
TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriıvı ıqüoünı-üĞü
iş xaı-erııı-eni punsaııreıı-ını güzoeı-eni1

işin Adı : Trabzon Maçka ,*"-,[Tffİ:lXİ:İ Jİ[|İ:İlJSlH':"n"'ffijJL*,,e teknik Anadoıu ıisesi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.
No Poz No lmalatln cinsi

ç Çapl 65 mm, ÇE K BoRULAR N St 44 K FLANŞ

sayfa:1

2

08,76321

107-11o2/DMntj

3 107f22

HAzlRLANMAsl
Demontaj, Debi_m3/h: 0_5 Basınç_mSS: 40-60, Tek Pompalı Düşey
[iilli Frekans konvertörlü Hidrofor

Adet

bedeli m4 157-801

Debi-m5/h: 0_5 Basınç-mss: 40-60, Tek Pompah Düşey Milli santriftij
Pompaıl Hidrofor
201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borulaflndan yenilenen
borunun dlş çap ölçüsüne göre, monta.ill birim fiyatln ok 70 zamll
ödenecek, boru m malzemesi bedeli ödenmeyecektir

174-512 8 Atmosfer lşletme Basınclnda: 200 litre, Çelikten Atmosfere
değişebilir diyaframll de u

207_403/DMntj Demonlaj,65 o mm, sürgülü vana: Pik döküm, f|anşh, PN 6,10
miş teflon (PTFE), contah,

31
65 o mm. PN ,10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişıi, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contall iki KÜREsEL VANALAR Crs 3148

9 221-104 32Q mm (1 1/4"), Pislik lutucu, PN_'l6, buhar için, pres döküm Vidall

5

6

7

kapall, Adet

nol

Toplam: 100,0000 -

8 210s96

1a 227-204 32qmm(1
VENTlLLERI

/4"), Pirinç pres döküm vidall, GERl TEPME
ıcak Ve ksu s EN ,l074_3

Laier ÇO LU L

Birim Mikiarl Pursantaj
l%,

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

3g_
Adet

Makin endisi Ma e Mü 5l

oska/012-1

210.626 32 g mm (1 1l4"\,
tam geqşll, Vldall,

imal

i

J



TRABZoN iı_ ııiı_ı_i eĞiriı-ı ıqüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : Trabzon Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi Ve Sürmene Mesleki Ve teknik Anadolu lisesi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1

s Birim Mikta.l Pursantai
v.l

Poz No imalafun cinsiNo

1 08-76321 mm, ÇEL|K BoRULAn içlı-t ++fElix rLANŞ
HAzlRLANMAsl

107_11o2lDirnti Demonlaj. Debi-_m3/h: 0-5 Baslnç_msS: 40-60, Tek Pompah Düşey ıjlilti
' Frekans Konvertörlü Hidrofor

Adet

Adet

Teknik Tarifi: Demontaj için Uygun araç ve gereçler kullanllmalıdIr
Tekrar montajl yapllacak olan malzemeleran zarar göımemesi Din her türlü özen gösterilmelidir
DemontajI yapllan malzemelerden tekrar kullanIlamayacak olanlar ldarenin gösteieceğiyere tasnifedibrek tutanakla idare
yetkiliıerine teslim edilecektir.

3 107422 Debi-m'/h: 0-5 Baslnç_mss: 40-60, Tek Pompah Düşey Milli santriftij
Pompall Hidrofor Adet

Teknik Tarifi: Belartilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek vaıf, küresel agna kapama vanalarl, alt ve üst limitleri
9erekli ba5lnca ayarlanabilen otomatik baslnç şaltera (Pompa saylsına eşit), su baslnclnI gösteren manometresi, aşln yüke kaışl
temik korumall flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü iıe susuz çallşmaya ka§ı emniyetli, şatter ve göstergeİefi
üzerinde olan elektİik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TsE uygunIuk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayllan
farkll düşey Veya yatay milli, bağlantı Ranş|arl olan pampaya direK veya özel bir kaplin ile akuple motorun su slzdlrmazllğl mekanik
salmastra ile sağlanm|ş, su ta|ebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya triraze pompa motoruna
sahip, Baslnçll Tank: TS EN lso 11124-1,2,3,4'e uygun çe|ikten atmosfere kapaİ değişebilar membranı st. 37-2 malzemeden
üretilmiş yetedi hacim ve sayüda denge tankl bUlunan bas|nçlı tank, pompa-motor aynl şase üzerine sabitleştiritmiş, veya bağlant|
hortumu ile idabat|andlnlmlş, pasa karşl gerekli önlemleri allnmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlant|lan yapllmlş TsE kalite belgeıi
düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun kompıe çahş!r durumda işyerinde temini ve montajl. NoT: 1_ Maksimum
pompa şalt saylsl: Pompa 9ücü 1.1. kwa kadar 180 defrh. 1.1 kwln üzerinde ise 40 defrh, olarak alınacak,
2- Bilden fazla pompall hidroforlarda belirtiıen kapasiteler pompa debiıerinin toplamıdlr.

201-000'deka djkişli siyah ve buhar kazan borularlndan yenilenen
4 157-a01

5

borunun dlş çap ölçüsüne göre, montajll birim fiyalln % 70 zamlı bedeli m
ödenecek, borU montaj malzemesi bedeli ödenmeyece ktir

Teknik Tarifi: Kazan aynasl zedelenmeden arlzalı olan duman borulannln yerlerinden sökülmesi için duman sandlğünln yerinden
çıkaılmasl, borulann §ökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularınln yerine taktlmasl ve makinato çekilmesi, slzdIrmazhk tecrübesi
için kazan bağlantllarlnIn geçica olarak kapatılmasl ve işletrne baslncınln 1,5 katl hidrolik basınç testine tabi tutulmasl; her tğr|ü
maızeme, işçiık ve zayiat dahil kazanln işler halde teslimi

17A_A1. 8 Atmosfer lşletme Baslnclnda: 200 litre, Çel
değişebilir diyaframll genleşme deposu

ikten Atmosfere kapall, Adet

Teknik Tarifi: Ts EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az Ts EN 1oo25-1l2l3l4l5 Fe 37-2 malzemeden)
üretilmaş, atrnosİere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasl su doldu.ma ağzl, membran değiştirme flanşl,
en az 100 "c'ye dayanlkll diyaframl (Membranl) (dayafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitral, tabiive stirol, butadien kauçuk veya
bunlann karlş|mlarl) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolannda temizlenecek tüm yüzeyIer
fosfatlanlp dlş yüzeyler elektrostatik method ile boyanlp flrlnlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et ka|lnllğl en az
2mm olacaktlr. Gaz odasl inert gazla.l ile doldurulmuş (Azot, Helyum V. b) tankln komple aşyerande temini ve montajü.
Not: 1- 97/23lEc Baslnçll Ekipmanlar Yğnetİneliği uygun olarak üretilmiş, cE uygun]uk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacakİ..
2- oeponun slzdlrmazllk deneyi minimum işleune bastnclnln ,1.5 katl baslnda, baslnçlı su ile test edi|ecektk. 50 Lt, kapasitenin
üzerindeki depolar yere montajl yapılabilecek şekilde ayakİ olacaktlr.
8 Almosfer lşletİne Baslnclnda,

6 207a03/DMntj Demontaj, 65 o mm, sürgülü vana: Pik döküm, 
'|anşll, 

PN &10 Adet
Teknlk Tanfi: Demontal lçin uygun araç ve gereçle. kullanllmalldtl
Tekrar montajl yapllacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir,
Demontajı yapılan malzeme|erden tekrar kullanllamayacak olanlar ldarenin göstereceğiyere ıasnifedilerek tutanakla idare
yetklllle.!ne teslim edllecektir.

7 210-626 32 o mm (1 1/4"), Pirinç, presle imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam
geçişli, vidall, KÜBEsEL VANALAR o§ 3]48)

Teknik Tarifi: 97/23,/AT Baslnçİ Ekipmanlar Yönetİneliğine uygun, pirinçlen kesici elemanll, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
ç€likten, vidaı, wafer, lu9 veya f|anşİ, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açlhp kapama düzenli küresel vanalann iş yerinde
temini ve yerine moİtajI

65 o mm, PN ,10-16 Gövdesi pik döküm, küresi do|u paslanmaz
8 2,|0-696 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli Adet

contall, iki parçal|, flanşll, KÜREsELYANALAR (l-S 3148)
Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçlen keŞici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
ç€likten, vidall, wafer. |ug veya flanşll. geçişe bar küre ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küresel vanalarln iş yerinde
ternini ve yerine montajl.

9 221-104 32 o mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidall Adet
Teknlk Tanfl slvl. buhar ve gaz donanlmlna monle edilecek, aklşkanın baslnç ve slcaklüğlna labi olar;k gövdesi plnnç, 

'bronz,

sfero. dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşİ veya
Vida|l pislik tutucunun iş yerinde teminive yerine montajI
Not: Filtre hassasiyeti;

Adet

-T------

r,,,,,y- Dno L

M Mü en lsl

oska/o12-yt

2

-ı--_=.1



TRABZoN tı_ ıqiı_ı_i eĞiriı"ı ıqüoünı_üĞü

iş i n Ad ı : T ra bzo n M açka, * 
"-*1}Jnili:,} tUiJ: ffi !:Til"J:l.

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
ki ve teknik Anadolu lisesi

sayfa:2
s.
No Poz No

DN 20 ye kadar 500 pm (0
DN 50 ye kadar 700 pm (0
DN ,l50 ye kadar 1200 pm
şekalde seçilecektir.

227-2o4
VEN

Imalaün cinsi

,5 mm)'den büyük parçalan geÇrmeyen,
,7 mm)'den büyük parçalan geirmeyen,
(1,2 mm)'den büyük parçaıan geçirmeyecek

32 o mm (1 1/4"), Pirinç pres10
TlLLERl (slcak ve soğuk

Miktarl Purşantaj
(v.l

İeknik Tarifi: slcak veya soğuk su tesisatındj kullanllacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay Veya dik konumla.da
çaIlşabilen , menteseli vada otu.ma|| k|apeli veya bilyeli sızd Irmaz qeriteome venti|inin is verande teminive yerine m

Zafer LU
Maki en d isi Ma n ühe

oska/o12_yt

T-
Adet

Birim



TRABZoN/ SüRMENE MESLEK| VE TEKNiK ANADoLU tisEsi VE MAçKA MEstEKi VE TEKNıK
ANADoLU LisEsi

MAHAI tisTEsİ AçıKıAMALAR|

TRABZoN _sÜRMENE MEstEKi VE TEKNiK ANADoIU LısEsi

1-0kul kazan dairesinde bulunan katı yakıtlı Kubuş marka 2011 yılı yapımı YSSK yarım
silindirik 240.000 kcal/ h kapasiteli kazanın bütün duman boruları değiştirilecektir.
Kazanın duman boru|arı makineto ile değiştir|lecektir.

2- lsıtma sisteminde Kazana sistemden geri dönüş en üst kollektör üzerindeki 3 adet vanadan
ortadaki çap 80 mm vana haricindeki sağ ve solda bulunan 2 adet çap 65 sürgülü vana
demontaj yapılarak çıkarılacak yerine 2 adet çap 65 mm küresel vana montajı yapılacaktır

TRABZoN -MAçKA MEstEKİ VE TEKNiK ANADoLU tisEsi

1-0kul su deposu yanında bulunan eski hidrofor demontaj yapılarak çıkarılacak yerine şekilde
gösterildiği şekilde tek pompalı düşey milli hidrofor ve genleşme tankı montajı yapılacak,

Ça lışır haIde telim edilecektir.

Makine M isi

Zafer u
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