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Demontaj, (180.000 kcal/h) 210 kW slcak su Üretici, Çelik
1 52_1 106/DMntj Malzemeden (KaynaklD Kalorifer Kazanlarl (3 atmosfer konstrüksiyon

baslncünda)
(240.000 kcal/h) 280 kw, sıcak su Üretici, Çelik Malzemeden

Adet

,152-1108

161-,l00

162-201

l63_100

201-106

2o1-107

201-112

23o-,|22o

23o-1251

231_101

231-102

Y.23.167

Y,25.o0zo1

Adet
. (Ka kalorifer
20 o mm (3l4"'l, DoLDURMA
uygun)
@= 100 mm 120 'c bölüntülü,

Kazanlarl (3 atmosfer konst rüksiyon baslnclnda)
VE BoşALTMA Musı-uĞu gs +aı,e Adet

TERl\rolüETRE Adet

o=1o0 mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, H|DRoMETRE os-617) Adet

Dikişli siyah boru 1"

Dikişli siyah bofu (1 1/4")

Dikişli siyah boru (4")

Boru Dlş Çapl (1") 33 o mm--_cam Yünü El Kallnhğl: 25 mm, cam
yünü Esash Alüminyum Folyo Kaplı Prerabrik Boru Yal(lml ffs EN
14303)

m

m

m230-1215

m

m

-----_--l-Boru Dlş Çapl (1 1l4") 42 g mm_--cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml os
(4") 114 o mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Yalltlml (TS EN 14303)
15 o mm#50 o mm (1l2"-2") arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen

m

50 a mm#10o o mm (2"{") arasl (4") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
m

kgÇeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yap!lmasl Ve

, yerine konulması (su depoları ve benzeri)
Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
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işin Adı : ÇARŞlBAŞl ANADoIU L|sEsi KALoRlFER oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.
No Poz No

sayfa:1
Pursantaj

(%)
imalatn cinsi

Demontaj, (180.000 kcal/h) 210 kW, slcak su Üretici, Çelik
152-1 106/DMntj l\,lalzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanlarl (3 atmosfer konstrüksiyon Adet

baslnclnda)
Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç Ve gereçler kullanllmalldlr
Tek.ar montajı yapllacak oıan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidar.
Demontajl yapllan malzemelerden tekrar kullanlıamayacak olanlar ldarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine tesljm edalecektir.

(240.000 kcal/h) 280 kw, sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedenlcz- l luğ (Kaynakl4 Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında) Aoeı

Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW lhzarat: o/o 80)
Ts 497, Ts EN 12953-1,Ts 377-3 EN 12953-3,Ts EN 303-5 Standardlannda, üç geçişli, ocak hariç geçişler aras| boru demetli,
istenen konstrüksiyon basünclna göre termodinamik ve mukavemet hesaplan yapllmlş,,yukarlda bahsigePn standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapllan kapasite ve lsll verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve |sllverim
değe.leri TsE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır, Ahnan
bu sonuçla. projelerine yazllarak belgelendirilecektk.
Notlar:
1- 97/23lEc Baslnçll Ekipmanlar Yönetİneljğinde. el ile katl yak(la beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük Ps x V değeri olan.
110'c'dan daha fazla olmayan slcaklükta slcak su üreVnesi planlanan donanlmlann, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belidilen temel gereklerei "lslnmadan Kaynaklanan Hava
Karljlağinin Kontrolü Yönetmenlağa" ile "sanayiKaynakll Hava Ki.liliğinin Kontrolü Yönetrİenliği"ne uygun olacakfur.
2- Kazanln imali, işyefine nakli, temel kaidesi üzerine montajl ve çahşlr halde tesliml
3- imatat kontrolu idaresince yapllarak belgelendirilecektir,
4- Kazan lzga.aşl ve ateş tuğlaŞl örülmesi (şamot yapılmasl) 

'lyata 
dahildir.

5- Ara kapasitelele ait değerler enterpo|asyonla bulunacakhr.

161_100 20 o mm |3l4"), DoLDuRMA VE BoşALTl\rA MUsLUĞu 0S 481,e 
Adet

uy9un)
Teknik Tarafi: Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitliaçll|p kapama anahtan ile işyerinde temini,
astenen yerlere montajl, rakorun hortuma vidall keıepçe ale sık|ca bağlanması,(rS.'ye Uygunluk belgeliola9a!!4
162-201 0=100 mm 120'c bölüntülü, TERMoMETRE Adet
Teknih Tallfi Bellnlbn çaplalda, delece böluntülu madeni termomekenin komple olarak işyerinde temini vi projesine uygun yere
montajİ.

163-100 a=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss),na kadar, HıDRoMETRE Crs€17) Adet
Teknlk Talİfi Behrtllen çaplalda, skaıasl kolay okunabilir büyük bölüntülü su basınclnl göste.ir ibresive aynca su seviyeŞini gösterir
ayarlanabilir klrmüzl ibresi bulunan 3 ağtzı musluğU ile komple hidrometrenin işyeri|le te!!!ini ve yeri!!e !Lo!]El.
201-106 Dikişli siyah boru 1" m

Teknik Tarifi 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetmehğine ve 97/23/AT Baslnçh Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun. cE UygunIuk
işaretiyle piyasaya az edilen çelik boruIann, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlant|annln yapllmasl, işçilik
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminjve yerine montaj|.

7 201-107 Dikişli siyah boru (1 ,1/4") m

Teknlk Tanf| 3o5/2o11lAB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğioe ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetİneliğine uygun. cE Uygunluk
aşaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruıar.n, ilgili şartname ve projesine uygun ola.ak döşenerek, bağıanhlannln yapllmasl. işçilik
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminave yerine montajl.

8 201-112 Dikişli siyah boru (4") m

Teknjk Tarrfi 3o5/2o11lAB Yapl Malzemele;i Yönetneliğine ve 97/23lAT Basınçll Ekipmanla. Yönetİne ğine uybun, cEÜygunluk
işaretiyle piyasaya az ediıen ç€|jk borulann, ilgilişartname ve projesine uygun oIarak döşenerek, bağlantllannIn yapılmas|. işçilik
dahil, sülyen Ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine4q!!aj|.

Boru Düş Çapı (1") 33 o mm---cam Yünü Et Kalünlüğü: 25 mm, cam
9 230-1215 yünü Esash Alüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Yalttımı [tS EN m

14303)
Teknık Tarifl 3o5i2011/AB Yapl Malzemelen Yönetmeliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş olacaktlr.
Yalıtllacak borunun korozyona karşı korunmasl amacıyla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dlş çapına uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanİ bindirme payh alüminyum folyo kapll camyğnü prefabrik bo.u yalıt|m malzemesiile yalllllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yapışkanİ alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekilde yapıştrllmas|_-Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir,

10 230-1220
Boru Dlş Çapl (1 1l4") 42 o mm---cam Yünü Et Kallnltğl: 25 mm,
cam yünü Esasll A]üminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtlml (rs
EN 14303)

Teknik Tarifi: 305/2011lAB YapI Malzemeleri Yönetrneliğane uygun ola.ak cE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktlr_
Yalltllacak borunun korozyona ka§l korunmasl amac|yla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dış çapına uygun olarak seçiımiş,
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme payll aıüminyum folyo kapı camyünü prefabrik boru yaı |m malzemesi ile yalıtlması ve

ek yerlennin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile slzdırmaz bir şekilde yaplşhrllmasl rim fl sülyen boya dahil
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İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Birim Miktarı

Sayfa: 2
Pursanta.is lmalatn cinsiNo

değildır

11 230,1251
(4"\ 114 g mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Ya]ltlml os EN 14303)

12 231-101
15 g mm#50 o mm (112"-2") arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

Teknik Tarifi: serbest boruıann iki kat sülyen boya ile boyanmasl

(%)

Teknik Tarifi: 305i20l1/AB Yapl Malzemeleri Yönetİneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya aR edilmiş olacakhr.
Yallhlacak borunun korozyona karşl korunma5l amaclyla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan d|ş çap|na uygun oIarak seçilmiş,
boyuna kendinden yap|şkanlı bindirme payll a|üminyum folyo kapl| camyünü prefabrik boru yalltım malzemesi ile yalıtıImasl ve
enine ek yerlerinin kendınden yaplşkanh alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekilde yaplştlnlmasl._Birim fiyata sülyen boya dahil
değildar.

m
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,11_1^, 50 o mm#1oo o mm (2"-4") arasl (4") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla m

Teknik Tarifl: serbest borula.ln iki kat sülyen boya ile boyanmaşl

Y 23 167 9^9İ:'l Pl"^li,1":1^Ye 
sac levhalardan münferit imalat yapılmasl ve kgyerine konulmasl (su depolarl ve benzeri)

Teknik Tarif]: Her çeşıt profı demide.inden, projesine göre tek veya çjfr tarafil takviyeli sac levha|arla yapllan; sU depo|an ve
benzeri imalatln yapılmasl için heriürlü malzeme ve zayia!. kaynak ve atö|ye masraflan, §yerinde yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderlera ve kan dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyaİ:
öLÇü;
imaletln esaŞ aksaml, kilit, sürgü kollan. duvara konacak kenetlerIe birlikte boyanmadan ön@ tart|llr, ataşmana kaydedilerek
yerine taklllr, Bütün imalat aynl bedelle ödenk.
NoT:
1) Ancak demirden başka, metaıden tezyinat konmas|, kilit, sürgü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yapılmasl halinde işçilik ve
malzeme giderleri aynca ödenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedelifiyat
tutanağl tanzimi suretiyle aynca tidenir.
3) Madeni aksamln (menteşe, .ulman, kilit, ispanyolet vs.)tak|lmas| karşlı|ğı 

'iyata 
dehildir.

4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdarde proje boyutlan üzerinden b0tün prorillerin ve düğüm noktalarü levhalar|nln cetveldeki
ağırıklanna nazaran tarıl ağırllğlnt tahkik edebilir, Bu tartl neticesinde; cetvellere nazarano/o7 ağtlklazlag da ödeme yaplİr, % 7
den fazla ağlrllk dikkate allnmaz. Bu tartl neticesinde bulunan ağ|rllğln cetveldekinden az olmasl halinde yapılan imaEt|n idarec€
kabul edilmesı şart|yla tadl esas allntr.,l5 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
Teknik Tarifi: Demir amalat yızeylerinin zlmpara ve tel flfça ile temizlenmesi, o,1oo kg 1.kat, o,1oo kg 2.kat (hei İat farkll renkte)
antipas sürülmesi, bu işlerin yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiaİ, işçilik, müteahhit genel gideıleri ve kan dahi| 1 m'fiyatl:
öLÇü:
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bö|melerde:
1) Telaro kasaİ olanlarda; slvadan slvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kaşall (pervazslz) olanlarda: kasadan kasaya düşey düzıemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanlan dehil edilir.
3) Kasa ve pervazİ oıanlarda pervazdan p€rvaza iki yüzün ölçüsüne kasa dğhiledilir_
4) Bütün ölçülerde, girinti, 9klntı ve cam boşluklan ölçüye katlımaz. Pencere kenannda çlta varsa, ölçü buradan aİnlr.
c) camekan ve penc€releİde;
'|) camekan ve pervazll pencerelerde; pervaz dlş|na perYazslz pencerelerde, srya yüzünden srya yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanl ölçülür. YaIn|z bir satlh hesaba alın|r, iki saİh boyanlr. cam boşluğu ç|kanlmaz, denizlik, kasa ve kenarlar|
mevcut ise aynca ölçülerek, alana ilave edilİ.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülü., iki pencere araslndaki ahşap kasa ay. ölçülür ve alan iEve edilir. He. iki pencarenin iki yüzü
boyanlr, birer yüzü hesap edili.. cam boşıuğu çlkafl|maz.
d) Parmaklık ve ko.kuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alan| ölçOlür.Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çah makasl, kiriş, kuranglez ve benzeridemir imaletta boyanan yüzler ölçü lü.
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1- Okul kazan dairesinde bulunan bir adet 170,000kcal/h kapasiteli prizmatik katı yakıt

kalorifer kazanıve duman kanalı demontaj edilerek, kazan dairesi dışında idarenin göstereceği

alana taşınarak okul idaresine teslim edilecektir. (152-U06/DMntj Poz no'ya uygun)

2- Yeni konulacak kazan mevcuttaki 20 cm yükseklikteki kazan kaidesi üzerine oturacak

şekilde kon um land ırılacaktır.

3- Demontajl yapılan kazan yerine 240.000kcal/h kapasiteli katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı

tüm müştemilatl (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşalma musluğu) ile birlike
montaj ve tüm tesisat bağlantıları yapılacaktır. Kazanın gidiş dönüş emniyet boru bağlantı|arı
gidiş dönüş sıcak su hattı bağlantıları mevcuttaki borulara uygun şekilde olacaktır. (152-110&

151-100, t62-2O|, 163-100, 2OL-LO6, 2O1-1O7, ?:OL-LI? Poz no'ya uygunl

4- Kazan baca arasında bulunan mevcut duman kanalı kullanılacak eğer yeni konulacak kazanın

duman borusu çıkışı daha yüksek ise o yüksekl|k kadar baca bağlantısı yukarıya kaldırılarak
montajı yeniden yapılacaktır. Duman kanalı çapı mevcutta çap 30 cm dir konulacak kazanın
duman çıkışı farklı ise adaptör yapılmak suretiyle mevcuttaki duman kanalına bağlantısı
yapılacak konulan adaptör iki kat antipas boya ile boyanacaktlr. (y.23.157, v.25.002loI Poz
no'ya uygun)

5- Montaj ve bağlantı gereği yapllan tüm boru imalatları iki kat gri antipas boya i|e boyanacak
ve en az 30mm et kalınlıklı cam yünü üzeri alüminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekli ısı

yalıtımı sağlanacaktır. İzolasyonun, dirsek ve ek yerleri imalatlarında gerekli özen
gösterilecektir. (230-1215, 23O-t220,231-125t,231-101,231-1:02 Poz no'ya uygun)

Not: Yüklenici işin Yer Teslimİnden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm ış sağllğl
ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup İdare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptlrım veya cezai İşlem tesis etme hakklnl sakll
tutacaktlr.

ÇARŞİBAŞİ ANADOLU LİSESi

KALoRİFER oNARıMı işi rvınxeı- LİsTEsİ

6- Onarım esnasında ortaya çıkan her türlü müştemilat (araç-gereç) işin yüklenicisi tarafından
bir tutanakla idareye teslim edilecektir.


