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iş xeı-eııı-eni puRsıııraıı-anı ğüzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göfedi0

işin Adı : YoMRA CUMHURYET_oRTAHISAR DÜZYURT lLK-oRTAoKUL ELEKTRIK oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisat|

s.
No

-l
Bifim : Miktarl

sayfa: 'l

Pursantaj-T
ima|atln cihsi

30.4.2 Adet

700-2202 0,10-0,20 m''ye kadar (0,20 m'dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar : Ad2

4 715_1051

5

et:
--"i_-eti3 :700-2210 0,90-1,00 m''ye kadar (0,10 m' dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar . Ad

3XlOA'den 3x63A'e kadar, |cu: 35 kA, 11 (0,8-1)ln,3 kutuplu,400 V 
:

Ac'de en az lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarll, lvlanyetik Koruma , Adet
sabit. Kom ktt termik ve man kko uculu terler
3X100 A'e kadar lcu: 35 kA, l1 (0,8-1) ln, 3 kutuplu,400 V Ac'de en

Adet0525- lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarll, Manyetik Koruma sabit, Kompakt tip
termik Ve manye!!k koruyy culu

6 718-502 2x40 Ae kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri os EN 61008-
1/Ts EN 61008-2-1

7 18-508
4x40 A'e kadar (30
1ffS EN 61008-2_1

mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (Ts EN 61008- :

4x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (Ts EN
61008_1/Ts EN 61008_2-1)

8
:

i7lü522

Adet

Adet

: Adet

1a-524 4x,l00 A'e kadar (300 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (Ts EN
61008-1/Ts EN 61008_2-1

!j71&563 B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (l imp, 10/350us), üç faz, nötr-toprak, Pano
aşlrl gerilim koruyucularl (Alçak Gerilim ParafudrlarI

724-401
16 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
ka siteli

2

4

3

724-402 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik Sigortalar (3 kA kesme
ka siteli
40 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik Sigortalar (3 kA kesme
ka siteli 5018_1 EN 60898-1

ç fazll 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarh otomatik sigortalar (3 kA kesme
ka asiteli

6

5 725-311

725-401
nitel 10 VA, slnlf: 0 o ü aküm trafosu temin ve monta

17 ?25-904 250 Va kadar, lŞARET LAMBALARi
Topraklama hattl4 mm'Ç!plak örgülü veya dolu baklr tel, PeşeI,
bergman Veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynı boru

inde ld lne re her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
Topraklama haü|-16 mm'Çıplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
bergman Veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru

u-'1x40 W'|lk Armatür, FL
60598_1_Ts EN 60598-1- 2) (*

742-283

e normal anahtar(Ts4915 EN 60669_1), AYR| YAP|LAN ;ndet

Adet

1
jAdet10

18

9 726-104

Adet

Adet

Adet

Adet

100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV5-10VA, sn: 0,r1) (Ts-620 EN
60044-1) Barall veya baraslz tipte, kullanllacak ölçü aletleri ile aynl

Adet

Adet

Adet

inde ld lne re her nevi malzeme temini ve lik dahil
20 738-100 Merdiven otomatiği ve Montajl Adet

21
Boş boru döşemesi softisi, BoŞ BoRU D (Ts uygunluk AdetElvlEs
bel eli malzeme

22 7 42-1103 slva üstü, min. 30X60 ebatlannda LED'litavan armatürü (lşlk aklsl en
az 1-500 lm, tüketim de ri en fazla 18 w o|an)

23 742-1105 süva üstü, min.60x60 ebatlarlnda LED'litavan armatürü (lşlk aklsl en
az 3300 lm, tüketim en fazla 36 w olan)

24

26

742-127l1

742-12712

742-12912

AdetÇifi duylu, en az lP 40 koruma sınlflı (3600 Hareket Sensörlü tavan
ti , Hareket sensörlü Armatürler
3600 tavan tipi slva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet

ARMA-üRaER os 8697 EN

Adet

Adet

Adet

Adet

739-103

724-40211

724-407

726-101

28

E5 LD|z

Poz No

1 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot Ve gömülmesi

11

Multimetfe (Ts 44,17)'ye uygun, Multimetreler

Tek duylu, en az lP 40 koruma slnlfll (180o Hareket sensörlü duvar
tioi). Hareket sensödü Armatüfler

780-101 ,

m
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iş xeı-enaı-eni punsaıııTeıı-nnı güzoeı-eni1

işin Adı : yoMRA cuMHu-"=r-5Hİ"JiJi"JBüişİFli.?it"+i3?i,|?r=^r*,^ .NARıM ışj
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesasatı Sayia: 2

Pursantaj
No
s

791-107

34 791-125

35 791-306

imalatn cinsi

TEslsAT Klsll\rLARl

Gö
TE

mme komütatör anahtar (Ts 4915 EN 60669-1), AYR| YAPILAN
slsAT KlslMLARl

2x4 mm'P.18, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1)
iletkeni ile kolon ve besleme hattl tesisi
4x4 mm' P.26, Peşel, Bergman Veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1\
iletkeni ile kolon ve besleme hattl tesisi
2X,l,5 mm', Kurşunsuz PVc izoleli kablolar ile besleme hattl tesisi
NHXMH, en az 300/500
,lx4 mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (Ho7z,o7z1, en az 3oo/5oo

Komütatör so(i, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisi

Paralel sorti, Halogenfree kablo|u aydınlalma sortisi

Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisi

Telefon tesisatl sortisi

10 Çifte kadar, Telefon dağlllm kutularl
Konvansiyonel resetlenebilir (slflrlanabilir) yangln ihbar butonu ve
monta
Dahili elektronik yangın ihbar sireni
1 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü

oresan lambalI
4x2x0.8+0.8 mm', JH(s0 H HALoJENs Z YANG|N ALARM
KABLoLARl 0815
4X1.5 mm', LlH(s0 H HALoJEN FREE s NYAL Ve KUMANDA
KABLosu VDE 0815

D

Bi.im Miktarl

Adet

Gömme toprakll priz os-40), AYRl YAPlLAN TEslsAT KlslMLARl
Elektronik Balast, AYRl YAPlLAN TEslSAT KlslMLARl Adet ]

2'lx12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall m

Adet

Adel

Adet

rn

Adet

40

41

15_10,|

43

44

Adet
i _+

Adet

m45

m

Toplam| 96,0460 -

Poz No

30 780-115

780-137

782-502

37

791_503

792-102

38 792-104

793-102

819-101

830_103

833-590

833_684

880_2004

46 880-319l

lektrik ekn i Yüksek mar

(%\

780-102

m

m

m

Adet

Adet
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rerı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : YoMRA CUMHURYEI-oRTAH|SAR DÜZYURT |LK-oRTAOKUL ELEKTR|K oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1

,-§:--
lNo Poz No , si.ı. , t,tık;n ,outij'"jlmalatln cinsi

2l
1

2 m, 65x65x7'lik galva

7a0-22o2
] 0,10-0,20 m''ye kadar

Teknik Tarifi: Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankaske edilmesi için 9alvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan,
diğer özellikler bak|mIndan Birim flyat no 700-2100 i|e aynl olan sıva üstü 9alvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajl,
her nevi malzeme, klemen§le. ve işçilik dahil işler halde teslimi. ÖIçü: Bilim Fiyat No. 700_21oo ile ayn|dtr_ Not: Panolar
2014/35/AB BeıirliGerilim sln1.|an lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile iIgili yönetmeliğine, Ts EN 6,1439_1/2 standartlanna Uygun
olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş olacak. Aynca Ts EN 62262 standardlna göre mekanik darbelere
karşl koruma derecesi lK 10 olacakhr, Ts EN 61439-'l/2 standadla6na göre'Tip testle/' yapt|.1larak, buna ait test sonuçlarl idareye
verilecektir.

7oo-221o 0,90_1,00 m''ye kadar (0,10 m' dahil), Gömme tip galvaniz sac panol ar: Adet
Teknik Tarıfii Derinliğien az 'l50 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi içjn galvaniz sactan bir tespit çerçeve§i bulunan,
diğer özellikIe. baklmlndan Birim fiyat no 700-2100 ile aynl olan slva üstü gaıvaniz şac panonun temini, işyerine nakli ve montal'l,
her nevi malzeme, klemensle. ve işçilik dahil işle. halde teslimj. Ölçü: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aynldlr. Not: Panolar
2014/35/AB BelifliGerilim sln1.|an lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetrneliğine, Ts EN 61439_1/2 standartlanna uygun
olarak üreti|miş ve cE uygunluk işaretiyle piya§aya az edjlmjş olacak. Aynca Ts EN 62262 standardına göre mekanik darbelere
ka§l koruma derecesi lK 

'0 
olacakh.. Ts EN 61439-1/2 standartlanna göre "Tip testler" yaptlnlarak, buna ait test sonuçları |dareye

verilecektir.

3xlOA'den 3x63A'e kadar, lcu: 35 kA, l1 (0,8-1) ln,3 kutuplu,400 V
Ac'de en az lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarlü, Manyetik Koruma sabit,
Kom ti termik ve ma k koru culu alterler

Teknik Tarifi Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmslz açtlma mekanizmall, termik aşl.ı aklm Ve
manyetik kısa devre koruması bulunan aklm slnırlama özelıiği olan lcs değeri en az 7050 lcu değerine eşit olan, TS EN 60947_2
standardlna uygun cE uy9unluk işareti ile piyasaya ar2 edilmiş kompakt şalter temin Ve montajl (l1: Ayallanabilen termık koruma
açma ak]ml, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma aklml, ln: Anma aklml, lcu: Kısa devre kesme kapasite§i, lcs:
lşletme klsa devre kesme kapasitesi)
Not: Ti testleri lml olacaktlr

3X100 A'e kadar lcu: 35 kA, l1 (0,8-1) ln, 3 kutuplu,400 V Ac'de en az
5 715-1o52 lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarll, Manyetik Koruma sabil, Kompakt tip Adet

termik ve manye]lk ko|uJ!lg!ı!!] şat!çt|9[
Teknik Tarifi: Kompakt tip, havall ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlms|z açtlma mekanizmall, termik aşlrl ak lm Ve
manyetik kısa devre koruması bulunan aklm slnlılama özelliği oıan lcs değerien az o/o50 lcu değerine eşit olan, TS EN 60947_2
standardlna uygun cE uygunluk işa.eti ile piyasaya az edilmiş kompakt şalter temin ve montajl (|1: Ayarlanabilen temik koruma
açma ak|ml, l3: Sabit veya ayarIanabilen manyetik koruma açma aklml, ln: Anma aklml, lcu: Klsa devre kesme kapasitesi, lcs:
lşletme klsa devre kesme kapasitesi)
Not: Ti testleri llml olacaktlr

6 718-502 2X40 A'e kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri os EN 61008-

Teknik Tarmi Ebktiii lç Tesisat Yölıetmaiiileiine, şartnamelere Ve standartlara uygun olarak yapllm|ş elektrik te§isatıallnda her

4 715-1051 Adet

Adet

hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklml hissederek 10 - 30 mş. süİesinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal güVenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V,, trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli,
sistemin çaılşlp ça|lşmadlğln! kontrol jçin üzerinde test butonu bulunan, tablo içitaşıma raylarlna monte edilebilen dlş etkilere karşl
korumall, hayat koruma için 30 mA, yanglna ka§l koruma için 300 m A, değerle.inde nötr hattl kopukluğunda bile çal|şabilen, Ts
EN 6100&1, Ts EN 61008-2-1 standartlanna uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş, kaçak ak|m koruma

1/TS EN 61008-2-1)

lterinin temini mo her nevi malzeme ve ıik dahil ler halde teslimj

çak aklm koruma şalterleri (Ts EN 61008-

şartnamele.e ve Ştandartlara uygun o|arak yapl

4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (Ts EN 61008- Adetl718_508 1/Ts EN 61008_2_1
Teknik Tarifi: EleKrik ç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olalak yapllmlş elektrik tesisatlannda her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklmI hi§sederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çallşan diferansiyel bobinlı,
sistemin çalışıp çallşmadığ|nl kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içitaşıma raylanna monte edilebjlen d |ş etkilere karşl
korumah, hayat koruma için 30 mA, yanglna ka§ı koruma için 300 m A, değerle.inde nötr hattl kopukluğunda biIe çallşabilen, Ts
EN 61008-1, Ts EN 61008-2-1 standartlarlna uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş , kaçak ak|m koruma

lterinin temini her nevi malzeme ve ik dahil işler halde teslimi
4x63 A'e kadar (300 mA), Ka
1/TS EN 61008-2-1)

Tarifi: Elektrik lç Tesisat yönetmeliklerine, lmlş elekt.ik tesisatlarlnda her

T
7

hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde olülşan hata aklml hissederek ,10 _ 30 ms, süresinde devreyi ke§mek
suretiyle can Ve mal güvenliğinj sağlayan, monofaze devreıerde 220 V., trifaze devrelerde 38o V,da çahşan diferansiyel bobinli,
sistemin çallşüp çal|şmadüğlnl kontrol için üzelinde test butonu bulunan, tabıo açaiaşlma raylanna monte edilebilen dlş etkilere karşl
korumall, hayat koruma için 30 mA, yanglna karşl koruma için 300 m A, değerlerjnde nötr hattı kopukluğunda bile çal.şabilen, Ts
EN 61008-1, Ts EN 61008-2-1 standartlarlna uygun olafak cE uygunluk işareti ile piyasaya arz edaımiş, kaçak aklm koruma

lterinin teminimo l, her nevi malzeme ve lik dahil ler halde teslimj

T
rl

Es lLDlZ

1 30.4,2 Adet

Adet

8 718-522
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işin Adı : yoMRA cuMHu-".r]"'#il[if§JHH.= ll'§1;-il'Lr.^r*^ o,uARıM ışı
iş Gıubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 2
s

L-
10

11

Poı No MiktarI Pursanıaj
No

ı |ııa-szı

imalatn cinsi

4x100 A'e kadar (300 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (Ts EN
61008_1ffs EN 61008_2

l-]
Bİİlm j

-1)
Teknik Tarifi: Elektik lç Tesisat Yönetrnelikleanq şad;amelere ve standartlara uygun olarak yapllmlş elektrik tesjsatıannda her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata ak|mı hissederek 10 - 30 ms. sü.esinde devfeyi kesmek
su retiyle can ve mal 9üvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., kifaze devrelerde 380 V,da çaİşan diferan§i yel bobinli,
sistemin çallşıp çal|şmadlğünI kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içitaşıma raylarlna monte edilebilen dl ş etkilere karŞl
korumall, hayat koruma için 30 rrıA, yangına ka§ı kofuma için 300 m A, değerlerinde nöt. hattü kopukl uğunda bile çahşabalen, Ts
EN 61008-1, Ts EN 6100&2-1 standartlarına uyg un olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edil miş, kaçak ak|m koruma

lterınin teminimon her nevi malzeme ve çilik dahll işler halde teslimi

71&563 B slnlfl, 230 V Ac, 100 kA (l imp, 1o/35o }ıs), üç faz, nötr-toprak, Pano Adetlş]!r99{! !q,l9!|]y!Jc!la! (4|çq! Gerilim parafudrlar l)
Teknik Tarifi: Enerji beslemelerina atmosfe.ik deşarjlara (ylldlnm) Ve geçici aşlrl 9elilim piklerine ka rşl korumak üze.e Tip1 (8
slnıf|), Tip2 (c s|nfl ), Tip3 (o s|nlfü), aşln gerilime iaçı bir faz, iki faz. üç faz vehötr koruma yapan, istenirse sinyali2asyon içinilave kontak çlklşh, tam he.metik olarak tamamen kapall , pano içinde panoya ve panodaki diğeİ malzemelere zarar veameden.
diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesj b|.akmaya gerek olmadan raya monte edilen, Ts EN 61643_11 standardlna
uygun ve cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilm Ş , aşln gerilim koruyuculan 1- Aşln gerilim koruyuculan tam hermelik olarak
tamamen kapalı olacaktr. Koruyucu üzerande ark ç|klş arallğl bulunmama|ıdlr. Koıuyucu, arkl ark çlkl ş arallğlndan çlkmas|nlsağlaylp hava yolu ale değil kendi içinde söndürm elıdi r. Böylece koruyucu, hiçbi. güven lik mesafesi zorunluluğu olmadan pano
içande istenen her yere güvenli bir şekalde monte ed iıebi lmelidir. 2- Tip2 (c slnüfl), Tip3 (D sınlfl) koruyuculann üzerinde cihazlnsağll kİ ça|lştlğlnı veya anzalandığ|nl gösteren göste rge bulunmalldlr. (l imp: Tip' para fudrlar için maksimum darbe aklml, l max:Ti 2 3 fudr|ar maksimum aklml

lt) A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigonalar (3 kA kesme
ka siteIi

ars

ars

ars

als

] Adet

L15_
72 MUltimetre (Ts 4417)'ye uygun, Multjmetreler
Teknik Tarifi: j Faz akım (A) ve 3 Faz gerilimi (V) ölçen Multimetre işyerine temini projesine uygun_ l 
işçııt oan

,311 
l i Adet i

{§Lej_leıde !9ş!!mı
] 

,100-500/5 A, Ölçü Akl

montaj; ve her nevi malzeme ve

Adet :

lf: o,5 - 1, ölçü aklm tiafosu

m Trafosu (1 kV s1o VA, sn : 0,r1 ) (Ts-620 EN16 725401 60044-'l) Barall veya baraslz tipte, kullanllacak ölçü aletleri ile aynl
nitel ikle, gücü 5_10 VA, slnıf; 0 ,5:1, q!çü aklm lrafosu lemin ve montajlTeknik Tarif: Ba;aİ veya baraslz tipte, ku llanllacak ölçü aletleri ile ayn l niteıikte, gücü 5-10 VA, slntemin ve mo

18

17

]

tl1 T-
I lr*nilraın

rl
E YlLDlZ

çekildiğ ine göae hea nevi malzeme

Adet ]

kA),

i r-

T--l

-T--

kısa nötl ve kesme
TS 5018_1 60898_1 standanlarüna uygun olarak

hea dahil.
kadar (3 Anahtarll (3 kA kesme -!-l-.T-

__e":i l
kutuplulan nötr vĞ faz kesrn€3 devle kesme kapasiteli, 2 ve 4

haiz, veya c eğrisi, Ts 5018-1 6089&1 standa.tlanna uygun olarak
temin her dahil.

4o (3 kA), Anahtarh
EN

anahtal
hai2, veya c eğrisi, Ts 50r8_1 60898_1

faz'| kadar (3 kA kesme

anahtar
özelliğine haiz, veya c eğrisi, Ts 50,18-1 6089&1 standartlanna

ve nev'i
olarak

ve 4 kutuplula.l nötr ve faz ke§me2

Adet

rn

T

250 \ra kadar, lŞARET LAMBALARl
uygun, kulıanllacak yere göre

ör9ülü veya dolu baklr tel,
bergman PVc borulu tesisatta esas kolon hatll ile aynl boru

nevl Ve dahil
veya esas kolon ile aynl

hatt|-'16 örgülü veya dolu tel,
veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru

her temini

Adet ,

standartta belirtilen lenklerde,

_-.L ]

çekildjğine göre her malzeme

bergman veya PVc borulu tesisatta esas kolon

|rrnoo,

12
!,,rnooz

,,ı 
lr"r^*

ıı !rr*,

hatt. ale aynl boru içinde
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I PozNo 
l

lmalatln cinsi

teminj ve işçilik dahil, ( lçüi m)

738-100 Merdiven otomatiği Ve Montajl et

ayarl yapllabilen, butona her baslşta süıe
lP 20 koruma slnlfll, he. türlü yanlış bağlantlya
en, gece, gündüz ve akşam ayari yapllabilen,
montajl bağlantllarlnln yapllmasl, her nevi

malzeme ve lik dahıl ler halde teslimi. otomatik adedi sa ılır

21 3s.103 Boş boru döşemesi sortisi, BoŞ BoRU D şEMEs (Ts uygunluk Ad
be i malzeme ile

Teknik Tarifr: Betona.me tavanlar ve duvar dahilinde 14 - 18 mm, peşel, PVc bergman, boş boru temini, döşemesi armatürlerin
cinsino göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip blfakllmasl, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi
malzeme ve işçilik dahil, boş Ölçü: Her armatür yeri boş boru şortişi §ayüllr. Gerek priz ve gerekse aydlntatma so.tilerinde boş boru
sortile.ine linye borulan da dahildİ, Bir tek linye 35 metreyi geçiyo.sa fazla uzunluk için besleme hattl boş boru döşenmesi olarak
birim fi no: 739-101den ödeme lll

22 slva üstü, min. 30X60 ebatlarında LED'litavan armatürü (lşlk aklsl en i

az 1.500 lm tüketim d eri en fazla 18 W olan

Teknik Tarijİ: Ts EN 606692-3 §tandardlna uygun,10 sn ile 5 dakika a€slnda süre
tekran yapabilen, ayarlanan süre sonunda yavaş yavaş sönebilme özelliğine sahip,
ka§l korumall, cE Uygunluk lşareti iliştirilmiş, duvara veya DlN.aya montaj edalebil
sigorta korumalı, merdiven otomatiğinin komple olarak temini, işyerine nakli, ye.ine

T-

Teknik Tarif: Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kahnllğünda opal PMtilA
difüzörlü, en az lP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini he. nevi malzeme, işçilik ve montajI dahil çalışlr halde
teslimi
Bütün led armatürler; ENEc sertafikall sürücülü ve sürücü PFc değeri eo az 0,95 olacaktlr. Kullanllan ledler lEsNA LM-80 belgeli
olacaktl.. Armatürlerin kullanlm ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renkseI geriverim değeri
(cRl) en az 80 olacaktlr ve homojen lşlk dağlİmlna sahip olacaktır. A.matürler Ts EN 60598_1, Ts 8698 EN 60598-2-1, Ts EN
60598-2-2 standartlarlna, armatür sürücüleri Ts EN 61347-1 ve TS EN 6,1347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
slnlrlan lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönelrneliğe uygun olarak cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktlr
Armatürler akredite bir labaratuvardan allnmlş lEstlA LM-79 standartlanna uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, lP
koruma derecesi testleri Ts 3033 EN 60529 standardlna, lK koruma de.ecesi te§tleriTs EN 62262 standardlna göre yaptl.ılmış
olacaktlr. Aynca armatürlerAtlk Elektrikli ve Elektronik Eşyala.ln Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktlr. Not Led
armatür pozlarlnda belırtilen lşlk aklsl (lm) değerleri armatürün çlkış değe.idir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği
to lam ifade eder

SlVa üstü, min. 60x60 eballarlnda LED'litavan armatürü (lşlk aklsl en
az 3300 ım tüketim d ri en fazla 36 W olan

Teknik Tarifi: GövdeŞien az 0,5 mm, çerçevesı en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az ,l mm kallnllğ|nda opal PMMA
difüzörlü, en az lP 40 koruma derecesine sahip armatürün aş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajI dahit çahşlr halde
teslimi
Bütün led armatürler| ENEc sertifikall sürücülü ve sürücü PFc değeri en az 0,95 olacaktı.. Kullanllan ledler lEsNA LM_8o belgeli
olacaktır. A.matürlerin kullanüm ömrü TM-21 heşaplama tab|osuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür fenksel ge.iverim değeri
(cRl) en az 80 olacaktlr ve homojen lşlk dağlİmına sahip olacaktlr. Armatürler Ts EN 60598_1, Ts 8698 EN 60598_2_1, Ts EN
6059&2-2 standartlarlna, armatür sürücü|eraTs EN 61347-1 ve Ts EN 61347-2-r3 standartlarüna Ve (2014/35/AB) Belirli Gefilim
slnlrlan |çin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetrneliğe uygun olarak cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş olacaktır
Armatürler akredite bir laba.atuva.dan aınmış lEsNA LM-79 standartlarüna uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, lP
koruma derecesi test|eri Ts 3033 EN 60529 standardIna, lK koruma derecesı testleri Ts EN 62262 standardına göre yapt|rl|mlş
olacaktr, Aynca armatürler Atlk Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönet neliğine uygun üretilmiş olacaktlr. Not Led
armatür pozlannda beli.tilen lşlk aklsl (ım) değederi amatürün çlklş değeridir, tüketim gücü ise armatü.ün şebekeden çektiği

lam ifade edeı

24 Adet :

Adet23

Teknik Tarilİ: Amatür kaidesi alimınyum veya sacian imal edilmiş, opal cam 9loplu, lP 20 koruma sınlfll iç tesisatl yanmaya
dayanlklı silikon kablo ile döşenmiş, ampulün arka taraf|nda oluşan lsıyl ve lşığl yans|tmak için parlak alüminyumdan reflektörü
bulunan. amatü. gövde§inin a]t tararlna yerleştirilmiş, aşağl ve yukan hareket ettirilerek algılama aıanl ayarlanabilen, §ensör
üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarl ve gün ışlğl ayarı yapılabilen, Atlk Elektrikli ve Elekt.onik Eşyalarln Kontrolü
Yönetmeliği'ne, (2014l35/AB) BelirliGerilim sInlrlarl lçin Tasartanan Elektİikli Ekipman ile ilgili yönetme|iğine, ts EN 60598_1, Ts
8698 EN 6059&2-1 ve Ts EN 6066s2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş
olacakttr. ouvar tipinde 180o ön taraflndaki alanda, tavan tipinde ise 3600 çevresindeki alanda algllama yeteneğine sahip dijital
optik algülaylcl sensörlü, E 27 duylu, 4o^,/ a

rlnln yapülması her
kkor flamanll ampul dahil
nevı malzeme ve iŞÇilik d

slva üstü duvar tipi armatürünün temini, işyerine nakıi,
ahil işler halde teslimi.ba lantllannln ve

7 42-12712 Çift duylu, en az lP 40 koruma slnlfll (3600 Hareket sensörlü tavan Adettipi), Hareket sensödü Armatürler

20

42-1103

42-1105

Teknik Tarifi: Armatür kaidesi aliminyum veya sacdan imaledilmiş, opal cam gloplu, l P 20 koruma slnlflü iç tesisatl yanmaya
dayanlkll silikon kablo ile döşenmiş, ampulün arka taraflnda oluşan lslyl ve ışlğl yans ltmak için parlak alüminyumdan reflektörü
buıunan, armatür gövdesinin alt taraflna yerleştirilmiş, aşağl ve yukan hareket ettiri le.ek algllama alanı ayarlanabilen sensöl
üzerinden trimpotlada devrede kalma süresi ayan ve gün lşlğl ayar! yapılabilen, Atl k Elektriklj ve Elektronik Eşyalarln Kont.olü
Yönetrneliği'ne, (20,14/35/AB) BelirliGerilim slnırlan lain Tasarl;nan Elektrikıi Ekipman ile ilgili yğnetmeliğine, Ts EN 60598-,t, Ts

EAyta YlLD lz

ve cE uyaunluk isa letayıe piyasava arz 9d]!m§ :

7 42-127l,| Tek duylu, en az lP 40 koruma slnlfll (180o Hareket sensörlü duvar
tipi), Hareket sensörlü Armatürler
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Poz No lmalatn cinsi r|m

olacaktlr. Duva. tipinde 180p ön taraflndaki alanda, tavan tipinde ise 36e çevresindeki alanda algılama yeteneğine §ahip düital
optik algllaytcl sensörlü, E 27 duy|u, 40W akkor flamanİ ampul dahil slva üstü duvar tipi armatürünün temini, işyerine nakli,

lantılanntn ve alnln a llmasl her nevi malzeme lde teslimi
Adet i

.'-l-___-]
742-12912 3600 tavan tipi sıVa üstü hareket sensörü, Hareket sensörleri
Teknik Tarifi: 220 _ 240 voıt şebeke geriliminde, -20oc ve +40oc arasl slcakllkta çallşabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat'a,
akko. famanlı lambalarda 1000 wat'a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trampotlar|a devrede kalma süresi ayan ve gün
lşlğl aya.l yapllabilen, en az lP 44 koruma slnlflü, Atlk Elektriklive Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetmeliğa'ne, (2014/35/AB)
Belirli GeriIim slnürlarl lçin Tasarlanan E'ekt.ikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, Ts EN 60669-2-1 standartlanna uygun olarak
üretilmjş ve cE uygunluk işaretjyle piyasaya aQ edilmiş, duvar tipi olanda optik a19llayücısı dijital yaplda ve 180o ön taraflndaki
alanda, tavan tipi olanda 3600 çevresindeki alanda algllama yeteneğine sahip otan, duvar tipi slva üştü hareket sensörünün temini,

ne nakli lantllannln ve alnln llmasl her neva malzeme ve ik dahil ler halde tes|ami

27 42-283 u-lx40 Wllk Armatür, FL RESAN ARMAT RLER (Ts 8697 EN
60598_1_TS EN 60598_1-2

Teknik Tarifi: contaİ, mentePli, açılabilen ve kulakİ vidalarla stklşt|nlabilen içine elektrostatik boyaİ sac monte edilmiş
polikarbonat göVde, şeffaf polika.bon kapaklü, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük lP
65 koruma derecesıne sahip elekt.ostatik toz boyah armatür, flöresan ampulü, eleKronik balastlafl, Ts EN 60400 standard!na
uygun duyu, bağ|antl kabloları, he. nevi malzeme ve işçilik dahiı komple etanj armatür işyerine nakli ve yerine montajl,
ba lantllannln ve rlannün llmasü her nevimalzeme ve ik dahil i r halde teslimi

Gömme normal anahtar (Ts 4915 EN 60669-,1), AYRI YAPILAN
TEslSAT Klsll\rLARl

Adet

Teknik Ta.ifr
Vidah bağlan
malzeme ve

Adet

Ts 49,15 EN 6066+1 'e uygun slva altlnda kullanllacak şekilde, 250 ve- en a2 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve
tü uçlan bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapakll normal anahtar temini, işyerine nakli, kasasü her nevi ufak

ilik dahil m l ile bjllikte
Gömme komütatör anahtar (Ts 4915 EN 60669-1 ), AYR| YAP|LAN
TEslSAT KlsllvlLARI

Adet]
l

Teknik Tarifi: Ts 4915 EN 60669'l'e uygun, birim fiyat no 780_10,| ile aynl, yalnüz komütatöl -"anahtar

Gömme toprakll priz Cl-s-40), AYR! YAPlLAN TESlsAT KlslMLARl

Elektronik Balast, AYRl YAPıLAN TEslsAT KlslMLARl Adet

Al:_l i

im
Teknik Ta.ifi: Bina içindeI kuwetli ve zayıf aklm iletkenlerinin emniyetli şekilde taşlnmaŞlnda kullanllmak üzere tasarlanmlş, lso
9001-2000 belgeli, Ts EN 50085-'1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartla.lna uygun, alev iletmeyen,halojen f.ee
malzemeden imal edilmiş, mekanik darbele.e dayanlkll, kendiliğinden sönen PVc (UL 94 V0 lvl1), atmosferik ve UV |şınlanna
dayanıkll, lP 40 koruma slnıfll, cE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektriklive Elektronik Eşyalarda Bazl za.arlü Maddelerin
slnlrlandınlmasüna dair yönetmeliğine uygun,-25"c ila +60'c ortam slcakllğlnda çallşabilen, dielektrik aklml 260 kwcm' ye
dayanıkll, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatla.daki kanallar içten kilitlemeli ve fo]yo kaplamalD, Kullanllan iç köşe,
dlş köşe ve dirsek aksesuarlarl menteşelitip ve hareketli olan, Kanaı tabanlarlnda duvara montajl kolaylaştlran şablonlaşmış dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVc kanalla.ln temini, işyerine nakli, yerine montajl, bağlantllarlnln yapllması, lç köşe,dlş

di sonlandlrma,T dirsek ve ler ibi her türlü ba lantı elemanlan dahil lel halde teslimi

33 791-107 2x4 mm2 P.18, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1\ m:

iim

Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatİa.l alev iletmeye
Ts EN 50267-2-1,2,3, Ts EN 60332-3-22 standardlan

n halojensiz kablolar (ihzarat %60) Tğm Halojen Free Ts EN 50525_3_31,
na Ve 2014135/AB BelirliGerilim slnlrlan oahilinde Kullanl]mak Üzere

iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesasi
leknjk Tarifi: Ana hat ve besleme hatlaıl alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat 0/060) Tüm Halojen Free Ts EN 50525-3-31,
TS EN 50267-2-1,2,3, TS EN 60332-3-22 Standa.dlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırla.| Dahilinde Kullanılmak üzere
Tasarlanmlş Elektrikli Techizat lle llgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, cE uygunluk ışaretiyle piyasaya arz edilmiş, plastik izoleli
(Ho7z,o7zl,en a2 300/500 V) olmak üzere kolon Veya besleme hattı te§isi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, kıemens, demİ konsol,
boya, her nevi malzeme teminive işçilik dahil.
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 50575/A1 standartlaflna, 305/2011/AB Yapl lvtalzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak ğ.etiımiş, cE
uygUnıuk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin performans beyanl ve Avrupa Birliği taraflndan akredite edilmiş kuruluşlardan
allnm l perfoamans ezlik se.tifikaslna sahi olecakllr

4x4 mm2 P.26, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1)
iletkeni ile kolon ve besleme hattl tesisi

Tasarlanmlş Elektrik|i Techizat İle llgili Yönetmeliğine uygun imaledilmiş, cE uygunluk lşaretiyle piyasaya az edilmiş, plastik izoleİi
\Ho7z,olzl,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattl tesisj, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemen§, demir konsol,
boya, her nevimalzeme teminive işçilik dahil.
Not: Ts EN 50575 ve TS EN 50575/41 standart|anna, 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetİneliğine uygun olarak üretilm iş, cE
uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin perfomans beyanl ve Av.upa B
allnm l ik sertiflkaslna sah ip olacaktür

780-101

29 ?80-102

780_,l15

780-137

ü 782-502

34 1-125

A

performans D

rl
s a YlLDIZ

irliği taraflndan akredite edilmiş kuruluşlardan

Miktarl

Teknik Ta.ifi: Birim Fiyat No: 780-113 ile aynı, yalnlz güVenlik hattlna bağlanabilecek kontaklarl bulunan toprakll priz.

Teknik Tarifi: Birim fiyat No: 780136 ile aynı, yalrl,z 22o v-40 wal fıöresan lamba için

Pursantai
ek\

s.
No

26

28

30

31

21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanah
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35 791_306 1,5 mm2, Kurşunsuz PVc izoleli kablolar ile besleme hattl tesisi
HXMH, en az 300/5qo_y)

lTeknik Terift Ana hat ve besleme hatlan alev iletmeyen halojensiz kablola. (ihzarat %60)Tüm Halojen Free TS EN 50525-3-31,
TS EN 50267-2-'l,2.3, TS EN 60332-}22 standardlanna ve 2014135/ AB Belirli Gerilim slnıda.l Dahitlnde Kullanılmak Üzere
TasarIanmlş Elektrikli Techizat lb llgili Yönet neliğine uygun imal edilmiş, cE uygunluk lşaretiyle piyasaya az edilmiş, plastik izoleli
(Ho?z,o7zl,en az300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattl tesi§i, boru, kroşe, buat muf, dilsek, klemens, demir konsol,
boya. her neü malzeme teminive işçi|ik dahil.
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 50575/A1 standart|anna, 3o5/2o1'|/AB Yap| Malzemeleri Yönetrneliğine uygun ola.ak ğretilmiş, cE
uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin performans beyanl ve Avrupa Birliği taraflndan akredite edilmjş kuruluşlardan

. aİnmlş Perrormans oeğişmezlik sertifikaslna sahip olacaktl..

791_503 1x4 mm' kesıtinde, Plastik izoleli iletken (Ho7z,o7z1, en az 300/500 
m

V)
Teknik Tarifi: lletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.?
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB Yap| Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmjş, cE
uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin perfo.mans beyan; ve Avrupa Bkliği tarafındin akie-dite edilmiş kurulu;lardan
allnmış Performans Değişmezlik sertifikaslna sah ip olacakt l

37 792-102 Komütatör so(i, Halogenffee kablolu aydlnlatma sortisi Adet

Teknik Tarif: Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye hatlara en az 2,5 mm2 sorti hatlarü en az 1,5 mm2, lEc 60332 Part
3.1 Kat.c veTs EN 50267-1 normlanna uygun, faz ve nöt. iletkenleriTs 6249'a göre renklendiriımiş plastik izoleli (Ho7z,o7z1')
cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temani, işye.ine nakli ve işçilik dahil
komple slva 0stü veya slva altü ayd|nlatma sortisi yapllma§l (armatür harjç). Duvar kallnllklal| nomalden fazla olduğu hallerde fiyat

'arkl 
ödenmez.(Ts EN 61386-1, lEc6o754 standa.tlanna uygun, tJL test sertifikalar|na, VoE veya geçedi uluslara.asl

] sertiik alara,cE U unbk |şaretlemesi iİş1[!@ş lla!9genfree ?!9!l?İ4q! !o1ı !9!1i f,ye!!a q9!]!qir)

792-104 Paralel sorti, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisi Adet
Teknak Tarifii Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye hatlati en az 2,5 mm2 soni hatlarl en az 1,5 mm2, lEc 60332 Pan
3.1 Kat.c veTs EN 50267-1 normlarlna uygun, faz ve nötr iletkenle.aTs 6249'a göre renklendi.iımiş plastik izoıeli (Ho7z,o7z1)
cinsanden olmak üzere buat, klemens, anahtar, amatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil
komple slva üsto veya slva alh aydlnlatma sortisi yapllmasl (armatür hariç). Duvar kallnllklart normalden fazla olduğu hallefde fiyat
farkl ödenmez.(Ts EN 61386-1, lEc60754 standaftla.ına uygun, uL test sertifikalarlna, VDE veya geçerli uluslaıarasl
seftifikala.a,cE uygunluk lşa.etlemesi iliştirilmaş halogenfree alev yaymaz bo.u sortifiyatlna dahildir)

793-102 Güvenlik hattl pı.iz sortisi, Priz sortisi Adel

815-101 Telefon tesisatl sortisi Adet

Teknik Tanf: Peşel, bergman veya PVc içerisinde p|astik izoleli 0,50 mm, çapında iletkenla, plastjk k|İf|l telefon kablosu (Ts EN
i 60708) ile slva alt| veya sıva üstü telefon sortisi yapllmasl. Buat özel telefon prizifişive kasasl hel nevi ufak malzeme ve işçilik
dahil. (Ana hat ve makina hariç. üoprak hattl dahil. kat dağltlm kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir_) 0lçü: soni
hattl uzunluğu 20 m.yigegnedik9e aynca bir bedel ödenmez. sorti hattlntn 20 m-den sonras| için BFT,No. 818-000'dan ödeme
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[yapl,r, _
41 81c101 i 10 Çifte kadar, Telefon dağlt|m kutularl Adet

' Teknik Tarif: H;r katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebilil kapakll, 1 mrn kal|nll'kta DKP sacdan. slva i]stü veya
duva.a 9ömOlü, istenilen renkte, tabanca boyaİ dağltlm kutularl ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantl malzemesi, özel telefon
klemensi, kutuya gelen kablolann uçİannln usulüne uygun olarak açlllp şekjllendirilmesi |ehimle bağlanması her nevi urak malzeme
Ve işçilik dahil

42 830_103 Adel
,.i-l[oüıt3j!

Teknak Tariİ| Konvansayonel resetlenebila. yangln ihba. butonu, üzerindeki esnek klnımaz cama ba§llmaslyla aktive ohall ve
slflrlama işlemi ge.çekleştirilene kadar bu durumda kalmalldlr, Ts EN 54-11 standardına, 305/20,11/AB Yapl malzemeleri
Yönetrneliğine ıjygun imal edilm§, cE uygunluk işaretiyle piyasaya ar. edilmiş, üretıcinin perfomans beyanı ve Avrupa Birliğı
tarafündan akredite edilmiş kuru|uşlardan allnmış Perrormans oeğişmezlik sertifikas|na sahip olac€kt|r. Butonun temini, yerine

r mgü]lqjı, y_aı9ü!ı,lhbar sortilerin€ bağlanmasl her nevi ıfak malzeme ve işçilik dahil, çallşır halde teslimi.

43 833-590 Dahili elektronik yangln ihbar sireni Adet
Teknik Tariri: oahili sirenin gövdesi sağlam, lslya dayanIkIl klrmızl renkte ve estetik 9örünüşlü olmalldlr. siren minimum 1oo

] db/l mt ses şiddetinde olmalldıl. skenin koluma s|nlfl en az lP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 3o5/2o11lAB Yapl
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmaş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya ae edihiş, üreticinin perfomans beyanI ve
AVrupa Birljği tarafından akredite edilmiş kuruluşıardan allnmlş Perfo.mans oeğişmezlik seftifikasına sahip sirenin temini, işyenne
nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çallşlr halde teslimi

Ieaı_eaa
saat süreli, çin yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü
oresan lamball

Teknik Tarif]: oemir sacdan veya alüminyum malzemeden ü.etilmiş özel profilli, Veya alüminyıJm mal2emeden üretilmiş 1x8 W
oresa n _a!nPq!ü! !i!ltliliP dgylarl, kesintade yanan tip_leri ş9b9k,9 99!l]

YlLDlz
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limi kesintisinde otomatik olarak de]reye 9irerek, süİekli yanan

Teknak Tarifi: Ölçü: Linye hatt| 35 mden İazla olunca besleme hattl olarak birim fiyat no, 791_oooden tideme yaplhr.

Konvansiyonel resetlenebilir (slflrlanabilir) yangIn ihbar butonu Ve
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TRABZoN iı_ ıqtı_ı_t rĞiriı-ı ı,ıüoünlüĞü
rexuix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : YoMRA CUMHURYET-oRTAHISAR DÜZYURT |LK-oRTAoKUL ELEKTR|K oNARlM lŞl
lş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı[FrP*;;]- Bi.im Miktarl

- Sayfa: 6
ursanlai

(%\

45

tipleri şebeke ge.ilimi varken yanan ve şebeke geİilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belidilen acildıJrum çallşma
süre§i kadar aydlnlatİna sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 7ooc'de şü.ekli çal|şabilecek özellikte yüksek slcakllk
tipi kuru tip bakım ge.ektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akıj düşük gerilim
ve aşlrl deşarj koruma devrelera, akü şarj lambasl dahil, mat veya şeffaf plizmall pleksiglaslı, renk ve işaret 

'ormatlarl 
ilgali

standadlara uygun olan, tek veya çin yüz|ü, Atlk Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetrneliği'ne, Binalarln Yanglndan
Korunmasl Hakkünda Yönetrnelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim slnlr|an için Tasarlanan Elekt.ikli Ekipman ile ilgili Yönet neliğe? ve
Ts lso 3864-1/2, Ts lso 7010, TS EN 6059&1. TS EN 6059&2-22, Ts EN 1838 ve Ts EN 50172 standaftlanna uygun olarak
ğretiım u nlıJk a alz ed rüJm yönıendirme armatürünOn tem ı!]!. !şyer!,g nakliVe

4x2xo3.o8 ;;ax(sti ıı rAioıeı.ıs12 VaııĞııı aı-env
KABLoLARl (VDE 08]9)

Teknik Tarifi: Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapah ve kuru alanlarda kullanııan, TS EN 60228'e uygun, baklr iletkenli, D
VDE 0815'e uygun| çalışma sıçakhk aralığl -30"c ile +70'c (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen
alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teıiyle bİlikte alüminyum folyo sanll, dlş klhf RAL 7032 gri halojen
iç€rmeyen alev geciktjncjliTs EN 5029G,2-27'ye uygun izoleli yan9ln alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik bolıJlall. he. nevi
malzeme ve lik dahil. Not: Dahiliteşişatta HFFR boru dahildir

4X1.5 mm', LlH(st) H HALoJEN FREE s NYAL Ve KUMANDA T
46 3191 KABLoSU 0815

m

Teknik Tarifi: Bu halojen içermeyen ekranıanm|ş kontrolve iç bağlantl kablolan, elektronik kontrol sistemlerındeki bağlantllarda,
tüm aletişim sistemlerinde ses frekanst iletiminde, elekkonik 8maçll bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanIlan, ffeksibl
yapldaki kablo, çoklu bükiilmüş tavll bak|r iletkenleran halojensiz alev geciktirici malzeme ile DlN 47100 numaralı standarda uygun
.enklerde izole edilerek oluştu.ulan damarlann birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çallşma slcaklığ| -30'c ile +70'c
arallğlnda olan) toprak telayle birjiKe AL-PES sarma bandl ile ek.anlanm§, diş kllfl alev gecikti.ici HFFR kompound RAL 7001 9ri
renkte. lEc_332-1, lEc-332-3, lEc-60754, lEc-60332 alev testi belgesine sahip Ts EN 60332-1-2, Ts EN 60754-1 ve Ts EN
61034-2 standartlanna uygun, sinyal ve kumanda kablolarlnln iş yerine temini geçit ve 9üvenlik borllan dahil her nevi malzeme ve

ik dahil.Not: Dahilitesisatta HFFR boru dahildir

R

lN

ktrl k Teknikeri u kMi

imalatn cinsi

montajl.



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı-i eĞiriı,ı ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-eıııı-eni puRsııtraıı-ını §üzoeı-eni)

(YOzdeıer toplam yaklaş|k maliyete göredir)
işin Adı : YoMRA cUMHURYET-oRTAHlsAR DÜZYURT lLK_oRTAoKuL ELEKTR|K oNARlM lşl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

Miktarl

sayfa: 1

Toplam: 3,9520 -

LDlz
Y0ksek Mirnar

s
No Poı No imalatn cinsi Birim Pursantaj

1 18.185 Her cins demidi ve demirsiz beton inşaatln ylkllmasl
saten alçl vğ perlitli aIçl slva harçlannln kar|şlml ile 5 mm kalınllkta
düzeltme slvasl yaptlmasl (Kaba slva, brüt beton yüzeyler, peditli slva

yerlerde)alç|sl Ve benzeri

3 Y.25.0o3l14 Yeni slva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su baz!l mat
boya yapIlmasü (iç cephe)

--.ı-_-



TRABZoN iı_ ı,tilı_i rĞirtı.,ı ıqüoünı-üĞü
rexı.ıir şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : YoMRA CUMHURYET-oRTAHISAR DÜZYURT lLK-oRTAoKUL ELEKTR|K oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

s.
No : Bi.im

Sayfa: 1

i ı,rikta.l Pu.santajimalatln cinsi

18.185 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatln ylkllmas!
Teknik Tarifi: Patlaylc| madde kullanmadan, demirli ve demi6iz beton inşaatln ylkllma§ü, inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşa[ma, he. türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici 9enel giderleri ve kan dahil, demirli ve demirsiz beton inşaahn
ylk||masınIn'l m' fiyatl:

Ü:Ylkllan lln laına re hacmıhesa nll
saten alçl ve perlilli alçl slva harçlannln karlşlml ile 5 mm kalınllkta
düzeltme slvasl yapllmasl (Kaba slVa, brüt beton yüzeyler, perlitli s|Va
a sl ve benzeri erde

Teknik TariflI sıvanacak yüzeye saten alg harcl (Poz no: 10,061/2) ve perlitli alçl Şlva harclnln (10.102) kanştlnlmaslyla elde
edilen harçla 5 mm kallnllkta slvanın çelik mala ile yapılmasl, her türlü malzeme ve zaiyah, işçilik, çallşma sehpalarl, inşaat
y€rindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma müteahhit genel gide.leri ve karl dahil 1 m' fiyatl:
Ölçü: 1) Plojedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanlan dahil) he§apıanlr.
2) Doğrama pervazlarl ve varsa ahşap süpürge|ik altnda kaIan slva yüzeyleri hesaba katlılr.
3 Bütün uklar ve d r cins ka ma ll ur

Yeni slva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazll mat
b llması ce he

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zlmpara, taşlama Ve temizlik yaplldüktan sonra, 0,075 kg su bazll astar uygulanlr ve 0,350 kg
macun işleminden sonla yüzey Ampaalan'r, 0,075 kg su bazİ astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg ,1.kat, 0,100 kg 2.kat su
bazll.mat boya yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik, müteahhit gene|gideİleri ve kan dehil, 1 m2 fiyatl:
oLÇU: Projesi üzerinden boya yapllan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür,
NoT: 3 m den k duval ve tavanlarda iskelesiverilir. süva n iskelesivarsa b Verilmez

ma LDız
ytiksek Mimar

Poz No

1

2 27.52512

3 Y.25-0031,14



ELEKTRiK işı-tni rvıarını- ı-isrısi

oRrax isın oüzyu nr rervı ıı- ıĞ iri rvı

1- Okula ait Ana pano L,2O m21-2ve bodrum katlarındaki tali panolar 0,20m2 sıva altı

olarak değiştirilecektir.

2- Pano içerik detayında tamamen uyulacak pano beslemeleri 2*4 mm halojensiz

kablolarla sağlanacak, 1*4 mm topraklama kablosu ile beslenecektir. Pano

beslemesinde her kata farklı faz dağılımıyapılacaktır. Panolar anahtarlı kilit düzenekli
olacaktır. Yan8ın tesisatını kontrol eden merdiven otomatiği yenilenecektir.

3- Aydınlatma ve priz tesisatında ekli plana tamamen uyulacaktır. 30+60ve 60*60 led

armatürler teknik şartnamedeki lümen ve ömür değerlerine uyacak lP koruma sınıfı

en az 40 olacak ve sürücüleri enec sertifikalı olacaktır.

4- Kalorifer dairesi eski pano ve içeriği değiştirilecek motor besleme panosu aynı

kalacaktır. Tesisatı ve pano beslemesi kalacaktır.

5- Kalorifer dairesi 8 adet armatür 1*40W u tip| etanj armatürle değiştirilecek tesisat
korunacaktır. Ayrıca bina girişine aynı armatürden konacaktır. Armatürler elektronik

baIastlı olacaktır.

6- Hoparlör ve zil tesisatl hoparlörler korunarak kabloları tamamen değişecektir. Yangın

tesisatI tamamen değiştirilecektir.

7- Öğretmenler odası .idare odaları ve müdür odasına telefon prizi konarak müdür
yardımcısı odasına uç|andırılacak ve 10 luk kutuya irtibatlandırılacaktır.

8- WC lerde her kabin arkasına 180 derece sensörlü led ampullü armatür konacak

armatürler gün ışlğına duyarlı olacaktır. Armatür beslemeleri mevcut buattan alınarak
kanal içerisinden NYM kablo ile beslenecektir. Tavan armatürleri 360 derece sensörlü

olacaktır.

9- Her kat WC ye termosifon hattl 3*2,5 mm kablo ile çekilecektir. Tüm tesisat sökülerek
yeni sortiler alev almaz kablolarla tesis edilecektir.

10- Merdiven başlarına 360 derece sensör ile kumanda edilen 30*60 led armatürlerle
sağlacaktlr.

11-Tüm armatürler backliht olacaktır. Ayrıca en az 2 yıl montajı yapan firma tarafından
garanti edilecek, garantide armatürün çalışmaması yeterli olacaktır.

12- Güvenlik hatlı prizlerin tamam| çocuk korumalı olacaktır.

13- Demonte edilen tüm malzeme ve kablolar yüklenici tarafından tutanakla iş denetim
elemanlarına teslim edilecektir.

14- Tüm tesisatta kaçak akım koruma şalterleri uygun değerlerde kullanılacak ve çalışır
Vaziyette olacaktır. Tüm tesisatta TsE standardı olacak ve kontrolİüğün kabul edeceği
anahtar grupları ayrıca şalt malzemesi kullanılacaktır. Tüm ma|zemeler kontrollük
tarafından teyit edilmeden kesinlikle montajlna başlanmayacaktır. okula ait kamera
sistemi varsa korunacaktır.

15- Tüm katlara buattan beslenecek yönlendirme levha|arı konacak zemin kata
yönlendirme çıkış(exit) levhası kapı çıkışına konacaktır.

|-6iiniksf



YOMRA CUMHUR|YET ORTAOKULU

1-Okula ait ana pano karkası ile birliten1,2 m2 olarak değiştirilecek, pano 3 bölümden
oluşturulacaktır.

2- Sınıflardaki ve koridorlardaki armatürlerin yerine 2* 40W olanların yerine 60*60 Led

bacliht armatür. 1*40W olanların yerine ise 30'60 led armatür konacaktır. Armatürler teknik

şartnameye kesinlikle uygun olacaktIr.

3- Okuldaki tüm anahtar ve priz grupları değiştirilecektir. Anahtar grupları TSE belgeli
piyasa deneyimi olan malzemelerden seçilecek pr!z|er çocuk kilitli olacaktır

4- Zemin 1ve 2. Kattaki yangın butonları değiştirilecek kat pano içerikleri
değiştirilecektir.

5- Zemin WC hariç diğer Wc ve merdiven çıkışlarındaki etanj armatürler duvarlardakiler
180 derece tavandakiler ise 350 derece sensörlü lamba ile değiştiriIecek, anahtar bağlantıları
iptal edilecektir.

6- Ana pano Ve kat panolarda detaya uyulacak her kata ayrlca KAKŞ konacaktlr. Pano
anahta rlı olacaktır.

7- Her 2 okulada ana panoların topraklama barasından 16 mm kablo ile uygun zemine 2

mt lik galvanizli köşebent demirle topraklama yapılacaktır. Demonte armatürler okula teslim
edilecektir.

8- 48 sınıflndaki slva üstü olan Anahtar grupları sıva aıtlna allnacak.

Yapılan elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olacaktır. Keşif miktarından artan armatürler
denetim görevlisine tutanak vasıtası ile teslim edilecektir.

Tesisat değişimi esnasında yenilenecek hatlarda oluşacak sıva kırıkları alçı sıva ile onarılarak
edilerek boya tamirleri aynı renklerle yapılacaktır,

§Tü
TelinikJ
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'l- Lamba Linyeleri 2,5 mm NYAF Halojensiz zırııiıı KAT 
'LANlkablolarlarla çekilecek.

2- Priz Linyeleri 3-2,5 NYAF Halojensiz kablo ile
çekilecektir.
3- Mevcut ses tesisatı hoparlör|eri kullanılacak ancak kabloları
2*1,5 mm LlCY kablo larla değiştirilecektir.
4- WC lerdeki sensörlü lamba içlerine led ampul kul|anılacaktır.
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Tüı.KıR
Taıinik3f

KAZAN DAlRESl BEsLEMEsl AYN| KULLAN|LACAK
KAZAN DAiREsiNDEKl ESKl PANo DEĞlŞEcEK
lÇERlSlNE 3-40A Aos, AYR|cA 4'404 (30ma) KAKŞ

KULLANlLACAKT|R.
Gıv0İal !,5 n @,@ğ

E Por^xs YEL D€lGELftĞ

Hen koto for,k[ı fozdo.n bes[enenek
fo.z[o.r^ or,osı denge kor,unocoktır^,
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KAşüSTü CuMHuRiyET iLK-oRTAoKuLU pANo DETAvI
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