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MENTEşEsiz D4oo KoMPoziT BAK|M RÖGAR| VE lzGARA
TEKNİK ŞARTNAMES|

1. TAN|M

- 40 ile + 80 "C arasında hava koşullarına dayanıklı olmalıdır.

2.2. Mekanİk, fiziksel Ve teknolojik özelikler;

2. 3. Üretim Prosesi

.. Kompozit malzeme Poly€steı, cam elyaf, Dolgu, pigment ma|zemelerinden oluşmaktadır.Urün ÇeŞidine göre ilave kimyasal malzeme t.t,İ.uİır"ı.İ"oıİ.'Jİleşımınaeı<i polyester, ürüne kimyasaldirenç ve bağlayıcı özellik, cam elyaf ise metaniı< mutavem"t 
-rer.ekteair. 

üretim esnasında idareceistenilen renk verilebilmelidir.

2.4. Tasanm ve Boyutlar
2,4,1, Kompozit baklm rögarl kapama elemanları Tablo 4' da verilen ölçü|erle imal edilecektir.Tablo 3 Kapakların ve çerçeveleİin kütlesi

Atık su ve/veya yağmursuyu muayene bacaların üstünü örtmekte ve yağmursuyu toplama amacıyla
lzgara satın alınacaktır. Rögar Ve ızgara, Ts 1478 EN 124 standardına göre İmal edilmiş (D 4OO)
sınıfında çerçeve ve kapak/gövdeden meydana gelmiş elemanlardır.

2. TEKNiK özEttiKLER

2.1. Malzeme
Bakım rögarı ve ızgarayı meydana getiren kapak ve çerçeve kompozit ma|zemeden yapılmış olmalıdır.
Yapımında kullanılan malzemenin bileşimi aşağıdaki gibi olmalıdıİ.
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2,4,2, kompozit bakım rögarı ve ızgara|ar ekteki teknik resimlere uygun olarak imal edilmelidir.

2.4.3. Oturma yüzeylerinin Düzgünlüğü
kapaklar ve ızgaralar, çerçevelerine boşluk kalmayacak şekilde oturmalıdır. kapak çerçevesindeYerleŞtirilmiŞ durumda iken kapağın çeşitli yerlerine krwetıice basıldığında tam olarak oturmuş olmasebebi ile oynama olmamaiıdır.

2.5. Görünüş ve Montaj
kompozit yüzeyleri düzgün olacak; baskı hatası olarak kabul edilen boşluk, kabarcık,katmerleşme,
Çatlak bulunmaYaca ktIr. Yüzeylerde ölçü ve geometrik dıızgı;nluğü bozacaktajlama izi ;e d;18; İamiribulunmayacaktır.

2.6.1. Boya
kompozit bakım rögarı ve lzgara çerçeve ve kapak/gövde malzemesinin rengi idare taraflndanbelirlenir, idarece belirlenen renk, boyama ııe'aegı:ı, mutiaı<a kompozit malzemenin üretimaşamasında malzemenin içine katılan UV direnç|i pigmeİtİerle saglanmalıdır.

Yağmursuyu ızgaraları boyutu;
57x57 cm
40x50 cm olacaktlr.

3. NUMUNE ALMA MUAYENE VE DENEYIER

3.1. Numune Alma

Tablo 4: Partiden alınacak numune sayıları

Aynı sınıf, tip ve türde olan ve bir seferde muayeneye sunulan bakım rögar kapamaelemanları birParti saYıhr, Her Partİden, partinin büyüklüğtin" göre ranıo a İe belirtilensayıda numune alınır.

3.2 Muayeneler
3.2.1 Boyut Muayenesi
Numune olarak alınan bakım rögar kapama elemanlarının 50 cm ye kadar olan boyutlarl kumpasla, 50cm den büyük olan boyutları ise katlanmaz a"ri, ..wul lıu' oıçt,ıur. Öıçırı"n her boyut için rögarkapama elemanının üç ayrı yerinde yapılan oıça"ı".i" a.itretik ortalamas| alınarak sonuçlarınmadde 2.4.1 e uygun olup olmadığına bakılır.

gar ve ızgara sayısı (adet)
partideki rö Alınacak Numune

Sayısı (adet)
20-15o
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3201 ve fazlası
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3.2.2 Görünüş ve Montaj Muayenesi
partideki rögar kapama elemanıarını oluşturan kapak ve çerçeveler gözle muayeneden geçirilerek
sonuçların bu şartnamedeki ilgili maddedeki açıklamaya uygun olup olmadığına bakılır.

3.2.3 Kapakların ve Çerçevelerin Kütle Muayenesİ
Kapak Ve çerçeveler 0,1 kg hassasİyetle tartılarak sonuçlarım madde 2.4.1 deki değerlere uygun olup
olmadığına bakılır.

3.2.4 Deney|er

Deneyler TS 1478 EN124 Standardı EK-E Standardına göre yapılacaktır.
' Teste tabitutulacak olan ürün daha önce kullanılmamlş Veya teste tabitutulurken orUinal

kullanım yerindeki şartlar sağlanmalıdır. yeni çerçeve ve kapak montajlı olarak uyguniir
metaİ yada beton çerçeve üzerine oturtularak teste tabi tutulur.o Test cihazı uygulanacak test yükünün %25 fazlasını uygulayabilecek kapasitede olmalıdır.

' Testte kullanllacak test bloğu 25 cm çapında çelik silindirden imal edilmiş olmalıdır. TSE 1478
EN].24 standartının deney hüküm maddesine göre uygun koşullar sağlanarak yüklenecektir.
Deney kapama elemanı ve kapak kırılana kadar sürdüitilür. kırı|ma anındaki yük .rpt.n,r.. Test|n Yaplllşl ;

o Yükleme 2kN/s i|e 5 kN/s arasında bir hızla deney yükünün 2/3 seviyesine kadar tatbik edilir,
ardından yük kaldırılır. Bu işlem 5 kere tekrar edilir. Daha sonra 1kN/s ile skN/s araslnda bir
hızla 2/3 seviyesİnde tatbik edilen yük 30 saniye süre ile sabit tutulur. Yük kaldırıldığında
üründe herhangi bir kırık çat|ak meydana gelmemelidir.

Testler idare talep eüiğitaktirde bağımsız kurumlarda (Ünİversiteler, KosGEB; TüBıTAK Vs.)
yapllacaktlr, şirket bünyesinde yapılan testler idarenin ta|imat olmazsa geçersiz sayılacaktır.

3.3 Deneyler
3.3.1 Yapım Deneyleri
3.3.2 Çekme Deneyİ
3.3.3. Eğilme deneyi
3.3.4. Tip Deneyi
3.4 Değerlendirme
3.5 Muayene

4.ışARETtEME VE AMBALA,tAMA

4.1.işaretleme
kompozit bakım rögarı kapama elemanı üretim sırasında kabanma|ı olarak yazılmış kapakyüzeydeseninde aşağıdaki gibi olacaktır;

o standart no -Ts 1478 EN 124o Sınıf işareti - D4OO
. DisKi GENEL MüDüRLüĞü

4.2. Ambalaj

Siparişler palet üstü streç ile sarı|arak teslİm edilir

çEşiTti HÜKÜMLER5.
1.

2.

3,

Nakliye yükleniciye aittir, Malzeme|erin teslim yeri oisri oenel Müdürlüğü depo alanldlr.Malzemelerin yükleme ve boşaltma isleri yükleniciye alttir.lşin süresi içerisinde her türlü isçi sağlığı ,e ıs gtırenıigi yükümlülükleri yükleniciluğundadır.
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4. idare istediği durumda teknik şartnamede belirtilen tüm deneyleri yaptırabilir. Deneyler
idarenin uygun gördüğü yerde yap|lacaktlr. sonuçların uygun çlkmaması halinde malzemeler ret
edilecektir. Tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ayn| şartları sağlamak koşuIu ile yeniden teknik
şartname esaslarına uygun olarak yapacaktır.
5. İdare istediği durumda, idare taraf|ndan oluşturulan Muayene ve Kabul komisyonu imalat
yerinde malzemelerın baskı esnasında testini yapabilecektir. Heyetin yol, yemek ve konaklama
gider|eri yüklenici taraflndan karşllanacaktlr.
6. ürünler dedekör algılanmasına duyarlı olacaktır.Bunun için ürüne 20x20 cm ebadında
dedektöre duyarlı parçanın montajı bitmiş halde teslim edilecektir.
7. İmalatçı veya sat|cı, bu standarda uygun olarak imal edildiğl beyan edilen rögar kapama
elemanları için istendiğinde, standarda uygunluk belgesi vermek veya göstermek
mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu ürünlerin;

- Madde 1deki özelliklere uygun olduğunun
- Madde 2 deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış olduğunun

belgelenmesi gerekir,
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GEREKcE RAPoRU

Atıksu kontrol ve Ruhsat Denetim Daiıe Başkanlığı'na bağlı İşlefone Şube MüdiirtüğübiinYesindeki ŞantiYe şefliğinin sahadaki kapak ," onarrrn 
"ffi".."" kullanılan kanalizasyon şebekemuayene baca kapağı u" y"ğ-Tryry ızgara kapakları için ,aporıımuz ekinde yer alan teknik

şartnameye uygun aşağdaki tabloda belirtilen malzemelere ihtiyaç dululmaktadn.
Gereğinin yapılması için bilgilerini zn arz ederım.22.04.2022

Ek|er : Teknik Şartname

Erkan Y
İhşaat M

Kompozit Rögar Kapağı 100 Adet
2 kompozit57 7x5 cm batlarurda Izgara 10 Adet

3 kompozit40x60 cm batlarında kgara 40 Adet
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