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iş xeı-enıı-eni punsaıııııı-ını güzoeı-eni1

|şjlİq,j.o^T]tHlsAR BEŞ|RLl ,{ı"^Ei"ATİ"J,l",İ,]:liilŞ}x;Ü'İr'ffi"ti?r,, o*roo^rLU ELEKTRIKTES|SAT| oNARlM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl

;; Poz No imalatln cinsi

m değeri en fazla 40 W, LED slva Üstü
eli)

Birim Miktarl

sayfa:1
Pu.santaj

400 Va kadar, otomatik kumandalı merkeii kompanzasyon oataryaıan
(30 kvAda kadar)

Tel Kefesli Çit oel Kafes)
4x25 A'e
1/Ts EN

kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şa
61008_2_1)

lterleri oS EN 61008-

,10 kVAr (3Xl6A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü
230 V, 3 kVA/a kadar. Şönt Reaktör
16 A'e kadar (3 kA), Anahtaılı otomatik sıgortaıar 1a ı<n-ıesme
kapasiteli)
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

m"]

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

----T-----

Adet

40 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
Adetkapas iteli) (Ts 5018-1 EN 60898_1)

kapasiteli) (Ts 5018-1 EN 60898-.l
üç fazll 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik S igortaİar (3 kA kesme 

Adet

Üç fazİl 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarll olomatik sigortalaf (3 kA kesme 
Adetkapasiteli)

Üç fazlı 63 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigo rtalar (3
kapasiteli)

I

l_-t---

lşık akısı en az 3.600 h, tüketi
Etanj Armatür (Aliminyum gövd Adet

DUZENLEYENLER

Toplam: 100,0000 -

(,

AYRAK
Elekt ik Mühendisi
HAZlRLAYAN

Aytaç TÜRKER
Elektrik Teknikeri

i ııı c r rıyı ıı

oska/012-1

1 29.2

2 718-507

3 723401

4 723421

5 723-520

6 723-521

7 723-602

8 723-703

9 724401

10 724402

11 724-40211

12 72440611

13 724407

14 724-408

15 742-1303

.400 Va kadar, llave kompanzasyon bataryaıarl
Reaktif Güç Kontrol Rölesi (svc)
Reaktif Güç Kontrol Rölesi (svc)

-]

Adet

Adet
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Lşılıq,j oTItHjsAR BEşıRLı il'^[U'5riji,lUl*FrlŞ^fiii,T^fl'ir,, o*.oo^rLu ELEKTRıK
TES|SAT| oNARlM lŞl
lş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl
s
No Poz No Biİim

sayfa:1
Pursantaj

2

b)ldontgj] Teİ kafeslerin dikilmiŞ olan demir kazlklara düzgün ve bağlanmas|, Bağlantü malzemesi montaj bi.im fıyatlna dahildir.NoT Yuka.ldaki fiyata gerekil yeflere payanda direk ihv; edilmesi:projede gösĞdbiği gibi 1 adet kap| iapllmail, gerqiieıen,
bağ|ama teli, kullanllacak diğer malzeme ve lşçllikler, malzeme zayiaiıari, tuni narıiyeıÖr iıe.ui""t t ı 6"i,"igi;i ve"ial oaniıair.oLÇU Yap|lan kafes tel çitin boyıJ dahil plandakı 1 mt cinsinden Ğspit edilir

718-507 
İ,,*3 Aİ:;ilil_!.-o,'mA), 

Kaçak akım koruma şaıterıeri Cr§eı.ı oıooe- Adeı 1,ooo 
- 

o,48722o
Teknlk Tarifi: Elektrik lÇ Teslsaü Yonet;eliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yap|lm|ş elektrik tesisatlannda her
hanga bir kaÇak olduğunda fazlar ve nötr hattı uzeıinde oluşan hata akımı ııissedıjĞk 10 _ ao İ,İ. 

"o,İsınJ" 
oer,eİİİ""."ı

suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monolaze devrcle(,e 22o V., trifaze devrelerde 3so v.oa çaılşin oıieri'n"iy"i'Üuinıl,
sistemin ÇallŞ|p ÇaİŞmadığlnl kontrol için üzerande.test butonu bulunan, tablo içi taş|ma rayıanna mo:nie'Jeılbn Jii e*Lr" t"ş,
!9ry]n?!,_hay!!kgruma iÇin 30 rİıA, yangına ka§| koruma_ıein 300 m A, değerlerinde nötr'hattl kopuklrgrndi ,|e ğişa;il"n, rsEN 61008-1 , TS EN 61008-2-1 slandartlanna uygun olarak bE uygunluİ iş;reti iıe piyasaya az eiiımışl ıaç3rii,,i iö;;,
şalterinin temini montajl, he. nevj malzeme ve işçilik dahil işler h;Ee tesli;i.

29.2 :Tel Kefesla çit Ctel Kafes)
Teknık Tarifl: a) Malzeme: Açlk hava şalt sahas
30mm alallkla kare
kafes.

iliktan
%

m, 10.000 1,240877
l Veya trafo postasl ve benzeri te demjrlere bağlanan 3mm çapında galvanizli telden

kVAr'dan

kVAr 3o,ooo 14,821023
Teknik Tarifi: Kondansatörleri, devreye sokup çlkaracağl kontaktörleri ve bu devrele.e ait s igortaları, kumanda devresi sigodalarl,
kontaktörlere kumanda eden pako şalterle.i,.ö le iÇn gerekli aklm kafosu dahil üç fazll kom panzasyon batarya$nln temini yerine
montajl,işler halde teslimi.(Reaktif güç kontrol rölesi,te,mik ve manyetik koruyuculu şalter ,pano bedeli ha.içlir.)Ölço binmi olarak
kondansatörün s€çiıen 9erilim değerindeki kVAr cinsinden güç değeri dakkate allnlr.i

4 723421 400 V'a kadar, ilave kompanzasyon bataryalarl ] kVfu i 30,000 4,660956

5 723-520 Reaktif Güç Kontrol RöIesi (svc) Adet 1, 6,071509

723-602

leknlk
10 kVAr (3xl64)'a kadar, Endüktif Yük sürücü 2,ooo ] ıo,zszsoe

Tarif]: Endüktif yük sürücüleri, içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanlarl ile şönt reaktörle rinin faz agslnl farkİ
değerıerde tetikleyerek,monoraze şönt reaktörlerini iste nen güç değerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze şönt İeaktör
bağlanabilen. en az 1oo0 adlm fazaçl kontroIü ile endüktif yük sürebiıen cihazlarln,işyerine temini p.ojesine uygun olarak montajl

8

Ve hel n

723-703 230 V, 3 kvAda kadar, Şönt Reaktör Adet 5,000 21,424u5

evi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Teknik Tarifi: EN6 1 558-2_20,EN60289 standartlannı sağlayan, nominal gerilimi 230VAc_1 000VAc olan, 50 Hz frekanslnda
çallşan,3kV izolasyona

o

10 724-402 Adet 2.000 0,156728

723_401 400 Va kadar, otomatik kumandall merkezi kompanzasyon bataryalan
(30 kvAr'a kada0

Teknik Tarifi: Kompanzasyon bataryalarınln 30 kVAr dan büyük olduğu durumlardi723-4oo pozu;; ilave olarak iık 30
sonraki her bir kVAr içjn

ooo 
-

Adet 1,000 l6.269123

Teknlk Tanfi. 3 Akım Trafolu. 3x380 V Ac Beslemeli,12 kademell Reaklif 9!ç kontrol rölesi,kademelere ei;hrak bağlanan biİ yarı
iletken sÜ.ücü sayesinde heöir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarıanioıiır oir oegerde oevreye alaoıen,bağİ oıo-ujukompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik ol;rak ö|çebilen,akl;l ve geııım bagıant|iarın;iıı-ı,i-ta'Ür,n
düzeltilmesj iÇin ikaz ederek sistemi dev.e dlşl bırakarak koruyabilen,yük durumuna göre ihtiyaç ola; kondansatör ı<aoemeıerıni
seÇerek beraber devreye alabilen veya çlkarabilen aızall kondanŞatörleri tespit edeb-ilen,Kompinzasyon aızaıannoa;işıri
kompanzasyon,eksik kompanzasyon,anzall kondansalör,oran aşma alarmı uyanlarını verebil;n ve b;ğll olduğu sıstemljait ta.,n
gerilim_ de_ğeri(Vj,akım trafosunUn bağll oıduğu faz aklmınln RMs değerinj,sisiemin güÇ katsaylslnl(coso).sistemin cektiöiAktif
gücü(W),Reaktif Gücü(Va4 Görünür gücü(VA).toplam Harmonikler,Aktif Ener,(kwhİndüktif i""ıt,i -rip!!itiı niiıiıı inirii(kvArh) değe.lerini ölÇebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın,işyerine İeminl prolesine uyjÜn oıİnİronğİr; ı,,",
nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

7

nevimalzeme

724401

sahip, en az 120 "c termik ko.ıJmall şönt rea
dahi| işler halde tesllmi

ktörün işyerine temini projesine Uygun olarak montajı ve her
ve işçilik

16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı otomatiii§Öoıtiiii 6 ı<a ı<eiine -
lqpasitğli) Adet 73,0ü l 5,720574 '

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kısidwre iejme ıapasitel( 2-ve l ru'iufıuiirı notr ve faz res-riii
özelliğine haiz, B veya c eğnsi, Ts 5018-] €N 60898-1 Ştandartlarına uygun Öbrak üretiımş, ce'uygunıuişiietiinf,-ıya-s"yu 

"rsedilmiş otomatik sigoltanln temin ve montajl, hel nev'imaızeme ve işçiliİ-dahil.
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigorialar (3 kA kes;e
kapasiteli)

Teknlk Tarifi AynI zamanda anahlar vazifesi gö.en 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupıulan nötr ve faz kesme
özelliğine haaz, B veYa C eğrisi, TS 5018-,1 EN 60898-1 standartlanna uygun;ıarak uretilmiş, Cİ-uygunırİşİr"tıİıelıy"""y" 

"15 1edjlmiş otomatik sigortanln temin ve montajt, her nev'a malzeme Ve işçilii-dahiı.

7244o2l140A'ekadar(3kA)'Anahtarllotomatiksigortalar(3kAkesme
_- . 

-_: 
_ kapasiteli) CrS 5018-1 EN 60898-1) Adet 8.000 0.697781

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesigören 3 kAklsrdevra kesme kapasiteli, 2 vc? kutupüıa; nötr ve faz kas6eözelliğine haiz, B veYa C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standart|arına uygun Ölarak tİreti|mış, ce'uygunıuİşaİetii;;r;;"y" 
"r"edilmiş otomatik sigoltanln temin ve moniajl, hel nev'i malzeme ve işçiıiiiiniı.,/lı".CY +/>)//

/, oska/o12_yt

11

3

lmalatIn cinsi

6 723-521 Reaktif GÜç Kontrol Rölesi (svc)
Tekn* Tarifi: Kademe sayası '|8 olup diğer özellikle l723-520 9ozl, iE aynl-

Adet
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§.,ıq,]9RT4HısARBEş|RLı,T,=^ft'§i§,ilUilFr{iXffi liil,f li
TEslsATl oNARlM lşl
lş Gİubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

TlP oRTAoKULU ELEKTR|K

sayfa:2
Poz NoNo Bi.im Miktarl Pursantaj

724406l1 fazll 25 A'e kadar (3 kA), Anahtar|i otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet 4,000 0,776826kapasiteli) os 5018_1 EN 60898-1)
Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 Ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
özelliğane haz, B veya c eğrisa, TS 5018l EN 60898_1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya ars
edilmjş otomatik s igortanln temjn ve montajl, her nev'i malzeme ve işçilik dahil

13 724407 Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı oıomatik sigortalar (3 kA kesme Adet 5,000 1,168646kapasiteli)
Teknik Tarifii Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA klsa devre iesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nöt ı/e taz kesın€
özelliğine haiz, B veya c eğrisi, TS 5018-1 EN 6089&1 standartlanna uygun olarak üretalmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya ars
edilmiş otomalik si9 ortanln temin Ve montajl, her nev'imalzeme ve işçilik dahil.

14 724408 üç fazlı 63 A'e kadar (3 kA), Anahladl otomatik sigortalar (3 kA kesme
Adet 1,000 0.266438kapasiteli)

15

2

Teknlk Tanfl: Aynı zamanda anahtar vazlfesl goren 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulaı nötr ve faz kesme
özelliğine haiz, B Veya c eğrisi, Ts 5018-1 EN 60898-1 standadlanna uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiile piya;aya ars
edilmaş otomatik si9ortanln temin ve montajı, hel nev'imalzeme ve jşçilik dahil.

742-1303 §ffffi""lr?ii,ffiİJ}"İ5İİ!lD'"ğ"'en 
fazıa ao W, Leo slva üstü . ;.;; ,o,ooo i ,u,oru*u

Teknlk Tarfı: Alimünyum gövdeli ve opal difüzörlü. en az lP65 koruma derecesine sahlp amatürün iş yeri;e lemini her nevi
malzeme, işçilik ve montajl dahil çaİşlr halde teslimi
Bütün led armatü.ler; ENEC sertifikall sürücülü ve §ürücü PFc değeraen az o,95 olacaktlr. Kullanllan ledler lEsı{A LM{o belge|i
olacaktır. Armatürlerin kullanlm ömrü TM-21 hesap|ama tablosuna göre en az 5oooo (L7o) saat, armatür renksel geriverim dğeri
(cR|) en az 80 olacaktır ve homojen lşlk dağ|l|mlna sahap olacaktlr. Armatürler Ts EN 6059&1, Ts 8698 EN 6osğçz_ı, rs eı.ı
60598-2-2 standartlarlna. armatür sürücüleri Ts EN 6,1347-1 ve Ts EN 61347-2-,' 3 standartlanna ve (201ııasıea1 aeıiıiı Geriıim
sln1.|arl lÇin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun oıarak cE uygunluk §aretiyle piyasaya az aihiş olacaktlr
Armatürler akredite bir laba.atuvardan allnmlş lESı.ıA LM-79 standartlanna uygun 

'otometrii 
oıçum raporuna sahip ob;k, lP

koruma derecesi testleri Ts 3033 EN 60529 standardlna. lK koruma derecesi testlei TS EN 62262 standardına gire yapİrılmış
olacakt.r. Aynca armatürle.Atlk Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktir, Not Led
armatür pozlarlnda belidilen lşık akısl (lm) değerleri armatürün qklş değe.idk, tüketim 9ücü ise armatürÜn şebekeden Pktiği
toplam gücü ifade eder.

"/
l

Ele Elekt
HAzlR

ZENLEYEN LER

k Mühendisi ktrik Teknikeri
iNcELEYEN

A YRAK ç RKER,
n

N

imalat|n cinsi

oskro12_yt



BEşiRti |MKB oRTAoKULU VE KARş|YAKA iM^M HAT|P oRTAoKuLU ELEKrR|K TEsisATl oNARlM lşi
içiN MAHAL LisTEsi

BEşiRLi iMKB oRTAoKuLU

1- Beşirli imkb ortaokulu ana elektrik panosunda bulunan kompanzasyon sistemindeki baralar,
bıçakh si8ortalar tehlike arz etmekte ve faturaya muhtelaf 2amanlarda reaktif tahakkuk
ettiğinden sistemin yenilenmesi gereı(mektedir.

2- Tehiikeye mahal vermeden baralar ve blçaklı si8ortalaİ ka|dlr|lacak yerlerine uy8un si8orta ve

ekipman konacaktlr.

3- sisteme takılacak tüm ürünler piyasada kabul görmüş ve kontroı teşkilatınca takllma$ uy8un

törülen malzemeden olacaktlr.

4- Kompanzasyon sistemi tamamen yenalenecektir. Kademe|er trifaz. I,5l2,5l5l5l7,s.ltoltoho
Monofaz: I l I l I l 2 l 2 l 2/ olacaktır.

5- Mevcut pano, sigorta ve kontaktöf yerleri daraltllarak şönt reaktör|ere de yer açllmak

suretiyle 5isteme svc 5istemi uygun şekilde panoya monte ediıecektir. svc: 2,9 kvar 3 adet

şönt reaktör, sürücü lokvar, röle ise 18 kademe olacaktır.

6- Bu pano üzerine tehlıke levhalarl monte ediİecektir.

7- Binanln bodrum katında bulunan spor salonundaki arızalı, sarkık ve klrık floresan armatürıer

tamamen sökülerek yenilenecektir. Yenilenen armatürler dlşardan gelebilecek her türlü

çarpmalara(top vs.) ka15l tel kafes ile korunacaktır.

8- Armatürler pozda belirtilen özelliklere haiz, uzunluğu sökülecek armatürler boyutunda led

olacaklardır.

9- Armatür|eri korumak için takllacak demirden kafesler 6 adet uygun noktadan b€tona Vida,

dübel ile sağlam şekilde monte edilecektir. Herhangi çarpmaya karşı öğrenciler için tehlike arz

etme,neli.

KARş|YAKA iMAM HATiP oRTAoKULU EtEKTRiK

1- Karştyaka imam Hatip ortaokulu ana elektrik panosundaki kompanzasyon sistemi reaktif

kapasitif tahakkuku oluşıurduğundan sisteme ilave şönt reaktörler eklenecektir.

2- sisteme ek|enecek malzemeler Bilam sanat Merkezi'nden sökülenler(1,5kvar şöntler, 5 kvar

sürücü ile grup sigonası) kul|anllacaktlr. sökülecek entes marka rölesi iı Milli Eğitim

Müdürlüğü'ne teslim ediIecek, kullanılacak röle de aynl birimden alInarak montaj yapılacaktır.

3- sistemler reaktif cezaya sebep olmayacak şekilde teslim edilecektir.

AKçAABAT sEtAMi YARDıM oRTAoKULU ELEKTRiK TEsisATl oNAR|M işi

1- Kompanzasyon kısml şönt İeaktörler için 20A grup sigorta (c tipi) yenilenecektir. (Şönt

reaktörlere aıt 5igortalar rnuhteIif zamanlarda düşmekte olup arızanın kaynağı bulunup

çözülecektir.)
2- Ana panodaki Ve tüm ka._ panoıarlndaki eski tip sigortalar yenıleneceklerdir. 3 adet 4oA 8rup,

1adet 634 grup Ve 24 adet fark|l amper değerinde sigortalar ile kat panolarlnda grup (3x25A}

sigortalar Ve wotomatıar (104/164)yenilenecektir. Panolardaki mevcut amper değerleri

aynen korunacaktır. Pako şalterler aynen kalacaktlr.

3- Kazan dairesi panosuna 1 adet çalışır Vaziyette 4X25A 30mA kaçak akım koruma rölesi
ıak|!ecaktlr.



BiLıM SANAT MERKEzi
1- Mevcut kompanzasyon panosundaki 1,5 kvar şönt reaktör sistemi tam Verimde

kullanıldığı halde reaktif kapasitif tahakkukuna çözüm olmadığı anlaşılmış, yerine 3 adet
2,9 kvar şdnt reaktörler, grup sigortasl ile 10 kvar sürücü takılarak sistemin sorunsuz
şekilde çahşması sağlanacaktır.

2- Bu okuldaki panodan sökülecek olan 3 adet 1,skvar şönt reaktör iıe skvar şdnt reaktör
sürücü xarşlyaka iHL ortaokulu panosuna takülacakt|r.

GENEL ŞARTLAR

l- İsteklilerin işi pfoje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tabıodur. Pursantaj tablo5unda olsun ya
da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun
bir şkilde yük|enici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola

çıkıiarak ek ödeme taıebinde bulunulamaz.
2- iş sonunda çalışılan mek6nların temi2liği bedelsiz yapllacaktır.
3- NoT: Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş sağhğl
Ve güVenIiği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. 8u hususta ıespit edilecek eksikliklerden
doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir mesuliyet kabul
etmeyecek ve 8erekli yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkınl 5akh tutacaktlr.

Elokt ik
MühSeyıt



ANAHTAR TESL BEDEL ET FKL MEKTUBU

.... l .,. 120|7

TRABzoN L M E T M
Hİ ALE KoMiS oY UN BA LKAN lĞ AINŞ

ihale Ka t Numarası 22/d,
ihalenin adı Ortahisar KM B Ortao uk [ı Hl ooKrrş yaka

E k ktr1 T sa[ıSl Onarım Ya m İ
sahibinin adı ve soyadı/

ticaret unvanı
Teklif

U
TC kimlik Numarası

i kimlik Numarası
Tebli t adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik sta adresi varsa

) ihal kay t numarasl Ve yer alan haleye şki hal doktım
be
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