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Sağl* Tesisimizin ihtiyacl olan aşağıda cinsi ve miktarı.yazılı 12 AYLIK 2 ADET JENERATÖR BAKIM
ONARIM HIZMET ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu Ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatmın 26/09/2022 tarih ve saat 12:00'a kadaı
hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gırıail.com adresine göndermenizi
rica ederim.
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alrnmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı brrakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.asriihale.sov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir
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sı,Ğın<Jfteıııeı
AĞRI tL §AĞLtr( MüDiİRLüĞü

DtYADhü İ.çE DEVLDT İIAsTAlüEsİ
ııı*ınırÖ R ız 1oıtğ evıı< rER Y o D k BAKIM /o NARIM

TEx Nİ(şARTNAM Esİ @ARçAEARİç)

ı_ GENELÖZELLıKL€R
l,|. bin Niteliği Ve Tıoım ls Btı tekhik şartname, Diyadin Devlct Ha§tınosinç bağlı lulunan muhtelif
hölalmlğg hizmet vercrı, §ağja özellikleıi balirtilen X adet jencraığrUn; sözleşme siaesince yılda l2 (oniki)
kez olm ak tlzere ayhk periyodik tıakıo ını, hcr 250 çalışma saati sonunda genel bakımını vc günün 24
(yirmi dön) s8ıtind€ ha$ııe hizmctl€f,ini aksgırn ayacak şokilde anza gidoriminj kePsamaktadır.

1.1.1.C ih a da nn Listesi:

BULUNDIJĞÜYER MARKA

TEKsAnr

MoDİL GUç

750 kvA

MİKfAR

2 AdetDİYADh{ Dİ\ıLDT nAsrAI{ESİ T.I750Dw5c

12. İsteklit$ l .2 ,l .T ek lif verecek ist€kliieı: şartıamcyc konu ol8n jeheıatörterin kendisinden beklenen
tüm fonksiyonlannı madde 1.3 'rc belirtilcn y6notm eklik v,€ standartlüa görc yerin€ getirm esini ve
emniyetli ça|tşınssmı, tcm in ğtmekıĞ yükğmlüdür.
l2.2,Jon6fatörlğa sözlcşm e arihinden itibaıan l (bir) yıl boyıncı ayda bir defı periyodik bakun hizm eti,
lıeı 250 çalışmı saati sonutda gcnel bakn! hizin eti vt günün 24 saatin& oluşbilecek anza|arm giderilrn esi
hizm od suııulur.
1.2.3. Töktif 9ğrec€* i§toI(lil€r, TsE Hiznef Yeterli)ik Belgesini (Ts ı2650 Yeüili Servisler - İçten Yanmah
M §toİııİ Tarıifındfo Tahrik Edilea Jeneratörler İçin- K uıallar ) teklif mcktubü ilç birlikte teslim etnelidir,
1.2,4. Teklif vctaök i3t kli, tükım -onğım dı çatşacai toltnik petsonollerinin isim lisesi, yeerlilik
klgel.ri (göt* vc stıtuh lulgklarına göt,! ya§il ustalık veya kalfalık belgesi), ve İs§mi kufuııl |ardan veya
jencrrtğr İLEtici§inden joır:üü baİJm _oıraırn konusundı oğıiın aldıkloını dıir scrtifikalan teklif m
ekfubu ile birlikto Eslirn cımglidh.
1.2-Sfirmı bu işt€ sigöftBrız €laııan kesinlikle çalışarm ayaoAl, olııp, sigonasn işi ça|ıştınlmosı durum
uhd, İdğfeİİi,İ sG K 'ya şıkayü et ıe şğ sözleşmeyi feshetmç v.§, gibi mevzuıı httkomleri saklıdlı
1.2.6.8ü şrftIıarn orin uygulıdurr asındı 4734 sryılı Kıınrı halc Kınunu ve 4735 sayıh Kamıı İhale
Sözleşınelcri K anunu ilt Hlzınct lşleri GeneI Şarmamesindc vc ihalc dokümanın! oluştunn belgelerde yer
alan tınım lar geçerüdir.
l .3.1 Jeneıatğılsrin ba;kım onnmlrı yıpılırkan şağıda beliıtiien Kanun ve Yönetm elikler ile §tandartlann
yürüİlükte olan Jon y8yrnlaim uyulıcakhr.
1.3.1.6]3 l §aylı İş Sıtğlığ w Güvenliğ Krruıru ve ilgili Yğneünelikleri,
l ,3.2.4077 Sıyılı Tükğiicinin Kğıııoması lhkkmde K"anuı,
l3.3.9g37lAT M ı*in Emrıiycti Yönctmeliği
1.3.4.Elelctik lç T*isleti Y6tıctıtı ellği,
1.3.5.EEkııik Tcsislgrindç Torrak|am a Yönetütıeliği,
1.4. Pğryodik Bakim /onüüm Gün ve sğatleri
1.4.1.Peryodik ve koİlyucu bakııhlar, ha§tıne idaresinin ilgili birimi vc yütlcüici firtn a tekhik sorumlüsu
tafaflndan b8aİlarrıoak ialtvİm çcrçcvesiıdc bclitltnccek taıih gün vc saatlerdc yapılacaktır.
1.4.2.Yükleı,ıici, txryodik tııüıın Çia yapılacat işleıi daha öuceden belireyerek idaİeye yazıh olıraİ
bild iıecekt'ıf.
I.5. scrvis Hiün etleİi
1.5.1 .Jeneratğrl€rin bafum ve onaranlan m ıdde l J'de belidileıı kaıunlara vo yöbe§n eliklğfe ve standarılara
uygun olarak yapılacaktır.
1,52. Jcneİatörlerin periyodik bAkıınlan yiıklenici ieknik scrvis sorum lusu nezaretinde yapılacaktır.
1.s.}.servis hizrnerleri, hıstane m üheııdislcri, ıeknit işlerdğı soİumlu müdüİ yardımıcısı vğa hastanenin
söfumlu baş t€knişyenine yada bıı kişilerin beliıleycccğ ilgili kişi gözetirn inde yapülacaktır. Bu kişiierden
biriniı gözetim indc o|mayan işlemler için ücret ödeıırn ryecektir. 1.5.4.Bakım başlam adan öncc jeneratör

odası kapısına ve kontol paıosu ilztine'Dikkal Bakm Yapılıyoı " ibırcsi asılacakıır.
1.5.5.Bj@'\,apılan cihazlarla ilc ilgili 3 (0ç) nğshalı fııınayİ ait servis formu düzenleııip bu iormun, bir



nilsha§ ilgili birifu&, bir nüslııı yllilcnicide kı.lacalç diğer nüsha ise fatıın ile bilikte verilecektir,j,5,6, Scnİs formu niishalanndı-şrm a trşsi, dr.ı-tejİft ;;;; *-,n lusunıın imzısı. hıst,nö tekhikbirim ye*ilisinin, hasiıno idırcsinin ycıkili İŞlri"l" im-İ"İİl"*İir".
L'".':'Y_l':l-*l vc onrım.§lemlcri tim;iharaıa konulan takıp kınlanna iş|enecektir. 1.5.8.pcriyodik
Daxlm üŞlndı Ytlklenici adresing hıstane idarr birimincc yazıh veya ıetefonla biıdiri|cıı .r,-ırİ içinyüklenlci ğızı lnb.ıiıti ıtdılttın somı en gç s (sekiz) saaı Çhic müdah&lc cdcc.ktiı.
İ,5.9.İdaıe; sistemlain drızhlınm ıs_ı haldb. ;y, ylftl.nl"in;, 

-Üİaı.aıgi 
,"hfon vo fax numaıasıno gttnün

24 saatinde bildirebiıiı Bildirim şrih vç §ırıIğfi baklcınd& kuııım kayıttaıı csıs almıcıktır. Firm a bu husustau!şıhbiItctk Elefo yc f8x ıımaıa|annı ha§ııni idar€sifo bilaireceİaiı.
1.6.0,Yl*ltnicl belirtilen sürğ zırfinda anzayı mlıdahalĞ etntdiği taktiıdc hastanecc tutulacdk repor
içÇfiğinı kıbulte4İı i9 sıyıh.
l .6.1.Anza dunım lımndı yüIoıici mesai saıtleri dışuıcta da çılışmayı kabul doc€ktir. Ayncq yfütenici iş
saıtleri dışında.veyı 

_tatil günlerindc çshşıığhdı @ayrrn dı va resmi tatil güıleri de İahiı)-r"y, *za
balrımı.nedeıiYlc ıatil günbri vc § sıattcri dışındı çİlışm aJ< zorundı kaldığİııdı her ne dunırn oİ o|ursa
olsun ek ücrot vc teknisycn seyıhtt mısraflannı v.b. gİderleri talç ettıeyecchi.
1.6_2Serv.is hizmğleri sonunğ janerıı6rhrin çahjm ı perforİnanslan El edilecek ve ça|ışır vaziyette
teslim edilecckir
1.6.3 Jeneratör odısmdı yğileııici iırm anın adrçe vo te|efon bilgilerini içeren lethalaı olmalıdır.
1.6.4.Yüklenici; jcneratör dlifosinde m eycul yönatm elikler ve. standarİaı gere$ buiundurulması mçcburi
olaa araÇ geıÇ vs, toglıizc|ın boluadurur Yüklenici; yapacıcığı koııuoıter inuiu eksik olanlan tespiı edip
tıürrmlü.
1.6.5..Firmg cihezlrırE elektrik güwnlü ıcstlcrini bcr boiım dı yaprhahdf.
1.7. İş Güvenliğ
l .?.l .Çalıştınlacat tmffiı fiİtı . dleİn anlarımn iş sağlığı giıveİıliği ve can govenliği, gerek iş mahallindc ve
gerokse ulışıın esnasmdı firm 4yı aiüir. Firma, bttıyesindo çalıştİdlğı personelin sosyal .güvenlik
sigorta.lanıı yapnrm ak zonmda olup, idremiz bu konudı sorumlu değildir. Fiımo iş m üallinde iş
g0vcnJiğ tedbirlcrini alm ık atımdadır.
2- cEzAİ H ürÜı,ı ıpn
2,l.Sözleşmenin devam cniği m üdda içerisinde jeneratörlcrin iş|etmesi ve bıkun §lerinde doğacal bütün
t€knik sorırTı luluk yrkbniciyc ü olacsllır. Bakım noksanlı$ndm va işlcrnc yearsizliğindaı kaynaklanan
vı çıiabi|cttk büttln Eızalata yüilcıjci ıdıesine hastınc idaığ biriıinoc yazılı veya telefonla anza
biiditilccchh. YUlletici arızı habgini ıldütan sonıe deriıal müdahale edecçktir. M üdahağc geç kılındıg
takditdç heı atuıyı günlilk ihalo bedelinin % 0,05'i orınmdı cczı kesilecckir.
2.2.İşin,yagımı smsmdı hstınede a cydaıa gelebilocek tilın ypranm ı vc kıııIm alaı y0klenici tarıfından
gidcıilecekir. Ol,Işafılç btıhangi bit hasaııı tespitindc işletme kıybıda dikkııc alınaca.ktır.
2.3.Yüklcnici firma elem önlannın kaın u m alrna verdikleri zaraı, piyası ralci (fiyal lakdiriııi hastanc
idaresi yapocaktır) ihairden firm a iıtfından ödenm ek ıorundıdır.
2.5,JĞheratö.l6fdc yüklenicidoı kaynaklı nodenlcrle meydana gğIen hğhıngi bir aruı veya diğer
ncdçnlerdcn dolayı pırsoıcl, hıstı vcyı hastı yakınlannm kaza gçirn çsi, yaralanm ast, öllirnü v.b m
ağduıiyetlcrinin oluşn ası dunım unü yüklenici kusursuz sorumludur,
2.6.Bakım yafın üla güııvli ptısone|in uğayüileceği iş kazalın ile bu kişilcrin üçüncü kişileıe doğudan
yı dı dolayh olarai vĞreçgklĞri zırtrlardön yüklenici kusunuz sorumludur.
2.7. İdarĞ hzfindan anza olduğırnda firms belirtilen süİade mğdahalc e§n odiği aktirde, idarç taraflndan
farklı firmayı teklifçdcileıek amap gidğrm esi durum unda yapılan işleıtılcre ait fatura sözlcşm e imzılanan
yüklğnici fiffıa tıraffiı kaış ı |anacaknr,
3_ DIÖER.şARTLAı
3. t.Mqydanı gelen yaü gğlişbilcc.k hğr tğrlo anzı vcya yıpılın ası plınlanan bakım vc onınm lır
sırısında ihtiyaç duyulobilccct n alzeın eler idaıeye bildiril'eoek vc ma|zein e va6a depod8n ku|lanılacak, m
cvcut dağil iso; İdare, İhalç Kanunu Yönetıİı etiği hükümleri düitinde diğor firm alardan teklif usulu ile
tenin etsn ekıe sğbçsttir. Yiiklenici bu husuta itirazdı bu|unam aa Temin cdilen paıçsl8nn m ontajl
ytlktcnici tarafuıdan ücretsiz yaplacatiır. ldare, söz konusu istencn m alzem eleri yüklenicinin teklifedeceğ
malzern e fıyatını uygun gördİiğü durumlardı ücr€ıi mukabilinde yükleniciden ıemin et n elde serbesttir.
3.2.Y0klenici taıafiıda temini gırçıkleştirilen ycdek paıçalaı için işçitik nakliye ve montaj 1llklenici
tırafından lıcEtsiz gerçakleştirilir. Jeneratörlefin markı ve modellerine uygun orijiııal yedek parça
ku l lanı lacılctır.
3J.Yaıkltnici tarafından tcrnin edilen vG montajı yapılan ycdek Ftçalar kullınım hatılarl haricinde Y
ükı€nıci İgnıfnd8n en az l @it) yıllık gıranti altnda olacaktır. Garanti sürcsi dolm adan bozul8n yĞdek



p0d'Çalaİın terniİ edilı,n e§i 9o değiştiriÜn csi yiıklerıİçi sonİm lu]uğındadıİ. Bunun için ğcrcı talğp edilm
ryecc*tiİ.
3.4.Yüklenigi yaptığ bılüt ı6 üanıı esnışnda kulbndığ malzın aıin ha'tılı, yan|ış sçimi, standaı(lafa
uygıınsuz|uğıç kulla-rıcı bıtg§ı v.s, nedenlerlc m eydata gelebilecek her tttıü zaİtİ vc ziyandan doğrudan
§orıım hıdur.
3.s.Anza, yüklenioi t8İafin&n tmin edilecek parçı doğişirilm ek suretiyle g,ıderilccckse ldarcyc yazılı
olamk rapor edildiken vc onay ılındrkbı sonrar Paiçının il içi ığm İnindğ l2 (on iki) satt; il dışı reın ininde
is. 48 (kırksekiz) saıt içiııd. ttkn j€nğfatörler güvcnli çalışır hüle gBtiriliı.
3.6.Yedek pırçaffn yuıt dışndan g€lm€si hatiıtdğ yaıssl prosğdihlğrin goeklerinc göıe ve azarni l @ir) av
içirıdğ tem in ğdiıh v3 fihı jetĞtğtğrl€,r süVenli çalışr ba.lt gairiliı.
3.7,Yilklenici, jenefatğtlğiü aıızı vc ba}ım rnda idaıcııin haberi okı adan onayını almadcı herhangi bir
paıça yeya m rlztm eyi dc$şiıcmez
3.t.Pği!odik tıakım vc orırrtm, püıça değişimi, aıızanm giderilm esi, w, sırısındo ve5rı sonrasında, s,istemde
veya sisteEi.m c.ydaıa gctircn ro& yı dı yardımcı pııçalardaki vp akşamlardaki her fitrlü İş ve i§lem ler
(söküm, takım, kesim, kayhıİ, tışıarİ r, delİrİe, diş açmı' malzemcnih m ahallinden bışkı bir yeıe götiinllm
ğsı, ggri gctirilrncsi, hurdİ m ılzcfu önin İdaıenin belirloycceği ve/vcya göstcrcceği ycre nıkliyosi, vs.)
yüklcnici fitm a ıırıfındaı 0oetsb olarak yapılır.
3.9Yüklenieİ İ»fum vc ınzalırı müd*ıale srıasıüdt aşıaıış, yıpranmış vcya anzılanm ış otan parçalan
İdartyc bildiro ck zorundadr. Dgğişınesi gereken parçanın tdarcııin onayı ahndıktan sonıa yerinden
sökülİnesi, ycrine ıakı}mısı çalışıt halde taslirni firm a tarafından iıcr.t§iz yapıIır. 3-lo.Yükleoici ğnce
değişnn iı gercltliliği il€ ilgiIi tEknik hporunu; pEç. dsğişinıi yapıldıktrn sonrada değjşim yapıldığma daiı
olüştuıulrn teknik servis npoıTınu konn ilc ilgili barteknisyeıı€ ya& görevli hastanc ın ühendislerine
imzılaacaktır.
].ll.Dcğişıı parFhı n utlak suıettc h.$aıedo görcvli otan te\tıik ekipten hErtrangi birin{baştğkıişen,
elektril gİcloronik ün ühsndi§ı dİakine m ühcndisi, teknik işleİden §onıınlü m iıdür yardm cısı.) teslim
edjkcek" değişçek pııçı ım balajh biı şkildc hıstınğ bask ıicyeni ıarafrndan ılmıcıkır. Am balıjı açık
vğ kullaiıhn ış pa4a dğşiııri ttspit edi}diğiııda paıçi pers§ı tldğnm eyeccği gibi o ay ki bıkım ücrcti de
flrmayi öd6nü ey€aiktiı. Firm ı bu hususu peşinen kabul <irıiş olur.
3.12. Işin yagımı srasındı veyı plalı bakm çalışm ılanndın öncc jcııeratörlerde bir anzı meydana gelınesi
dunım unda bu şartııamenin 1,5.3. m addcsinde belini}en yetkilileıc anında bi|gi vcrilecelq aksi haldc yapılan
m ilde}ıaleleıCeu haslane idaıesi sorumlu olmayacalıtır.
3. ı3-|dafğ bakrm ve oRğııt §ıfA§ındı fıffia t€knik elemanıannın sözlcşma kapsan ınd8ki sisıemc girme

),etkisİ veİĞcek vc çghşm a sahas sıgayacaktıı-
3,I4.Yüklenici bakımmı yıpo ş oiduğu sistğn iğiin faıni mesu|iycıini kanuq yöneh1 elik ve teknik
şıtnımclo çcıçevesindc üsıIenir.
3. l5.Sözlcşın o üdeshdo kılan fıımı bakım sözleşm esinin ynrurİıı& giİdiği taıÜteıı itibaıcn 20 ğimii) iş
günü iç.ctisİndc şrman eyc koıtu oırm tİhn jğneİatör sistem lerinin genel kont6l0nü, em niyet tedbirleri ve
kullaıtun sıındırtlan bakrm ındın yapaı. Bu dıırumlarla itgili oluşhüac.F teknik raporu İdaıeye tesliın
edecektir. Bu §leındcn doloyı yükltınici firmı herhangi bir bcdcl talcp ctneyecehir.
3.16.Yükleniği, siscmlerin bakım ının yıpılmısı csnasında ileriye dOntk alınmas çreken tedbirleri bakım
oi:anağıra yazarak imzı altma alacak ve t€knik işterden §orumlu idııc yetkililerine bildiT€cektir.
3..l7.§ervis için gclen peııoııel m ut|ak surettc yüklenici elemant olduğunu belinen firma kimIiğİni
t §ıyacılür Yirklenlci balıın düı öncıden ibraz cttiğ pcrsonel listesini hasonedc bulunan teknik işlerden
§oftrmlu eUbc verecekir, Bu lisıedg ismi bufunm ıyaı pcrsoıe.lin si§teml€rğ ıl0dıhalc eün esino ke§inlik|e
milsadc dilın eyccek vc bundın kıynaklınaı gccikmtler için ilgili ctızai m ileyyidel.r işletilecektir.
3.18.Gerek peğodik bakun, gerekse heıhangi bir anzayı mğdahale sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde
,zayıflam .4 işlevletin ortadan kılkması veya fqıksiyoı kıyıptan gibi bir dunımla kaışı kaşıya kalrnıısa bu

dunım yiürleniıi fıım a sorum fu|uğuıda olup herhangi bir bğde| talğp edilm cden ivedi olarak
düz.liil€ektir.
].l9-YilklEnici 6rm4 sözlcştn cnin bitin taribinden 15 (on beş) gün önce bakım işlemini l (bir) defalığına
ckraılayacık ve jeııeratğ!ıler iIö ilgili kap§amlı bir rapor oluşturup tcknik §lerle ilgili soium lu ktşım a teslim
edecektir,
3.Z0.Yüklenicinin dtş8rıdın veya aıt yüklcniciden aldığı hizİı etten (taşeron fıfİrı anın yaPlığl işle r) ve /veya
gçici elem aılann yapıcailan tilıı işlerden ve sonuçlarından fıiına sorumlu olacaltıı. İdaıe üçüncü kişileri
muhatap 8Im ayacakl|r.

'.21.1ddIı- 
firinadan sözteşm e sürcsi içinde bcıtangi bir zamaı1 ycterli görm ediği elem 8nlaıün

değşirilmesi ve/veya saylaıın arüınlması isteyebitir. Bu durum da idareden hiçbir şkilde ek ücra



istonmeycc€(tir.
3.22.Sırf malzıne olıırak kulhıılın yağ, kğyış, tem izlik maddesi v.s. gibi m alzan eler ytkloıici firma
tııraffndaı güvenli bh şekilde hastınc oıtanınam uzaltıştınlıp i,ııhs edil;kdı. ı:ı..ı*"-ı3. İ|ıo luııa",",
t"r"!{"n yıpı|m ası çrekcıı gıhlülq hıftalık ve ayiık vi yllık bakmılrnn dahı xğıkh've g0ven|i
YaPılabilm esi adıaa, y0kl€fici firmı hastnc tcknik peısonetinc'bu bakımlarlı ilgili geıekfegitim i İeıinac
verm ekle nükclleftir. Voden bu eğtim tııaltğ da§ndı tutanak haznlanaıak rcsİı iyİt razanıcattır. 

-

/t_ BAKIM ONARIM ŞARilARr;
4.lAylık pefiıodik bokrn ın {ışınd1 gcoel bakım idartnin belirleyeceğ leriht jeneratör{tn heT 25O saatlik
(ılışmısı sonımdı yüklaıici tııafindm ypıtıı.
4.2.Gcne1 bakım ilo ıylık Pcı'iyodi} bakım aynı tarihte yapılmayıoaltır. 4.3Aylık penyodik batım laı

ışağıda balitti|en işltd kepsır.
4.3.Jenerıtör çalı$ınlm tdan önct;
4.3. İ.l.B.adyeıöı §ı srviyesi konrolÜ.
4J. 1,2-Antifri, §eiviyr§İ konrolü
4.3. ı.3.Riğ8!ör pğıcklcrinia 6ziki vc çm izıili kontolü.
4J . l .4 .JercIdt§f lız€riııdcki m cvcut honım lann vğ kelepçelğin kontİo]tl
4.3.1.5.Yİğ s,r y.krt sıantı koıtıoh.
4.3. t.6.8lok sulu ncaklı& vğ ısıtıc!|obm koİtsolü.
a.3 . l ,7M otot yığ scr.iye§i korıtıola
4.3.1.t.Yakıt ıeviyıniıin tdofroİ{L
43.l.9.Kıyşlınn defonn üsyttı vğ gğrginlik kontrota"
4J . l , ı 0. Yak4 hıv. 9ğ göğıJbr ı 3uyu fltclerİnin kontroltt
4.3.1.1l.A Hl w ıedte§ör vottaj kodtİöıü,
d3. | .l 2Xablolınn, bağlanh klcm ensleriırin, ıülelcrin ve sğnsörleıin kontolü.
4.3.1 .l3,Jcneraıöı 8lırm ve eın niyct devrclırinin kontrolü.
4,3, l . l4.Mffit ve alrcmctof gerıel olarak güzlc tıerhıngi bir yerindc l.ınh çetlalq kopulç ge vşkJik,
rygumıızluk olup ohnıdığ kontrol diloctktir. Arıza veya heihııgi biı uygunsuzluk viıı isc j.n€ratör
çalıştnln ayacaktır,
4,3 .2 Jcııerat6r çalıştınldıltın soıırq,
43.Ll.M dde 4,3'teki koııüollcı yapılaı,ak herhıngi bif uyguısıEluk yok ise şebeke aıarjisi kesilcre*
jğ,rratğİğn olqİD atit dğ/rdyc Eirmeği, yukü üzerino alması vç enerjiyi sahıya ilamesinin dogruluklannı
tnln ldıhın sonrı
4.3.2.2Jğİoaığr kontoı pdğıiDdeki prram ğtİeığrin (devir, tcİaııs, voltaj, hırarct v.s.) izlenmesi vc
dotsolü kontıo|ü.
4J2.3.Konhot pdıeli yr2ılİm mrn konfrl edilİnçsi. KoniTol Donelinin yazılım ının si|inrnesi veya yınlış
komut vğffı€si düfum undı lekrar yızılım yüklenerek uygun para4 etelerin yazılım a girilmesi.
4.3.2.4.Jene[atör ç6lışnİeıı tü_n haöaıh göstcrgelerin uygunluk konnolü.
4.32.5"Alıematoı çıkış voltajının kontr,ol0.
4.3.2,6.Tğrİİİo§tatın kontol cdilip uygu4 sıcıkhktı açlp açrİ adığıTin koltolü.
4,J,2.7.M oİordakİ korıım s tıniteıçr|nin mqirlerinin koıtroItı ve m otoİ korum ı devrelcrinin testleri.
4 -3.2,8.R€dfe§öf şaİj Yoİtajlnı! konEolü.
4.3.2.9.M otor dcvıinin kontolü.
4.3 ,2. ı o,Jan€,rıtör çatışırken vibresyon kottoıü
4.3.2.1 t.Tİtrcşio akodarı w Bağlntı yerlerlııio kontloIü ve tolklaıımagt
4.3,2. t 2flffiketli parçalann grcslonmesi
43.?.l3.Egzğsr'., gızı, çıtışm ı oftam sFakıtt. hgvalandıİrn o gözlemleri Egzost sistem konnolü
4.3.2. t4,Jenoraİör çııışİnal|l cslİasmdı ya& y*İ. su sızıntı$nın oıup olm adığlnın Ye mekanik sÇslerin

nofİnal olup olm edlğmın kontıolü,
4,3.2.15,ftoırİafik stırt modülüırün tüın fonksiyonlarınm çalıştrlığn .n ffi yaPtlaca*fıf guruba suni arızalar
verdirilerek modtlloır kontrolü.
4,4.Gene| bakım aşğıdı belirtiloı işlcri kapsaı.
4.4.! Jvt ötc,r yağı dğğişimi.
4.a.2.YaLü fifuasi dcğişimi.
4.4.3.Yağ fi iırc§i dğğiştrıi.
4.4.4.rhvs fi lresi değişimi.
4,4.5.Su fi ltasi değişimi.
4.4,6.Rrdyatör suyunun değ$irİlm esi vc sğviyc kontİolü.



4.4.7.Radyatör sııyu aıtifü oraı İontroiüne göre antifriz değişimi.
4.,1.8.Rsdyatör petekleıi tcjmizliği.
4.4.9.Mırş motoru ve ştrj altğm atörİrnün kontrolü.
4,4,I 0.Montı.i clvaE 9e bağlantIsnn kontİotü.
4.4.1 l,M ekanik m otor donanım ınıİ ve akşaİn lann kontİol{ı ve tenizliği.
4.4,ı2.v k8y§lanüin yırnlırı a ve gcrg.i kontİolü. İ
4,4.13.Tu$oşarj kodl prcsriınon kontİolü vğ bakıdıt.
4.4.I4.EnjektÖr, sııpap ve arı"ans ayan kontrolü.
4.4.15 Jenoratör çaİşması emasuıdı yağ yakıt, su sıantsının olup olm adığının vc mekanik seslerin normal
oltıp olm adlğtn_üı kontrolai.
4.4.16.M oıordaki konuıh a tlniteterini! İnüşirlerin in kontrolli ve m otor koruııt a dewelerinin testleri.
4.4. ı 7.Teİmostat ayarının mevsimsel kontolü.
4.4.18Jeneratör iç kısmnın ve kabin yüayinb ııyguü solüsyon ite Emizlerurıcsi
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