
T.C
sAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünxiye KAMU HAsTANELpni ruRuvru
agn İll Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921130
KONU : Teklife Davet

26.02.2020

Teklif Mekfubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazı|ı L2AYLIK 2 ADET JEI\IERATÖR mrnl
oNARIıvi nİznınr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak

olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 28.02.2020 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz

satın alma birimine elden teslim edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aru ederim.

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verrıe tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ renıfle( rakam veyayazlile) KDV hariç TL olarak dtİzenlenecektir.
_ Eksik doİduruıan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http:/hvİw.agriihale.gov.trle_posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağtık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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oiya»foı tr.çu DEvLET ıresrnrvrsi
JEIYERAfÖ n ız (oıçİxD AYLtrK PER Y o D.İx nı.ıgryr /o NARIM

TEK IyiK şARTIiiAm rsi 6,alçı. ırıniCı
1_ öEI\r,EL ÖzEtLİK LER
1.1. İŞin Nİteliği Ve Tanım l^m Bu teknik şafinatrıe, Diyadin Devlet Hastanesine bağlı.bulunan muhtelif
bölümlerc hizrnet vefeh, aşağda özellikleri belirtilen 2 adet jeneratörün; sözteşme süresince yıtda | 2 (oniki)
kez olın ak üzere aylık periyodİk bakım ını, her 250 çalışma saati sonunda genel bakımını ve giinün 24
(yirmi dört) saatinde hastane hizııetler.ini aksatm ayacak şekilde anza gidğrimini kapsamaktadı.r.

1.1.1,C ih a zla nn Ustesi:

BIJLUNDüĞu y.g,x MARKA

Dİy.ArN DE\ıLtT IıA-§TAIsEsi rEKsıIt

1.2. İsteklilet t ,2.1 .Tek lif verecak isteklil,er; şartıameye konu olan jeneratörterin kendisinden bekleıerı
tiim fonksiyonlatmı rnadde 1.3 'te belirtilen yönetm eklik v"e staRdartlara göre yerine getirın esiııi ve
emniyetii çalışmasını tem in etmekle yükümiüdür.
l2;,2.Jenenııöflffo §özleşm e tarihindon itibaren t (bir) yıl boyıınca ayda bir defa periyodik bakun hizm eti,
her 250 çalışma saati sonunda genel bakım hizm eti ve güııiin 24 saatinde oluşbilecek anzalarm giderilm esi
hizm Cti s,ıırıulur,

1.2.3. Teldif verğcel( isteklileı T§E Hiznıet Yeterlilik Belgesini (TS l?650 Yetkili Sefvisler - İçten Yanrnah
M ototlar Tarafındıın Tahrik Edilen Jeneratörler lçin- K ura[lar ) teklif mekfubu ile birliktĞ teslim eünelidir"
1.2,4. Tek}if ver@ek istğkli, bakun -onafiın ja glışacak teknik personollerinin isim [isresi, yeterlilik
belgeleri (gğrery ve §oilıın luluklanna göfe yasal ııstalık vsya kalfalık belgesi} ve re§ıni kururn Iardan veı;-a

jenerıtör tırıcticis,inden jenerator bakım -onarrm konusundaı eğitim aldı.klaıını dair sertifikaları teklif m

ektubu ite birtikte tçşlim etnetidir.
1.2.5.Firma bu işto sigoıtasız eleman kesinlikle çalışfirm ayaoak o!up, sigorasz işçi çalıştırılması durum

unü İdarenin SG K 'ya şİköyetemıe vo sö_zleşmeyi feshetme v.s; ğİbi mevzııat hükümleri saklıdır.

1.2.6.Bu şartnam .oİn lygİlaun asında aİl+ İayılı Kaınıı İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu .İhale

Sözleşnıeleri K arıunu ile ğtzmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşfuran belgelerde yer

alan tanım lar geçerlidir.
1.3.1 JeneraüirJeİı, baı.rtn onaıımlan.yapılirkerı aşağıda belirtiien Kanun ve Yönetm elikler ile Ştandartlanıı
yürürlükte olaıı son yayınlarına uyulacaktır.
i.ı. ı.eıı ı sayılı İş $ağlığı ve cüvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

1,3.2,4077 Sayılı Tüketicinin Korunınasr Hakküda Kaııurı,
l "3,3"98/37/4r M akine Emniyeti Yönetmeliği
l .3.4.Elektrik İç Tesisled Yöneıtn eliği,
l . 3,5. E lekırik Tesislerinde Topraklım a Yönetmel i gi,

t.4. Peryodik Bakıtn /Onarım Giin ve Saatleri
l.a.l.piryodik ve kotuyucu bakımlar, hastane idaresinin ilgili birimi ve yüklenici-fiq a teknik sorumlıısu

tarafından hazırlanagak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih gün vç saatlerde yapılacaktır,

1.4.2.yükleılici, peryodik baıçİm için yapılacak işleri dahJOnceden belireyerek idareŞe yazılı olarak

bildirecektir.
I.5, Senıis Hizm etleri
1.5.1 .Jeneratörletin balum: ve onaanlan m adde l .3'de belirtilen kanunlara ve yöne,tıı €,|ikleie ve sİahdartlara

ıJygun olarak yapılacakür.
bakımları yiiklenici tekııik servis sorum lusu nezafetindö yapılaeaktır.

I "52. Jeneratörlerin periyodik
1.S.3.Servis hizmetlçri, hasiane" m ühendisleri, teknik işlerden sorumlu müdür yardırnıcısı veya hastanenin

sorıımtu baş tekn§enine yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili kişi
birinin g6zetinı inde olmıyan §emleı için ücret ödenm eyecektir.

MODEL GUÇ MİKtAR

T.I750-Dw5c 750 kvA 2 Adet

gözetim inde yapılacaktır.
1.5.4.Bakım başlam adan

Bu kiş.ilerden
önOe jeneratör

ıı,i

" Dikkat Bakım Yapılıyor " ibaresi asılacaktır.
servis formu düzenlenip bu fbrmun, bir

Ii.

3 (üç) niishalı firmaya ait

D?



PŞh_as1 ilgili bifimde, biı nüshası 5rüktenicide kaiacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir;l"5,6, §ervis formu nüshalarında-firm a kaşesi, firma tğknık srrri, so*, ıu.rnun 
-ı**sı, 

hastane tekııikbirim yetkilisinin, hastaııç idaresinin yetkili İışırının ı.*ıun oı""u*t,r.
1,S,7.Yapılan kontrol vG onırırİı işlemleri tüm cihazl.tıra konulan takip kartlanna işlenecektir. 1.5.8.Periyodikb*P.d.ılında Ytlktenici adıesine" hastane idare birimince yaeılı veya telefonla bildiriten utrali için
Ytlklenici anza haberiüi aldıltan §oııra Gn geç 8 (sekiz) saat içinde müdalıale edecektir.
1.S.9.İdarE; sisteınlotin,anzalanm ası hallıİıiİ ,.oay, ytıtl*nl"ınıo bildirdiği tel€fon ve faıı numeraşrna günün
24 saatİnde bİldirebilh Bildiıirn brih ve saatİeri hakkında kurum kayıtkılsas alınacaktır. Firm a bu hususta
ulpşılabilecek telefon vö fax nrmıaralanRı hastane idaıesine bildireeelair.
1.6.0.Yiİklenici" belirtilen sthe zarfında anzaya mUdahale etmedigi taktirde hastanece tutuiacak rapor
içeriğini }ıabullenm iş sayılır.
l .6.1"fuıza durum lınndayüklenici mesai saatleri dışmda da çalıgnayı kabul edocektir. Ayrıca" yiiklenici iş
Şaatleri dıŞ_ında veya._tatil günlerinde çatçtığınü (bayrmı du u.'r".hi tutıı giinleri oe aaniı.l'v"yu *rü
bakımı nedeniYle tatil günJeri vc iş saatleri dışında çal,şm ak zorunda kaldığİnda her ne durtım di olursa
olzuıı ek üçret ve teknisyen seyahat masraflannr v.U, glaeİleri talep enneyecektİr.
1.6,2"Servis hizmetleti somındg jeneratörlerin çalığm a perform,anslan test edilecek ve çalışır va4iyette
tesl.im edilecçktir
1.6.3 Jeneratör odasında ytikleııici fir.m anın adres ve telefon bıtgilerini içeren levhalar olmalıdır.
1.6.4.Yüklenici; jeneratör daiıtsinde m evcut yönetm elikler ve sandart]ar geregİ bulundurulması mecburi
olan qaÇ gere_çvS. teçhİztları bulundurur. Yüklenici;yapaoacğ konüolter *r", eksik olanlan tesplt ealp
tanıamlar.
1.6.5.Firma eihaalatm oiolcrik gürcnlik testlerini her bakım da yapmalıdır.
1.7. İş Gifuenliği
1.7.|.Çalıştırıİacak bütlin fiıtn a elem anlannın iş sağlığı güvenliği ve can güveniigi. gerek iş mahallinde ve
gerekse ulaşım e§nasında fırm rya aittir. Firma, u'ünyesinde çalıştıtdığı personİlin sosyal .g§venlik
sigortalannı yaptırm ak zonmda otup, idareıniz bu konuda sorurnlu değlalr. Firma iş m ,lruİlnae lş
givenliği tedbirlerini alm ak zorundadir.
2-cFz,Ai rı ÜxÜıı,ı ıgn
Z.l,sözleşmenin devam ettiği m üddet içerisinde jeneniörlerin işletmesi ve bakırn işlerindedoğzcak bütiin
bknıl' sonım lııluk yüklenioiye,ait olacalııtır" Bakım ııoksanlığından ve işletnıe yetersizliğinden kaynaklanan
ve çıkabilecek b,ütiin arızalata yüklenici adıç*sine hastanJ idaıp biriınince yazrlr vİya tetefonla arıza
biJdiriteeektir. Yiikleniei arıza haberini a-ldıktan sonra derhal müdahale edecektir. M üdahaleye geç kalındığ
takditde h.ğf &tızaya günltlk ihale bedelinin 7o 0,05'i oranında cçza kesilecektir.
2.2.İŞin yapıml sıfa§ında hastanede üı eydana getebilecek tilın yıprahm a vç kınlm alar yüklenici arafından
gidcrileeelair. Oluşacak her,İıangi bit hasarın tespitinde işletme kaybıda dikkate alınacaktır.
2,3.Yüklenici firma elem aRlgnnın kanı u m atrna verdikleri zarar, piyasa ıayici (fiyat takdirini hastanç
idaresi yapacaktıt) iiZerinden firm a tarafindan tidenm ek zorundadır.
2.S.Jeneratörlerde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir arıza veya diğer
nedenlçrden dolayı per§on€l, hasta veya hasa yakınlannın kaza geçirm eşi, yaralanm ası, öliimü v..b m
ağduriyetlbrinin oluşm ası durum unda yüklenici kusursuz sorumludur,
2.6.Bakım yapm akla görevii personelin uğayabileceği iş kazalan ile bu kişiluin üçüncü kişilere doSudan
ya da dolaylı oI.anak vereç,ekleri zararlardan yüklenicİ kusursuz sortrmludur.
2.7. İdare arafından anza olduğunda frrma belirtilen sürede müdahale etın ediği taktirde, idare tayafındaıl
fa*lı firm'aya teklif çekilerek arızayı giderm esi durum unda yapılan işlemlere ait fatura sözleşm e imzalanaR
yüklaıici fi rma tarafında k4rşılanacaktır.
3. DİĞER şARTLAR
3.l,Meydana gelen yada gelişebilecek her türlii aıvA veya yapılm ası planlanan bakım ve onarım lar
sırasında ihtiyaç dqyulabilecek m alzem eler idareye bildirilecek ve nnalzem e varsa depodan ku.llanılacak, m
evcut değil ise; İdare, İhale kanunu yönetm e|iği hükümleri dahilınde diğer firm alardan teklif usulıı ile
temin etın ekte Serbesffir. Yüklenici bu husuta itirazda bulunam az. Temin edilen parçaIarın p ontajı
yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. İdare, siiz konusu istçnen m alzem eleti yüklenicinin teklif edeceği
malzerıı e fıyatınr uygun gördüğü durumlarda ügreti mukabilinde yükleniciden temin etrn ekte serbesttir.
3.2.Yüklenici tatafından teınini gerçekieştirilen yedek parçalar için işçitik nakliye ve montaj yüklenici
tarafından ücrEtsiz ge4ekleştirilir. Jeneratörlerin marka ve modellerine uygun orijinal yedek parça
kullanılacaktır.
3J.Yilklğııici tarafından ternin edilerı ve montajı yapılan yedek parçatar kullanım hataları hariciııde Y

garanti alnnda olasaktır_ Gamnti süresi dolm adan bozuianükleniçi taı.ıafi,ndaıl en az l (bit)

dastanesl

yödek



PurÇalatın ternin odilıa esi rc degiştirilın esi yüktoıiai sorum luluğundadiı Bunun için ücıet alep edilm
ryecektir.
3,4,Yüktenigi YaPtıP bakım vE onahm esnasında kuilandığ malzem enin haatı, yanlış seçimi* §tandartıarauYgunsuzluğıı, kııl]anıcı hatası, v.s. aodenlerle m eydana glıetııecek her türlü İu İ rÜ;"a" ;;ğd;sorumludur.
3,S,Anza, yükleııİoi aıafftıdan temin edilecek parça değişirilm e!.suletjyle giderilecekse idareye yazılı
|l',ry raPor edildikteıı Ve onay atındıhtarı sonra, p4rçanrn-il'içi tem iniıde ıİ (o;-ikİ)'§aat; il dışı tem ininde
ise_ 48 (kırk,sekiz) §aat içinde tüm jeneratörler güvenlİ çalışır hate getirilir. } - - ---l

.3,f,v.edek Patnanm Yu,rt dıŞndangelmesi hatİnde yÜl İrorJlİloiıı gu,€klerine göre ve az.anıi i (bir) aviçinde tem in edilh ve tiırn jenemtorlor güvenli çaı,şır rıaıı getirilir.
3,7,Yüklenicİ, jeneratötlorin i.rıza ır. bakım ınUa laaıenlo'n"uurı olın adan onayını almadan herhangi birparça veya m alzçm eyi değişiremez.
3,8,PeriYodik bakım ve onaTım} Parla dğşimii.aıEanm giderilın esi, vs. sırasında ve)Ğ solırasında, sistemdeveYa sİstumİ .rn eYdana getiryn aoa ya da yardımcı parğaiardaki ve akşamlardaki her türlü iş ,"'İİı.* ı"İ(söküm, takıİn, kesim; kaYnaft, taŞlanı a, dellng, dlş, "İrİ malİçmçnin rn ahaJlinden başka bir yere götiirülrnu*.gTİ. 

_'tirilmesi, hurda rn ıllzçin enin İdT""lnLll}l.y"".,ei ve/veya gort r.""ğİ yere nakıiyeşi, vs,)ytiklenie i firın a tarafmdaıı ücretsiz olarak yapılır.
3'9,Yükleniei bakım ve aııealara müdalıaİe'sırasındı aşınm§, ytpranmış veya arızalanm ış olaıı parçöları
İdareYe biıdirrn elc zorundadır. Değşmesi gerekerİ ;.rd; iffi;;'"Ö lİ#** sonra yerınden
sökülmesi, Yerine takllmlŞı, çalışır hatCe teslimi finn a'tarafından ucretsdy"pİİ,İ-ı.ıo.yüklenici önce
değiŞim.in geıekliliğ ile ilgili teknik raporunu; ptrça değişimi yapıldıktan *o*İoa a*ıuı, y6;İ;r;.a;
oluŞtutulan teknik servis raporunu konu ile lİgllİ uaşİeİnısy'enİ yada görevli hastİne m ühendisterineimzalaheallır.
3,l_].DeğiŞen parÇalar m uttak suığtte hastımode görevti olan teknilt ekipten herhangf birine(başteknisyen,
elektrik elektronik m tihendisl makina m 11hendİsç teknik ışı.ra.o şorumıu m ffü yardım cısı.) tesliııı
ealPc.9t, değiŞcek P{eaarn balqilı bir şekilde hastaııe bast İnİsy"ri tarafindan uı,nu"JÜİ'a, İrfu, ,ç,İ-
1e kullaru|m ıŞ parÇa deği§imİ te§pit editdiğinde p"rço p"İ"r, ödİnrn eşeceği gibi o ay ki bakm ücreti de
|ıryaya.odenm eyecekii Firnrı,a bu hususu ğeşinen kabui eıuııiş olur,
3.12. lŞin YaP.rmı sırasında veya plantı bakım galışm alanndan 6nce jeneratörleıde bir anza meydana getmesi
dutuln_ unda bu Ş4rtn_amenin 1.5.3. m addesinde bİllnilen yetkililere anında bilgi verilecek, aıtsİııaİae j,apılan
m üdehalelerden hastane idarcsi sorumlu otmayacaktır. ---c- '-------'

3,13-İdare bakım ve onarım sıra§ında firma teknik elemanlannın sözteşme kapsam ındaki sistşme girme,
yetkisi verecek ve çalışm a sahası sağlayacaktır.
3.l4.Yüklenici bakımını ış olduğu sistem lerin fenni mezuliyeıini kanım, yönetm elik ve teknik
şartnameler çerçevesinde üstlenir.
3.1S.§özleŞrn e uhdssinde kalan fınna bakım siizleşm esinin yüriirlüğe girdiği tarihten itibaren 20 ğirmi) iş
ğünü iççrisindo şattnem eye koı4ı olan tiim jeneratör sistem İerinin geoıl l(onrolünü, em niyet tedıirleri:ve
kııllefrım standaıtlaıı bakım uıdan y.apar- ğu durumlarla ilgili oıuİturaeağ t"ı,oıt'opoİİİ..,y, Ğ*ı*
gdPg9ltir, nu iŞiemden dotayı yüklenici firma herhangi bir beİel talep emefecektir.
3,16,Ytlltlenici, sistemler! bakını ının yapılması çsrİasında ileriye donnt İü,r*uş gereken tedbirleri bakım
FlTlğma Vaıarak İmza altma alapak ve teknik işterden sorumluldare yetkililerino bItdirecektir.
3.l7.Servis iÇin gelen perconel m ıılak surĞtte yükleııici ele,tnani olduğunu belinen firma kinıliğini
taŞıYacaktır, Yüklenİcİ bakırn dalıa öncedpn ibraz ettiği personel listesini hasİanEde bulunan teknik işleı-İen
soru'mlu Çkibe verecehtir, Bu listede ismi bulunın ayan personelin sİsteınleıç müdahale etm esine tesinıiı<ıe
müsade edİlrn eyecek ve bundan kaynaklanan gecikıneler için ilgiti aezai m üeyyideler işIetilecektir.
3.18-Geiıek PeriY,odik bakım, gerekse lıerhaııgi bir anzaya mtldİhale,onra.ı,ıda cihazın mevcut iştevlerinde
zaYıflam a, iŞlevlerin ortıdan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalınırsa bu
dun m ytlltlen.lel finn a sorum lulugunda olup herhanğ ulı ueoel talep edilm eden ivedi otarak
düzeltilecektir.
3,19.Yüklenici firma, sözleşm enin bitim taıihinden 15 (on beş) gun önçe bakım işIemini 1 (bir) defalğına
te|rarlaYacak ve jeııeratörler ile ilgili kapsamlı bir rapor Ölrşt rup-teknik işlerte ilgiİi sorum ıu ı<ıİım , r"İİı,
odecektir.
3.20.Yük lenicinin dışandan veya alt yükleniciden aldığı hizm etten (taşeron finıı anın yaptığı

işlerden ve sonuçlarından firma sorumlu olacaktır. İdaregeçici elem anlann yapacakJarı tiim
muhatap almayacaktır.
3.2l.İdare firmadan sözleşın e sürçsi içinde herhangi bir

işle r) ve /veya
üçüncü kişileri

anların
değiştirilmesi velveya Bu

Dr.

ek ücret



istenmeyecektir.
3'22'Sarf ınal2eme o,ıarak kulJanılan yağ kayış, tem izlik rııııddesi v_s. gibi m alzeın eter yüklenici firmatarafindan güventi bir Şekil'de t'u'a,. ;d*yaıı ,-tı"şi"i,p ı*ı,a eıiıJliiir. ii.i.ıenerator için kullanıcıtarafındah yapılm ası.gereken sUnru[.lıanary;:;rur; yıllık bakfian;;;" sağlıklı ve gııvenJiYaPılabilnı esi adına, Yüİteniei fi;;;;a"" teknik p"r**"ıırt bu bakımlarla ilgiüJffiHi eğitim i yerinde
;:trİj_fuT§İ§ffi Ütff*Tr:utim 

taraflar *u*,iJ" üi*.ı. hazırlanarak i-ii ıyEt kazanicaknr. 
, --",-,J

4"l'§lık PeriYodİk },lk'T F d'ş^'{a genel bakım idarenin belirieyecğ tarihte jejeratörün her 250 saatlikçal ışmısı sonunda yükle4icl ta"aİinOar,=yaş,l".

-İef;Tİ,,ff1!İ'İ;lİrJ*,l*ffiİ'it* aynı tarihte yipıımayacaktır. 4.3,Ay!ık perıyodik bakınn ıar
4.3.Jeneratdr çalıştırı lm uaan Orıce;
4.3. l . l .Radya!ör sıı seviyesi kontrolU.
4"3.1,Z,Antiftız seviyesi konftolü

1.1 l,i Favatorpeİiı1loiniıı fiziki ve tem izlik kgntolü.
4.J. ı.4,Jenğratör tİzerindeki m eycut hortıım ların ve ı<eıepçeıertn kontrolü.
!.!. l .S.Vağ,r, vrtn iori; l;;:-' 

ıg'll l4ı |'I vÇ l(E,ePÇğıe|rm

1.i.l q.P_l"k suyu sıcakhğ ve ısıtı.cıIarmın kontrolü.
4.3.I.J.M oüot yağ seviye-si tomroltı
4.3. l.. 8,Yakıt sevilıesinin konholü.
4.3. l .9.Kayışların deform as5/ğrı ve gerginlik kontnolü.
1.: 1 

.!9 Yakıt, hava ve soğutıı 
" 

,r}u İl*le.lnin 1.onno1,İl.4.3.1.1l"A kü ve ıedresör voltaj kon[ioiü,
1,1, ], ] ?,S'blolarün, bağlantı kİem enslerinin, röle|erin ve sensörlerjn kontrolü.4ı3.1.13.Jeneratöt atarrn ve errı niyet aevreleİinln !.oot oİu. 

--'--"'
4,3,1,14,Motor ve altern,dbr geiıel 

"il,gJit t-Jiis bit.yerinde kınk, çatlak, koputç gevşeklik,

HffiHffi$rİlİİ*o**ığı 
kontrol dileçek;iı. eri* i"Ş ie.d*eı bi, ,ydr;Juı. ,r, ir"*j*.ru#

!" ., Jerıaratöt galşınldı|ıtan soıııtı;
4.3.2.1.M adde 4.3teki koııitrolleı yapılaraıt< herhangi bir uygunsıızjuk yok ise şebeke enerjisi kesilçrekjeneratöriin otom atİk dtvreye eıni,ı;§İ yunu uerin,Juıro,'Ğ .neıjiyi satıaya iletmesinin doğruluklannabakıldıktan sorıra,
4,3,2,2Jeneratör kontrot Panelindeki pnraın enelçrin (devir, firckans, voltaj, hararet v.s.) izlenmesi vedo$uluk kontrolü.
4*32,3,Kontrol Paneli Y-azılım ının korıŞot..:fllr.r]. Konffol panelinin yaz,ım ının si|inmesi veya yan|ışRomut ııerŞıesi durum uudaıekraı.lnzıiım yukıenerek wdİİ o;;;il;;i,, u gırıır"rı.
1-1,?.!J:ı"ratör çalışırke1 tıırn ı<aiııaııiı gdstergElerı, uffinıi,[lontroıtı.
4.3J, 5.Alternator çıkış volğ ının ko:ıtrolğ.
4,3.2.6.Termostatıü kontrol eOl|ip uy,gun sıcaklıkta açıp açm adığı.ıiın konholü.4"3,2"7,Motordaki korum a ünit;b;;in-Grı*ırırİ;;İ;;m otorkorum adevııçlerinin testleri.4. 3.2. 8. Redresör şarj voltajınm kontrolü.
4.3.2.9.M otor devrinin koııtrolU.

{.].!. ! 
Oleneratör çahşırken vibrasyon kgnüolü.

!,3,,?J l.Titreşim üakozlan ve nagıantı yerleırinin konuolü 
're 

torklanma§I
4.3 .2. l Z,i\*eketli parçalano g.".İur*JSi
!,s-', ,||,n-szast gazL ÇaİıŞm a ortam sıcaklğı, havalandırm a gözlemıeri Egzost sistem kontrolü4,3'2,1A',Jerıeratör ÇalıŞması esnasında vağ, yatı,L su sızıntısının oıui oım algırı,]ive metanık seslerinnormalolup olm adığının kontrolü.
4,3,2,15,0tomatik staıt modü|ünün tiim fonksiyonlarının çalışırlığm ın bsti yapılacaktır gunıba suni arızalarverdırilerek modülün kontrolü-
4.4.Genel bakım aşğıda be|irtilen
4,4 -1.\ıI otot yağ değişimi.
4. 4.2.Y eıkıt fi ltesi değişim i.
4.4.3 .Y ağ filtresi deği şiın i.
4.4.4.Hav a fi lııresi deği şimi.
4.4.5. Su fi lnesi' cİeğişimi.
4.4.6.Radyatör su)runun değtştiri'lm

işIeri kapsar.

ve seviye kontrolü.
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ı:e mekanik seslerin nor,mal

4,4.
4.4.1
4.4,| Ve kabin uy,g. !rİ solüşyon

-:,

ile temizlenmesi
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