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 FİYAT TEKLİF LİSTESİ

Yapılan İş/Mal/Hizmetin
 Adı, Niteliği

2020 YILI MAÜ BAĞLI TÜM BİRİMLER ISITMA SOĞUTMA
SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞİ

Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı

1 KLİMA SANTRALLERİ BAKIMI VE ONARIMI HİZMETİ 15 ADET

2 SOĞUTMA GRUPLARI BAKIMI VE ONARIMI HİZMETİ 4 ADET

3 FAN COİL BAKIMI VE ONARIMI HİZMETİ 75 ADET
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TOPLAM

                                                             Firma Bilgileri

FİRMA ADI-ADRESİ KAŞE-İMZA

NOT : 1-Zarfın yapıştırma      yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda bakım onarım  işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır

3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)
AdresTelefon–Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır

5-Sözleşme olacaktır.
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FANC.İL, KLİMA SANTRALLP_}! qHiı,ı,r nlsoĞ urryra GRU.LARI), BAKIM, .NARIMuizıurcri rrrxiİ şARTNAMtsi- 
- -

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Mardin Arfuklu Üniversitesi ve Üniversiteye Bağlı yüksekoku] ve Faktiltelerde yer alan;

l, KISIM: İ«r,ivırrN»innır ISITMA soĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERIklima santrali
Soğutma Grubu (Chiller)
Fançoil

SözleŞıneYe müteakip 31/|2/20t9 tarihine kadar ayhk bakım ve ar|za durumunda onarım hizmetiyapılması işidir.

MADDE 2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENİ
A - Genel Hükümler

1' Ytiklenici bu Şartnamede belirtilen him işleri yapmak, diğer tıim aksaklıkları gidermek, sistemlerinkendisinden beklenen ti,im fonksiyonları iıgiıl ytı""r-eıj|ıer9 ,, dir;;- tüm standartlara göre yerinegetirmesini ve emniYetli ÇalıŞmasını temin etmekle yıiktimlüdür. }tıkıenici şartnamede belirtilenkadar bakım ve her anza durumunda müdanal".Oe."ttlr.

2' Arızıı tliırtıııruııila yiikıcnioi teknik clcınanları taıafinclan giclcrilcınc.ycıı arızıılar için iıgili sistcınin1'uıltili {'irırııısını Çağıı'nrak ı,c gcı,cltli onırıı],} işı;;.,ril;";.;;;;;""İ,"#'jniçi sor,,,ıılulıığtındaclır. BuiŞlt:nıİcr iÇin cli ['ıil'bodcl ödcnnı"c-l,ccck olııp;ş ı,rpr,,*,,,ııl [ıiıkını giılcrlcri cİı]hil ccİilnıistir.

3' Tesisin iŞlemesi iÇin kullanılacak yedek 
.parçagerektiren 6ir arızadurumunda idare söz konusu yedekParÇayı Yüklenici firmadan temin edebiieceği!ıu,ı Jig., firmalardan da temin edebilir. ilgili yedekParÇanln Yüklenici firmadan temin eoilmJsl durumunda idarenin onayı alındıktan sonradeğiŞtirilmelidir, İlgili Yedek parçanın diğer firmaıurau, teınin edilmesi durumunda, yedek parçalarınsisteme montajı Yüklenici (buŞartnam. kupru.rrrou uutr. yapan) ir.-rJu*rrndan yapılır. yüklenicibu iŞlem iÇin idareden ek bir üÇret talebindi buıunaımaz Gaiaiti kapsamında oıa, parçaların alınmasr,değiŞtirilmesi vs,.tıim hizmetler yüklenici firma tar;f;n-dan ücretsiz yapılır. Arızalıparçalar tutanak ileidareYe teslim edilir. Bu işlemleiiçln ı,içui, ş.tİıJ.lİİİİlı..ıo.r,-eyecektir.

4' İŞletme sırasında_meYdana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 8saat iÇerisinde Yüklenicinin Yetkili elemanları tarafindan Kuruma gelinir ve anzagiderilir. Sistemlerleilgili Mardin dıŞından getirtilecek servislerle iıglıl oıa;at her tiirlü masraflar(konaklama, seyahat vb.)YtikleniciYe aittir, Sistemdeki arlzan.nYtiklenicly e yazılı,sözlü velveya telefonla haber verilmesindenitibaren arızalanan sisteme mesai saatleri içerishae (Pazartesi-Curu oq.oo_18.00) ve genel tatilgünlerinde azami 8 saat içerisinde müdahale edilir ve sistemlerin t.p.i gtı*nli şekilde çahşır halegetirilir.

5' Sistemlerde revizYon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesiidare tarafından kabul edilinceYe kadarcirt..i, çrffiası. sakncaıı görüıaügü takdirde güvenlik içinsistem işletmeden alınır ve durum İdare yetkilisine bildirilir.

6' Bakım Yapan firma ilgili clhazlar için idarenin görevlendireceği kişilere cihazlarhakkında genel bilgi
H.#:l.|İİİ-?ğ'"'j':,: :_,trİ,^::ilİ19";, Eğit* uıp 'ti-ııı..İn- o.gış-.rı or*.Ş,a" yenigörevlendirilecek kişilere eğitim verilecektir. Firm"ada t.o.i,^' 

r\ıYlıwrlll LıgğrşrrrtŞl uurumunoa Yenl
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7' Yüklenici firına sö_z]eŞnıe kaPsamında yapacağıçalışmalarda,633l sayılı iş Sağlığı ve iş GüvenliğiKanununa ve bu Kanuna bİglı olarat Ç*urİİ.İş ve çıkarılacak olan tiim hizük, yönetmelik vegenelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamln sorumludur.

8' Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse idare ye yazılı olarak rapor edildikten ve onayalındıktan sonra, ParÇanln Mardin içinde temininde zq saat; İİk; tçİ;temininde ise 7ysaat içindetüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

9' Yedek ParÇanlnYllrt dıŞından gelmesi.halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azamil (Bir) ayiçinde temin edilir ve ti,im sisteınler güvenli çuı,şr, hale getirilir.

l0' Yüklenici firma "İŞÇi Sağlığı ve İş Güvenliği" ttızüğü hükümlerini yerine getirmekle ytikümlüdür.Bakım Ve onanm sırasında meYdana gelebilİcek iş İ<azalarından ve tu kazaların sebep olacağı herti.irlti zarardan doğrudan yüklenici firma sonımludur.

ll'Yüklenici tjrma bakım Ve onarıma gönderdiği eleman, gerekli teknik bilgiye sahip olacak ve birbelge ile bunu belgeleyecektir.

l2' Bu teknik Şartnamede aÇıkÇa belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda ilgili bakanhklannGenel Şartnamesi, Özel Şartnameleri ve bu stızıeşme konuu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanmas,tarihinde Yürürlükte bulunan teknik ve idari ttiziik ve yönetmelik h*iikümleri uygulanacak.

l3, olası arıza durumunda arızah parça veya ünitenin yüklenicinin göstereceği Tamir ve bakrmatölYesine sevki ve revizYonu sonrasinda çalışma yerine Sevii yükleıiicınin sorumluluğundadır.

l4' Yüklenici lrer PeriYodik bakım hizmeti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknikelemanlarınabizzat göstererek bakım ve servis Formlarını imzalatacaktİr. yüklenici elemanı yazdığıformlarda hangi periyodik bakım olduğunu açıkça belirteçektir.

15' Gerek bakım sonrasında gerekse arıza onarımt sonrasında yanlış ve hatalı bağlantılar nedeniyleüniversitemizde kullanılmakta olan herhangi bir cihazda arıza meydana gelmesi durumundaarızantn gideri|mesİ iÇİn Yapılan masraflu.rr, tr-a-ı bir tutanak iİe tespit edilerek yüklenicifirmadan tahsil edilecektir.

l6, İdare Yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek teknikyetersizliği nedeniyle gerekse uygunsuztavır ve davranıŞları nedeniyle değiştirilmesinİ talep edebilİr. ytıkleİici firma bu hususta heihangi biritirazda bulrınamaz.

17, Sistemlerin muntazam bir Şekilde nıtin periyodik bakımllrı yapılır, yüklenici emniyet için gerekligördtiğii her ttirlü aYarl YaPar, tüm sistemleİin toz ve pisliklerdİn temizıenmesini sağlar, yağlamaiŞlenıini LıYgun Yağlar kutIanmak suretiyle yapar. Tesİsatta kullanılan ve/veyaku1lanılacak olan hertürlü Yağ, iistüPü, bez, gerekli duruınlaİda ğaİ şa.jı, kimyasal ,malzemeve bilumum alet edevat
Ytiklenici taraflndan temin edilir. Yüklenicİ firmal bunun için ek bir ücret talebinde bulunamaz.

18, EkiPmanları besleYen Şebeke, jeneratör vb. alternatif kaynakların uygunluğunu sağlamalıdır.

l9,Bakınıı yapılacak aŞağıda ayrıntıları yer alan her sistem için ayrı ayn..Bakım Kartlan,, dizen|er,hangi iŞlerin YaPıldığını bu kartlara işler, bakımı yapan sorumlu kişİ ve idarenin belirlediği kişininimzalamalarına müteakiP her ayın sonunda İdare taİafından belirlenen sorumluya teslim eder.

20, Yüklenici taraflndan hazırlanan "Arıza Bakım Fişleri" ve "periyodik Bakım Fişleri,, taraflarca imzaaltıııa alınır.

21. Firmalar; sistemleri ayrıntılı bir şekilcle inceleyerek, varsa buralarda
tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, sistemin

yapılması zorunlu değişiklikleri



boyııtlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabuletmiş sayılır.

22'Firına; herhangi b-ir mahalde Çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her
H*:}Tİ;'ruffr*İaoıi, ebyıesi-bi;ıar; *tuunau ."younu grı., ııer ttırıtitari- u" riy^n

23' idare; üretinı iÇin. mahalline getirilmiş bühin malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup,gerektiğinde değiŞtirıne VeYa 
"id.tn . lıakkını saklı tutar. I--irma; ı.rııunJrg, malzemenin veya yaptığıiŞin her Zaman hesabını verebilecek şekiıd;;;;.tİİ'l"İ,,ı.rını tutmakla ytikümlüdür. Firma; malzemeve donatının herhangi bir Şekilde kaybına ,.Ü'.p oır*7,bu malze-. u. jorrtıyı ivedilikle aynı özellikve kalitede olmak izere Yenisini sağlamakla'ytıttı.rİtıaür. Bunun i|m"iaur"oen ayrıca bedel talepedenrez.

24' Yüklenici' Bakım-onarlm sırasında veya her f,irli arızaya karşı yapılan ve/veyayapılacak müdahaleesnasında' İdarenin ilgili elemanlarırun da iştiraki, nezaretetmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenicifirma herhangi bir bakim onarım ve anzayamüdahale yapamaz.

25' Yüklenİci firma; sözleŞmeYi imzalamasına müteakip ayrıntrlr ve açıklamalı periyodik balomonarlm İŞ Programrnl, PeriYodik bakım- onartm İ" urrr^kontrol fiiylerini ve gerekli olan tümdefterlerİ İdareYe verır, aYrrca, iş bu teknik şuİİnr-"ye ve diğer yrrrı talimatlara uygun olarakbir bakım talımatnamesi hazırıar ve herhan!ı nı. a.ıza durıımunda acil ilk müdahale talimatıda hazırlayıp idarenin görevlisine verir.

26' Yüklenici; idare taraflndan arızalann, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla çağrıMerkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

"''9,Tr?;teknik 
destek vermek amacıylagörevlendirilen servis personellerinin kimliği önceden İdareye

28' Bakım hafta iÇerisinde veYa -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi_ pazar günleriyapılır, arruaya müdahaleler ise hafta içi, huft;;;;u ve resmi tatil gtinlerinde de devam eder.Yüklenici kullanım esnasında temel sagıit, gıivenlik-ve emniyet gereklJinin devamlılığını teminenbakım Yaqar, Yüklenici teklifini veriGn i,irtu ,onu veya hafta Içi çuiri-uya göre teklif verir, busebeple idareden ek bir ücret talebinde buluna maz:.-----

29' Bakım YaPmakla görevli Personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere vesistemlere doğnıdan Ya dadolaylı ola.alİue.e çek,eİ zururlardan yüklenici kusursuz sorumludur,

" ,'r:|j;:tl,İl*T-"r:ffiaff mi,clahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızaıanmış oıan parçaıarı

3l, Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.32' PeriYodik bakım Ve onanm , parça değişimi, urrLun o giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında,sistemde veYa sistemi meYdana g.ti..n -u"u 
yİ d; 

';;;-.ı 

parçalardaki ve aksamlardaki her ttirlü işve iŞlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme,. diş uçrnu, malzemenin mahallinden başkabir Yere götürülınesi, geri getirilmesi, hurda -uır".eni, İ;;;.ıİrİ.r.."ei ve/veyagöstereceğiyere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

33' Sistemlerin PeriYodik bakımları sözleşme süresince her bir iş grubuna kaç defa bakım yapılacaksa ooranda ödeme YaPılır. Bakımı yapılmayan sistemlerin ödemesİ lupıımayacakt,..



öznr rariıuarraR

j;ffİ}Hrasında imalatÇının iŞletme ve bakım talimatını inceleyip özel talimatı varsa

2- Mekanik bakım sırasında bakıma.baŞlaınadan önce işletici personel nezdinde elektrik girişini kesereksistemi devre dlŞı bırakınız Bakım bitinceye kadar sistemi kimsenin çuırştrr.u.nasını sağlayıcı tedbirlerialınız.

3- Bakım sırasında sağlığınıza (el,gözve ciğerler) zararlıolabilecek maddelere karşı gerekli tedbirlerial ınız,Eldiven gözlük ve gerekiyorlu .oırnr- cihazıkullanınız.
4- Baklm sırasında çevreye zararlıolabilecek yağ, yakıt, asit kostik,kirlerinn .
atılacak maddelerin imhası (yok edilmesi) için gerekli tedbirleri alınız. 

ıiŞ sıvı ve zararlı gazlar gibi

5- Bakım çevrenize gerekli emniyet tedbirleri alınız.
6- sistemin bakımını, bağlantılı olduğu diğer ünitelerin bakımı ile müşterek olacak şekilde planlama yapnz.

ARIZALARIN TAMİRİ

Söz konrısu sistem iÇinde meYdana gelebilecek arızalara,firmanın yetkiIi kıIdığı elemanlarca müdahaleedilecek ve arızalı cihaz veyisistem-tam çalışır hale getirilecektir.
SiStemlerin bakım. onarım qrıza niA^., .

firmatarafınounJ;,lılu|,il;lll11.if,llf];Jİ*tiH;ffi;Hil;j:,Tt#ffi;Hil,ff;-.,
bulunamamasl durumunda; önerilecek cihazlu.,, yuprıundlnnasl ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte
[T*"THl;TiHffi#lL:y;:İ_1,,11,*;;;;".i;aıınacaktır. Aksi taktirde farkıı ao-nu,,,., (veya

Firma sistem ile ilgili olarak YaPacağıher müdahale için, mutlaka servis formu düzenleyecektir. Servisfornu üzerinde; ar|zanlnne olduğu, yapılan bühin lşı.-İ"., arvayamüdahale tarih ve saati ile ,,zanın
İ:.l;]lT:rffi;,:x1l';jİİlT ijll,i:n;;;il;;rı biıgiıeri mutıaka yer aıacaktır Bu biıgiıer

Firmanın is sahibi yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır.

A RIZALARIN BİLDİnİr,ıı,rnsİ

Arıza oluşması durumunda is sahibi durumu derhal e-mail, telefon, fax, vb. yollarla firmayabildirecektir' Fİrma, is sahibİnİ n ar|zabitdirimlerini rahatlıkla yapılabilmesi için 7g.,n 24 saat(cumartesi-Pazar,resmi ve dini bayramlar dahİl) ulaşıIabilinecek, e_mail, çağrı merkezi, telefon vefaks numaraları Gibi bilgileri yaz, ile yetkili idareye bildirecektir.



HizMETiN sAGLANMA sünpsi
Arızanln firmaya yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilmesini müteakip 8 saat içerisinde firmaelemaırların ca arIZaYa müdahale edilecek ve arızalı cihaz veyasistem tam çalışır hale getirilecektir.
Yİrmi dört (24) saat iÇerisinde arızanın giderilememesi veya ilk müdahelenin yapılmamasıdurumunda bunun nedenleri MAü yapı İşleri-r. r.unıtDaire Başkanlğına yazılı olarak raporedilecektİr'Herhangİ bir neden olmaksızrn idarenin arızabeyaHı üzerine lq saatiçinde hiçbirmüdahele YaPılmaYıP gerekli önlemlerin alınmadığınrn, arızaya bakılmadığının tespit edilmesidurumunda yüklenıci ite yapıIan sözleşme hiçbiı uyarı yapılmaksrzın idare tarafından feshedilecektir.

iş saĞrıĞr vE GüvENLiĞi

Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerekkalınadan gerekli emniyet tecıbirlerini-ramanrndaalma ve kazalard,ankorunma yöntemlerini işçilerineöğretmekle Yükümlüdür, Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ,İ:İ;;İİu ,. tedbirsizlikten vegerekse ehliYetsiz iŞÇiler ÇalıŞtırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabileçek kazalardanyüklenicisorumludur.

SORUMLULUK

Yüklenici ihale konusu cihazların sağlıklı çalışması amacıylayapmış olduğu her hirlü hatalı ve eksikbakım onarlm veya sonucunda meydana gelebil ecekkaza, zarar ve ziyandansorumludur.

uugıuntffi'rffiİİİf,ljr* 
ÇalıŞmasını sağlaYan tiim mekanik ve elektrik sistemden( tesisat,elektrik v.s

I-FANCOİL CLHAZLARI İÇİN PERİYoDix narrıır ŞARTNAMESİ

A- PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLERperiyodik bakımı sözleşmeye müteakip l defa yapılacakhr.

. Fan-coil cihazların serpantin temizliğinin yapılması
, Drenaj Tava su gideri kontrolü yapılarak tıkanan drenajlar temizlenmesi, Tesisat üzerindeki pislik tutucu inçelenerek gerektiğinje temizlenmesi, iki yollu su valfleri ve elektrik devrelerinin elden geçirilmesi
. Filtrelerin çıkarılıp temizlenmesi
, Fancoil cihazının gürültüi ve vibrasyona karşı kontrolüntin yapılması, Fancoil boru, vana ve bağlantılarında sızıntı kontrolünün yapılması, yapılan tüm işlerin raporlarının fufulması ve idareye iletilmesi

2-KLİMA SANTRALLERİ BAKIM TEKNiK ŞARTNAMESİ

A- PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLERperiyodik Bakımlar sözleşmeye müteakip l deta yapılacak

'Cihazların belirtilen tarihlerde düzenli koruyucu bakımları, grup temizlikleri, genel çalışma veperformans kontrollerinin yapılması



' 
. Serpantinlerin temizliğinin yapılınası
' yıkanabilir filtrelerin temizliği,torba filtrelerin kontrolü ve temizlenmesi, Elektrik devrelerinin kontrolü ve temizliğinin |apılması. Kayış kasnak ayarlarının kontrolünii, yuprl-uu
, supply ve return fan gruplarının kontrol ve temizlenmesi. Hava damperlerinin kontrolü ve ayarlanması
, Drenaj tavası ve hatlarının kontrol ve temizliğinin yapılması
' Değerlerinde anormallikler görülen pa.çuıurri (emniyet switchleri, manometreler vs...) işverenveya Anali z tarafından o gün temin edildği taktirde:yenileri ile değiştirilmesi' 
ff#Tff;';Xİlİ::motorların'n, ruı"nıarmın ve kıemens kufusu bağlantılarının kontrolü,

' 
İ:#İ"'::İr#'J.'ida 

ve somunlarının kontrolü, gevsek olanlan varsa tork anahtarı ile gereken
o Serpantinlerinkontrolü.
ı Santral kapaklarının ve komple dış gövdesinin hava sızdırmazlıgının kontrolü.ı Arızalı parçalar varsa, arızalarının, parça değiştirmek yolu ile giderilmesi.o Cihazların iç ve dış temizliklerinin yupİlrnurl,' 

--

o cihazların kapı kollarının ve contalarının kontrol edilmesi,
' DamPerlerin ve damPer motorlarının elektrikseİ r. ,.ı,rniksel çalışmasının kontrolü
,;Jffi#ffiİ::L:;İ#Lff'ri, müşteri T;ilk ğoru-ır* tr,rnra"" cihazınçaıışır vaziyette

AspiRATÖn vn vANTİLATÖRLER

]- 51y'ş gerginliği ve kayışın durumunu kontrol edilmesi

' -\Jfi"ğ:l?ffiğ :ffi[Tilİ,|J,l|"*akla 
basıld,ğ;, 2,5 - 3cm den fazıabirinme (sehim) varsa

' ,'.H#İ]<oıJrollerde 
kaYıŞlarda aŞlnma veya elyaflarda kopma varsa bu kayışların yenileri ile

4, kasnak ve kamaların mil ile olan sıkılığını kontrol edilmesi5- AsPiratör ve Vantilatör Yatak ları yağdurumunun kontrol edilmesi, gerekiyorsa yağlanması6- Aspiratör ve Vantilatör iıücreler inj |oz r" ı.l.J.r-t.-izlenmesi

HAVA pİrrnrcı,rnİ

' İffi,}H:§rini 
(kasetli veya kasetsiz) klima santrali içinden çıkararak kaba pisliklerin

2- Kaba Pislikleri alınmıŞ filtrelere ters taraftan basınçlı hava üfleyerek kir ve tozdantemizlenmesi3- Filtreleri düzgün bir şekilde yerlerine takılması4- yenilenmesi gereken filtreleiin idareye bildirilmesi

ISITICI SOĞUTUCU HÜCRE

l- Isıtıcı ve soğutucu serpantinlerin temizlenmesi.
2- Isıtıcı ve soğutucu serPantinlerde akıntı veya sızıntı kontrolü yapılması sorun varsa giderilmesi3- Isıtıcl ve soğutucu serpantin hücrelerini kir ve tozdantemizlenmesi

Er3-CHİLLER (SOĞUTMA GURUBU) BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ



A-PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLERPeriyodik bakım|ar sözleşmeye müteakip 1 defa yapılacaktır.

l - Kondenser suyu devresinde kaçak varsa giderilmesi2- pompalarda salmastra malzemesi s91l.esmeıe başlamış ise değiştirilmesi3- Salmastra damlama suyu tahliye deliğini temizlenmesi4- Cihaza ait tüm elektrik Panoıarırırn,.iablo urgıunirıu.,nın kontrolü ve temizliğinin yapılması5- Elektrik Panosu iÇindekitıim kontrol .ı..nurıi.inr", .İ.İo"rik kartların torooıtı ve temizliğininyapılaması
Bıihin gaz ve Yağ boru bağlantılarının kaçak kontrolünün yapılması, varsa kaçak giderimi

Ü'İiÇ:İ::|i*}]H[::*i"i;il,oı 
Jenıanıu,,,,n'işı..iiğinin koniroı Ji.J.i 1Fıow,,,i.th,

Cihaz lıava soğrıtmalı ise tonae"nserıerinin basınçlı su ile temizliğinin yapılması

,ftİl';X}'ff;::l'ındaki kompresör (varsa kondenser fanıarıin) 
"l;;;;;ıtaj değerıerinin

l0- Cihazın ÇalıŞma esnasındaki emme, ba sma gazbasıncı değerlerinin ölçümül l - Sistemdeki ve komPresörlerdeki yag ,"riy"T".lrİİ, uurrrçlarının ölçümü.12- Clhazın ÇalıŞma esnasındaki super-hİat ve sub-cooııng degerlerinin ölçümü.13- Cihaza ait su devresindeki basınçların r. ,u utrşrnın kontrol edilmesil 4 - Cihazların s ı caklık ve elektriks el değerleriri;';i;;"r,
15- Sisteme kaçak_ testi uygulanmasl (g"-r"t Ory,lJrg*O"l
16- Soğutucu akışkanın kontrol edilmesi
1 7- Emniyet elemanlarının fonksiyon testlerinin yapılması
l8- Cihazın iç ve dış temizliğinin yapılması
1 9- cihazın ısı değiştirici serpantinıerinin temizlenmesi
20-Cihazın ısl değiŞtirici serpantinlerinin ki*y;;;uoo. yu.o,.ıyla yıkanması2l - Fanların elektriksel ve mekanik bağlantılarrn,n tonooıti
22- İletişim kablolarının bağlantılunn,n kontrolü
23-Gaz devrelerindeki alÇak basınÇ ve yüksek basınç pros_estatlarının sağlamlıktTestinin yapılması
" ff;,T:il 

baŞlangıcında soğutha grupları.rupu.ito.,ıne donmay#;;, koruyucu ;1;;
25-YaPılan tiim bakım iŞlemlerinin servis futanağına yazılması ve firma yetkilileri tarafindanimzalanması
26- Tüm Performans testlerinin ve yapılan işlemlerin bir cetvelde fufulması

"'|;rr:}:"tlİl'ffisa, arızala'n'', oru.-ak yolu ile onarılamıyorsa Jegştirlımesi gerektiğinin

28- Cihazlara ait 9lal k9ntrol Çizelgelerinin doldunılması ve servis raporunun hazırlanması.29- Mevsİm geÇiŞlerİnde sİstem su seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğinde boşaltrlması,doldurulma§r Ye takİbinin titizlikle-yapılması gereımeı(te, sijemin Üşın donmaya karşı gerekliönlemlerinin alınması gerekmektedir.

KONDENSER

Hava giriş kafesini ve ünitenin altında biriken çöp ve pislikleri temizleyiniz,
SerPantini uYgun temizlik çözeltisi ve basınçlı İu'ile yıkayarak temizley iniz, dahasonra durulayınız.Elektrik bağlantıları kontrol ediniz,klemens ve vida bağlantılarını sıkıştınnız.
Unitenin iç ve dış temizliğini yapnv,
Fan ve kanatlarını temizleyiniz.
KaYıŞ ve kasnakları kontrol ediniz, Kayış gerginliğini ayarlayınız. Rulmanlı yataklar ıyağlayınız.
serpantin kanatlarında eğilme v"yu ezilmi varsa düzeltiniz. 

'

şase bağlantılarını kontrol ediniz,Gevşeyenler var ise civatalarını sıkınız.
KorozYon kontrolü YaPınz.Varsa paslı alanı temizleyip antipas ve epoksi esaslı boya
Kondenser tiiPlerini kontrol ediniz, gerekiyorsa tortu ve kirİçlerini İemizleyiniz. '
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boyayınız.

r.,kn



B) KOMPRESÖR

}- İİH."t".İ}:-ö:,:r,kaPlınini 
veYa kayış kasnak sistemini kontroı ediniz, ayarlayınız.

3- Soğuhlctımittu.rn, kontrol ediniz.Gerekiyorsa ilave ediniz.1 Kompresör yug s"rly"rlnİtont.ol ediniz.

İ- ffittll,.iJ,İi!H:iHff;İj*lİrff.",;;,ş,,",| , ıeri normaı çaıışıp çaıışmadığını kontroı ediniz

'o 
;ffi:;il:;soğufucu 

mikt'annı, yağ seviyesi,i [""t 
"l 

ediniz, eksikse tamamlayın ız.Yağkirlenmişse8- KomPresör aYar|arını, emiş ve,basış basınçlarını, çıkış suyu sıcaklığını kontrol edinjz,9- Kompresör şase bağlantılarını kontroü ;;İ;;';;;|eyen civatalar vaisa sıkıştırınız.l0- VibrasYontakoz'ö" 

';l;;, 

rurru k";;;l;d."i;r]uoruıunıurı yenileyiniz.

C) KUMANDALAR

l- Tüm röleleri, pilot valfleri, basınç regülatörlerini kontrol ediniz.
2- Diyafram, könik ve benzeri basınç sensörlerinin çalışmasını kontrol ediniz.

D) MoToR

ı, Motor dış yüzeyle rini tozve kir birikintilerinden temiz leyiniz,2, Imalatçının tavsiyesine go" yuiutıu" yucjuy;;, ;il- esaslı gres yağı kullanınız.3' Motor sarglları üzerindeio, * ti.l..i ;rffi,,;; İu'a*ıruu*niı, ı;;11 temizleyiniz.4, Motor şase bağlantısını kontroı .J.ir, ;;,;i;;;;;liiutuıu.n, sıkınız.5, Havalandırma kanallarını toz ve kird.;;.;;;i";;."6' VibrasYon takoz, YaY Yeyaamotisörleri ,u..u tİrtrlİ 
"oınir, 

bozulan varsa yenil eyiniz
E) CHİLLER KOMPRESÖR nrvizyoNu
l,Kompresör Stator Sac paketi sarımı ,
2.Conta Seti , Yatak Takımı değişimi
3.Vidali tip kompresör oring seti değişimi
4, koııpresörün lrareketli ve harek "ii, purçuıann kimyasal temizliği ,5.Male ve famale dişlilerinin polishing işlemi
6' Daldırma Yöntemi ile boYa sökümü , fosfatlama ardından epoksi astar üzerine end. Boya işlemi7 ' Yidalı komPresör Yağı ile Yağlanması ve gerekli yerlere yağ takviyesi , yağ filtresi değişimi8'Akım-BasınÇ Sızdırmazlık , Vibrasyon Testleri yaprıu.al , resimlemecek ve raporlama yapılarak kurumasunulacaktır.
F) KONFERANS VE REKTönı,üx TüM SoĞUTMA SisTEMi xoNrRoLü vE çALIşIR HALEGETİRİLMESİ
l 'konfbrans salonuna ve rektörlük binasına ait chiller soğutma sistemlerinin cihazının (kompresör 

,evaPoratör 
' condenser bakımı Ve onarlm, v,s) , mekanik sistemlerinin (pompalar, vanalar,pislik tutucular,borular v's bakımı Ve onanml), elektriksel sistemlerinin (panolar, pompa elektrik bağlantıları v.s bakımı veonarlml )kontrol edilerek sistem aktif şekilde çalıştırılarak , bina tu-u-.n soğufularak kuruma teslimedilecektir.

sİN


