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1 TAVAN Tipi ısı GERi KAZANıM CiHAZı ADET
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NOTLAR
l-Tekliflerin en geç son teklifverme arihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veyagörevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV ariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirlilm 'yen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler ı80 gün içerisinde yapı! caktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme, meliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliya tan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları k patılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.go.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya veri irse, tüm alımlar eşzamanIı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında fırma arın yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melık ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AGRJ
Tclefon: (0472) 2159'" F,,, T2) 215 3422 e-posta.sat ;",'""OOl@gm'''."m



AGRI DEVLET HASTANESi K RAKÖSE EK BiNASINA TAVAN Tipi ISI GERi KAZANıM CiHAZı SATıN

ALINMASI TEKNiK ŞARTNAMESi

iç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan filtrelenmls

taze havayı ayrı bir fan yardı i ile alan ve dış ortama atılan havanın enerjisini içerisinde bulunan

Alüminyum plakalı ısı geri kaz nım esanjörü vasıtası ile taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost

faniarı ve filtreleri, ısı geri ka anım esanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmıs olacaktır.

Egzost ve taze hava faniarı, e cihaz CE belgeli olacak, IsI geri kazanım esanjörleri TS EN 308'e

standartlarına uygun olarak s rtifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler TS EN 779

standardına göre G3 ve üzeri s nıfta basınç kayıpları 30 Pa'ı geçmeyecektir. Tavan tipi iSi geri kazanım

cihazları Binalarda Enerji performansı Yönetmeliği'nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara

göre, TS EN308 standardına u gun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve

cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve kullanıcının ayar

sıcaklığına göre çalışan by-pas düzeneğine sahip olacaktır. By-pass damperi cihaz kapalı konumunda

iken damperi otomatik olara kapayarak binaya istenmeyen hava akışını engelleyecek sekilde bir

motor tarafından tahrik edilm Ş olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna

karşı içlerinden izole edilmiş lmalıdır. izole malzemesi cihazı n kasasına, kendinden sökülmeyecek

şekilde bağlanmış veya izola yonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma termostatlı koruması olan

cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa

değerlerindeki hava debisi es s alınacaktır.)

Cihaz en az 1000 (Bin) m=/h h va debi kapasitesinde olacaktır.

Cihaz içerisinde en az 8 kW el ktrikli ısıtıcı olacaktır.

Elektrikli ısıtıcı ayarı en az 3 k demeli olarak yapılabilecektir.

Hava debisi ayarı en az 3 kad meli olarak yapılabilecektir.

Cihaz by-pass damperli olaca

Cihaz içerisindeki aspiratör v vantilatör çalışmadığında elektrikli ısıtıcı da yangın güvenliği açısından

çalışmayacaktır.

Cihaz kapağı açıldığında fanı evre dışı bırakacak düzenekli olacaktır.

Cihaz Binaların Yangından Ko unması Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği,

6502 Sayılı Tüketicinin Korun ası Hakkında Kanun vb. mevzuata uygun olacaktır.

Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır.
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