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SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. 

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idarem izin^tın  alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

BAŞHEKİM V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1
FOTOSELLİ OTOMOTİK KAPI VE SABİTLERİ ALEMİNYUM 
DOĞRAMA

2 ADET

2 GALVANİZLİ ZENCIR5 MM 50
3 AÇIK KANCSLI VİDA 300 ADET
4 ÇELİK DÜBEL (ÇEKME DÜBEL) 100 ADET
5 ACİL KAPISI ALEMİNYUM MANUEL KAPI 1 ADET

TOPLAM
NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.03.2019 PA ZA RTESİ GÜNÜ  SA A T 15:00'A  k a d a r  SATIN a lm a  MÜDÜRLÜĞÜ’NE ve GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (ÖPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAK: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com
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I I  ı-otosellı kapıyı oluşturan tüm mekanizma elemanları C f belgeli olmalı, kapı haline getirilmiş ürün de CE normlarına göre 

denetlenmiş ve belgelenmiş olmalıdır
2) Üretim firma tüm ürünlerinde TSE İMALAT YETERLİLİK VE /VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ne sahip olmaiıdır.
3) Ürün 2 yıi garantili olmalıdır. Garanti şartları kapının kullanım klavuzu içinde detaylı olarak anlatılmış o lup, kaşeli imzalı halde 
müşteriye fatura ile birlikte verilmelidir. Garanti şartları tüketici haklarını korumaya yönelik tüm kapsamları içermelidir.
4) Ürün de kullanılan tüm malzemeler emsallerine en yakın ve de üst düzey kalitede seçilmiş olmalıdır.
5) Mantaj yapılacak kapıların teknik özellikleri tanımlayan teknik dokümanlar müşteriye sunulmalı, işin anlaşılması durumunda montaj 

yerinde ilgili keşifleri yaparak özel üretime başlanmalıdır.
6) Mimari plan üzerinde, yapılacak otomatik kapıların ilgili görüşmelerini, yazışmalarını yaparak ilgili kuruma onay verebilmelidir.
7) Ürün ile ilgili plan, kesit, görünüş, genel tanım ve ürüne ait teknik detayın olduğu katalog dosyası müşteriye onaylatıldıktan sonra 
imalat ve montaj yapılmalıdır.
8) Üretici müşteri isteği doğrultusunda 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA 
BULÜNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verebilmelidir.

ÖZELLİKLER
I j  Kapı kanatları 4+4 lamine camdan imal edilmiş olacaktır. Bu cam ile kapı kanatlarına bir darbe olması halinde cam dağılarak yere 

düşmemelidir.
2) Kapı kanat çerçeveleri ithal özel alaşımlı alüminyumdan üretilmiş olmalı sızdırmozlık elemanları anti-bakteriyel fitil (Epdm Conta) ile 

izole edilmelidir. Bütün çerçeveler ûzerinğç S U Ç / m Ç lŞ  5öğfO)f(}fl ÖZP( JfP5fî MfltO IdlIlOnilmİKİtr.

3) Mekanizma kutusu, kapağı ve kanat profilleri extrude alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır, isteğe göre RAL kataloğundaki 
renklerde elektrostatik toz boya ile boyanabllmelidir.
4j Otomatik kapının mekanizması 200 kg kapıya kadar taşıma kapasiteli olmalıdır
5) Kapak menteşell bir sisteme sahip olmalı kolay açılabilir ve herhangi bir arıza esnasında müdahale edilebilmelidir. ( kapak menteşesi 
metal olmamalı, dolayısı İle korozyon yapmama ve bakteri barındırmamalıdır.)
6j Kapının dış üniteleri ve kanat profilleri özel alüminyum profillerden oluşmalı bu profiller istenildiği takdirde RAL kataloğundaki her 
renge elektrostatik boya yöntemiyle boyanabllmelidir.
7) Kapı mekanizmasının taşıyıcı şase bölümü 8 cm olmalı, taşıyıcı şase üzerinde askıloma yöntemiyle montaj yapılabilmelidir.
8) Kanat taşıyıcı tekerlekler rulman yataklamalı olmalı, dış bölümü derlin malzemeden özel imal edilmiş tekerlekler olmalıdır. Hareket 
esnasında elektriklenme ve ses yapmamalıdır.
9) Motorun hareketleri kanatlara özel imal edilmiş 12 mm dişli kayış ile sağlanmalı, sessiz çalıçmglı VÇ İlÇİjfTI CİCÖ(JİIC/l(f(?fif)(Jp/Orff)U

boıulmomolıdır.
10/ Hareketli kanat klovuzları sadece zemine montajlanabilmeli, vidaların olduğu alan plastik kapak ile kapatılmalı, korozyon
yapmamalı, alüminyum kanat kanalı içinde sabit olmalıdır.

11) Kapı kanatlarının altında 25 mm kıl fırça olmalı bu fırça ile kapı ile dış ortam arasındaki toz ve hava geçişleri engellenmelidir.
12) Kapı kanat profilleri 20 mm ye kadar lamine cam , ısı cam , m df, özel imal edilmiş tabakaları taşıyabilmelidir.
13) Kanat camlarının izolasyonu özel çekilmiş kauçuk fitiller ile sağlanmalı, bu fitillerden toz, hava, yabancı madde geçmemelidir
14) Mekanizma kontrol paneli alüminyum şaseye kolay montaj edilebilmelidir.
15) Mekanizma kontrol paneli motor, trafo, kontrol kartı ve güç girişlerini bir blok halinde taşımalı, olası bir arıza halinde komple 
değişmelidir.

16) Mekanizma kontrol paneline bağlantı edilecek tüm kablolamalar soketli olm alı, izole edilmelidir.
17) Kontol kartı üzerinde uyarı ve ikaz etiketleri olmalıdır.

18) Kontrol kort, üzerinde devre boğlant, şeması ç im i l  K  ÖU jemO OnlOJlfoMT TSrlççe m in ic fd e n  O/UJfDOMir.

i$ l  KonO! prO/lIfPn Pui/or yodo doğrama arasında gerekli izolasyonu sağlamalıdır.
20) Kapıda arıza oluşması, kapıya cereyan gelmemesi gibi durumlarda kapı insan gücü ile rahatlıkla açılıp kapanabilmelidir.
21) Kapı tekerlekleri 2 adet taşıyıcı ve 1 adet klavuzlayıcı olarak toplam 3 adet olup onti-statik malzemeden imal edilmeli elektrikienme 
yapmamalıdır.

22) Mekanizmayı oluşturacak tüm metal akşamlar galvaniz kaplamalı ya da elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. Birleştirme 
cıvataları galvaniz kaplamalı olmalı korozyona uğramamalı bakteri barındırmamalıdır.

23) Kapı tekerlekleri ve taşıyıcı ray üstünde kullanılacak olan sert plastik ürünler antl-statik olup hareket ettikçe elektriklenmemen ve toz 
çekmemelidir.

24) Kontrol kartı mekanizmaya yalıtkan bağlantı elemanları ile sabitlenmeli,herhangi bir parazit güç kaybı elektriklenme,sarsıntıdan 
etkilenmemelidir.

25) Otomatik kapının cereyan girişinde soketli kablo kullanılmalı ayrıca bu besleme girişinde bir konum anahtarı vç çgffj j|nnftn 
olmalıdır y

26) Elektronik kilidi uzaktan kumanda ile kilitlenebilmeli. Kapı kilitli olması durumunda sistemde güç kaynağı yok ise ve elektrikler gitse 
de kapı kilitli kalmalı zorlamalara karşı açılmamalıdır. Elektriklerin gelmesi durumunda kilitli olan kapı kullanıcıdan aç komutunu beklemeli 
ve öğrenme moduna geçerek otomatik hale geçmelidir. Elektronik kilit ile kilitlenmiş bir kapı dışarıdan kesinlikle açılmamalıdır.
27) İmdat çıkışı olarak kapı kullanılabilmelidir.
• Kapı radarlarının arıza yapması

• Acil çıkış butonunun takılı olmaması

• Şifreli geçiş vb., bir opsiyonun kapıya bağlantılı olması ve şifrenin bilinmemesi
• Tehlike anında

• Vb.. durumlarda kapının acil çıkış kullanımı sağlanmalıdır.



28) Kontrol ünitesinin enerji beslemesi toroit tipi trafo ite sağlanmalı SNPC entegreli regüle devreli ve multimod olmamalıdır.
29) Özet geçiş (emergency buton) sinyalinin girişi olmalıdır. Yangın alarmı çalıştığında, kapı normal açılmalı ve bu da ulusal güvenlik 
gereksinimleri doğrultusunda olmalıdır. Acil butonu bağlantısının yapılabilmesi ( Kapı hangi konumda olursa olsun butona basıldığı anda 
kapıyrsürekli açık hale getirerek geçişleri kolaylaştırmalıdır)
30) Yakınlık koruma fonksiyonu yaya güvenliğini sağlamalı ve radarın kör nokta kusurunu ortadan kaldırmalıdır. (Radarlar ve emniyet 
fotoselleri ile kapı bölgesini geniş bir alana kadar tarama yapabilmelidir)
31) Bekleme esnasında çok düşük elektrik tüketimi enerji tasarrufu sağlamalıdır
32) Kesintisiz güç kaynağının olmadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilimelidir. Kontrol ünitesi trafo ile beslenmeli voltaj dalgalanmaları ve 
elektriklerin gidip gelmesi durumlarında etkilenmemelidir. Ayrıca cam sigortalar İle devre koruma altına alınmalıdır. Uluslararası üniversal 
elektrikte kullanılmalıdır.(220v A C )
33) Kontrol kartı cam sigorta ile devre korumalı olm alı, olası bir arıza da atarak kontrol kartını korumalıdır.
34) Kontrol kartında acil çıkış butonu girişi olmalı bu girişe acil durum sinyali bağlantıları rahatlıkla yapılabilmelidir.
35) Radar algılama mesafesi ayarlanabilmeli, ortamın ışığı hangi koşullarda olursa olsun etkilenmemelidir.
36) Isı yalıtımlı oda kapısı olarak kullanımında kapının açılma süresi ve diğer fotosel kapılarla koordinasyonu sağlanabilmelidir.
37) Kapı motoru 24 v DC motor olm alı, enkoderle kontrol edilmeli, redüktörlü olmalı ve mümkün olduğunca sessiz çalışmalıdır.
38) Sisteme harici güç kaynağı uyarlanabilmelidir.
39) Otomatik kapıya radyo frekanslı alıcı kart, uzaktan kumanda takılabilmelidir. Bu kumanda ile kapı uzaktan kilitlenebİlIPÇİİ K

açılabilm liöir.
40) Otomatik kapıya daha sonra montaj edilmesi istenecek özel geçiş verisi uyorlanabilmeldir. ( personel geçiş sistem i, turnike, hava 

perdesi gibi j
41) Otomatik kapıya aşağıdaki donanımlar dahil edilebilir olmalıdır.

• Radarlı geçiş

• Batarya
• Şifreli geçiş paneli
• Parmak izi okuyucu sistem
• Et, dirsek, ayak butonu

• Kartlı geçiş
• Butonlu geçiş
• Uzaktan kumandalı geçiş

t ÖI8İOPÇİŞ Sln\IOİI V^râbilecelc geçiş s is te m le r i
42) Otomatik kapının kurulum aşamasındaki öğrenme hızı ayarlanabilir olmalıdır.
43) Otomatik kapıya elektronik kilit takılabilir olm alı, bu kilit kapının her açılıp kapanmasında devreye girebilmeli, istenirse sadece 
belirli zamanlarda aktif olmalı yada tamamen devre dışı bırakılabilmelidir. Elektronik kilidin çalışma koşulları key pad üzerinden 
ayarlanabilir olmalıdır.
44) Elektronik kilit yay mekanizmalı olmamalıdır. Elektrik kesilmelerinde devreden çıkmamalı, kapıyı kilitli halde tutmalıdır.
45) Otomatik kapının açık kalma süresi 0-99 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.
46) Otomatik kapının açılma ve kapanma hızları ayarlanabilir olmalıdır.
47) İşletmenin mevcut otomasyon sistemi üzerinden kapıyı açma özelliği ( Uzaktaki bir bilgisayardan ya da kumanda panelinden veri 
alımı ite kapıyı açmak) olmalıdır.
48) Otomatik kapının ayarları şifre korumalı olmalıdır

4?/ f  mniyet fotosellnln oraa yapması durumunda key p a d  üzerinden a m o  p a sif edilip kopmm çatışabilmesi sağlanabUmelidir.
50) Kapının çalışması esnasında kanatlar arasında bir cisim kalması durumunda, kapının algılayıp geri açılması gerekmektedir.
51) Kullanıcı keypad üzerinden parametre değişimlerini kapı çalışır durumdayken bite yapabilmelidir.
52) Key pad kontrol paneli dijital ekranlı ve Türkçe menülü olmalıdır. Ekran çift satır ve 24 karakter olmalı, menüler anlaşılabilmen 
nitelikte olmalıdır. Otomatik kapının tüm ayar parametreleri key pad den ayarlanabilmetidir.

53) Key pad otomatik kapıda arıza oluşması, hatalı kullanım gibi durumlarda ekrana uyarı mesajı vermelidir. Gelen mesajları otomatik 
silmell ve kapı da mekanik sorun olmadıysa normal çalışma pozisyonuna geri dönmelidir.

54) Key pad üzerinde tam açık kalm a, kısmi açılm a, kilitleme, tek yöne geçme ve otomatiğe geçme gibi kriterler tek tuşla kolaylıkla 
seçilebllmetidir.

55) Key pad üzerinde kapının ayar parametreleri şifre ile korunmalı, bu şifre gerekirse değiştirilebilmelidir.
56) Otomatik kapının açma kapanma yavaşlama yön değiştirme kilitlenme gibi tüm özellikleri key pad üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.
57) Kapı tam fonksiyonlu dijital ekran ile ayar ve mod edilmelidir.

f î j  füm porometfplpr IVlPnu açıklamaları ekrandan yazılı alınmalı. ( Herhangi bir el kitapçığına bağlı kalmadan anlaşılabilen menüler 
içermelidir.)

59) Key pad ekranına kapının montaj yapıldığı tarih girilerek. Herki süreçte otomatik kapının montaj tarihine erişilebilmelidir.
60) Key pad üzerinden fabrika ayarlarına geri dönüş özelliği ile parametre ayarları sıfırlanabilmelidir.



Kapsam:
Bu şartname sert PVC profillerden mamül kapı ve pencere doğramalarının ve tüm 
bileşenlerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanmış olan teknik şartnameleri 
sağlayabilmesi için gereken kuralları ve doğramaların yapıya uygulanması kurallarını içerir.

A. BİLEŞENLER

1. Sert PVC profiller
2. Destek sacları
3. İzolasyon malzemeleri
4. Donanımlar
5. Diğer bileşenler

1. Sert PVC Profiller

• Tüm ana profiller (kasa,kanat,ortakayıt ve kapı) TS 5358 EN 12608 standardına 
uygun olmalıdır.

• Teknik şartnamede TS 5358 EN 12508'e göre ana profiller için tercih edilen et kalınlığı 
sınıfı belirtilmelidir (Sınıf A; görünen yüzey minimum 2.8 mm, görünmeyen yüzey 
minimum 2.5 mm veya Sınıf B; görünen yüzey minimum 2.5 mm, görünmeyen yüzey 
minimum 2.0 mm).

• Profil görünümü uniform, duz ve pürüzsüz olmalı, yüzeylerde çukurlar, kirlilikler 
boşluklar ve benzeri kusurlar olmamalıdır.

• Profil görünen yüzeyleri üretim nakliye ve doğrama montajında zarar görmemesi için 
montajdan sonra kolay SÖKÜlCbİlecek leke bırakmayacak özelliklere sahip koruyucu 
bant ile kaplanmış olmalıdır.

• Lamine kaplamalı profillerde, lamine sıyrılma kuvveti en az 2.5 N/mm olmalıdır.

2. Destek Sacları

Destek sacları TS 822 standardına uygun olmalıdır.
Destek sacları TS 914 standardına uygun olarak 40-50 mikron kalınlığında galvanizle 
sıcak daldırma metodu ile kaplanmış ve tuz testine dayanıklı olmalıdır.
Destek sacları profil boyunca tek parça olmalı, profil birleşim yerlerinde iç köşede 2 
cm'den fazla boşluk olmamalı, özellikle kol ve kilit montöjl yapilân profildeki dOStök 
sacına uygun delm e kertmeler yapılarak sürekliliği sağlanmalıdır.
Kullanım amaçlarının (asgari statik mukavemet, donanım montajı, nakliye sırasında 
doğramaların zarar görmemesi, doğrama montajının gönyesinde yapılması vb.) 
sağlanabilmesi için doğrama çevresini oluşturan kasa profili destek sacı et kalınlığı 
kesinlikle 1.5 mm'nin altında olmamalıdır.
Diğer profillerde kullanılan destek sacları kritik kesit için yapılacak statik hesaba göre 
gereken atalet momentini sağlayabilecek kalınlık ve şekilde olmalıdır.
Statik mukavemet hesabı için gerekli olan iki ana veriden bir tanesi birim 
uzunluktaki izin verilen maksimum sehim miktarı metrede 5 mm olarak 
alınmalıdır. İkinci değer olan rüzgar hızı - proje mühendislerinin şartnamede 
belirlediği bir değer yoksa - uygulama alanına en yakın meteoroloji
son

t î  EN 1901-1-4
hesaplanmalıdır.

standardına göre
telö

yapılacak
ıimın Orta ama aLarak
bina yüksekliğine taşınarak



3. İzolasyon Malzemeleri

3.1. Contalar

• Contalar TS EN 12365 veya TS 7510 standardına uygun olmalıdır.
• Conta hammaddesi elastomer (EPDM) veya termoplastik (PVC-P veya TPE) olmalıdır.

3.2. Camlar

. Camlar TS 3539-1 EN 1279-l'e uygun olmalıdır.
• Çiftcam toplam kalınlığı en az 20 mm(4+12+4 kombinasyonunda) olmalıdır.
• Kullanılacak çiftcam CE işaretli olmalıdır.

4. Donanım

4.1. Menteşeler

• Menteşeler TS EN 1935'de bahsedilen tüm özelliklere sahip olacak şekilde zamak, 
döküm veya çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

• Menteşeler profil rengine uygun elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
• Menteşeler kanat yüklerini taşıyabilecek özelliklerde olmalı, iki menteşe arasındaki 

mesafe 80 cm'yi geçmemelidir.
• Menteşe boyları 75 mm'den az olmamalıdır.

4.2. Kollar

Kollar 10.000 açma kapama testinden geçmiş olmalıdır.
Kollar tuz testine dayanıklı elektrostatik boyalı alüminyum veya metal takviye çubuklu 
plastik malzemeden olmalıdır.
Alüminyum kapı kolları TS EN 1906 standardına uygun olmalıdır.

4.3. İspanyolet ve Kilitleme Akşamları

• İspanyoletler paslanmaya karşı tuz testinden geçecek şekilde çinko kaplama yapılmış 
olmalıdır.

• Pencere ispanyoletlerinin göbeğinde kol civatalarının bağlanabileceği dişli yuvalar 
olmalıdır.

• İspanyolet kilit pimleri baskı ayan yapılabilecek şekilde eK5ântrİk OİfTialldir.
• Kullanılan tüm kilitleme ve baskı akşamında, kilitleme pimleri arası 80 cm'den fazla 

olmamalıdır.

5. Diğer Bileşenler

5.1. Ortakayıt Bağlama Parçaları

• Zamak malzemeden olmalıdır.
• Zamak parçalar yan yüzeylerden ortakayıt profillerine ve mutlaka destek sacına 

vidalanmalıdır.
Zamak parçalar iie ortakayıt-ortak^yı; yeyo OrtiK^|lt-|(,Jj|

f f l i f l  1)|[İ21 {^Idınler l̂c yapıinfjsiı kyiak
bağlantı yapılmalıdır.

)Qioi[i nm
3an kulaklarından destek sacına
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5.2. Parapet-Denizlik Montajı

• Doğrama altına uygulaması yapılan iç duvar yüzeyindeki parapet ile dış duvar 
yüzeyindeki denizlik, mutlaka birleşim yerlerinde ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde 
yalıtım malzemesi ile birleştirilerek ayrı parçalar olmalıdır.

• Parapet olarak PVC veya mermer malzeme kullanılabilir.
• Denizlik olarak mermer, galvanizli sac veya alüminyum malzeme kullanılabilir.
• Parapet veya denizlik kullanılacaksa ekteki detaylardan birine uygun uygulama 

yapılmalıdır.

5.3. Körkasa

• Doğrama duvar birleşim detayında körkasa uygulaması teknik bir zorunluluk varsa 
kullanılmalıdır aksi takdirde tercih edilmemelidir.

• Kullanılması durumunda ekteki detayda gösterildiği gibi ısı köprüsü oluşturmayacak 
şekilde önce körkasa yalıtımı yapılmalıdır.

• körkasa profilleri mutlaka tuz testine dayanıklı galvaniz kaplama olmalıdır.

5.4. Doğrama-Duvar Montaj Elemanları

• Beton duvarlarda özel montaj vidası 7.5x100 mm boyutunda, dolu tuğla, delikli tuğla, 
gazlı beton, hafif beton vb. malzemeden yapılmış duvarlarda 7.5x120 mm 
boyutlarında kullanılmalıdır.

• Özel montaj vidaları, başı kasa yüzeyine oturacak şeklide sadece boşluğunu alacak 
kadar sıkılmalı ve vida başı plastik kapak ile kapatılmalı ya da tabandaki destek sacına 
kadar sıkılıp delik montaj töpası 5ilikonlanarâi( kapatılmalıdır.

• Montaj için dübel kullanılacaksa duvar cinsine göre uygun dübel seçilmelidir.
• Isı yalıtımlı çift sıra tuğla uygulamalarında, doğramalar yalıtım malzemesini 

ortalayacak şekilde yerleştirildiğinden bu uygulamalarda mutlaka en az 1.5 mm 
kalınlıkta galvaniz veya krom kaplı sacdan yapılmış kenet lamaları kullanılmalıdır.

• Delikli tuğla duvarlarda tüm montaj elemanları uygulaması iki tuğla arasındaki beton 
harca yapılmalıdır.

B. PENCERE VE KAPI DOĞRAMALARI

• Sistem sahibi firmalar (profil üreticisi) profil üretiminden doğramaların nihai kullanıma 
sunulması sürecinde oluşturdukları sistemin denetlenmesine açık olmak zorundadır.

• Yüklenici firma sistem sahibi firmanın (profil üreticisi) yetkili üretici veya dağıtıcı bayi 
olduğunu ibraz etmek zorundadır.

• Doğrama imalatı yapan firma CE uygunluk beyanına sahip olmalıdır,
• TS EN 14351-1:2008 standardına uygun olarak doğramaların her pozu için ayrı ayrı 

performans değerleri proje teklifinde sunulmalıdır,
• Teklifte asgari olarak hava geçirgenliği, su sızdırmazlığı, emniyet araçlarının yük 

taşıma kapasitesi, rüzgar yüküne dayanım, tehlikeli maddeler, akustik performans ve 
ısı geçiş katsayı değerleri olmalıdır.

• te a y iS I (Up) dPğeri T£ 82S e gSre İ.4  w/m2K değerinden 
fazla olmamalıdır.



Yüklenici firma sistem sahibi firmanın hazırlamış olduğu doğrama imalatı prensiplerini 
oluşturan teknik imalat dosyasına uygun üretim yapmak ve gerektiğinde ürün kabul 
kontrolü için bu dosyayı idareye sunmalıdır.
Doğramalar montaj mahaline ambalajlı olarak sevk edilecektir.
Pencerelerin duvara montajı, sistem sahibi firmanın doğrama montaj dosyasında 
belirttiği hususlara göre yapılmalı, duvarın özelliğine göre (tuğla, ısı yalıtımlı tuğla, 
gazbeton, beton vb.) uygun montaj elemanı (kenet lamaları, dübel veya özel montaj 
vidaları vb.) seçilmelidir.
Doğrama yatay ve düşeyde iç köşeden 15 cm mesafeden başlanarak aralarındaki 
mesafe 70 cm'yi geçmeyecek şekilde montaj elemanları ile duvara sabitlenecektir.
Her montaj elemanının olduğu noktada doğrama ile duvar arasına dolgu takozları 
konularak doğrama teraziye getirilecektir. Takoz olarak ayar imkanı olan, uygun 
ölçülerde plastik ve ahşap kullanılabilirken, tuğla kırıkları ve benzeri parçalar kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
Yapı fiziği kurallarına uygun olacak miktarda mutlaka doğrama ile duvar arasında derz

[}irâ!(llni3İld!r. Bu bOÇİUğU doğrama boyutlarına göre sistem sahibi 
firmanın belirlediği mesafelerde olmalı, hiçbir zaman 5 mm'nin altında olmamalıdır. 
Doğrama-duvar arasındaki derz boşlukları poliüretan köpük ve benzeri izolasyon 
malzemeleri ile kapatılmalı, dış ve iç çevrede UV katkılı silikon uygulanarak 
sızdırmazlık sağlanmalıdır.
Camların doğramaya takılması işi mutlaka profil cam yuvasına uygun plastik taşıma 
takozları ve üstüne camdaki boşluğu dolduracak şekilde uygun kalınlıklardaki plastik 
mesafe cam takozları yerleştirilerek yapılmalı ve takozlar silikon ile birbirine 
yapıştırılmalıdır.
Hareketli (kanat) kısımlarda cam takozlaması kanatların ağırlığını cama taşıtacak 
şekilde yapılmalı, kanatların açık konumda ağırlıktan dolayı sarkması engellenmelidir, 
Beldenon SI2dirrY)a2İlk performansının sağlanabilmesi için ispanyolet üzerindeki 
kilitleme pimlerinin olduğu noktalarda profil cam yüzeyi ile cam kenarı arasındaki 
boşluk mutlaka cam takozları ile doldurularak profillerin kilitleme sırasındaki esnemesi 
engellenmelidir.
Cam takozları bölmelerin yatay alt kısımlarında olan su tahliye kanallarını 
kapatmayacak şekilde uygulanmalıdır.
Montaj bitiminde doğramalara ait tanıtım ve kullanım kılavuzu verilecektir. 
Doğramaların imalat ve montaj standartlarını gösteren; teknik imalat ve montaj 
katalogları gerektiğinde ibraz edilecektir.
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o t o m a t ik  KAPI ŞARTNAME
-Pador kontrol ünitesi 3 parçadan oluşur;
-Kendinden öğrenebilm e özelliği bulunan M ikroprosesör vardır.
-65 W gücünde yüksek perform anslı DC m otor bulunm aktadır.
-M ikroprosesör üzerinde bulunan butonlarla param etre ayarı ko laylık la yapılabilir.
-K anatların daim i pozisyon ayarı yapılabilir.
-Kış ve yaz kullanım ı için sonsuz değişkeni açılım  ayarı im kanı vardır.
-İvme ölçm e sayacı ile prosesör kapı kanat ağırlığı ayarını yapabilir.
-Özel dişli kayış sistem i ile yüksek güvenlik  ve sessiz çalışm a özelliği bulunm aktadır.
-H er kapıda bir adet em niyet fotoseli standart o larak bulunm aktadır.
-S tandart o larak  her kapıda içeride ve d ışarıda olm ak üzere harekete duyarlı 2 adet radar vardır. 
-S tandart 4+4m m  şeffaf lam ine cam  kullanılm aktadır.
-M ekanizm a m ekanik  açıdan dayanıklı m ateryallerden oluşm aktadır.
-Standart taşıyıcı profil ile kolay ve dayanıklı m ontaj im kanı sağlar.
-Teflon m akara sistem i ku llanılm aktadır
-M akara yolu için özel profil sistem i dizayn edilm iştir.(Servis kolaylığı ve sessiz çalışm a için) 
-K anatları oluşturan profillerin  ortalam a et kalınlığı yaklaşık  3 m m ’dir.
-Ç ıkarılabilir parçalar sayesinde kolay onarım  im kanı sağlar.
-Fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl boyunca ürün garantilidir.
-M ikroişim eci K art okuyucu ,Şifre, El Sensörü, Push Buton ile çalışm a im kanı sağlar.
4 konumlu Uzaktan Kumanda işlev Seçenekleri;
-Otomatik çalışma
-G ece pozisyon (kilitli konum )
-Tamamen açık
-Kış konumu(Kısmi açılma)

Hava perdesi

Var olan 5 adet hava perdesinin bakım ve onarımı yapılacaktır.

Aleminyum kapı

Bir adet acil servisine ayakta hasta girişi için var olan aleminyum doğrama ya bir adet kapı açılacaktır.


