kalan borulann iÇ kesit alanlan toplamı, kolektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kolektör çapıtayin edilecek veya tayin edilmiş çap konnol edilecektir.
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VANATEKNİK ŞARTNAMESİ

-Büttİn vanalar tamir ve değişürilme kolaylıklan sağlanmış kolay söhiltir ve ulaşür şekilde monte
edİleceklerdir. Vanalar boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. Vidü vanalar boru donanmından
söktilebilmeleri iÇin rakorla bağlanacaklardu. Geri tepme ventilleri projede gösterilen yerlere
konacakur.

Vanalar Projelerde al§i belirülmemiş ise yalnızca dik ve yauk pozisyonlarda monte
edileceklerdir.

- Büttin vanalar tamir ve değiştirme kolayhklan sağlanmış kolay söktiltir ve ulaşılu
şekilde monte edileceklerdir.

- vanalar ftonnol vanalan hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir.
- Vana bağlannlan dişli, kaynaklı, flanşlı veya wafer olabilir. D§li ba$antı|aı ll2,, -2,,
öl$ilerinde, flanşlı bağlannlar 1/2" (DN 15) - 24" (DN 600) öıçülerindedİr. Dişli vanatar boru
donanmından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardu.

- Küanılaca$ basınÇ sırufina göre gövde malzemesi pirinç, dökme demir, sfero döktim

çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.

- Vanaların iuıma basıncı (PN) sistemin çüşma şanlanna uygun olmüdu. (PN6, PNlo,
PN16, PN40 gibi)

- Vanalar ilgili standartlara uygun olacaknr.
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