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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı   : E-80289575-755.02.02-40044 12/01/2022
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMALARA

"2022 YILI MAÜ BAĞLI TÜM BİRİMLER ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIM 
ONARIM İŞİ" Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan  nitelikleri, birimi ve 
miktarı belirtilen işe ait teklifinizi (KDV hariç) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 
bildirilmesini rica ederim.

Son Başvuru Tarih ve Saati :20.01.2022 / 13:00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teklif Türü : İşin Tamamı
İletişim Adresi Telefon: 0 482 212 1293 Dahili 7403
NOT: Yalnız  yidbtemin@artuklu.edu.tr veya Elden Zarf  ile teslim alınacaktır. 

Mükerrem Sinem MUNGAN
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

Ek:
1- FİYAT TEKLİF LİSTESİ
2- TEKNİK ŞARTNAME 
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FiyAT TEKLIF ı-isresi

YapıIan İş/Mal/Hizmetin
Adı, Niteliğl

2o22YlLl MAÜ BAĞLıTÜM BiRıMLER ıSıTMA
soĞUTMA slsTEMLERI aarııvı oNARıM işl

Mal/HizmeUYapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı

1 Chiller Soğutma Grubu Bakım ı-Onlrım ı 4 ADET

2 Fan Coil Cihazı Bakımı 130 ADET

3 Fan Coil Cihazı Bakımı-Onarımı 7o ADET

4 klima santrali Bakımı-onarımı 8 ADET

ToPLAM

Firma Bilgileri
FiRMA ADl-ADRESi KASE-lMZA

T :1-Zartın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

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

3-1lgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı o|up olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türu(A.Ş ,LTD gibi)

iTelefon-Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -TicareVEsnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır
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ISITMA SoĞUTMA SİsTEMLERi BAKIM, oNARIM rrizvrnri rpxxix şınrNavırsİ
MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Üniversiteye Bağlı Yüksekokul ve Fakültelerde yer alan;

l. KISIM: İxr,İvıı,nNDİRME IsITMA SoĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERI

SoĞuTMA GRuBu (CHİLLER) 4 ADET
FANCOİL 200 ADET

KLİMA SANTRALi ı lunr
Sözleşmeye müteakip 3|lT2l2022 tarihine kadar arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

MADDE 2. yÜKLENİcİNİN soRuMı.uı,uĞu vE pERiyoDiK BAKIM »üzBNi

A - Genel Hükümler

1. Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, sistemlerin
kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmeliklere ve diğer tüm standartlara göre yerine
getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici şartnamede belirtilen
kadar bakım ve her arıza durumunda müdahale edecektir.

Arıza durumunda yüklenici teknik elemanları tarafından giderilemeyen arızalar için ilgili sistemin
yetkili firmasını çağırmak ve gerekli onanm işlemini yaptırmak yüklenici sorumluluğundadır. Bu
işlemler için ek bir bedel ödenmeyecek olup iş kapsamına bakım giderleri dAhil edilmiştir.

Tesisin işlemesi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek
parçayl yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek
parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarelin onayı alındıktan sonra
değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanm diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların
sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafindan yapılır. Yüklenici
bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alrnması,
değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır. Arıza|ı parçalar tutanak ile
idareye teslim edilir. Bu işlemler için hiçbir şekilde işçilik ödenmeyecektir.

İşletme sırasında meydana gelen arıza|ar, yazı|ı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 4
saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafindan Kuruma gelinir ve arıza giderilir. Sistemlerle
ilgili Mardin dışından getirtilecek servislerle ilgili olarak her türlü masraflar(konaklama, seyahat vb.)
yükleniciye aittir. Sistemdeki anzanln Yükleniciye yazılı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden
itibaren yüklenici 4 saat içerisinde arıza|anan sisteme müdahale edemeyeceğini bildirdikten sonraki
(mesai saatleri içerisinde Pazartesi-Cuma 08.00-17.00 ve genel tatil günlerinde) 8 saat içerisinde
müdahale edecek ve sistemleri güvenli şekilde çalışır hale getirecektir.

Sistemlerde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafindan idareye verilecek revizyon listesi
idare tarafindan kabul edilinceye kadar sistemin çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için
sistem işletmeden alınır ve durum İdare Yetkilisine bildirilir.
Firmada teorik ve pratik eğitim olanağı varsa kurumun istemesi durumunda belirleyeceği sayıda
elemanına firma ücretsiz kurs verir.
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7. Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331
Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak
genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
olan tüm tüzük, yönetmelik ve
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8. Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazı|ı olarak rapor edildikten ve onay
alındıktan sonra, parçanın Mardin içinde temininde 24 saat; Üüke içinde temininde ise 72 saat içinde
tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

9. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami 1 (Bir) ay
içinde temin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

10. Yüklenici firma "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Bakım ve onarlm sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her
türlü zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.

11. Yüklenici firma bakım ve onanma gönderdiği eleman, gerekli teknik bilgiye sahip olacak ve bir
belge ile bunu belgeleyecektir.

12. Bu teknik şartnamede açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda ilgili bakanlıkların
Genel Şartnamesi , Öze| Şartnameleri ve bu sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanması
tarihinde yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanacak.

13. Olası arıza durumunda arızalı parça veya ünitenin yüklenicinin göstereceği Tamir ve balam
atölyesine sevki ve revizyonu sonrasrnda çalışma yerine Sevki yüklenicinin sorumluluğundadır.

14. Yüklenici her periyodik bakım hizmeti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknik
elemanlarınabizzat göstererek bakım ve servis Formlarını imza|atacaktır. Yüklenici elemanı yazdığı
formlarda hangi periyodik bakım olduğunu açıkça belirtecektir.

15. Gerek balum sonrasrnda gerekse arza onarrmr sonrasında yanlış ve hatalı bağlantılar nedeniyle
üniversitemizde kullanılmakta olan herhangi bir cihazda arıza meydana gelmesi durumunda
aruzantn gİderİlmesİ İçİn yapılan masrafların tamamı bİr tutanak ile tespit edilerek yüklenici
firmadan tahsil edilecektir.

16. İdare yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek teknik yetersizliği nedeniyle gerekse uygunsuz
tavır ve davranışları nedeniyle değiştirilmesini talep edebilir. Yüklenici firma bu hususta herhangi bir
itirazda bulunamaz.

17. Sistemlerin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli
gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama
işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Tesisatta kullanılan velveya kullanılacak olan her
türlü yağ, üstüpü, bez, gerekli durumlarda gaz şarjı, kimyasal malzeme(vrf temizleme amacıyla) ve
bilumum alet edevat yüklenici tarafindan temin edilir. Yüklenici firma, bunun için ek bir ücret
talebinde bulunamaz.

18. Ekipmanları besleyen şebeke, jeneratör vb. alternatif kaynakların uygunluğunu sağlamalıdır.

l9. Yüklenici tarafindan hazırlanan "Periyodik Bakım Fişleri" taraflarca imza altına alınır.

20. Firmalar; sistemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri
tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, sistemin ve tesisatının uygun durum ve
boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul
etmiş sayılır.

21. Firma; herhangi bir müalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her
türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her ti.irlü zarar ve ziyan
fi rma tarafindan karşılanır.
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22. İdare; üretim için mahalline getirilmiş btltlln malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup,
gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı
işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme
ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik
ve kalitede olmak izere yenisini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden aynca bedel talep
edemez.

23. Yüklenici, Bakım-onarım sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan ve/veya yapılacak müdahale
esnasında, İdarenin ilgili elemanlarrnın da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenici
firma herhangi bir bakım onanm ve ar|zayamüdahale yapamaz.

24. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik balum
onartm iş.programını, periyodik bakım- onarrm ve arlza kontrol fiiylerini ve gerekli olan tüm
defterleri Idareye verir..

25. Yüklenici; İdare tarafindan arrzaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla Çağrı
Merkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri İdareye bildirir.

26.Idareye teknik destek vermek amacıyla görevlendirilen servis personellerinin kimliği önceden İdareye
bildirilir.

27. Bakım hafta içerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi- Pazar günleri
yapılır, ar|zaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder.
Yüklenici kullanım esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen
bakım yapat. Yüklenici teklif,ıni verirken hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir, bu
sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

28. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve
sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zarar|ardan yüklenici kusursuz sorumludur.

29. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arıza|arrmtş olan parçaları
İdareye bildirmek zorundadır. İdare tarafından temin edilen yedek parçalar yüklenici tarafından
montaj lanmasından sorumludur.

30. Montaj esnasında parçalarrn arrzalanmasından yüklenici sorumludur.
3l. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanln giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında,

sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş
ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka
bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği velveya göstereceği
yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

OZEL TALIMATLAR

1- Bakım sırasında imalatçının işletme ve bakım talimatını inceleyip özel talimatl varsa

uygulayınız.

2- Mekanik bakım sırasında bakıma başlamadan önce işletici personel nezdinde elektrik girişini keserek

sistemi devre dışı bırakınız Bakım bitinceye kadar sistemi kimsenin çalıştırmamasını sağlayıcı tedbirleri
a|ınız.

3- Bakım sırasında sağlığınıza (e|,göz ve ciğerler)zararlı olabilecek
alınız.Eldiven gözlük ve gerekiyorsa solunum cihazı kullanınız.

maddelere karşı gerekli tedbirleri
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4- Bakım sırasında çevreye zarar|ı olabilecek yağ, yakıt, asit kostik,kirlerinmiş sıvı ve zarar|ı gazlar glbi
atılacak maddelerin imhası (yok edilmesi) için gerekli tedbirleri a|ınız.

5- Bakım çevrenize gerekli emniyet tedbirleri a|ınız.

6- Sistemin bakrmrnr, bağlantılı olduğu diğer tinitelerin bakımı ile müşterek olacak şekilde planlama yapn|z.

ARIZALARIN TAMİRi

Söz konusu sistem içinde meydana gelebilecek arıza|ara, firmanın yetkili kıldığı elemanlarca müdahale
edilecek ve arızalı cihaz veya sistem tam çalışır hale getirilecektir.

Sistemlerin bakım, onarım, arıza giderimi ve yedek parça değişimi işinde kullanılan alet ve edevat tamamen
firma tarafından temin edilecektir. Firma, tamiri mümkün olmayan donanım (veya ekipman) aynısından
bulunamaması durumunda; önerilecek cihazların yapılandırması ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte
teknik hizmetler birimine yazılı olarak bildirilecek ve onay alınacaktır. Aksi taktirde farklı donanım (veya
ekipman) değişimi mümkün olmayacaktır.

Firma sistem ile ilgili olarak yapacağı her müdahale için, mutlaka servis formu düzenleyecektir. Servis
formu üzerinde; ar:ızanın ne olduğu, yapılan bütün işlemler, arızaya müdahale tarih ve saati ile ar:ızanln

giderilme tarih ve saati, değiştirilen büttln donanım parçaları bilgileri mutlaka yer alacaktır. Bu bilgiler
detaylı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktr.

Firmanın is sahibi yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır.

ARIZALARI N Bil,Diniı,ıvıBsİ

Arıza oluşması durumunda is sahibi durumu derhal e-mail, telefon, fax, vb. yollarla firmaya
bildirecektir. Firma, is sahibinin arıza bildirimlerini rahatlıkla yapılabilmesi için 7giin24 saıt
(cumartesi-Pazar,resmi ve dini bayramlar dahil) ulaşılabilinecek, e-mail, çağrı merkezi, telefon ve
faks numaraları Gibi bilgileri yazı ile yetkili idareye bildirecektir.

HizMETiN sAGLANMA sünnsi

Kırk sekiz (48) saat içerisinde anizanın giderilememesi veya ilk müdahalenin yaprlmaması
durumunda bunun nedenleri MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazılı olarak rapor
edilecektir. Herhangi bir neden olmaksızın idarenin arrza beyanı üzerine 24 sıat içinde hiçbir
müdahale yapıImayıp gerekli önlemlerin alınmadığtntn, artzaya bakılmadığının tespit edilmesi
durumunda yükleniciye yazılı uyarr yapıldıktan sonraki 24 saat içerisinde müdahale edilmemesi
durumunda ve bu durum 3 Üç) defa tekrarlanması halinde sözleşme hiçbir uyart yapılmaksızın idare
tarafından fesh edilecektir.

iş sa.ĞııĞı vB çüvrNı,iĞi

Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek

kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kaza|ardan korunma yöntemlerini işçilerine
öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve
gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple wku bulabilecek kazalardan yüklenici
sorumludur.

ut,*kine
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SORUMLULUK

Yüklenici ihale konusu cihazların sağlıklı çalışması amacıyla yapmış olduğu her türlü hatalı ve eksik
bakım onarım veya sonucunda meydana gelebilecekkaza, zarar ye ziyandan sorumludur.

Yüklenici cihazların çalışmasını sağlayan tüm mekanik ve elektrik sistemden( tesisat,elektrik v.s

bağlantıları) sorumludur.

l-FANCoir ciHızLARI İçiN PERiYoDİx gaKlüu ŞARTNAMESİ

A- PERİYODiK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Periyodik bakrmı sözleşmeye müteakip 1 defa yapılacaktır.

Fancoil cihazlarının bakımı
. Fan-coi1 cihazların serpantin temizliğinin yapılması
. Drenaj Tava su gideri kontrolü yapılarak tıkanan drenajlar temizlenmesi
. Tesisat üzerindeki pislik tutucu incelenerek gerektiğinde temizlenmesi
. İki yollu su valfleri ve elektrik devrelerinin elden geçirilmesi
. Filtrelerin çıkarılıp temizlenmesi
. Fancoil cihazının gürültü ve vibrasyona karşı kontrolünün yapılması
. Fancoil boru, vana ve bağlantılarında srzıntı kontrolünün yapılması
. Yapılan tüm işlerin raporlarrnın tutulması ve idareye iletilmesi

Fancoil cihazlarının onanmı
Onarımı yapılacak olan fancoil cihazında arızalı olan parçalar tespit edilecektir. İdare tarafindan

temin edilen arızalı parçalar firma tarafindan montajlanacak ve çalışır halde tesliminden sorumludur.(Boru
tesisatı, Bağlantı vanalarr , Elektrik Bağlantısı , Fan bağlantısr , Fan motoru gibi fancoile ait tüm parçalar
kontrol edilecektir.Onarımr yapıldıktan soffa fancoil cihazlarının bakımı kısmındaki bakımlarını da
yapmakla sorumludur.

2-KLİMA sANTRALLERİ BAKIM TEKNİK şARTNAMEsİ

A_ PERiYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Periyodik Baliumlar sözleşmeye müteakip 1 defa yapılacak

. Cihazların belirtilen tarihlerde düzenli koruyucu bakımları, grup temizlikleri, genel çalışma ve
performans kontrollerinin yapılması

. Serpantinlerin temizliğinin yapılması

. Yıkanabilir filtrelerin temizliği, torba filtrelerin kontrolü ve temizlenmesi

. Elektrik devrelerinin kontrolü ve temizliğinin yapılması

. Kayış kasnak ayarlarının kontrolünün yapılması

. Supply ve return fan gruplarının kontrol ve temizlenmesi

. Hava damperlerinin kontrolü ve ayarlanması

. Drenaj tavası ve hatlarının kontrol ve temizliğinin yapılması

. Değerlerinde anormallikler görülen parçaların (emniyet switchleri, manometreler vs...) işveren
veya Analiz tarafından o gün temin edildiği taktirde 'yenileri ile değiştirilmesi
ı Aspiratör ve vantilatör motorlarının, rulmanlarının ve klemens kutusu bağlantılarının kontrolü,

rulmanların yağlanması.
o Bütün teçhizatın vida ve somunlarının kontrolü, gevsek olanları varsa tork anahtarı ile gereken

torakta sıkılması.
o serpantinlerinkontrolü.
o santral kapaklarının ve komple dış gövdesinin hava sızdırmazlığının kontrolü.
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o Arızalı parçalar varsa, arızalarının, parça değiştirmek yolu ile giderilmesi.
o clhazların iç ve dış temizliklerinin yapılması,
ı cihaz|arın kapı kollarının ve contalarının kontrol edilmesi,
ı Damperlerin ve damper motorlarının elektriksel ve mekaniksel çalışmasının kontrolü
. Yapılan periyodik bakımın iş emri, müşteri Teknik Sorumlusu tarafından cihazın çalışır vaziyette
teslimiyle beraber onaylanacaktır.

klima santralinin onanml

Klima santralini oluşturan yedek parçalar (Boru tesisatı , Elektrik tesisatı , Fan tesisatı gibi) firma tarafindan
kontrol edilecek ve arıza idareye bildirilecektir. Arıza|ı olan parçalar idare tarafindan temin edilecek
montajı yüklenici firma yapmakla sorumludur.

AspiRATön vrc vANTiLATöRLER

1- Kayış gerginliği ve kayışın durumunu kontrol edilmesi
2- V Kayıtlarında orta kısma başparmakla basıldığında2,5 - 3 cm denfazlabir inme (sehim) varsa

kayış gerginliği ayarlanmalıdır.
3- Yapılan kontrollerde kayışlarda aşınma veya elyaflarda kopma varsa bu kayışların yenileri ile

değiştirilmesi
4- Kasnak ve kamaların mil ile olan sıkılığını kontrol edilmesi
5- Aspiratör ve Vantilatör yatakları yağ durumunun kontrol edilmesi, gerekiyorsa yağlanması
6- Aspiratör ve Vantilatör hücrelerini toz ve kirden temizlenmesi

HAVA rİı,rnrı,nnİ

1- Hava Filtrelerini (kasetli veya kasetsiz) klima santrali içinden çıkararak kaba pisliklerin
temizlenmesi

2- Kaba pislikleri alınmış filtrelere ters taraftan basınçlı hava üfleyerek kir ve tozdan temizlenmesi
3- Filtreleri düzgün bir şekilde yerlerine takılması
4- Yenilenmesi gereken filtrelerin idareye bildirilmesi

3-CHİLLER (SOĞUTMA GURUBU) BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESi

A_PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Periyodik balumlar sözleşmeye müteakip 1 defa yapılacaktır.

l- Kondenser suyu devresinde kaçak varsa giderilmesi
2- Pompalarda salmastra malzemesi sertleşmeye başlamış ise değiştirilmesi
3- Salmastra damlama suyu tahliye deliğini temizlenmesi
4- Cihaza ait tüm elektrik panolarının, kablo bağlantılarının kontrolü ve temizliğinin yapılması
5- Elektrik panosu içindeki tüm kontrol elemanlarının, elektronik kartların kontrolü ve temizliğinin

yapılaması
6- Bütün gazve yağ boru bağlantılarının kaçak kontrolünün yapılması, varsa kaçak giderimi
7- Cihaz üstünde bulunan büttln kontrol elemanlarının işlerliğinin kontrol edilmesi (Flow swicth,

transducer, sensör, karter ısıtıcı gibi)
8- Cihaz hava soğutmalı ise kondenserlerinin basınçlı su ile temizliğinin yapılması
9- Cihazın çalışma esnasındaki kompresör (varsa kondenser fanlarının) akım ve voltaj değerlerinin

ölçümüni.in yapılması
10- Cihazın çalışma esnasındaki emme, basma gaz basıncı değerlerinin ölçümü
11- Sistemdeki ve kompresörlerdeki yağ seviyelerinin, basınçlarının ölçümü.
|2-Cihazın çalışma esnasındaki super-heat ve sub-cooling değerlerinin ölçümü.
13- Clhazaait su devresindeki basınçların ve su akışının kontrol edilmesi
| 4 - Clhaz|arın sı cakl ık ve e lektriksel değerl erinin alınması

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2022-40044



l5- Sisteme kaçak testi uygulanması (gerek duyulduğunda)
16- Soğutucu akışkanın kontrol edilmesi
l 7- Emniyet elemanlarının fonksiyon testlerinin yapılması
18- Cihazın iç ve dış temizliğinin yapılması
I 9 - Clhazın ı sı de ğ i ştirici serpantinlerinin temizlenme si
20-Cihazın ısı değiştirici serpantinlerinin kimyasal madde yardımıyla yıkaırması
2 1 - Fanların elektriksel ve mekanik bağlantılannın kontrolü
22- İletişim kablolarının bağlantılannrn kontrolü
23-Gaz devrelerindeki alçak basınç ve yüksek basınç prosestatlarının sağlamlıktTestinin yapılması
24- Kıs sezonu başlangıcında soğutma grupları evaparatörüne donmaya karsı koruyucu madde

konulması,
25- Yapılan tüm bakım işlemlerinin servis tutanağına yazılması ve firma yetkilileri tarafından

imzalanması
26-Tüm performans testlerinin ve yapılan işlemlerin bir cetvelde tutulması
27- Arıza|ı parçalar varsa, arızalarrnrn, onarmak yolu ile onarılamıyorsa değiştirilmesi gerektiğinin

idareye bildirilmesi
28- Clhaz|ara ait olan kontrol çizelgelerinin doldurulması ve servis raporunun hazırlanması.
29-Mevsim geçişlerinde sistem su seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğinde boşaltrlmasr,

doldurulması ve takibinin titizlikle yapılması gerekmekte, sistemin krşın donmaya karşı gerekli
önlemlerinin alınması gerekmektedir.

KONDENSER

Hava giriş kafesini ve ünitenin altında biriken çöp ve pislikleri temizleyiniz.
Serpantini uygun temizlik çözeltisi ve basınçlı su ile yıkayarak temizleyiniz, daha sonra durulayınız.
Elektrik bağlantıları kontrol ediniz,klemens ve vida bağlantılarını sıkıştırınız.
Ünitenin iç ve dış temizliğini yaplrrlız,.

Fan ve kanatlarını temizleyiniz.
Kayış ve kasnakları kontrol ediniz. Kayış gerginliğini ayarlayınız. Rulmanlı yatakları yağ|ayınız.
Serpantin kanatlarında eğilme veya ezilme varsa düzeltiniz.
Şase bağlantılarını kontrol ediniz.Gevşeyenler var ise civatalarını sıkınız.
Korozyon kontrolü yapınız.varsa paslı alanı temizleyip antipas ve epoksi esaslı boya ile boyayınız.
Kondenser ti.iplerini kontrol ediniz, gerekiyorsa tortu ve kireçlerini temizleyiniz.

B) KOMPRESÖR

l- Tahrik mekanizması kaplınini veya kayış kasnak sistemini kontrol ediniz, ayar|ayınız.
2- Rulmanları yağlayınız.
3- Soğutucu miktarını kontrol ediniz.Gerekiyorsa ilave ediniz.
4- Kompresör yağ seviyesini kontrol ediniz.
5- Kompresör kumandalarının, kontaktör, role ve swich ' leri normal çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz
6- Halojen sızıntı dedekt«lrti ile sızıntı kontrolü yaplılz.
7- Kompresör soğutucu miktarını, yağ seviyesini kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız.Yağ kirlenmişse

yenileyiniz.
8- Kompresör ayarlarrnr, emiş ve basış basınçlarını, çıkış suyu sıcaklığını kontrol ediniz.
9- Kompresör şase bağlantılarını kontrol ediniz, gevşeyen civatalar varsa sıkıştırınız.
l0- Vibrasyon takoz veya yayları varsa kontrol ediniz, bozulanları yenileyiniz.

C) KUMANDALAR

l- Tüm röleleri, pilot valfleri, basınç regülatörlerini kontrol ediniz.

2- Diyafram, körük ve benzeri basınç sensörlerinin çalışmasını kontrol ediniz.

D) MoToR

ı. Motor dış yüzeylerini toz ve kir birikintilerinden temizleyiniz.

l-
,,

J-

4-
5-
6-
7-
8-
9-
l0-
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2.

3.

4.

5.

6.

İmalatçının tavsiyesine göre yatakları yağlayınız, lityum esaslı gres yağı kullanınız.
Motor sargıları üzerinde toz ve kirleri vakumlu veya alçak basınçlı hava ile temiz|eyiniz.
Motor şase bağlantısını kontrol ediniz, gerekiyorsa civatalarını sıkınız.
Havalandırma kanallarını toz ve kirden temizleyiniz.
Vibrasyon takoz, yay veya amotisörleri varsa kontrol ediniz, bozulan varsa yenileyiniz
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