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sayfa:1
Pursantajs.

No

1

2

3

4

5

6

7
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11

152-11o7
(210.000 kcal/h) 245 kW, slcak Su retici, Çelik Malzemeden j",

Adet
,| 
61- 100

162-201

163-100

173_306

173-308

201-107

201_108

201-109

201-111

207-502/DMNTJ

(Kaynakll) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstrüksiyon qaslnclnda)
20 o mm (3l4"), DoLDURMA VE BoŞALTMA MUsLUĞu (Ts lgı,e
uygun)

o=100 mm 120 "c bölüntülü, TERMoMETRE
o=1oo mm 2-22 Almosfer (25 mss)'na kadar, H|DRoMETRE os-617), Adet

Ağlz çapl 50 o mm, Kollektör ağlzllklarl , Adet

Ağlz çapı 80 o mm, Kollektör ağlzllklan

Dikişli siyah boru (1 1/4")

Dikişli say€h boru 1 12"
Dikişli siyah boru 2'

Dikişli siyah boru (3")

DeMontaj,50 @ mm, sürgülü vana: Pik döküm, flanşh, Ts EN 1171'e Adetuy9un
50 o mm, PN 1o-,16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya leflon labak yay takviyeli Adet
contah, üç parçalı, flanşll, KÜREsEL VANALAR os 3148)
Deft,lontaj, Debisi m3/h: 4,1-8 Baslnclm ss (3,51-5,00) Pa: 3150'l-
45000, si*ülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
devir/dakika'ya kadar
Debi m3/h (12-20) baslnç mSS (5#10), Değişken DevirIi (Frekans
Konvertörlü) sirkülasyon Pompas|: lslak rotorlu düz boruya takllabilen Adet
slrkülasyon pompalarl
50 @ mm Vidal! veya Flanşll, Pis|ik tutucu, PN-16,buhar Ve klzgln su
için, gövdesi pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç Adet
süzgeci paslanmaz çelik, Vidall veya flanşll
Boru Dış Çapı (1 1l4") 42 o mm-_-cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esaslİ Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml (rs m
EN 14303)
Boru Dış Çapı (1 1l2") 48 a mm---cam Yünü Et Kallnhğı: 25 mm,
cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Yalltlml (rS m
EN 14303)
Boru Dış Çapl (2") 60 o mm--cam Yünü Et Kallnllğl: ğo mm, Cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltımı (IS EN m
14303)
(3") 89 @ mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı
Prejabrik Boru Yal(ımı (TS EN 14303)
15 o mm#So Q mm (112'-2"\ arag (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen

Adet

Adet

m

I
m

m

12 210-707

13 216_307/DMNTJ

14 216-908

15 221-206

16 230-1220

17 230-1225

18

l9

20

22

23

24

25

26

2*1231

230-1244

231-101

231-1o2

301-306

MsB.134

mboyayla

Y.16 050/13

50 o mm#1oo o mm (2"_4") arasl (4") dahil, Boru boyanmasl, sülyen 
mboyayla

120 'c'ye kadar kullanllabilen daldlrma termostatlar Adet

Kaloriİer KazanıNaklt Tankl Kondens Deposu Boyler Hidrofor glbi
Teesisat Malzemelerinin Kaynakla sökülmesi - kg

Belon santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompJJıyla
basllan, c 16/20 baslnç dayanlm s|nüflnda, gri renkte, no[mal hazlr m'
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münfefit imalat yapllmasl ve

Demir yüzeylere korozyona karş| iki kat boya yapllmasl m.

Y.23.167

Y.25.oozo1

Toplam: 100,0000 -
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Sayfa:1
s
No Poz No imalatn cinsi Pursantaj

&l

2

1\2_11o7 (210.000 kcauh) 245 kW, slcak Su Üretici, Çelik Malzemeden- - (Kaynakll) Kalorifer Kazan|arl (3 atmosfer konslrüksiyon baslnclnda)
Teknlk Tanfl Ölçü. Adet, blrlml (kcauh) kw. |hzalat o/o 80)

Adet i
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak haiç geçişler arası boru demetli.
istenen konstrüksiyon baslnclna göre termodinamik ve mukavemet ııesapıan yapıımiş,,yuıarıaa baiilğiçen standarttara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahap olacak, yapllan kapasite ve ısll verjm deneyi'sonucunda bulunin'kapasite ve lsıl verim
değerleri TsE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden dü;ük verimli kazanlar kull;nllmayacakttr, Aı|nan
bu sonuçIar projelerine yazllarak beıgelendarilecektir.
Noüar:
1- 97/23lEc BaslnçIl Ekapmanlar Yönetrneliğinde, el ile katl yak(a beslenen ve 50 bar ı lat.eden daha büyük Ps ı V değeri olan,
110 o c'dan daha fazla oımayan slcakl|kla s|cak su üretİnesi pİanlanan donanımlann, bu Yönetıneliğin eiinde yer aıan]EK-1;
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belartilen temel gereklere; "|slnmadan K;ynakİanan HaVa
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" ile 'sanaya Kaynakll Hava Kirliliğinan Kontrolü Yönet nenliği"ne uygun olacakt;.
2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajl ve çallşlr halde teslima
3- lmalat kontİolü jdaresince yaplla.ak belge|endirilecektiİ.
4_ Kazan lzga.asl ve ateş tuğlas. ö.ülmesi (şamot yap|lmasl) fiyata dahildir.
5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla buIunacakt|r,

161_100 20 o mm (3l4,,), DoLDuRMA VE BoŞALTMA MUsLUĞu (rs +eı,e 
Adetuygun)

Teknlk Ianfl Plnnçlen.akorlu musluğu hortuma bağlama rakoau ç€llkten kalo kesitlı açlllp kapama anahtarl iıe işyelinde temınl,
istenen ye.lere montajl, rakorun hortuma vidaİ kelepçe ile slklca bağlanmas|.os.'ye uygunluk belgeli olacaktlr.)" _162-201 @=100 mm 120,c bolüntülü, TERMoMETRE Adet
Teknlk Tarifi: Belidilen Çaplarda, derece bolüntülü madenl remomekentn komple ola.ak işyerinde temini ve projesine uygun yere
montaJl.

4 163-100 a=100 mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, H|DRoMETRE (ts-617) Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda: skalasl kolay okunabilİ bijyük bölüntülü su bas|nclnI gösterir ibresive ay;ca sU seviyesini gösterir
ayarlanabilir klrmızl ibresi bulunan 3 ağlzh musluğu ile komple hidrometrenin jşyerine teminive yerine montajl.

5 173-306 Ağlz çapl 50 @ mm, KoIlektör ağlzllklarl Adet
Teknii Tallfı. B.F T 1 73- 100'den lzah edlldiği şekllde imal edilm§ kollektor borusuna, prolesine ve TSe uygun olarak hazlrlanmlş
flanşll ağlzlann kaynatılmasl, iki kat sülyen ve iki kat yağll boya ile boyanmasl.

6 173-308 Ağlz çapl 80 @ mm, Kollektör ağlzhk|arl Adet
Teknik Talifi B F.T. 173-'|oo'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna. projesine ve Tse uygun olarak hazlrlanmlş
flanşll ağlzlarln kaynatllmasl, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmasl.

7 2o1-1o7 Dikişli siyah boru (1 1/4") m
Teknik Tarf]: 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleli Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçİ Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun. cE Uygunluk
iŞaretiyle piyasaya az edibn çelik borulaın, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlanillannin yapılmasi, işçiİik
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminj ve ye.ine montajl.

8 201-108 Dikişli siyah boru 1 1l2" m
Teknlk Tarlfl' 305i2011/AB Yapl Malzemele.ı Yonetmellğlne ve 97/23lAT Basınçİ Ekipmanla. Yönetİneliğine Uygun cE uygunluk
iŞaretiyle piyasaya arz edilen çelik borularln, ilgili şartname ve projesine Uygun olarak döşenerek, bağlantllannln yapllmasi, işçilik
dahil, sülyen ve_ boya bedeli hariç olmak üzere işyerande temini veJe.ine montajl.

9

,l0

11

201-109 Dikişli siyah boru 2" m
Tekn,k Tarifi 305/2o1ilAB Yrpl Malzemeleli Yönetmeliğlne ve 97/23lAT Baslnçlı Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun, cE Uyguntuk
iŞaretiyıe piyasaya az edilen çelik borulann, jlgilişanname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlaniılarının yapılmasi, işçilik
dahjl, sülyen ve boya bedeıi hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montaj|.

201-111 Dikişli siyah boru (3") m
Teknik Tarifi: 305/20' 1/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetrnellğine uygun, cE uygunluk
iŞaretiyle piyasaya aru edilen çelik borı]ların, ilgili şartname ve projesine Uygun olarak döşenerek, bağlantllannin yapllmasi, işçilik
dahil sülyen Ve boya bedeli haraç olmak üzere işyerinde teminive yerine montajl.

2o7_so2iDırNTJ P:y9"t"j,50 o mm, sürgülü Vana: Pik döküm, flanşll, Ts EN 117,1,e 
Adet. uygun

Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnçİ Ekipmanlal Yönetmeİğine uygun olarak üretilmiş, cE sertifikall. Ts EN 1171'e uygun,gövdesi,
kapağ|, Volanl sfero veya pik döküm, sürgüsü Şfe.o döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR slzd.rmaz Aontalü, PN 6_1o
baslnç slnlflnda ki vananün iş yerjnde teminive yerine montajl.

50 o mm, PN 10_16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz

çel Vidall r, lug veya flanşlü, geçişe bir kü.e ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küresel Vanala

21o-707

Teknik T

çelikten. tam geçişlı, paslanmaz çelikten veya teflon labak yay takviyeli Adet
conta|ı, üç parçall, füanşll, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

arifi| 97/23lAT Basınçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici eıemanlü, pik karbonlu çelik veya

Şenol AL

paslanmaz
rln iş yerinde
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Sayfa:2
Pursantaj

temini ve yerine montajl |%

DeMo ntaj, Debisi m3/h: 4,,1-8 Basünclm Ss (3,51_5,00) Pa: 31501-13 216_307/DMNTJ 45000, sirkü|asyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
deVir/dakika'ya kadar

T€knik Tarif]: Ku.U rotorıu, düz boruya takllabilen (inıine tip), gövdesi dökme demirden, çalk| koliiörimffiağciiomedemirden imal edilmiş, 145o d/dk d;viİ hlzl nda çaİşan sabit devirlis irkülasyon pompalannln BiI im,Sanayi Ve TeknolojiBakanhğl'nln "Elektrii Molo.|an lb l lgili Çevreye Duyarll Tasanm Gerekle.ine Dair Tebliğ "' ne göre 7,5 kW Ve üzeri motorgüçlerinde motor verimi lE3 verim seviyesinden düşük olmayacak Bu güçteki motorlann lE2 ve.im sevayesinde olmasl halindedeğişken hlzll olacak şekilde teçh iz edilmiş olan kuru .otorlu sirkü lasyon pompa§ınln işyerinde teminive çallşlr ha|de yerinemontajl

14

1-Pompa seçimlerande ve tedarikinde onayll uygulama projesinde belıftilen noktasal değerle. dikkate allnaçaR|r2-pozlarda belirtiıen arallklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışm a alanlannl belirtmektedir
50omm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,b uhar ve klzgln su15 221-206 için, 9övdesi pik döküm @=65 den büyük çaplar latema fakviyeli iç Adet
süz9eci paslanmaz çelik, Vidall Veya flanşll

Teknik Tarifi slvl, buhar Ve gaz donanımlna monte edilecek, akt§kanln baslnç ve slcakİ ğ|na tabi olarak gövdesi
sfero. dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çeıikten, süzgeci kolayca söküIop temizlenebi
vidalı pislik tutucunun iş yeande tem ln| ve yen ne montajl
Not: Filtre hassasiyeti;

,16
m

17

Debi m3/h (12-20) baslnç mss (5#.lo), Değişken Devirli (Frekans216-908 Konvertörlü) sirkülasyon Pompasl: ısiak rjtoıu otız borğa takılabilen Adet
sirküıasyon pompalarl

Teknik Tarifi: lslak rotorlu düz boruya takllabilen silkülasyon pompiıarınin aiıim saniyive rcinoiği aiiiiiğı nin "aagiıiı!ız veürünlere entegre salmaskasız devir daim pompaıarı iıe ıığiıığvreye duyarı| tasanm t;bliğj," * goö Eğiio,iö"li,ii JJii;indeksine sahiP PN10 baslnÇ sın|fında, motoru blokaj, aşin İorlanm" ,6 ,s,n.aıa,a ı,aşiıendiiden ıorumaıı, oaiiii iiJ"'r,rri"iflekans konvertörlü. ?p-c ve ?p-V kontrol modla_nna, uygun basma yıısirıiti vJ anılr gu-ç tüketimi işlelim ve a;za sin'vaıi oıgiüe,iextra bir ek|Pman gerektirmeksizin üzennden gorıintuıeneııen. danıieı<ran-iıe en fazıİ-0',s-. ar.İ,İlİ,İJ'ol!,İj wİlİİİİİi-niayarlama imkanlna sahip otomatik regülasyon düzenande çallşabilen sistemdi iuııanıacaı, t eırn, ı.onr"rtoıu 1rÜi ,ot'orı,si*ü|asYon PomPalannIn gövde maızemesiasgari.Ts 552'ENİ 56 Eııcjı- İoo Ğozol, vjtaxıan metaı emJırılmi. 1",ion, ç"*,Pa§lanmaz çelik veya.cam elyaftakvayeli poıypropiıen, pompa miıirs eıı ıooggj3 
"t"nli;,t;;;yg;;i;;;;;;;"i"n'iJp,,r,ş oırp

PomPa izolasYon sınlfl en az lP43, motor koruma sınıfı en İz F sınıfı. çaişma sıcakigı s,caı, su'sİ*tiıasyon po.p"İ"İ '"İir, rrgs,"göre -1ooo /+120oC araiğında ÇaiŞabiIen ıslak rotorlu sirkülasyon porİpaİ,n,n ij yerinoe temini ve çaıliinaiJe ioin" İİont"ı,.NoT:

l
l

__|
piıinç bronz,
il6n, franşh veya

DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den bğyük parçalarl geçirmeyen,
DN 50_ye kadar 700 tJm (0,7 mm)den büyük pağıan ğeiırmeyen,
DN ,|50 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den büyük parçalaiı ğeçirmeyecek
şekiıde seçilecektar,

Boru DlşÇapl (1 'll4'''t 42 g mm_--Cam YünuE Kaıınllğl: 25 mm,230-1220 cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik BoruValıımı (|-S
EN 14303)

Teknik Tanİ: 305/2011lAB Yapl iralzemelei Yönetrneliğine,uygun ola.ak cE uygunluk |şaİeti lle piyasaya az edilmiş olacaktlr.Yalltllacak borunun korozyona ka§l koıUnmasl amacıyıi stilyÖn boya ile boyan'Ğsı ardinaan oıj çipıni uygun oı"rJirÇ,ı.ş,boYuna kendinden YaPlŞkan|| bindirme payl] a|üminyum folyo kaplı ;myunıİ prefabrik boru yaı,t,m maızemİİİiıe-y;],1,İ;;, ,"enjne ek yerlerinin kendinden yap|Şkanıl alüminyum folyo bant ile sızoırma, Ür şetiıoe yap,ğt,nı."",-aıri. r,y"i"'"Jiv"n.;v, ort,lıdeğildir,
Boru Dlş Çapl (1 1l2'') 48 o mm-Cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,230-1225 cam yünü Esasll Alğminyum Folyo Kapll Prefabnk Boruialıtımı [S m
EN 14303)

Teknik Tanfl 305/2011/AB Yapl Malzeme]ei Yönetrneliğine.uygun olarak cE uygunluk işaretiile piyasaya az'edilmiş oljcaktlr.Yalltllacak borunun korozYona ka§ı korunması amacıylİ suıyeİ boya iıe ooyanİıİası aroından d|ş çapına uygun olaıak seçılm*,
!:11n:. 

k"!q'n99" 
.yrplŞkanll bindirme payll alüminyum folyo kapll ;amyünü prefabİik boru yahtım malzemesi ile Va|lbıması veenlne eX Yenerlnln kendlnden YaPlŞkanlü alüminYum folyo bant ile sızdırmaz bir şekıbe yapışt|nlması.-Birim 

'iyataİülyen 
boya dahıldeğildir.

18 230-1231

19 230_1 4

8oru Dlş Çapl (2") 60 o
yünü Esasll AIüminyum
14303)

mm_-cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, cam
Folyo Kapll Prefabrik Boru Yahtlml (rs EN

Teknik Tanf|: 305/20l1lAB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile p|yasaya az edilmis olacakt|r,Yalltllacak boüunun kolozyona karşı korunması amacıyıi sii!öi boya iıe ooyanin'asİİİjİ";;ş';;;-r;;;" o|"rJİÖu.,ş,boYuna.kendinden yapıŞkanlı bindirme paylı aıüminyum foıyo kapi İamyuntİ preıaoriİ uoru v"ı,tİ1,1"'rJJ.lİİİı. Ö,İ,İ Ş], *enine_ek yerlerinan kendinden yap|şkanll alümınyum foıyo bant ilÖ slzoırinaz ıjir şeı<iıde yapığt,nıması-aırım ÇĞ'"diyin ıoy" o"ırıdeğildir.

m

m(3") 89 O mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll
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imalatln cinsi Birim Miktarl

sayfa: 3
Pu.santajPoz No

{%prefabrik Bo ru Yalıtlml (Ts EN 14303)
Teknik Tarifl: 305/201 

'/AB 
YaPl Makafilelen_Yönet neıiğine.uygun oıarak öE uygunluk işareti ile piyasayaiz eoiımiş dlacaktır,Yalltllacak borunun korozyona karŞl korunması amacıyıi suıyii boya ile boyan'ın'ası ardından d|ş ç3plna uygun olarak seçilmiş.boYuna.kendinden yapıŞkanll bindirme paylı alüminyu; foly; kaplı ca.ytintİ |r"t"ırir oo. y.ıı,İ,h"ı.".6İİiıu Ö,tİİ."l, *enine ek Yerlerinin kendinden yapı§kanlı alüminyum folyo bİnt ile sızo,-rİÜrl"nıa" yap,İt,nır.",.aiı. rİy"İr'"tİİy""1oy" o"t iıdeğildil.

20

21 231-102

Teknik Tarifi: serbest bo.ular.n iki kat sülyen boya jle boyanmas|

22 301-306 '120 'C'ye kadar kullanllabilen daldlrma ıermostatlar

25

231_101 15 g mfrd6o o mm 1ın"-z1 arasi(z'1 aatıiı, aÖru uoyarıın.ası, soıyen
boyayla

Teknik Tarifi: serbest boruıann iki kat sıılyen boy; il" b.y";;" 
_-

50 o mm#1o0 o mm (2"{'') arasl (4') dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

m

m

_l
daldınl

Adet ] l

abilen, çeşitli böluntğ|ü, slcakl|k
ütan, fark arallğ| ayardüğmeli, iki
lektrik bağlant!lannın yapllması ve

kg

yaklt tankl, borleı §u tasfıye cıtıazı
lanarak dlşafl 9kartllmasl açin;
y taşımalar, boşa[ma, sökülen

Teknjk Tarifi: sıcaklık izleyici elemanı i-ini-, ooruyiGy'i sivı iıJdo|u h; hangi bir odam'
:|?, diğ.,"|j: i,y.?r|rıin slvü slcakhk değerinde bürlyesinde bulunan kontağ| adn veya kapa
konumlu elektrikli da|dlma termoslahnln işyerinde temini, kovanl ile birlikt;ye;ne m;ntajl;e.
işler halde teslimi.

MsB 134 Kalorifer KazanıiY'aTit Tankl Kondens oeposu Boyler Hidrofor gibi
l eesisal Malzemelerinin Kaynakla sökülmesi

Teknik Tarifi: 8ina giraş kotu alanındaki (bodlum iat) kazan daireıerinde buiu;a kaloiifer kazanl,
gabi parçalanmadan dlşaı çlkaİtılma§ı mümkün olmayan tesisat malzemelerinjn kaynakla parça
işçi]ik, her türlü malzeme ve zayiatl, alet ve edavat gijederi, i§ yerindeki yııkleme, yitay ve düie
malzemenin istifi, müteahhit karl ve
9enelgideder dahil 1 kg fiyat|dlr, Teshin merkezive servis binası benzerizemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinan
R:,:?f :T,"_,9.,:l !]!1,]abileceğl binalalda bu poz uygulanmaz, sökumoen çııan maliemela,"y";n;, 

**-. '-*"*'
uLçu. şokulen tes|saü malzemesi ağlrhğl ta.tllarak tutanağl geçinlir.

Beıon sankalinde üEtllen veya satın İlınan ve beİon pompasıyla
Y 16.050/13 , basllan, c 1620 baslnç dayanım sınıflnda, gri renhe, normal hazır mJ ,

_ beton dökülmesi(beton nakli oahil)
Teknik Tarİfi: Beton ü.etimine uygun kornple. beton tesiiinde (asgarioomvaa kap;siteli, dort gozıu agrega ounıeıi tompiesoiıti vekumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton toas-iteıi çimenİo İıÖsu ouıunan ionvey6r bint sist".ıi, ge;i".an,m
unitesi, agrega ve beton deneyıerinl yapabllecek kapasitede iaboratu;r, jeneratör, yeteri kadar lranimikser ve mobii-beton pompasıile en az bİ adet yükleyici. kaül tankl ve katkl tartı bunkeri, nem oıçer ve uenzeri ne. türlü ekip ve ekipmana sahio Derivodikka||blasvonu yapllmıŞ beton üretim tesisD standardına ve p.ojesinjuygrn, y,ı,in.,ş. Je;;i;i,;;ui;;;iil,;Ş;i'l;;r"y"
kırmataŞ, Çimento, su ve gerektiğinde katkl malzemesi ib b ı6ı20 slriıinoa'uretiıen'veya bu niieliklere sahıp oJto,i tesısinoen sat,nallnan hazlr beton harc|nIn: beton ka|ite konkollerinin yap|lmasl. kansmikserl; yüklenmesi, işyerine kaoai narii, o6ium yenne
beton Pompasü ile basılması, yer|eştirilmesi, vibratör iı; sıkıştınımas,, srı"n.ai,, ioduırÜn-l,;İİ;;-r;Ö;;;;;';";;İİ""
korunması ve baklmİnln yap|hasl, gerekli Ve yeter saylda deney için nr.une ai,n.as, ,e gerekli deneyle-rin ya'p|lmasl, için gerekhheIlürlÜ iŞÇilik. malzeme ve zayiaİ, makine araç. gereç ve ıaborituar giderleri, işyerindeki ;er türIü yat"ly ," j,ıŞv irii.]ı",,
YÜkleme ve boŞa]tmalar, beton bünyesine giren gr;nülom€trik kum 9kİüveya İıİnataşın ve çimentonun temın eaıiaigi ur"tıolgıveya sahn aılndlğl yerden taŞltla.a yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaıtımasl, istifi, beton tesisine konulmas|, betonbünyeslnde ve sulama için ku|lanllan suyun teminive nakli, beton tesisive digerith eı<lpmanların teminive amo,tsrrn gio"ı"ıile herlürlü dEel gidedel ve müleahhit genelgidede.i ve kan dahil, yerinae o-oitiımuş ve baŞ|nç dayan|ml c 1612o-oı"n g'; ,"nkt",normal hazlr betonun 

' 
mtvatl.

ÖLÇU
Proledekl boyutlar iJzellnden hesaplantl.
NoT
1) Üretilen Veya satın allnan betonun üretildiği tesisün, T_sE ve mevzuatınln gerektirdiği diğer belgelere sahip olmasl ve bu belgeleriimalata baŞlamadan önce idareye vermesi zörunludur lbraz edilen ı"ıgeİ";-rygrn jıorğunun iespit ve ıu'iıarııiri"in-"-,iti."ao"edilmesi kaydlyla ancak, bU tesjste üretilen veya §at]n allnan Ve yürürlü;kdki m;v;uatlna ğore plyaja az ıoşuıiarir-oi t"jiy"nuygunluk belgela betonun imalatta kullanl|mas| mümkün olacakh;
2) Betonun satln aİnarak temin edilmesi halande, üzerinde işin adI da belirtilmiş olan faturalann birer suretinin tldeme be|gelerineeklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave oIarak konulacak katkı malzemesinin bedeli aynca ödeneceııi..
4) Pompa kullantlmamasl halinde analizden pompa bedelidüşülür.

Y 23167 Çeşilli proril demiri ve sac levhalardan monferit imalat vapllmasl ve
yerine konulmasl (su depolarl ve benzeri) ' l(g

Teknik Tarifi, Her ÇeŞit profil demiderinden,.projesine göre lek ;eya çift tarafl takviyeli sac levhalaria yapılin; su depolan vebenzeli imaletln YaPllmas| Çın her türlü malzeme ve ziyiatı, ıaynax've atoıye masianan. işyerinoe yıitıime.'yaırv ii iJşirvtaşlma, boşaltma, lşçilik. müteahhıt genelgdederi ve k'n dahili1ooya ueoeii tıariç1 ı ı<g Ryit|oLÇU.
lmai esas aksaml. k ilit, sürgü kollarl, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce ta(lllr. ana edi{erek
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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı-i eĞiriı,ı ı,ıüoünı_üĞü

i ş i n Ad ı : AKçAA BAT,o*, 
"o,.lE[,}| 

[ 

".ii:iiffi 
lj',§illT fJ' L

lş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

;; Poz No |ma

Sayfa:4
lafun cinsi l ]

Barim 
]

Miktarl Pur§antaj
ah|

yerine taklİr. Biılün amalat ayn| bedel|e ödenir
NoT:
1) Ancak demirden baŞka, metalden tezyanat konmasl, kilit, sürgü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yapllmasl halinde işçilik ve
malzeme giderle.i aynca ödenir.
2) Her tÜrlü menteŞe ve rulman bedelleri ile demirden gayramalzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedelifiyat
tutanağl tanzimi sUretiyle ayrlca ö'denir.
3) Madeni aksamln (menteşe, rulman. kilit, ispanyolet vs.) taklhasl ka.şlİğl fiyata dahi6k.
4)Ancak idareler lüzum göldüğü takdirde proje boyutlar| üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhalalnln cetveldeki
ağ|rlıklanna nazaran tartı ağlrlığln l tahkak edebilir- Bu tartl neticesinde; cetvelIere nazaran o/o 7 ağlrl|k fazlasl da ödeme yapit, o/o 7
den fazla ağlrllk dikkate alInmaz. Bu tadl neticesinde bu|unan ağ|rllğ|n catveldekinden az olmasihalinde yapılan imalıAtin idarece
kabuledilmesi şartlyla tarıl e§as allnlr.

26 Y.25-oozo1

Teknik Tarifi:
antipas sürül
ÖLÇü:

Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
Demir ımalat yüzeylerinin zımpara ve telfı.ça ile temizlenmesi

mesı, bu işlerin yapllmasl için her türlo malzeme Ve zayiat|, işçj

m,

, 0,'| 00 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kal fa*ll renkte)
lak, müteahhit genel gider|eri ve kan dahi| 'l m'fiyatl:

a) Mobilya|arda boyanan yüzey ölçü|ür.
b) Kapl ve bğlmelerde:
1) Telaro kasaİ o]anlarda; s|vadan slvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasall (pervazsE) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçOsüne kasa alanlan dahiledilir.
3) Kasa Ve pervazll olanlarda pervazdan pervaza ikiyijzün ö|çüsüne kasa dahil edilir.
4) Bütün ölÇülerde, giranti, ç|klnt| ve cam boşİukları ölçüye katllmaz. Pencere kenaında çlta vaİsa, ölçü buradan aİnlr,
c) camekan ve pence.eıerde;
1) camekan ve pervazlı pencerelerde; peNaz dlş|na peNazstz pencerelerde, sNa yüzünden srya yüzüne olmak ğzere düşey
düzlemdeki alan| ölçülür. YalnE bir sath hesaba aİnlr, iki sath boyanIr. cam boşluğu çlkan|maz, denizıik, kasa ve kenarlarl
mevcut ise aynca ölçülerek, alana ilave edilir.
2) Çift penc€relerde aynen ölçülür, iki pencere arasındakj ahşap kasa ayfl ölçülür ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir, cam boşluğu çlkanlmaz.
d) Parmakllk ve korkuluklaİda bi. yüzün dijşey düzlemdeki izdüşüm alan| ölçülüİ.Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makas|, kiraş, kuranglez ve benzeridemir imalatta boya lar
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AKçAABAT DARıcA iı-xoruı_u

reı-onireR oöıııüşürvıü oNARıMı işi rvıexaı- ı-isrrsi

1- Okul kazan dairesinde bir adet 2O0.OOOkcal/h kapasiteli fue|-oil yakıtlı (hürsan hkk-25_ 1999

) kalorifer kazanı, duman kana|ı, fuel oil yakıt tankı ve tesisatı demontaj edilerek, kazan dairesi
dışında idarenin göstereceği alana taşınacaktır. . (MSB.134 Poz no'ya uygun)

2- Eski kazan kaidesi yeni kazana uygun şekilde düzenlenecek, ihtiyaç durumunda kazana göre
en az 20cm yüksekliğinde kazan kaidesi yapılacaktır. (y.15.05O/13 Poz no'ya uygun)

3- Eski kazan yerine 210.000kcal/h kapasiteli elle yükleme|i katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı
tüm müştemilatl (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşalma musluğu) ile
birlikte montaj Ve tüm tesisat bağlantıları yapllacaktır. |I52-LL07,161-100, ı62-201, 163-
100, 173-308, z0t-t07 ,201-108, z0t-ltl, Poz no'ya uygun)

4- Kazan baca arası duman kanalı 2mm siyah saçtan imalat edilerek yerine %1O eğim|e montaj
yapılacak, duman kanalı üzerine bir adet 25x2Ocm gözetleme ve krum alma kapağı yapılacaktır.
Montaj sonrası duman kanalı komple ısıya dayanıklı boya ile boyanacak ve gerekli

sızdırmazlıklar sağlanacaktır. |y.23.|67, y.25.0O2|0t Poz no'ya uygunl

5- Montaj ve bağlantı gereğİ yapılan tüm boru imalatları iki kat 8ri antipas boya ile 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

8österilecektir. |23o-122o, 23o-t225, 23o-t23t, 230-|244, z3t-tot, 231-to2, Poz no'ya
uygunI

8- Pompalar kazan sıcaklığına göre devreye girecek çıkacak şekilde termostat kontrollü olacak
ve buna uygun daldırma termostat montajı ve pano bağlantısı yapılacaktır. (301-306, Poz
no'ya uygun)

9- Kazan montajI esnasında sökülen kapı korkuluk, kırılan duvar, baca vs gibi metal, ahşap
doğramalar ile beton/betonarme yapı elemanları yeniden onarılarak eski haline getirilecektir.
(y.16.050/13, v.23.t67 Poz no'ya uygun)

6- Dönüş ko|lektörü, üzerinde projede belirtilen şekilde 2 adet dn50 tek hızlı sirkülasyon
pompası ve giriş-çıkış vanaları demontaj yapılarak yerlerine 5/12 frekans konvertörlü
sirkülasyon pompası ve giriş-çıkış vanaları (küresel) montaj yapılacak. |173-306, 207-
502/DMntj, 2lo-7 07, 216_307/DMntj, 216_908, Poz no-ya uygu n l

7- Kazan dönüş kollektörü üstü dağıtım (kolon) boruları üzerine hat çaplarına uygun (DN50)

küresel vana ve pislik tutucu montajı yapılacaktır. |173-306, 201-109, 2t:0-7O7,22!-206, Poz
no'ya uygun)



10- onar|m esnaslnda ç|kan tüm müştemilat Ve hurdalar yüklenici tarafından bir tutanak ile
birlikte okuı idaresine teslim edilecektir.

Not : yük|enici ışin yer Te§liminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptlrlm veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı
tutacaktlr.
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