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MADDE 1. İŞİN ADI

DİSKİ Abone işleri Hizrnet Binasında kullanılmak iizere 1 adet 48,000 Btıı,/h Salon tipi İ<lima

alım ve montaj işi.

MADDE 2. işiN KoNUsU

DİSKİ Abone İşleri Hizmet Binasında kullanılmak iizere ihtiyaç dululan 1 adet 48.000 Btu,4ı
salon tipi klima alrm ve montajınrn yapılması işini kapsar.

MADDE 3. TEKNiK Öznıı-İrr-nn

h

o salon tip klima hava soğutmah kondenserli oimalıdır.

o Salon tip klima R4l0A soğutucu akışkan ile çalışıyor olmalıdır.

. Soğutma kapasitesi en az 45.000 Btu,h, Isltma kapasitesi en az 47.000Btu-fiı

. Cihaz soğutma ve ısıtma enerji sarfiyah A++ olmalıdır.

ı cihaz giincel standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olacaktır.

o Salon tip klima trifaze, 380-415V/50Hz elektrik ile çalışabilir yapıda olmalıdıı.

o Dış iiniteler Eurovent sertifikasına sahip olmalıdıı.

. Salon tip klima ortamın ihtiyacına göre lsıtma, soğutrna, nem alma, fan ve otomatik
konumda çalışabilecek yapıda olmalıdır.

o salon tip klima tiim fonlsiyon ve sıcakhk değerlerinin gösterildiği biı kablosuz kumanda
ile çalıştınlabilmelidir.

o salon tip klimarun iç ünite fanı 3 ayn seçenek ile çahşabilmelidir.
o salon tip klimanın iç iinite hava yönlendirme kanatlan manuel olaıak sağa sola ve

otomatik olarak yukan aşağı salınrm yapabilir yapıda olma.lrdır.

o Tesisat işlerinde bakır boru kullanrlacaktır.

ı sistemde otomatik defrost (üş ünitedeki buzlanmay çözıne) özelliği bulunmalıdr.
Defrost devrede olduğunda kontıol paneli iizerinde ilgili simge ile belirtilmelidir.

o sistem, montaj yerine bağlı olarak, sistem eşdeğer bakır borulma mesafesi için 30
metreye; kot farkı için 20 metreye kadar imkan tanımahdır.

o Sezonsal verimlilik değerlerine göıe SEER değeri 6,1<SEER <8,5 olmalıdır.

o Sezonsal verimlilik değerlerine göre SCOP değeri 4,6<SCOP<5,1 olmalıdır.

o Elektrik kesilmelerine karşı hafiza koruma ve otomatik başlatma özelliği olmalıdr.
. Alçak / yüksek voltaja ve basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.

. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı olmalıdır.

o Isttma, soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özeiliği olmalıdır.
. Ortamdaki tozlan tutan,kolaylıkla sökiilüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel

filtreli olmaiıdr.
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a istenilen sıcaklığın ve çahşma ile ilgili fonksiyonlann ayarlanabildiği ve görülebildiği
LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.

Sistemin çalışma aralığı: soğutmada -15.C / 45"C, ısıtmada -15"C / 20"C dış ortam
sıcaklıklan arasında olmalıdır.

Dış iinite ve kullanılacak konsol fınn boyalı,dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda
olmalıdır.

MADDE 4. MONTAJ

. Yüklenici klimayı bedelsiz olarak montaj edecek.Cihazın tiim malzeme ve
aksesuarlan ile cihazdan beklenen tiim fonksiyonlan yerine getirecek şekilde çalışır
durumda teslim edecektir.Montaj için gerekli tiim nakliye,işçilik ve diğeı gideıler
yüklenici tarafindan karşılanacaktr.

o Mahale takılacak klimanın iç ünitesi mahaldeki en uygun yere homojen hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacakhr.Dış ünitesi ise mahale en yakın
mesafeden dış ortama montajı yapılacaktır.

. İç ve diış ilrıite arası bakır boru ve kablolan,kablo kanalı içerisinden veya uygun bir
biçimde klimanın sonınsuz bir şekilde çalışabilmesi için teknik kurallaıa uygun
olmalıdır.Kablo kanalı kullarulması durumunda köşe dönüşleri kanalın köşegen
kesilmesi suretiyle olmamah özel dönüş parçalan kullanılmalıdır.

. K]imanın takılacağı (iç ve dış ünite,tiniteler arası bakır borulama,drenaj hattı,elektrik
hattı vs.)yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon,boya vs işleri mevcuduna uygun
şekilde yapılmalıdır.

. İç ünite drenaj hattl ucu uygun bir gidere bağlanacaktır.

. klimanrn çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı,mevcut altyapıyı etkilaneyecek
ve idarenin uygun göreceği yerden çekiiecektiı.

Teslimat esnasında cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal ve Tiirkçe
diiinde gerekli teknik dökiimanlan idareye teslim edecektir.
Klima en u,2 (ik1) yl cihaz;10 (on) yıl parça üretici firma garantili olacaktır.Garanti
siiresince imalat,montaj,işçilik hatalanndan kalırıaklanan bakım - onanm ve yedek
parçadan hiçbiı ücret talep edilmeyec ektir.Anza bildiriminden soııra cihaza en geç 12
(oniki) saat içerisinde müdahale edilecek ve en geç 5 giin içerisinde büttin
fonksiyonlanyla çalıştınlacaktrr.
Yedek parça,baklm-onanm gibi servis hizmetlerini yerine getirecek yetkili servis
teiefonu verilecektir.
Yiiklenici cihazın kullanımı,bakımı ve olas1 anzaiann giderilmesine ile ilişkin kendi
eğitilmiş personeli tarafindan idarenin belirleyeceği elemana ücıetsiz olarak eğitim
verecektir.

Buket UÇAN DÖĞER

MADDE 5. GENEL HtIKtiMLER
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MADDE 2. İŞİN KoNUsU

DİSKİ Abone işleri Daire Başkanlığına bağlı bulunan Bağlar Tahsilat şubesi
için aşağıda lsltma ve soğutma kapasiteleri, miktarı belirtilen 24000 Btu duvar

tipi invJrter kıima 1 ad-et dış ünite,baı«r boru tesisatı,drenaj tesisatı, elektrik

purorrr, pano içi müştemiiatı, gerekirse sehpa yapım ve kablomalarinın montaj

işini kapsar.

MADDE 1. İŞiNADI

DİSKi Abone işleri Daire Başkaılığına bağh Bağlar Tahsilat Şubesi için

24000 Btu klima alm işi.

YENİ HİZMET BİNASI KLİMA KAPASİTESi

MADDE 3. TEKNiK ŞARTNAME

özelliğine sahip olacaktır,
DESTEK HiZMETrıni »a,ınr BAşKANLIĞI
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1Adet1 Sogutma kapasitesi (nom) 6,5 kW, Isıtma kapasitesi (nom

kw
): 7,0

_ Takribi nominal değer 22.500 Btu/saat soğutma kapasitesinde,24.00o Btıı/saat

ısıtma kapasitesinde.

-Sistem kompresörü yüksek verimli,inverter teknolojili rotary tipte olmahdır.
- Soğutmada (SEER) sezonsal enerji sınıfi katsayısı en az 6,1,ısıtma da (SCOP)
sezonsal enerji sınıfi katsaysı enaz4,0 olan inverterkompresörlü R4l0A
gazıyIa çalışacak CE belgeli olacak
- soğutma araliği -t0 "Cl+45oC ısıtma aralığı -15'C/+l5oC olacakır.
-En az 5 mt bakır borusu ,uzaktan kumanda cihazı,drenaj hattı ,montaj için
gerekli malzemeler ile dış ünitenin montajı yapılacak yere uygun sehpa
yapılması.Montaj için gerekli her türlü araç, teçhizat vb. firma tarafindan
sağlanacaktır.
-Enerji verimliliği sınrfi en az A+ olmahdır.
- Klima clhazlan24 saat gerçek zamanlı "Açma/KapamaZaman Ayarlama

Cihaz Adı



- Kiima cihazlan ısı pompalı (heat pomp)olacaktır
- klima cihazında otomatik Anza İhbar sistemi bu]unacaktır.
-Teklif edilen Tüm Klima cihazlan Soğutma Çalışmasında +45 "C dış ortam
sıcaklığı, Isıtma Çalışmasında ise -15 oc Dış ortam sıcaklığında sorunsuz
çalışacaktır.
-Teklif edilen klima cihazı 220 (+% 9-10 ) V AC gerilim ve 50 Hz. (+% 5 )
frekans besleme enerjisi ile çalışağitecektir.
-Tüm klima cihazları enerji verimliliği için kompresörleri Dc Twin rotary veya
DC inverter scroll tip o]acak ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre kompres-ör
devrini otomatik değiştirerek, ihtiyaç duyulan kapasiteyi karşılayacaktır.
- Klima cihazıhava soğutmalı olacaktır.
- Cihazlarda otomatik Defrost (Buz Çözme) çalışması olacak ve bu çalışmaların
ne şekilde olduğu aynntılı bir şekilde açıklanacakiır.
-Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı bulunmaiıdır.
- Hava filtresi yıkanabilir tip olacaktır. Fiitrenin kabine takılıp çıkanlmasının
kolay olması sağlanacaktır.
-Kompresörler termik manyetik gecikmeli sigortalar ile beslenecektir.
- Fanlar statik ve dinamik olarak dengelenecekir.
- Duvar tipi klima cihazlannın üfleme ağızlarındaki kanatçıklann sağa sola
yönlendirilmesi manuel veya otomatik, aşağı-yukarı yönlendirilmesi otomatik
olacaktır.
- Tüm klima cihazlan bir iç ünite - bir dış ünite şeklinde olacaktır.
- Klima cihazlannda kısa devreyi ön]emek için iç ve dış ünite de topraklama

tertİbatı o1acaktır.
- Clhaz|ardanem alma fonksiyonu bulunacaktır.
-Cihazlarda evaporasyon ve kondenzasyon, sıcaklık ölçen sensörler ile kontrol
edilecek, evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıklan fan ve Kompresör hızları ile
denetim altına alınacaktır.-
-Tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı
o1malıdır.

- Cihaz|ar için gerekli o1an enerjinin ana panodan montaj mahalline kablo ile
getirilmesi firmaya aittir.
- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği dikkate alınarak tesisatın çekilmesi.
- Elektrik kesildikten sonra elektriğin tekrar gelmesi durumunda herhangi bir
müdahaieye gerek kalmadan klima cihazlarının tekrar devreye girebilmesi için R
Start (Cihazlar elektrik kesintisinden ewe] set edildiği değerlere göre otomatik
olarak tekrar çalışmaya başlama) bulunması gerekmektedir.
-Tüm klima cihazlannın dış ünite serpantinleri dış havada oluşacak asitlere ve

korozyona karşı korumalı olacaktır.
- Cihazlarda gaz ve likit hattl bağlantılan vanalı olacaktır.
-Gazkaçağı durumunda otomatik olarak stop edilmelidir.
- Klima markalannda olabilecek kapasite farklıiıklanna göre kapasiteler +/- % 5
toleranslıdır.

4DESTEK HiZMETLERi DAiRE BAŞKANLIĞI



ILK ÇALIŞTIRMA VE GARANTI

Cihazlann ilk çalıştınlması velveya devreye alrnması yüklenici firmaya aittir.
Cihazlar işletmeye alındıktan sonra;

-Clhaz en az 3 (üç)yl garantili olmalıdır.
-CihazJlar minimum 10 (on ) yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.

-Yüklenici firma tarafindan cihazlann garanti süreleri belirtilecektir. Bu garanti

süresi içerisinde cihazlann oluşabilecek anzaların tamiri yüklenici firma
garantisi altında o1acaktır.
-Garanti süresince anza|arda kullanılacak her hirlü parça yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.

MADDE 4- İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 2 (nüsha) madde 5

(beş) sayfadan oluşur.

DUZENLEYEN

Buket Ç DÖĞER
M h.

5DESTEK HizMETLERi DAiRE BAŞ(ANLIĞI

- Clhaz\ar nakliye, montaj, kablolama ve işçilik dahil çalışır durumda teslim
edilecektir. Kurulacak klima cihazları için çekilecek elektrik kabloları ve bakır
boru seti gerektiğinde Dairenin uygun göreceği şekilde ebatlanna uygun PVC
kablo kanalı içine alınacaktır.
-uluslar arası kaiite sertifikalan bulunmalıdır.
-Klimanın dış ünitesinin montajının yapılacağı yerde ünitenin bırakılacağı uygun
sehpa yapılmalıdır.
-Kampus'ta "35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası"kapsamında getirilen ISG
kurallan geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma,çalışanlarının kişisel
koruyucu malzemelerinin(Baret ,Eldiven,Gözlük,yüksekte çalışma için emniyet
kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, edavat,
gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafindan
alınmalıdır.


